
 

 

Розробки Інституту, впроваджені у 2018 році 
 

№ 
з/п Назва розробки (автори) Призначення НТП 

Показники результативності, 
значення для галузей 
економіки, економічна 

ефективність 

Місце впровадження 
дата впровадження 

Перспективи подальшого 
використання 

1 

Науково-аналітична записка 
«Фінансове вирівнювання 
розвитку територій в умовах 
бюджетної децентралізації: 
проблеми та напрямки 
вдосконалення» 
(І.З.Сторонянська ;  
Л.Я.Беновська ) 

Комітет Верховної Ради 
України з питань державного 
будівництва, регіональної 
політики та місцевого 
самоврядування; 
Міністерство фінансів 
України; Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України. 

Проаналізовано зміни системи 
фінансового вирівнювання в 
Україні в умовах сучасних 
реформ децентралізації. 
Окреслено проблеми 
дисбалансів бюджетів та шляхи 
їх розв’язання. 

 
Верховна Рада України, 
Комітет з питань 
державного будівництва, 
регіональної політики та 
місцевого 
самоврядування 
21.06.2018;  
Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства України 
06.07.2018 

Матеріали розробки будуть 
використані при подальшому 
вдосконаленні системи 
міжбюджетних відносин в 
Україні 

2 

Науково-аналітична записка 
«Напрями підвищення 
надходжень до місцевих 
бюджетів від оподаткування 
майна» 
(А.Р.Дуб ;  
Х.О.Патицька ) 

регіональним органам влади, 
органам місцевого 
самоврядування 

Запропоновано шляхи 
підвищення надходжень до 
місцевих бюджетів від 
оподаткування майна. 

 
Волинська обласна рада
01.10.2018 

Використання в роботі органів 
місцевого самоврядування 

3 

Науково-аналітична записка 
«Трансформація механізму 
зарахування ПДФО до місцевих 
бюджетів з метою вирівнювання 
можливостей розвитку 
територіальних громад» 
(А.Р.Дуб ) 

центральним органам влади 

обґрунтовано доцільність зміни 
в Україні порядку зарахування 
ПДФО до місцевих бюджетів за 
місцем проживання фізичної 
особи-платника 

 
Міністерство фінансів 
України 
29.08.2018 

використання при зміні порядку 
зарахування ПДФО до 
місцевих бюджетів 



4 

Матеріали до аналітичної 
доповіді «До Щорічного 
Послання Президента України 
до Верховної Ради України «Про 
внутрішнє та зовнішнє 
становище України в 2018 році» 
(І.З.Сторонянська ) 

для Адміністрації 
Президента України 

Зроблено підсумки основних 
досягнень бюджетної 
децентралізації. Окреслено 
основні кроки розв’язання 
проблем у сфері фінансової 
децентралізації. 

 
Національний інститут 
стратегічних досліджень 
14.09.2018 

при прийнятті управлінських 
рішень в сфері фінансової 
децентралізації 

5 

Науково-аналітична записка 
"Напрямки оптимізації процесу 
формування ОТГ в умовах 
сучасних викликів"  
(Х.О.Патицька ) 

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України 

розробка напрямків оптимізації 
процесу формування 
об’єднаних територіальних 
громад в Україні на основі 
визначених проблемних 
аспектів розвитку ОТГ 

 
Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства України 
02.01.2018 

При прийнятті управлінських 
рішень щодо оптимізації 
процесу формування 
об’єднаних територіальних 
громад в Україні. 

6 

Наукова доповідь - «Механізми 
адміністративно-фінансової 
децентралізації: світові практики 
та напрямки їх імплементації в 
Україні» 
(І.З.Сторонянська ;  
Л.Я.Беновська ;  
Г.В.Возняк ;  
І.М.Гринчишин ;  
А.Р.Дуб ;  
Л.В.Ключник ;  
Х.О.Патицька ;  
І.Р.Тимечко ) 

центральним та 
регіональним органам влади, 
асоціаціям органів місцевого 
самоврядування 

Запропоновано напрямки 
вдосконалення фінансових 
інструментів забезпечення 
спроможності місцевих 
бюджетів 

 
Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства України 
28.11.2018 

використання при прийнятті 
управлінських рішень щодо 
вдосконалення фінансових 
інструментів наповнення 
місцевих бюджетів 

7 

Рекомендації круглого столу 
«Розвиток гірських територій 
Карпат: європейський досвід та 
вітчизняна практика»  
(П.В.Жук ) 

центральним та 
регіональним органам влади 

Обгрунтовано шляхи та 
інструменти розвитку гірських 
територій в Україні, залучення 
інвестицій недержавного 
сектору для створення робочих 
місць у гірських населених 
пунктах 

 
Комітет з питань 
промислової політики та 
підприємництва 
Верховної ради України 
14.06.2018;  
Комітет з питань 
екологічної політики, 
природокористування та 
ліквідації наслідків 
Чорнобильської 
катастрофи 
27.06.2018;  

Обгрунтовано шляхи та 
інструменти активізації 
розвитку гірських територій в 
Україні, залучення інвестицій 
недержавного сектору для 
створення робочих місць у 
гірських населених пунктах. 



Комітету з питань науки і 
освіти Верховної Ради 
України  
21.06.2018;  
Верховна Рада України, 
Комітет з питань 
державного будівництва, 
регіональної політики та 
місцевого 
самоврядування 
10.07.2018;  
Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства України 
26.06.2018;  
Закарпатська обласна 
державна 
адмыныстрацыя 
11.07.2018;  
Львівська обласна рада 
09.07.2018 

8 

Доповідна записка «Щодо 
розподілу коштів екологічного 
податку»  
(П.В.Жук ) 

профільному комітету 
Верховної Ради України 

Обґрунтовано необхідні зміни у 
розподілі коштів екологічного 
податку між бюджетами з 
урахуванням розповсюдження 
екологічно шкідливих емісій у 
навколишньому природному 
середовищі. 

 
Комітет з питань 
екологічної політики, 
природокористування та 
ліквідації наслідків 
Чорнобильської 
катастрофи 
26.01.2018 

Використання у подальшій 
законотворчій роботі Комітету 

9 

Науково-аналітична доповідь 
«Розвиток транскордонного 
співробітництва. Тіньовий сектор 
в економіці прикордонних 
територій» 
(Х.М.Притула ) 

центральним та 
регіональним органам влади 

роведено оцінку рівня тінізації 
економіки прикордоння, 
неформальної зайнятості та 
запропоновано концептуальні 
засади інституалізації економіки 
прикордонних регіонів України. 

 
Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства України 
17.07.2018;  
Міністерство соціальної 
політики України 

Використання органами влади 
для підготовки програм та 
стратегій розвитку 
прикордонних регіонів 



01.08.2018 

10 

Науково-аналітична записка 
"Соціально-економічний 
розвиток прикордонних областей 
в умовах дії Угоди про Асоціацію 
між ЄС та Україною". 
(Х.М.Притула ;  
О.І.Пастернак ;  
О.П.Демедюк ;  
Я.Я.Калат ) 

центральним та 
регіональним органам влади 

визначено перспективні 
напрями розвитку прикордонних 
регіонів України в умовах 
лібералізації 
зовнішньоекономічної 
діяльності. 

 
Верховна Рада України, 
Комітет з питань 
державного будівництва, 
регіональної політики та 
місцевого 
самоврядування 
23.01.2018 

Використання органами влади 
для підготовки програм та 
стратегій розвитку. 

11 

Доповідна записка 
«Імплементація європейського 
досвіду функціонування 
інституціоналізованих структур 
транскордонного співробітництва 
в Україні: проблеми та 
перспективи». 
(Я.Я.Калат ;  
О.П.Демедюк ) 

центральні та регіональні 
органи влади 

Обгрунтовано пропозиції щодо 
підвищення ефективності 
діяльності єврорегіонів, 
Європейських об’єднань 
територіального співробітництва 
та Об’єднань єврорегіонального 
співробітництва в Україні. 

 
Верховна Рада України, 
Комітет з питань 
державного будівництва, 
регіональної політики та 
місцевого 
самоврядування 
23.01.2018 

Використання органами влади 
для підготовки програм та 
стратегій розвитку 
транскордонного 
співробітництва. 

12 

Науково-аналітична записка 
«Програмні засади модернізації 
сільських територій в умовах 
децентралізації». 
(В.В.Борщевський ;  
І.Р.Залуцький ) 

центральним та реіональним 
органам влади 

Обгрунтовано засади 
формування та механізм 
реалізації Комплексної 
середньострокової програми 
модернізації сільських територій 
адмін. району. 

 
Комітет з питань 
екологічної політики, 
природокористування та 
ліквідації наслідків 
Чорнобильської 
катастрофи 
06.04.2018;  
Верховна Рада України, 
Комітет з питань 
державного будівництва, 
регіональної політики та 
місцевого 
самоврядування 
16.07.2018;  
Міністерство екології та 
природних ресурсів 
України 
05.04.2018;  
Департамент економічної 
політики Львівської 

Використання під час 
проведення подальших етапів 
адміністративно-територіальної 
реформи. 



обласної державної 
адміністрації 
02.05.2018;  
Рівненська обласна рада 
05.04.2018;  
Департамент архітектури 
та розвитку 
містобудування 
Львівської обласної 
державної адміністрації 
02.05.2018;  
Волинська обласна 
державна адміністрація  
02.05.2018;  
Департамент 
агропромислового 
розвитку Львівської 
обласної державної 
адміністрації 
04.05.2018 

13 

Аналітична записка «Програма 
модернізації сільських територій 
Яворівського району Львівської 
області, адаптована до вимог 
угоди про асоціацію між 
Україною і ЄС» 
(І.М.Куліш ) 

Яворівська районна рада, 
Яворівська районна 
державна адміністрація 
Львівської області. 

Обгрунтовано пропозиції щодо 
впровадження органічного 
сільськогосподарського 
виробництва та розвитку 
сільського туризму на території 
Яворівського району Львівської 
області. 

 
Яворівська районна 
державна адміністрація 
30.05.2018 

Використання при прийнятті 
упралінських рішень щодо 
розвитку с/г виробництва та 
сільского туризму, при 
корегуванні стратегії розвитку 
району. 

14 

Стратегія розвитку Сколівського 
району на період до 2020 р. (з 
перспективою до 2025 р.)  
(В.В.Борщевський ) 

Сколівській районній раді 
Львівської області 

Визначені сценарії розвитку, 
стратегічні альтернативи та 
стратегічні цілі розвитку 
Сколівського району. 
Обґрунтована методика 
моніторингу та визначено 
фінансове забезпечення 
виконання Стратегії. 

 
Сколівська районна рада 
Львівської області  
07.06.2018 

Використання при розробці 
прорам та заходів з реалізації 
Стратеггі та моніторингу її 
виконання. 

15 

Методичні рекомендації «Освіта 
в об’єднаній територіальній 
громаді: перші кроки»  
(М.А.Бас-Юрчишин ;  
Н.Р.Синюра-Ростун ) 

Підберізцівська сільська рада 
ОТГ 

Запропоновано алгоритм 
налагодження освітнього 
процесу в об’єднаній 
територіальній громаді, як 
послідовність дій переходу до 

 
Підберізцівська сільська 
рада Пустомитівського 
району Львівської області
19.10.2018 

Використання про організації 
освітнього процесу в об’єднаній 
територіальній громаді. 



нових умов функціонування 
освітніх закладів та підвищення 
їх ефективності. 

16 

Доповідна записка «Напрями 
удосконалення регуляторних 
механізмів розвитку малого 
підприємництва в регіонах». 
(М.В.Максимчук ) 

Радехівська міська рада 
Львівської області. 

обґрунтовано адміністративно-
правові, фінансово-економічні, 
інформаційно-консалтингові та 
соціальні механізми підтримки 
бізнесу в регіоні. 

 
Радехівська міська рада 
Львівської області 
13.08.2018 

при плануванні та 
програмуванні розвитку 
підприємницького сектора 
міста, залученні нових 
інструментів інвестиційної 
політики в сфері малого 
бізнесу. 

17 

Доповідна записка «Методичні 
підходи до розробки стратегій 
регіонального і місцевого рівнів». 
(Н.М.Попадинець ) 

Івано-Франківська обласна 
державна адміністрація 

Висвітлено проблеми, з якими 
стикається регіон та об’єднанні 
територіальні громади при 
розробці стратегічних планів та 
запропоновано шляхи їх 
нівелювання. 

 
Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури Івано-
Франківської обласної 
державної адміністрації  
03.10.2018 

Використання при розробці 
стратегій розвитку 
регіонального і місцевого 
рівнів. 

18 

Доповідна записка «Шляхи 
підвищення ефективності 
стратегічного планування 
розвитку ОТГ в умовах 
децентралізації влади в Україні». 
(Н.М.Попадинець ) 

Спаська сільська рада ОТГ 
Івано-Франківської області 

Обгрунтовано рекомендації 
щодо підвищення ефективності 
стратегічного планування 
розвитку ОТГ в умовах 
децентралізації. 

 
Спаська сільська рада 
об'єднаної територіальної 
громади Івано-
Франківської області 
27.09.2018 

при прийнятті рішень щодо 
планування розвитку ОТГ. 

19 

Доповідна записка «Напрями 
удосконалення фінансового 
забезпечення підвищення 
конкурентоспроможності ОТГ» 
(Н.М.Попадинець ) 

Ланчинська селищна рада 
ОТГ Надвірнянського району 
Івано-Франківської області 

Запропоновані структурно-
просторові моделі потенціалу 
ОТГ і схема соціально-
економічного планування 
розвитку ОТГ. 

 
Ланчинська селищна 
рада об'єднаної 
територіальної громади 
Івано-Франківської 
області 
22.11.2018 

Використання у стратегічному 
плануванні території об’єднаної 
територіальної громади. 

20 

Доповідна записка «Механізми 
стратегічного планування 
розвитку ОТГ в умовах 
децентралізації». 
(Н.М.Попадинець ) 

Підберезцівська сільська 
рада Пустомитівського 
району Львівської області 

Обґрунтовано пропозиції щодо 
вдосконалення процесу 
реалізації моніторингу 
регіональних і місцевих 
стратегій. 

 
Підберізцівська сільська 
рада Пустомитівського 
району Львівської області
03.09.2018 

Використання у розробці схеми 
планування території 
об’єднаної територіальної 
громади. 

21 
Наукова доповідь «Просторові 
форми організації бізнесу в 
Україні: тенденції, перспективи 

Центральні та регіональні 
органи влади, Асоціація міст 
України, Національний 

Окреслено тенденції, 
перспективи та розроблено 
механізми розвитку 

 
Національний інститут 
стратегічних досліджень 

При підготовці регіональних 
програм розвитку малого та 
середнього підприємництва. 



та механізми розвитку». 
(М.І.Мельник ;  
С.Д.Щеглюк ;  
О.В.Кушнірецька ;  
І.В.Лещух ;  
О.Й.Жабинець ;  
Н.Р.Синюра-Ростун ;  
Р.Є.Яремчук ) 

інститут стратегічних 
досліджкнь 

пріоритетних просторових форм 
організації бізнесу в регіонах 
України. 

21.09.2018;  
Закарпатська обласна 
державна 
адмыныстрацыя 
02.11.2018;  
Львівське регіональне 
відділення Асоціації міст 
України  
10.07.2018;  
Запорізька торгово-
промислова палата  
03.09.2018;  
Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі Тернопільської 
обласної державної 
адміністрації 
20.08.2018;  
Департамент економіки та 
європейської інтеграції 
Волинської обласної 
державної адміністрації 
13.08.2018;  
Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури Івано-
Франківської обласної 
державної адміністрації  
28.09.2018;  
Департамент 
регіонального розвитку 
Чернівецької обласної 
державної адміністрації 
27.09.2018 

22 

Науково-аналітична записка 
«Пріоритети розвитку та 
особливості регулювання 
перспективних форм 
просторової організації бізнесу в 

обласним державним 
адміністраціям Західного 
регіону України, Асоціації 
міст України 

Обгрунтовано запровадження 
інструментів державного 
регулювання розвитку форм 
просторової організації бізнесу 
для досягнення стратегічних 

 
Департамент економічної 
політики Львівської 
обласної державної 
адміністрації 

При підготовці та актуалізації 
завдань програм соціально-
економічного розвитку міст 
Західного регіону України. 



Західному регіоні України». 
(М.І.Мельник ;  
С.Д.Щеглюк ;  
О.В.Кушнірецька ;  
Н.Р.Синюра-Ростун ;  
Р.Є.Яремчук ) 

завдань у прогнозно-планових 
документах регіонального 
розвитку. 

23.04.2018;  
Львівське регіональне 
відділення Асоціації міст 
України  
03.05.2018 

23 

Науково-аналітична записка 
«Аналіз стану та охорони 
здоров’я населення в контексті 
формування трудового 
потенціалу регіону (на прикладі 
Львівської області)» 
(О.О.Левицька ) 

Департамент охорони 
здоров’я Львівської обласної 
державної адміністрації 

Розроблено та апробовано 
методику побудови 
багатомірних індикаторів 
здоров’я і медико-соціального 
благополуччя населення регіону 
(на прикладі Львівської області).

 
Львівська обласна 
державна адміністрація  
13.03.2018 

Використання в діяльності 
Департаменту охорони 
здоров’я Львівської обласної 
державної адміністрації при 
оцінці стану та охорони 
здоров’я населення регіону. 

24 

Науково-аналітична записка 
«Пріоритети державної 
міграційної політики України у 
фокусі змін просторової 
мобільності населення" 
(У.Я.Садова ;  
М.М.Біль ) 

Державній міграційній службі 
України 

Запропоновано пріоритети 
державної міграційної політики 
України у фокусі змін рівня 
просторової мобільності 
населення. 

 
Державна міграційна 
служба України 
25.10.2018 

При прийнятті управлінських 
рішень щодо регулювання та 
вдосконалення державної 
міграційної політики України. 

25 

Доповідна записка «Міграційні 
тренди Львівської області в 
умовах трансформації 
регіональних ринків праці» 
(О.Т.Риндзак ) 

Департаменту економічної 
політики Львівської обласної 
державної адміністрації 

Визначено ризики втрат 
людського потенціалу в умовах 
трансформації регіонального 
ринку праці (на прикладі міста 
Львова) та розроблено 
пропозиції щодо їх запобіганню. 

 
Департамент економічної 
політики Львівської 
обласної державної 
адміністрації 
09.01.2018 

Використання в роботі 
Департаменту економічної 
політики Львівської обласної 
державної адміністрації 

26 

Науково-аналітична записка 
«Удосконалення системи 
соціального захисту мобільного 
населення України» 
(У.Я.Садова ;  
М.М.Біль ) 

Міністерству соціальної 
політики України; Державній 
міграційній службі України; 
Комітету з питань соціальної 
політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення 
Верховної Ради України; 
Федерації професійних 
спілок України. 

Обґрунтовано стратегічні 
імперативи соціального захисту 
мобільного населення України 

 
Федерація професійних 
спілок України 
20.12.2018 

здійснення системи заходів 
стосовно соціального захисту 
населення України за 
кордоном. 

27 

Науково-аналітична записка 
«Регіональна політика створення 
робочих місць в умовах 
міграційних аспірацій 

Комітету Верховної Ради 
України з питань соціальної 
політики, зайнятості та 
пенсійного забезпечення; 

Обґрунтовано основні 
положення Генеральної Схеми 
збереження та створення 
робочих місць, як інструменту 

 
Львівський обласний 
центр зайнятості  
06.12.2018 

для прийняття управлінських 
рішень щодо створення нових 
робочих місць 



населення» 
(У.Я.Садова ;  
Л.К.Семів ;  
В.Я.Бідак ;  
М.М.Біль ;  
Р.Т.Теслюк ;  
О.Т.Риндзак ;  
О.П.Мульска ;  
О.О.Левицька ;  
М.В.Бачинська ) 

Державній службі зайнятості 
України; Федерації 
професійних спілок України. 

реалізації регіональної політики 
щодо створення нових робочих 
місць. 

28 

Наукова доповідь 
"Територіальний розвиток і 
регіональна політика в Україні: 
виклики та пріоритети сталого 
ендогенного зростання регіонів 
України в умовах сучасних 
реформ"  
(В.С.Кравців ;  
І.З.Сторонянська ) 

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України 

Розглянуто тенденції розвитку 
регіонів України під впливом 
реалізації сучасних реформ. 
Визначено потенційні ризики та 
перспективи переходу України 
до моделі сталого ендогенного 
зростання. 

 
Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства України 
06.07.2018 

Використання при формуванні 
політики регіонального та 
місцевого розвитку. 

29 

Наукова доповідь "Цілі сталого 
розвитку для України: 
регіональний вимір". 
(І.З.Сторонянська ;  
В.В.Борщевський ;  
С.О.Іщук ;  
С.Л.Шульц ;  
П.В.Жук ;  
М.І.Мельник ;  
Х.М.Притула ;  
Л.Я.Беновська ) 

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України; 
обласні державні 
адміністрації. 

Здійснено адаптацію 
моніторингу досягнення Цілей 
Сталого Розвитку до 
регіонального рівня та 
представлено результати 
моніторингу регіонів України за 
період 2011-2016 рр. 

 
Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства України 
20.09.2018;  
Київська обласна 
державна адміністрація 
21.08.2018;  
Запорізька обласна 
державна адміністрація  
26.06.2018;  
Херсонська обласна 
державна адміністрація 
23.08.2018;  
Луганська обласна 
державна адміністрація  
06.08.2018;  
Департамент 
економічного розвитку, 

Матеріали розробки можуть 
стати підґрунтям для 
вироблення напрямів 
корегування політики та 
механізмів досягнення Цілей 
Сталого Розвитку на 
регіональному рівні. 



промисловості та 
інфраструктури 
Хмельницької обласної 
державної адміністрації  
06.08.2018;  
Департамент 
регіонального розвитку 
Черкаської обласної 
державної адміністрації 
11.09.2018;  
Департамент соціального 
захисту населення 
Миколаївської обласної 
державної адміністрації 
10.09.2018;  
Волинська обласна 
державна адміністрація  
07.12.2018 

30 

Рекомендації ІІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Територіальний розвиток і 
регіональна політика: сучасний 
стан та орієнтири подальших 
реформ". 
(І.З.Сторонянська ;  
С.Л.Шульц ;  
М.І.Мельник ) 

Асоціація міст України, 
Національне агентство 
України з питань державної 
служби, обласні 
держадміністрації. 

Рекомендації сконцентровано 
на вирішенні проблемних питань 
в сфері удосконалення 
державної регіональної 
політики, бюджетного 
вирівнювання та сучасних 
викликах інклюзивного розвитку 
міст. 

 
ВСЕУКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ 
АСОЦІАЦІЯ МІСТ 
УКРАЇНИ 
21.09.2018;  
Національне агентство 
України з питань 
державної служби  
17.10.2018 

При розробціта коригуванні 
стратегічних та програмних 
документів у сфері 
регіональної політики. 

31 

Науково-аналітична записка 
«Економіка регіонів України: 
сучасні тренди та перспективи 
розвитку».  
(С.О.Іщук ;  
Л.Й.Созанський ) 

Міністерству економічного 
розвитку і торгівлі України; 
Міністерству регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального 
господарства України; 
обласним державним 
адміністраціям. 

Визначено основні тенденції 
розвитку ключових секторів 
національної і регіональної 
економіки та проведено 
діагностику структурних змін у 
товарному експорті регіонів 
України. 

 
Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства України 
01.08.2018;  
Одеська обласна 
державна адміністрація 
04.07.2018;  

Використання при прийнятті 
управлінських рішень у сфері 
зовнішньоекономічної 
діяльності на національному та 
регіональному рівні. 



Департамент економічної 
політики Львівської 
обласної державної 
адміністрації 
11.07.2018;  
Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі Київської 
обласної державної 
адміністрації 
18.07.2018 

32 

Науково-аналітична записка 
«Соціально-економічне 
обґрунтування перспектив 
розбудови мережі пунктів 
пропуску через державний 
кордон у Закарпатській області» 
(Х.М.Притула ;  
Я.Я.Калат ;  
О.П.Демедюк ) 

Закарпатська митниця ДФС 

Визначено перспективи 
розбудови мережі пунктів 
перетину державного кордону 
на межі Закарпатської області 
України та оцінено їх вплив на 
соціально-економічний розвиток 
області. 

 
Закарпатська митниця 
Державної фіскальної 
служби 
29.11.2018 

Використання про прийнятті 
управлінських рішень щодо 
розбудови мережі пунктів 
перетину державного кордону в 
Закарпатській області. 

33 

Аналітична записка «Щодо 
механізму запровадження ринку 
земель сільськогосподарського 
призначення в умовах 
проведення адміністративно-
територіальної реформи»  
(В.В.Борщевський ;  
І.Р.Залуцький ) 

Секретаріат Кабінету 
Міністрів України, 
Департамент з питань 
фінансового та економічного 
розвитку. 

Обґрунтовано пріоритетні 
напрями та етапи 
запровадження ринку земель 
сільськогосподарського 
призначення в умовах 
подальшого проведення 
адміністративно-територіальної 
реформи. 

 
Кабінет Міністрів України
23.07.2018 

Використання при розробці 
документів щодо 
запровадження ринку земель 
сільськогосподарського 
призначення в умовах 
подальшого проведення 
адміністративно-територіальної 
реформи. 

34 

Аналітична записка «Пропозиції 
щодо проекту Порядку 
використання в особливий 
період земель 
сільськогосподарського 
призначення, які надано в 
оренду»  
(І.Р.Залуцький ) 

Департамент 
агропромислового розвитку 
Львівської обласної 
державної адміністрації. 

Розкрито ризики імплементації 
цього нормативно-правового 
акту з позиції законодавчих 
гарантій в сфері земельних 
відносин. 

 
Львівська обласна 
державна адміністрація  
31.10.2018 

Використання при прийнятті 
нормативно-
правовихдокументів щодо 
орендного 
сільськогосподарського 
землекористування в 
особливий період. 

35 
Науково-аналітична записка 
«Розвиток промислового сектора 
економіки регіонів України: 

Комітету з питань 
промислової політики та 
підприємництва Верховної 

Розраховано інтегральні 
індекси, які комплексно 
характеризують конкурентні 

Львівська обласна 
державна адміністрація  
10.04.2018;  

Приймання за основу під час 
підготовки регіональних 
програмних документів як 



тенденції та ефективність». 
(С.О.Іщук ;  
Л.Й.Созанський ;  
О.С.Процевят ) 

ради України; Департаменту 
промислової політики 
Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України; 
обласним державним 
адміністраціям. 

переваги промислового сектору 
економіки регіонів України. 

Департамент економічної 
політики та стратегічного 
планування Одеської 
обласної державної 
адміністрації  
22.03.2018;  
Департамент 
економічного розвитку, 
торгівлі та залучення 
інвестицій Полтавської 
обласної державної 
адміністрації 
17.04.2018;  
Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі Київської 
обласної державної 
адміністрації 
11.04.2018;  
Департамент 
економічного розвитку та 
регіональної політики 
Миколаївської обласної 
державної адміністрації 
10.04.2018;  
Департамент 
економічного розвитку 
торгівлі та міжнародного 
співробітництва 
Житомирської обласної 
державної адміністрації  
12.04.2018;  
Рівненська обласна 
державна адміністрація 
13.04.2018;  
Департамент 
економічного розвитку, 
промисловості та 
інфраструктури 
Хмельницької обласної 
державної адміністрації  

галузевого, так і комплексного 
характеру. 



13.04.2018;  
Херсонська обласна 
державна адміністрація 
27.04.2018;  
Департамент 
інфраструктури 
Черкаської обласної 
державної адміністрації 
22.05.2018;  
Комітет Верховної Ради 
України з питань 
європейської інтеграції 
21.05.2018 
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Науково-аналітична доповідь 
«Оцінка імпортозалежності 
економіки України (за 
сегментами споживання 
продукції переробної 
промисловості)». 
(С.О.Іщук ;  
Л.Й.Созанський ) 

профільним комітетам 
Верховної ради України, 
Міністерству економічного 
розвитку і торгівлі України, 
Національному комітету з 
промислового розвитку, 
обласним державним 
адміністраціям 

Проведено структурно-
динамічний аналіз 
імпортозалежності України у 
сегменті проміжного споживання 
продукції переробної 
промисловості (за видами 
економічної діяльності). 

 
Департамент 
економічного розвитку і 
торгівлі Київської 
обласної державної 
адміністрації 
19.11.2018;  
Комітет з питань 
промислової політики та 
підприємництва 
Верховної ради України 
28.12.2018;  
Департамент економічної 
політики та стратегічного 
планування Одеської 
обласної державної 
адміністрації  
23.10.2018;  
Департамент 
агропромислового 
розвитку та економічної 
політики Житомирської 
обласної державної 
адміністрації 
01.11.2018;  
Департамент 
економічного розвитку, 

Врахування при розробці 
концепцій та галузевих програм 
розвитку області. 



промисловості та 
інфраструктури 
Хмельницької обласної 
державної адміністрації  
12.11.2018;  
Сумська обласна 
державна адміністрація  
12.11.2018;  
Херсонська обласна 
державна адміністрація  
15.11.2018;  
Комітет Верховної Ради 
України з питань 
європейської інтеграції 
19.11.2018 
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Науково-аналітична доповідь 
«Хімічна промисловість регіонів 
України: стан, проблеми і 
перспективи розвитку». 
(С.О.Іщук ;  
Л.Й.Созанський ;  
Л.П.Коваль ;  
О.В.Ляховська ) 

Комітету з питань 
промислової політики та 
підприємництва Верховної 
ради України; Міністерству 
економічного розвитку і 
торгівлі України; 
Національному комітету з 
промислового розвитку; 
обласним державним 
адміністраціям. 

За результатами оцінки 
міжсекторальних звязків хімічної 
промисловості обґрунтовано 
пріоритети функціонування 
хімічних виробництв в Україні і 
механізми їх практичної 
реалізації. 

 
Департамент економічної 
політики та стратегічного 
планування Одеської 
обласної державної 
адміністрації  
06.12.2018;  
Комітет з питань 
промислової політики та 
підприємництва 
Верховної ради України 
28.12.2018;  
Національний комітет з 
промислового розвитку 
18.12.2018;  
Волинська обласна 
державна адміністрація  
12.12.2018;  
Івано-Франківська 
обласна державна 
адміністрація  
14.12.2018;  
Запорізька обласна 
державна адміністрація  
18.12.2018;  

Матеріали науково-аналітичної 
доповіді будуть враховані при 
забезпеченні реалізації 
державної політики у 
промисловості області. 



Львівська обласна 
державна адміністрація  
19.12.2018;  
Департамент 
економічного розвитку та 
регіональної політики 
Миколаївської обласної 
державної адміністрації 
29.12.2018 
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Пропозиції до Методики 
проведення інтерактивного та 
анкетного опитувань за 
напрямами досліджень індексу 
конкурентоспроможності регіонів 
(С.О.Іщук ;  
Л.Й.Созанський ) 

Директорату регіонального 
розвитку Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального господарства 
України 

Обгрунтовано пропозиції до 
Методики проведення 
інтерактивного та анкетного 
опитувань за напрямами 
досліджень індексу 
конкурентоспроможності 
регіонів. 

 
Міністерство 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-
комунального 
господарства України 
31.05.2018 

При впровадженні Методики 
проведення інтерактивного та 
анкетного опитувань за 
напрямами досліджень індексу 
конкурентоспроможності 
регіонів. 

39 

Зауваження та пропозиції до 
проекту Закону України «Про 
внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких 
законод. актів щодо 
стимулювання створення та 
діяльності дрібних фермерських 
госп-в...» (І.Р.Залуцький ) 

Департаменту 
агропромислового розвитку 
Львівської ОДА; профільному
комітету Верховної Ради 
України. 

Обґрунтовано необхідність 
доопрацювання цього 
законопроекту в контексті 
системної удосконалення 
законодавчої бази щодо 
земельної децентралізації. 

 
Львівська обласна 
державна адміністрація  
13.02.2018 

Використання експертного 
висновку профільним 
комітетом Верховної Ради. 
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Аналітичне дослідження «Міста-
центри економічної активності у 
забезпеченні ендогенного 
розвитку регіонів». 
(М.І.Мельник ; С.Д.Щеглюк ;  
Р.Є.Яремчук ) 

Львівське регіональне 
відділення Асоціації міст 
України. 

На основі аналізу особливостей 
сучасних тенденцій урбанізації 
обгрунтовано рекомендації 
щодо раціонального та 
ефективного використання 
ендогенного потенціалу великих 
міст- обласних центрів. 

 
Львівське регіональне 
відділення Асоціації міст 
України  
10.08.2018 

Використання при розробці та 
удосконаленні завдань 
програмних та стратегічних 
документів соціально-
економічного розвитку міст-
обласних центрів України. 
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Заключний звіт за результатами 
виконання теми "Загрози та 
виклики розвитку сільських 
територій Західного регіону 
України в умовах реалізації 
Угоди про Асоціацію з ЄС". 
(В.В.Борщевський ;  
М.А.Бас-Юрчишин ) 

Відділення економіки НАН 
України 

Заключний звіт та протоколи 
приймання завершеної НДР 
затверджено рішенням Бюро 
Відділення економіки НАН 
України від 21.08.2018 р., 
протокол №7. 

 
Відділення економіки НАН 
України 
21.08.2018 

При дослідженнях процесів 
розвитку сільських територій 
України в умовах сучасних 
реформ. 
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Заключний звіт за результатами 
виконання теми "Трансформація 
економічного середовища 
прикордонних територій в 
рамках дії Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС". 
(Х.М.Притула ;   
О.І.Пастернак ) 

Відділення економіки НАН 
України. 

Результати та протоколи 
приймання завершеної НДР 
затверджено рішенням Бюро 
Відділення економіки НАН 
України від 21.08.2018 р. №7. 

 
Відділення економіки НАН 
України 
21.08.2018 

При дослідженні процесів 
економічної інтеграції у 
транскордонному просторі 
Україна-ЄС. 
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Науково-аналітична записка 
“Захищеність внутрішньо 
переміщених осіб в умовах 
вимушеної просторової 
мобільності населення України�  
(М.М.Біль ) 

для державних органів та 
недержавних організацій, які 
займаються проблемами 
внутрішньо переміщених 
осіб. 

На основі дослідження 
внутрішньої вимушеної 
мобільності населення України 
обгрунтовано рекомендації 
щодо пріоритетів захищеності 
внутрішньопереміщених осіб в 
нових умовах. 

 
Благодійний Фонд «Право 
на захист»  
12.09.2018 

Використання при розробці 
програм соціального захисту 
внутрішньопереміщених осіб. 
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Науково-аналітична записка 
“Виконання самоврядних 
повноважень в сфері 
соціального захисту та надання 
соціальних послуг 
територіальними громадами в 
умовах децентралізації влади�. 
(І.М.Гринчишин ) 

Тростянецька, Дублянська, 
Новострілищанська об’єднані 
територіальні громади 
Львівської області. 

Здійснено аналіз практики 
виконання самоврядних 
повноважень ОТГ Львівської 
області та обгрунтовано шляхи 
підвищення ефективності 
виконання їх повноважень в 
сфері соціального захисту. 

 
Новострілищанська 
сільска рада об'єднаної 
територіальної громади 
Жидачівського району 
Львівської області 
29.12.2018 

Прийнято рішення про 
створення служби у справах 
дітей Новострілищаньскої 
селищної ради ОТГ. 
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Науково-аналітична записка 
“Механізми участі громадських 
організацій у виконанні функцій 
соціального захисту на рівні 
територіальних громад”. 
(І.М.Гринчишин ) 

державним органам та 
громадським організаціям, 
які займаються питаннями 
соціального захисту. 

Висвітлена роль громадських 
організацій у виконанні функцій 
соціального захисту на рівні 
територіальних громад та 
обгрунтовано механізми їх 
участі у надання соціальних 
послуг населенню. 

 
Громадська організація 
“Львівська обласна 
організація активної 
реабілітації 
неповносправних осіб 
“Стимул�  
22.12.2018 

При плануванні та реалізації 
заходів з надання соціальних 
послуг населенню 

 
 

 


