
 
 

Розробки Інституту, впроваджені у 2020 році 
 

№ 
з/
п 

Назва розробки (автори) Призначення Анотація 
Місце 

впровадження, 
дата впровадження

1 

Науково-аналітична 
доповідь "Соціально-
економічний розвиток 
територіальних громад 
Центральної України в 
умовах децентралізації" 
(І.З.Сторонянська ; 
Л.Я.Беновська ; 
Г.В.Возняк ; 
А.Р.Дуб ; 
І.М.Гринчишин ; 
О.О.Левицька ; 
І.В.Лещух ; 
М.І.Мельник ; 
Л.В.Ключник ; 
Х.О.Патицька ; 
Н.Р.Синюра-Ростун ; 
С.Д.Щеглюк ; 
Р.Є.Яремчук ) 

для органів 
державної 
влади та 
місцевого 
самоврядуван
ня 

Представлено 
результати оцінювання 
впливу процесів 
децентралізації на 
соціально-економічний 
розвиток територій 
Центрального регіону 
України. Виявлено 
особливості і проблеми 
функціонування міських 
та сільських громад. 
Акцентовано увагу на 
процеси економічного 
зростання, зайнятості 
населення, організацію 
публічного управління 

 
Міністерство 
регіонального 
розвитку, 
будівництва та 
житлово-
комунального 
господарства 
України 
10.02.2020; 
Комітет Верховної 
Ради України з 
питань організації 
державної влади, 
місцевого 
самоврядування, 
регіонального 
розвитку та 
містобудування 
25.02.2020 

2 

Науково-аналітична 
записка «Ідентифікація 
прикордонних територій 
України у несприятливих 
умовах» 
(Л.Я.Беновська ) 

Міністерству 
розвитку 
громад та 
територій 
України 

Проаналізовано критерії 
виділення та основні 
параметри 
прикордонних територій 
України у 
несприятливих умовах 
(визначених згідно 
Державної стратегії 
регіонального розвитку 
на 2021-2027 роки ). 
Проаналізовано 
дискусійні та 
суперечливі моменти 
визначення 
прикордонних територій 
України у 
несприятливих умовах 
вітчизняним 
законодавством. 
Виділено підгрупи 
прикордонних територій 
України у 
несприятливих умовах 
та проаналізовано 
проблеми їх розвитку. 
 

 
Міністерство 
розвитку громад та 
територій України 
12.10.2020 



3 

Аналітичні матеріали 
"Щодо оцінки 
ефективності 
функціонування освітньої 
інфраструктури Львівської 
області" 
(І.З.Сторонянська ; 
Л.Я.Беновська ) 

Департамент 
освіти і науки 
Львівської 
обласної 
державної 
адміністрації 

проаналізовано стан 
розвитку освітньої 
інфраструктури 
Львівської області в 
розрізі регіонів. 
Виявлено основні 
проблеми 
функціонування 
освітньої мережі та 
матеріально-технічного 
забезпечення освітнього 
процесу. Окреслено 
перспективні напрямки 
розвитку освітньої 
інфраструктур 

 
Департамент освіти 
і науки ЛЬвівської 
обласної державної 
адміністрації 
04.11.2020 

4 

Науково-аналітична 
записка «Система 
бюджетного вирівнювання 
розвитку регіонів: ризики 
та шляхи їх нівелювання» 
(Л.Я.Беновська ) 

органам 
державної 
влади 

В науково-аналітичній 
записці висвітлено 
особливості 
регіонального розвитку 
в контексті 
адміністративно-
фінансової 
децентралізації; 
виявленню ризиків 
бюджетного 
вирівнювання розвитку 
територій, 
проаналізовано зміни 
міжбюджетних відносин 
та запропоновано шляхи 
нівелювання ризиків 
бюджетного 
вирівнювання 

 
Міністерство 
розвитку громад та 
територій України 
15.10.2020 

5 

Науково-аналітичні 
матеріали «Вплив пандемії 
COVID-19 на розвиток 
економіки регіонів та 
можливості нівелювання 
ризиків» 
(Л.Я.Беновська ) 

Волинська 
обласна рада 

Висвітлено тенденції та 
особливості розвитку 
економіки регіонів 
України в умовах 
карантинних заходів, 
запроваджених у зв’язку 
з епідемією ковід-19; 
охарактеризовано 
особливості державного 
регулювання 
підприємницької 
діяльності в умовах 
епідемії та їх вплив на 
наповнення державного 
та місцевих бюджетів; 
запропоновано шляхи 
переорієнтації бізнесу 
та державної підтримки 
територіальних громад. 
 

 
Волинська обласна 
рада 
09.10.2020 



6 

Науково-аналітична 
доповідь «Ризики 
формування та 
функціонування 
об’єднаних територіальних 
громад Карпатського 
регіону» 
(І.З.Сторонянська ; 
Л.Я.Беновська ; 
Г.В.Возняк ; 
І.М.Гринчишин ; 
А.Р.Дуб ; 
І.Р.Тимечко ) 

державні 
органи влади 

представлено 
результати дослідження 
ризиків бюджетної 
децентралізації у 
формуванні фінансово-
економічного 
потенціалу 
територіальних громад 
Карпатського регіону. 
Виявлено ризики 
формування 
спроможних 
територіальних громад 
та інституційні ризики 
управління їх власністю 

 
Міністерство 
розвитку громад та 
територій України 
12.08.2020 

7 

Обгрунтування стратегії 
розвитку освіти Львівщини 
на період до 2027 року 
(І.З.Сторонянська ; 
Л.Я.Беновська ) 

Департамент 
освіти і науки 
Львівської 
обласної 
державної 
адміністрації 

Проведено грунтовний 
аналіз поточної ситуації 
освіти (середньої, 
дошкільної, професійно-
технічної, позашкільної, 
вищої) у Львівській 
області, виділено 
проблеми розвитку. 

 
Департамент освіти 
і науки ЛЬвівської 
обласної державної 
адміністрації 
01.09.2020 

8 

Аналітична записка 
"Тенденції та структурні 
зміни у 
зовнішньоекономічній 
діяльності міст обласного 
значення Західного регіону 
України" 
(О.Й.Жабинець ) 

Органам 
місцевої 
влади 

Охарактеризовано 
тенденції та структурні 
зміни у 
зовнішньоекономічній 
діяльності міст 
обласного значення 
Західного регіону 
України. 

 
Рівненська міська 
рада 
08.10.2020; 
УПРАВЛІННЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО 
ТА 
ІНТЕГРАЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ Івано-
Франківської 
міської ради 
08.10.2020; 
Трускавецька міська 
рада 
02.11.2020 

9 

Науково-аналітична 
записка "Трансформація 
земельно-ресурсного 
потенціалу міст Західного 
регіону України як 
чинника соціально-
економічного розвитку" 
(М.І.Мельник ; 
І.Р.Залуцький ) 

Обласні 
державні 
адміністрації 
Західного 
регіону 
України 

В науково-аналітичній 
записці висвітлено 
методологічно-правові 
засади раціонального 
використання земельно-
ресурсного потенціалу 
території, як 
матеріальної основи та 
потенційного ресурсу 
економічної діяльності, 
забезпечення якості 
життя населення. На 
основі земельно-
статистичної звітності 
2010-2016 років 

 
Департамент 
економічної 
політики Львівської 
обласної державної 
адміністрації 
19.11.2020; 
Трускавецька міська 
рада 
02.11.2020; 
Рівненська обласна 
державна 
адміністрація 
04.11.2020; 
Львівське 



розкрито специфіку та 
тенденції трансформації 
земельних ресурсів міст 
обласного значення 
Західного регіону 
України за основними 
видами цільового 
призначення. 

регіональне 
відділення Асоціації 
міст України 
19.10.2020 

10 

Науково-аналітична 
записка "Трансформація 
структури економіки міст 
Західного регіону України: 
секторальний і 
просторовий виміри" 
(І.В.Лещух ; 
С.Д.Щеглюк ) 

Регіональні 
органи влади, 
Асоціація 
міст України 

Аналіз секторіального 
та просторового виміру 
трансформації 
структури економіки 
міст обласного значення 
Західного регіону 
України. 

 
Львівське 
регіональне 
відділення Асоціації 
міст України 
20.10.2020; 
Трускавецька міська 
рада 
02.11.2020 

11 

Наукова доповідь 
«Структурна 
трансформація економіки 
міст Західного регіону 
України: передумови, 
чинники та особливості" 
(М.І.Мельник ; 
В.В.Борщевський ; 
І.Р.Залуцький ; 
І.В.Лещух ; 
С.Д.Щеглюк ; 
О.Й.Жабинець ; 
Н.Р.Синюра-Ростун ; 
Р.Є.Яремчук ) 

Центральні 
органи влади; 
органи 
місцевого 
самоврядуван
ня; інші 
установи 
(організації) 

У науковій доповіді 
визначено сучасні 
виклики, тренди, 
бар’єри та особливості 
трансформації 
структури економіки 
міст в умовах 
постіндустріалізації; 
концептуальні засади 
трансформації 
соціально-економічного 
середовища міста в 
контексті розвитку 
цифрової економіки. 
Проаналізовано 
особливості структурно-
інституційної 
трансформації 
підприємницького 
сектору у містах 
України; оцінено 
інноваційний зріз 
структурної 
трансформації 
економіки великих міст. 

 
Запорізька торгово-
промислова палата 
03.07.2020; 
Трускавецька міська 
рада 
02.11.2020; 
Львівське 
регіональне 
відділення Асоціації 
міст України 
20.10.2020; 
Івано-Франківська 
міська рада 
15.07.2020; 
Тернопільська 
міська рада 
30.07.2020; 
Департамент 
економічної 
політики Львівської 
обласної державної 
адміністрації 
26.06.2020 

12 

Науково-аналітична 
доповідь "Фінансово-
бюджетні обмеження 
структурних 
трансформацій в економіці 
великих міст Західного 
регіону України" 
(В.В.Борщевський ) 

Центральні 
органи влади 

Пропозиції щодо 
стимулювання 
економічного розвитку 
та структурної 
трансформації 
економіки великих міст 
Західного регіону 
України. 

 
Офіс Президента 
України 
24.07.2020 

13 
Доповідна записка 
«Проблеми та перспективи 
реалізації потенціалу 

Регіональні 
органи влади 

Досліджено проблеми 
та перспективи 
реалізації потенціалу 

 
Черкаська обласна 
держана 



транспортних послуг 
регіонів України». 

сектору транспортних 
послуг регіонів України 

адміністрація 
07.10.2020; 
Тернопільська ОДА
05.11.2020; 
Департамент 
енергоефективності, 
транспорту, звязку 
та ЖКГ 
Чернігівської ОДА 
07.10.2020; 
Вінницька ОДА 
28.10.2020; 
Управління 
інфраструктури 
Хмельницької ОДА
16.10.2020; 
Кіровоградська 
обласна державна 
адміністрація 
30.10.2020; 
Сумська обласна 
державна 
адміністрація 
05.11.2020 

14 

Науково-аналітична 
записка "Проблеми 
економіко-правового 
регулювання ідентифікації 
та класифікації послуг в 
Україні" 
(М.І.Мельник ; 
І.Р.Залуцький ; 
І.В.Лещух ) 

Центральні 
органи влади 

В науково-аналітичній 
записці висвітлено 
особливості та 
проблемні аспекти 
економіко-правового 
регулювання 
ідентифікації та 
класифікації послуг в 
контексті детінізації 
національної економіки. 
Розкрито сутність 
перманентного 
"конфлікту 
класифікаторів", колізії 
та ризиків посилення 
"тінізації" в сфері обліку 
та закупівель послуг; 
блокування потенціалу 
повноцінної прозорої 
комерціалізації послуг 
та їх кумулятивного 
впливу на забезпечення 
соціально-економічного 
зростання. 

 
Державна служба 
статистики України
11.06.2020; 
Державна податкова 
служба України 
09.07.2020 

15 

Зауваження та пропозиції 
до проєкту Закону України 
«Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів 
щодо забезпечення права 

Органам 
центральної 
влади 

Рекомендації щодо 
удосконалення 
законодавчої бази у 
сфері приватизації 
земель з 

 
Міністерство 
економічного 
розвитку і торгівлі 
України 



працівників державних і 
комунальних 
сільськогосподарських 
підприємств, установ, 
організацій на одержання 
земельної частки (паю)» 
(реєстраційний № 3012-1 
від 20.02.2020 року). 
(І.Р.Залуцький ) 

обгрунтуванням 
неробхідних 
нормативно-правових 
уточнень 

01.09.2020; 
Департамент 
агропромислового 
розвитку Львівської 
обласної державної 
адміністрації 
03.06.2020; 
Державна служба 
України з питань 
геодезії, картографії 
та кадастру 
(Держгеокадастр) 
08.04.2020 

16 

Науково-аналітична 
записка "ІННОВАЦІЙНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ 
УКРАЇНИ: 
ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ФОРМУВАННЯ ТА 
ВИКОРИСТАННЯ" 
(І.В.Лещух ; 
Х.О.Патицька ) 

Регіональні 
органи влади 

В науково-аналітичній 
записці розглянуто 
тенденції та проблеми 
інноваційного розвитку 
регіонів України. 
Запропоновано 
методичний підхід до 
оцінювання 
інноваційного 
потенціалу регіонів та 
здійснено його 
апробацію в контексті 
позиціонування регіонів 
України за рівнем 
інноваційного 
потенціалу за періоди 
2008-2010 рр., 2014-
2016 рр. та 2016-2018 
рр. 

 
Волинська обласна 
рада 
14.09.2020; 
Департамент освіти 
і науки ЛЬвівської 
обласної державної 
адміністрації 
29.10.2020 

17 

Доповідна записка 
"Специфіка, тенденції та 
ефективність використання 
потенціалу сектору 
туристичних послуг 
України та її регіонів" 
(О.І.Гулич ) 

Обласні 
державні 
адміністрації 
Західного 
регіону 
України 

Оцінено специфіку, 
тенденції та 
ефективність 
використання 
потенціалу сектору 
туристичних послуг 
України та її регіонів 

 
Закарпатська 
обласна державна 
адміністрація 
24.07.2020; 
Відділ промоції та 
туризму Сумської 
ОДА 
26.06.2020 

18 

Науково-аналітична 
записка "Ідентифікація 
центро-периферійних 
взаємодій на 
внутрішньорегіональному 
рівні" 
(І.М.Гринчишин ; 
М.А.Бас-Юрчишин ; 
І.Р.Тимечко ) 

місцеві 
органи влади 

у науково-аналітичній 
записці окреслено 
формування центро-
периферійних 
взаємодій, особливості 
їх проявів за 
соціальними та 
економічними 
показниками на 
внутрішньорегіонально
му рівні 
 

 
Дрогобицька міська 
рада 
22.10.2020 



19 

Науково-аналітична 
записка "Проблеми та 
перспективи розвитку 
Львівської області у 
контексті центро-
периферійної взаємодії 
обласного центру та 
районів області" 
(І.В.Лещух ; 
Х.О.Патицька ) 

місцевим 
органам влади

Окреслено перспективи 
та проблеми розвитку 
Львівської області у 
контексті центро-
периферійної взаємодії 
центру та районів 
області 

 
Пустомитівська 
міська рада 
24.11.2020; 
ВСЕУКРАЇНСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ 
ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАН
НЯ АСОЦІАЦІЯ 
МІСТ УКРАЇНИ 
19.10.2020 

20 

Науково-аналітична 
доповідь "Оцінка 
перспектив розбудови 
мережі пунктів пропуску 
через державний кордон у 
Закарпатській області" 
(Х.М.Притула ; 
І.М.Кирик ; 
А.О.Максименко ; 
Я.Я.Калат ; 
О.П.Демедюк ; 
І.З.Сторонянська ; 
С.Л.Шульц ; 
С.О.Іщук ; 
Л.Й.Созанський ; 
А.Р.Дуб ; 
О.М.Луцків ) 

Державна 
митна служба 
України; 
Державна 
прикордонна 
служба 
України; 
Міністерство 
інфраструкту
ри України; 
Міністерство 
розвитку 
громад та 
територій; 
Міністерство 
закордонних 
справ 
України; 
Закарпатська 
обласна 
державна 
адміністрація; 
Закарпатська 
митниця ДФС

Наведено загальну 
характеристику 
розвитку українсько-
польського, українсько-
словацького, 
українсько-угорського 
та українсько-
румунського 
прикордоння. Здійснено 
оцінку пріоритетності 
відкриття пунктів 
пропуску через 
державний кордон у 
Закарпатській області на 
основі розрахунку 
інтегрального індексу. 
Окреслено перспективи 
розбудови мережі 
пунктів перетину 
кордону через 
державний кордон у 
Закарпатській області. 

 
Адміністрація 
Державної 
прикордонної 
служби Укоаїни 
28.07.2020; 
Закарпатська 
митниця 
Держмитслужби 
24.09.2020 

21 

Науково-аналітична 
записка "Стимулювання 
розвитку індустріальних 
парків: європейський 
досвід та можливості для 
України" 
(Х.М.Притула ; 
Я.Я.Калат ) 

Комітет 
Верховної 
Ради України 
з питань 
економічного 
розвитку; 
Міністерство 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 
господарства 
України; 
Міністерство 
розвитку 
громад та 
територій 

У науково-аналітичній 
записці проаналізовано 
організаційно-
економічні умови 
розвитку індустріальних 
парків в Україні та у 
країнах-членах ЄС, 
окреслено основні 
стимули розвитку 
підприємницької 
діяльності на території 
індустріальних парків 
України та у країнах-
членах ЄС та 
запропоновано 
напрямки активізації 
діяльності 

 
Управління 
зовнішньоекономіч
них зв'язків, 
інвестицій та 
транскордонного 
співробітництва 
Закарпатської ОДА
22.12.2020; 
ТзОВ "Компанія 
ВЕЕМ-
МЕТАЛАВТОПРО
М" 
11.11.2020; 
Департамент 
економічної 
політики та 



України; 
обласні 
державні 
адміністрації 
прикордонних 
регіонів 
України. 

індустріальних парків, 
розміщених у 
прикордонних регіонах 
України. 

стратегічного 
планування 
Одеської обласної 
державної 
адміністрації 
04.11.2020 

22 

Науково-аналітична 
записка «Розвиток 
транскордонних кластерів: 
досвід Європейського 
Союзу та перспективи їх 
функціонування у 
прикордонних областях 
Західного регіону України» 
(Х.М.Притула ; 
О.П.Демедюк ) 

Товариство з 
додатковою 
відповідальні
стю «Стрий 
АВТО» 

У науково-аналітичній 
записці проаналізовано 
особливості 
функціонування 
кластерів у 
прикордонних областях 
Західного регіону 
України, наведена 
характеристика 
транскордонних 
кластерів за участі 
прикордонних областей 
Західного регіону 
України та ЄС, 
окреслено інструменти 
підтримки розвитку 
кластерів в ЄС та 
запропоновано 
перспективні напрямки 
розвитку 
транскордонних 
кластерів за участі 
прикордонних областей 
Західного регіону 
України. 

 
Товариство з 
додатковою 
відповідальністю 
«Стрий АВТО» 
10.11.2020 

23 

Інформаційний бюлетень 
«Інструменти 
економічного розвитку 
місцевих громад: кращі 
європейські практики у 
сфері транскордонного 
співробітництва» 
(Х.М.Притула ; 
Я.Я.Калат ; 
О.П.Демедюк ) 

Міністерство 
регіонального 
розвитку, 
будівництва 
та житлово-
комунального 
господарства 
України; 
Міністерство 
економічного 
розвитку і 
торгівлі 
України; 
Міністерство 
закордонних 
справ 
України; 
Комітет з 
питань 
європейської 
інтеграції; 

Досліджено підходи 
українських та 
закордонних вчених до 
понять «кластер» та 
«транскордонний 
кластер», а також їх 
класифікації, 
проаналізовано 
інструменти політики 
розвитку кластерів в ЄС 
та нормативно-правове 
забезпечення розвитку 
кластерів в Україні. 
Вивчено кращі практики 
діяльності 
транскордонних 
кластерів в ЄС та 
особливості 
функціонування 
транскордонних 
кластерів вздовж 

 
Виконавчий комітет 
Ужгородської 
міської ради 
20.07.2020 



Комітет з 
питань 
економічної 
політики; 
представни-
кам органів 
державної 
влади та міс-
цевого само-
врядування; 
Львівська 
ОДА; 
Волинська 
ОДА; Івано-
Франківська 
ОДА; 
Чернівецька 
ОДА; 
Закарпатська 
ОДА; пред-
ставникам 
прикордонних 
РДА, міських, 
селищних, 
сільських рад, 
об’єднаних 
територіаль-
них громад 
Волинської, 
Львівської, 
Закарпатської, 
Івано-
Франківської, 
Чернівецької 
областей 

західного кордону 
України. Досліджено 
кластери та кластерні 
ініціативи у 
прикордонних регіонах 
України, які межують з 
ЄС. 

24 

Науково-аналітична 
записка «Стимулювання 
розвитку інноваційного 
підприємництва у сфері 
легкої промисловості 
Львівської області» 
(Х.М.Притула ; 
А.О.Максименко ) 

ГС 
Західноукраїн
ський кластер 
індустрії моди

У матеріалах 
проаналізовано 
сучасний стан розвитку 
інноваційного 
підприємництва, 
окреслено основні 
загрози та ризики для 
регіонального розвитку 
за умови збереження 
низького поточного 
рівня інноваційної 
активності підприємств 
та запропоновано 
напрями активізації 
інноваційної діяльності 
малих та середніх 
підприємств легкої 
промисловості 
Львівської області. 

 
ГС 
Західноукраїнський 
кластер індустрії 
моди 
12.11.2020 



25 

Наукова доповідь 
"Ексклюзивність 
регулювання соціально-
економічного розвитку 
регіонів: сутність, прояви 
та загрози" 
(С.Л.Шульц ; 
А.І.Мокій ; 
М.В.Максимчук ; 
О.М.Луцків ; 
М.О.Карп'як ; 
Н.М.Попадинець ) 

Запорізька 
обласна 
державна 
адміністрація, 
регіональні 
торгово-
промислові 
палати 

У доповіді представлено 
науково-аналітичні 
оцінки та прикладні 
рекомендації щодо 
удосконалення системи 
управління 
регіональним розвитком 
для модернізації 
системи управління 
регіонами в умовах 
децентралізації. 
Особлива увага 
приділена питанням 
оцінки передумов та 
наслідків прояву 
соціальної та 
просторової ексклюзії, 
які доцільно 
враховувати при 
стратегічному та 
просторовому 
плануванні розвитку 
регіонів і міст України 

 
Чернівецька 
торгово-промислова 
палата 
15.12.2020; 
Вінницька торгово-
промислова палата 
16.12.2020; 
Запорізька торгово-
промислова палата 
16.11.2020; 
Запорізька обласна 
державна 
адміністрація 
11.11.2020; 
Запорізька торгово-
промислова палата 
16.11.2020 

26 

Науково-аналітична 
записка «Сучасні підходи 
до виокремлення сільських 
територій в контексті 
європейської практики» 
(І.З.Сторонянська ; 
І.Р.Залуцький ; 
М.І.Мельник ) 

Комітет 
Верховної 
Ради України 
з питань 
організації 
державної 
влади, 
місцевого 
самоврядуван
ня, 
регіонального 
розвитку та 
містобудуван
ня; Комітет 
Верховної 
Ради України 
з питань 
економічного 
розвитку; 
Комітет 
Верховної 
Ради України 
з питань 
аграрної та 
земельної 
політики; 
Міністерство 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 

Обґрунтовано та 
апробовано алгоритм 
класифікації територій 
адміністративних 
районів України на 
засадах поетапного 
методологічного 
впровадження 
європейського 
інструментарію 
ідентифікації сільських 
територій. Вказано на 
необхідність подальшої 
трансформації чинного 
адміністративно-
територіального устрою 
держави згідно з 
стандартами 
територіального поділу 
країн ЄС для 
статистичних цілей 
рівня NUTS. 

 
Львівська обласна 
державна 
адміністрація 
08.12.2020; 
ГРОМАДСЬКА 
СПІЛКА 
"АСАМБЛЕЯ 
АГРАРНИХ 
ПАЛАТ УКРАЇНИ"
27.11.2020 



господарства 
України; 
Міністерство 
розвитку 
громад та 
територій 
України; 
Асамблея 
Аграрних 
Палат 
України; 
Департамент 
агропромисло
вого розвитку 
Львівської 
облдержадмі-
ністрації 
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Науково-аналітична 
записка «Ідентифікація 
прибережних територій як 
об’єкта реалізації 
державної регіональної 
політики в України» 
(А.Р.Дуб ) 

Міністерству 
розвитку 
громад та 
територій 
України, 
Підкомітету з 
питань 
місцевих 
бюджетів та 
бюджетної 
підтримки 
регіонального 
розвитку 
Верховної 
Ради України 

Розкрито методологію 
типологізації 
прибережних територій 
в Європейському Союзі. 
Проведено аналіз 
виокремлення 
прибережних територій 
вітчизняними 
науковцями. На основі 
проведеного аналізу 
виокремлено, 
обґрунтовано і 
запропоновано дефініції 
«прибережні території» 
та «прибережна 
територіальна громада» 
для цілей державної 
політики регіонального 
розвитку України з 
врахуванням змін, 
внесених реформою 
децентралізації. 

 
Головне управління 
Державної 
міграційної служби 
у Львівській області
09.09.2020; 
Міністерство 
розвитку громад та 
територій України 
12.10.2020 
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Науково-аналітична 
записка Розвиток 
майнового оподаткування 
в ОТГ: проблемні аспекти 
та напрями ефективного 
управління. 
(Х.О.Патицька ) 

місцевим 
органам влади

Виділено основні 
проблеми в контексті 
справляння майнових 
податків. Проаналізо-
вано різні підходи до 
встановлення податку 
на нерухомість в ОТГ з 
різним рівнем доходів 
на особу. Акцентовано 
на питанні пошуку 
способів максимізації 
надходжень майнових 
податків до місцевих 
бюджетів. 

 
ЗИМНОВОДІВСЬК
А СІЛЬСЬКА РАДА 
ЛЬВІВСЬКОГО 
РАЙОНУ 
ЛЬВІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 
19.11.2020 



29 

Науково-аналітична 
записка "Центро-
периферійні взаємодії в 
об'єднаних територіальних 
громадах Львівської 
області: визначення 
проблем та шляхи їх 
вирішення" 
(Х.О.Патицька ; 
А.О.Максименко ) 

органам 
місцевого 
самоврядуван
ня 

Ідентифіковано 
просторові особливості 
розвитку об’єднаних 
територіальних громад в 
умовах 
адміністративно-
фінансової 
децентралізації, 
обґрунтувано проблеми 
і ризики розвитку 
території громади в 
контексті взаємовпливів 
похідного характеру. 

 
Львівське 
регіональне 
відділення Асоціації 
органів місцевого 
самоврядування 
"Асоціація 
об'єднаних 
територіальних 
громад" 
01.12.2020 

30 

Науково-аналітична 
записка «Тенденції та 
закономірності соціально-
економічного розвитку 
територіальних громад та 
територій (на прикладі 
Львівської області)» 
(І.М.Гринчишин ; 
І.Р.Тимечко ) 

місцевим 
органам влади

З метою інтенсифікації 
місцевого економічного 
розвитку акцентовано 
увагу на місцевих 
програмах 
стимулювання розвитку 
підприємництва, 
формування 
інфраструктури 
розвитку малого та 
середнього бізнесу та 
створення робочих 
місць; налагодження 
міжмуніципального 
співробітництва; 
активізації участі у 
проєках та програмах за 
рахунок державної 
підтримки 
регіонального розвитку 

 
Дрогобицька міська 
рада 
22.10.2020 

31 

Територіальний розвиток і 
регіональна політика. 
Стратегування 
регіонального розвитку на 
засадах смарт-
спеціалізації: наукова 
доповідь/ наук. ред. І. З. 
Сторонянська; ДУ 
«Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. 
Долішнього НАН 
України». Львів, 2020. 141 
с. 
(І.З.Сторонянська ) 

Для 
представників 
органів влади 
та місцевого 
самоврядуван
ня, науковців, 
дослідників 
проблем 
регіонального 
розвитку 

Досліджено практичний 
інструментарій смарт-
стратегування 
регіонального розвитку 
в країнах ЄС, окреслено 
потенційні напрямки 
імплементації кращих 
зразків європейської 
практики в українських 
реаліях, вивчено 
існуючі методологічні 
підходи до 
обґрунтування 
пріоритетних напрямків 
смарт-спеціалізації 
регіонів 

 
Департамент 
економіки та 
цифровізації 
Київської обласної 
державної 
адміністрації 
15.12.2020; 
Міністерство 
розвитку громад та 
територій України 
26.11.2020; 
Запорізька обласна 
державна 
адміністрація 
30.11.2020; 
Міністерство 
розвитку громад та 
територій України 
16.02.2021 



32 

Доповідна записка 
«Подолання 
ексклюзивності 
регулювання соціально-
економічного розвитку 
регіонів» 
(С.Л.Шульц ; 
Н.М.Попадинець ; 
О.М.Луцків ) 

Регіональні 
органи влади 

Подані пропозиції щодо 
удосконалення 
регіональної 
економічної політики 
України в частині 
запровадження 
механізмів подолання 
ризиків ексклюзивного 
регулювання соціально-
економічного розвитку 
регіонів в умовах 
децентралізації. 

 
Департамент 
економічної 
політики Львівської 
обласної державної 
адміністрації 
01.12.2020 
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Науково-аналітична 
записка «Деякі особливості 
та методичні рекомендації 
впровадження 
інноваційних розробок 
структурними 
підрозділами Жовківської 
міської ради» 
(Є.В.Захарчук ) 

Жовківська 
міська рада, 
Львівська 
область 

У науково-аналітичних 
матеріалах представлені 
та обґрунтовані 
методичні рекомендації 
щодо впровадження 
інноваційних розробок 
структурними 
підрозділами 
Жовківської міської 
ради, особливості 
застосування 
рекомендацій на різних 
етапах інноваційної 
діяльності органу 
самоврядування. 

 
Жовківська міська 
рада, Львівська 
область 
20.05.2020 
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Науково-аналітична 
записка «Окремі аспекти та 
методичні рекомендації 
впровадження 
інноваційних розробок 
підрозділами АТ 
«Київський завод 
«РАДАР»» 
(Є.В.Захарчук ) 

АТ 
«Київський 
завод 
«РАДАР» 
(УКРОБОРО
НПРОМ) 

В наданих науково-
аналітичних матеріалах 
представлені методичні 
рекомендації щодо 
впровадження у 
виробничому процесі 
підприємства 
новаційних технологій, 
інноваційних розробок 
дослідницькими і 
структурними 
підрозділами 
«Київський завод 
«РАДАР», деякі аспекти 
застосування 
рекомендацій в 
інноваційній діяльності 
підприємства. 

 
АТ «Київський 
завод «РАДАР» 
(УКРОБОРОНПРО
М) 
01.06.2020 
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Науково-аналітична 
записка «Деякі фактори та 
методичні рекомендації 
щодо упровадження 
інноваційних розробок 
структурними 
підрозділами 
Держспецзв’язку» 

Адміністрація 
Державної 
служби 
спеціального 
зв’язку та 
захисту 
інформації 
України 

В опрацьованих і 
переданих науково-
аналітичних матеріалах 
представлені методичні 
рекомендації щодо 
впровадження у 
науково-виробничому 
процесі установи 

 
Державна служба 
спеціального 
зв’язку та захисту 
інформації України
17.06.2020 



(Є.В.Захарчук ) інноваційних технологій 
та розробок 
структурними й 
науково-аиробничими 
підрозділами 
Держспецзв’язку, 
особливості 
упровадження 
нововведень. 

36 

Науково-аналітична 
записка «Конкурентні 
переваги прикордонних 
регіонів України в 
контексті інтеграції до 
глобальних ланцюгів 
вартості: методичний 
підхід та результати 
оцінювання» 
(Х.М.Притула ; 
А.О.Максименко ; 
Х.П.Стельмах ) 

Комітет 
Верховної 
Ради України 
з питань 
економічного 
розвитку, 
Міністерство 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 
господарства 
України, 
Міністерство 
розвитку 
громад та 
територій 
України, 
обласні 
державні 
адміністрації 
прикордонних 
регіонів, 
підприємства 

У записці 
запропоновано 
методичний підхід до 
оцінки конкурентних 
переваг прикордонних 
регіонів України 
(Волинської, Львівської, 
Закарпатської, Івано-
Франківської та 
Чернівецької областей); 
розраховано 
інтегральний індекс 
конкурентних переваг 
цих регіонів та 
окреслено перспективи 
їх інтеграції до 
глобальних ланцюгів 
доданої вартості. 

 
Комітет з питань 
економічного 
розвитку. Верховна 
Рада України. 
15.12.2020; 
Волинська Обласна 
Державна 
Адміністрація 
28.12.2020; 
ТзОВ "БРАШ" 
17.12.2020 
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Науково-аналітична 
записка “Динаміка 
виробництва харчових 
продуктів із зерна у 
регіонах України: 
сировинний аспект” 
(С.О.Іщук ; 
О.В.Ляховська ) 

Комітету 
Верховної 
ради України 
з питань 
аграрної та 
земельної 
політики; 
Міністерству 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 
господарства 
України; 
обласним 
державним 
адміністрація
м. 

Здійснено групування 
регіонів України за 
обсягом виробництва 
зернових (пшениці і 
жита) і ступенем їх 
переробки на борошно. 
Визначено рівень 
розвитку у регіонах 
виробництва продукції з 
борошна у розрізі 
хлібобулочних, 
кондитерських і 
макаронних виробів. 
Проведено структурно-
динамічну оцінку 
експортно-імпортних 
операцій із зерновими 
культурами і 
продуктами їх 
переробки. 

 
Департамент 
агропромислового 
розвитку 
Харківської 
державної обласної 
адміністрації 
13.12.2019; 
Донецька обласна 
державна 
адміністрація 
16.12.2019; 
Департамент 
економічної 
політики Львівської 
обласної державної 
адміністрації 
10.01.2020; 
Департамент 
агропромислового 



Обґрунтовано 
рекомендації щодо 
розвитку в Україні 
виробництв із 
поглибленої переробки 
зернових 

розвитку 
Миколаївської 
обласної державної 
адміністрації 
10.01.2020; 
Департамент 
агропромислового 
розвитку та 
економічної 
політики 
Житомирської 
обласної державної 
адміністрації 
15.01.2020; 
Департамент 
агропромислового 
розвитку 
Волинської 
обласної державної 
адміністрації 
08.01.2020; 
Департамент 
розвитку економіки 
та сільського 
господарства 
Чернігівської 
обласної державної 
адміністрації 
09.01.2020 
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Науково-аналітична 
записка “Сучасний стан і 
ключові тенденції розвитку 
м’ясопереробних 
виробництв у регіонах 
України: сировинний 
аспект” 
(С.О.Іщук ; 
О.В.Ляховська ) 

Комітету 
Верховної 
ради України 
з питань 
аграрної та 
земельної 
політики; 
Міністерству 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 
господарства 
України; 
обласним 
державним 
адміністрація
м. 

Досліджено сучасний 
стан, тенденції та 
основні напрямки 
нарощення вітчизняного 
потенціалу виробництва 
м’яса. Зокрема 
проведено структурно-
динамічну оцінку 
заготівлі та 
промислового 
виробництва м’яса в 
Україні у регіональному 
розрізі за видами 
м’ясної сировини і 
м’ясної продукції, 
здійснено групування 
регіонів за масштабами 
заготівлі та промислової 
переробки м’яса, 
проаналізовано 
зовнішньоекономічні 
операції у сегменті 
виробництва м’яса та 
продуктів із нього. 

 
Департамент 
економічного 
розвитку і торгівлі 
Київської обласної 
державної 
адміністрації 
18.03.2020; 
Закарпатська 
обласна державна 
адміністрація 
25.03.2020; 
Закарпатська 
обласна державна 
адміністрація 
25.03.2020; 
Полтавська обласна 
державна 
адміністрація 
24.03.2020; 
Департамент 
розвитку економіки 
та сільського 
господарства 
Чернігівської 



обласної державної 
адміністрації 
10.04.2020; 
Івано-Франківська 
обласна державна 
адміністрація 
15.04.2020; 
Департамент 
агропромислового 
розвитку 
Хмельницької 
обласної державної 
адміністрації 
17.03.2020; 
Донецька обласна 
державна 
адміністрація 
17.03.2020; 
Департамент 
агропромислового 
розвитку Львівської 
обласної державної 
адміністрації 
17.03.2020; 
Департамент 
агропромислового 
розвитку 
Волинської 
обласної державної 
адміністрації 
18.03.2020; 
Кіровоградська 
обласна державна 
адміністрація 
05.03.2020; 
Івано-Франківська 
обласна державна 
адміністрація 
06.03.2020; 
Департамент 
економічної 
політики та 
стратегічного 
планування 
Одеської обласної 
державної 
адміністрації 
11.03.2020; 
Запорізька обласна 
державна 
адміністрація 
12.03.2020; 
Вінницька обласна 
державна 



адміністрація 
25.02.2020; 
Департамент 
агропромислового 
розвитку та 
економічної 
політики 
Житомирської 
обласної державної 
адміністрації 
05.03.2020 

39 

Науково-аналітична 
записка “Проблеми і 
перспективи розвитку 
молокопереробних 
виробництв у регіонах 
України: сировинний 
аспект” 
(С.О.Іщук ; 
О.В.Ляховська ) 

Комітету 
Верховної 
ради України 
з питань 
аграрної та 
земельної 
політики, 
обласним 
державним 
адміністрація
м. 

Проаналізовано 
динаміку та структуру 
(за видами господарств) 
виробництва молочної 
сировини в Україні у 
регіональному розрізі. 
Проведено порівняльну 
оцінку промислового 
виробництва молочних 
продуктів (за їх 
основними видами) на 
макро- і мезо- рівнях. 
Здійснено групування 
регіонів за масштабами 
виробництва сирого 
молока та продуктів 
його промислової 
переробки. Досліджено 
трансформацію товарної 
та географічної 
структур експортно-
імпортних операцій із 
молочними продуктами 
в Україні. 

 
Департамент 
агропромислового 
розвитку 
Хмельницької 
обласної державної 
адміністрації 
05.05.2020; 
Департамент 
агропромислового 
комплексу 
Львівської обласної 
державної 
адміністрації 
06.05.2020; 
Полтавська обласна 
державна 
адміністрація 
07.05.2020; 
Кіровоградська 
обласна державна 
адміністрація 
16.04.2020; 
Закарпатська 
обласна державна 
адміністрація 
22.04.2020; 
Донецька обласна 
державна 
адміністрація 
24.04.2020; 
Запорізька обласна 
державна 
адміністрація 
27.04.2020; 
Черкаська обласна 
держана 
адміністрація 
28.04.2020; 
Департамент 
розвитку економіки 
та сільського 
господарства 



Чернігівської 
обласної державної 
адміністрації 
10.04.2020; 
Івано-Франківська 
обласна державна 
адміністрація 
15.04.2020 

40 

Науково-аналітична 
записка «Нерухомість як 
актив територіальної 
громади: проблеми 
ідентифікації та 
управління» 
(А.Р.Дуб ) 

органам 
державної 
влади 

Виокремлено характерні 
ознаки активу і 
запропоновано 
трактування 
нерухомості як активу 
територіальної громади. 
Вказано на наявну в 
межах територіальної 
громади нерухомість, 
яку можна 
кваліфікувати як її 
проблемні активи. 
Виявлено проблеми 
управлінського 
характеру щодо 
управління нерухомістю 
як активом 
територіальної громади. 

 
Міністерство 
розвитку громад та 
територій України 
03.12.2020 

41 

Доповідна записка «Щодо 
деяких змін у практиці 
справляння рентної плати 
за користування надрами в 
умовах реформи 
децентралізації» 
(П.В.Жук ) 

Комітетам 
Верховної 
Ради України: 
з питань 
фінансової, 
податкової та 
митної 
політики; з 
питань 
екологічної 
політики та 
природокорис
тування; 
Міністерству 
фінансів 
України. 

Обґрунтовано потребу 
та визначено напрями й 
пропорції 
удосконалення 
розподілу між 
бюджетами рентної 
плати за користування 
надрами для 
видобування корисних 
копалин 
загальнодержавного 
значення та 
запропоновано 
ініціювати внесення 
відповідних змін до 
Бюджетного кодексу 
України. 

 
Комітет Верховної 
Ради України з 
питань фінансів, 
податкової та 
митної політики 
20.02.2020 

42 

Науково-аналітична 
записка «Екологічна 
безпека у європейських 
країнах: економічне 
регулювання та досвід для 
України» 
(П.В.Жук ) 

Всеукраїнська 
екологічна 
ліга; Комітети 
Верховної 
Ради України: 
з питань 
фінансової, 
податкової та 
митної 
політики; з 

Зроблено порівняння 
європейської та 
вітчизняної практики 
економічного 
регулювання 
екологічної безпеки та 
запропоновано шляхи 
вдосконалення 
економічного 
регулювання 

 
Департамент 
екології та 
природних ресурсів 
ЛОДА 
07.12.2020 



питань 
екологічної 
політики та 
природокорис
тування; 
Міністерство 
фінансів 
України; 
Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів 
Львівської 
ОДА. 

екологічної безпеки в 
Україні з урахуванням 
європейського досвіду 
та вітчизняних 
фінансово-економічних 
реалій. 

43 

Пропозиції щодо проекту 
регіонального розвитку 
«Формування стратегії та 
інструменти соціально-
економічної трансформації 
території 
Червоноградського 
гірничопромислового 
району Львівської області 
в умовах зниження 
вуглевидобування» 
(П.В.Жук ) 

Департаменту 
паливно-
енергетичног
о комплексу 
та 
енергозбереж
ення 
Львівської 
ОДА. 

Обґрунтовано 
необхідність системного 
підходу до вирішення 
проблем вугільної 
промисловості у регіоні. 
Запропоновано 
стратегічні напрями та 
інструменти соціально-
економічної 
трансформації території 
Червоноградського 
гірничопромислового 
району Львівської 
області в умовах 
зниження 
вуглевидобування. 

 
Львівська обласна 
державна 
адміністрація 
27.10.2020 
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Методичні рекомендації з 
оцінювання екологічної 
складової якості життя в 
українсько-польському 
прикордонні 
(П.В.Жук ; 
І.М.Куліш ; 
І.Р.Мищишин ) 

Міністерство 
захисту 
довкілля та 
природних 
ресурсів 
України, 
Департамент 
екології та 
природних 
ресурсів 
Львівської 
ОДА 

Узагальнено результати 
опрацювань наявних 
теоретико-аналітичних 
матеріалів щодо 
вимірювання якості 
життя та запропоновано 
методичні прийоми з 
оцінювання екологічної 
безпеки як складової 
якості життя мешканців 
територіальних громад 
субрегіонів українсько-
польського 
прикордоння. 
Методичні рекомендації 
націлені на отримання 
шляхом анкетування 
показників 
суб’єктивного 
оцінювання екологічної 
складової якості життя. 

 
Департамент 
екології та 
природних ресурсів 
ЛОДА 
07.12.2020 



45 

Науково-аналітична 
записка «Проблеми та 
перспективи формування 
системи громадського 
контролю на місцевому 
рівні» 
(І.З.Сторонянська ) 

органи 
місцевого 
самоврядуван
ня 

Визначено основні 
інструменти та 
механізми контролю та 
ідентифіковано загрози 
ефективному 
використанню 
бюджетних коштів. 
Запропоновано заходи 
залучення громадськості 
до роботи органів 
державного фінансового 
контролю. 

 
Підволочиська 
громада 
21.10.2020; 
Судововишнянська 
міська об'єднана 
територіальна 
громада 
12.11.2020; 
Дубівська громада 
13.11.2020 

46 

Науково-аналітична 
записка «Управління 
активами 
підприємницького сектору, 
орієнтоване на громаду: 
проблеми та способи їх 
вирішення» 
(Г.В.Возняк ) 

Всеукраїнська
асоціація 
ОМС 
"Асоціація 
об'єднаних 
територіальни
х громад" 

Проведено розширений 
аналіз проблем, 
пов’язаних з 
ефективним 
управлінням майном 
громад, зокрема 
новостворених. 
Окреслено потенційні 
напрямки їх вирішення. 

 
Асоціація 
об'єднаних 
територіальних 
громад 
07.12.2020 
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Науково-аналітична 
записка «Зауваження до 
проєкту постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
затвердження Методики 
нормативної грошової 
оцінки земельних ділянок» 
(І.З.Сторонянська ; 
І.Р.Залуцький ) 

Міністерству 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 
сільського 
господарства 
України, 
Міністерству 
фінансів 
України, 
Міністерству 
розвитку 
громад та 
територій 
України, 
Державній 
регуляторній 
службі , 
регіональним 
органам 
влади. 

Висвітлено ознаки і 
прояви колізійності 
законодавства у сфері 
оцінки земель, як 
наслідок системного 
порушення принципів 
єдності методологічного 
та інформаційного 
простору, визначених 
Законом України «Про 
оцінку земель». 
Розкрито проблемні 
аспекти імплементації 
проєкту постанови 
Кабінету Міністрів 
України «Про 
затвердження Методики 
нормативної грошової 
оцінки земельних 
ділянок». 

 
Департамент 
агропромислового 
комплексу 
Львівської обласної 
державної 
адміністрації 
15.12.2020 

48 

Аналітична розробка 
«Моніторинг розвитку 
агропереробних 
виробництв в Україні: 
регіональний вимір» 
(С.О.Іщук ; 
О.В.Ляховська ) 

Комітету 
Верховної 
ради України 
з питань 
аграрної та 
земельної 
політики; 
Міністерству 
розвитку 
економіки, 
торгівлі та 

Проведено діагностику 
тренду виробництва 
зернових (пшениці та 
жита) і показників 
ступеня їх переробки на 
борошно в Україні та 
регіонах. Визначено 
рівень розвитку 
виробництва продукції з 
борошна у розрізі 
хлібобулочних, 

 
Департамент 
агропромислового 
розвитку 
Миколаївської 
обласної державної 
адміністрації 
19.11.2020; 
Харківська обласна 
державна 
адміністрація 



сільського 
господарства 
України; 
обласним 
державним 
адміністрація
м. 

кондитерських і 
макаронних виробів. 
Здійснено комплексну 
оцінку заготівлі (за 
видами м’ясної 
сировини) та 
промислового 
виробництва м’яса (за 
видами м’ясної 
продукції). 

25.11.2020; 
Донецька обласна 
державна 
адміністрація 
01.12.2020; 
Департамент 
агропромислового 
комплексу 
Львівської обласної 
державної 
адміністрації 
01.12.2020; 
Запорізька обласна 
державна 
адміністрація 
14.12.2020; 
Департамент 
розвитку економіки 
та сільського 
господарства 
Чернігівської 
адміністрації 
18.11.2020 
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Проект стратегії розвитку 
освіти Львівщини на 
період до 2027 року 
(І.З.Сторонянська ; 
Л.Я.Беновська ) 

Департамент 
освіти і науки 
Львівської 
обласної 
державної 
адміністрації 

Проєкт Стратегії 
розвитку освіти 
Львівщини містить 
прогнозні індикатори 
розвитку сфери освіти, 
механізми 
організаційно-
фінансового 
забезпечення реалізації 
Стратегії, а також 
потенційні сценарії 
розвитку соціально-
економічної ситуації в 
регіоні на наступний 
стратегічний період. 

 
Департамент освіти 
і науки ЛЬвівської 
обласної державної 
адміністрації 
01.10.2020 
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Пропозиції та коментарі до 
Плану заходів з реалізації у 
2021-2023 роках Стратегії 
розвитку м.Івано-
Франківська на період до 
2028 року 
(Н.М.Попадинець ; 
М.О.Карп'як ) 

Івано-
Франківська 
міська рада 

У поданих матеріалах 
проаналізовано існуючі 
проблеми 
організаційно-
економічного 
забезпечення реалізації 
стратегічних цілей 
розвитку області, 
принципів та 
інструментів розробки 
та впровадження Плану 
заходів. Представлені 
пропозиції, зокрема в 
частині забезпечення 
рівного доступу до 

 
Івано-Франківська 
міська рада 
17.12.2020 



медичних, освітніх 
послуг та розвитку 
соціальної 
інфраструктури та 
інклюзії. 
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Пропозиції та рекомендації 
з регулювання 
регіонального ринку 
споживчих товарів в 
умовах зростання сучасних 
викликів щодо зміцнення 
продовольчої безпеки 
(Н.М.Попадинець ) 

Закарпатська 
обласна 
державна 
адміністрація 

У поданих матеріалах 
проаналізовано існуючі 
проблеми 
організаційно-
економічного 
забезпечення 
функціонування 
споживчого ринку 
регіону та надано 
пропозиції щодо 
удосконалення 
інструментів 
спрямованих на 
подолання та 
нівелювання ознак 
ексклюзивності 
регулювання розвитку 
споживчого ринку. 

 
Департамент 
економічного 
розвитку та торгівлі 
Закарпатської ОДА
18.12.2020 
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Звіт про виконання НДР 
"Проведення процедури 
Стратегічної економічної 
оцінки Стратегії розвитку 
Волинської області на 
період до 2027 року та 
Плану заходів на 2021-
2023 роки з її реалізації" 
(О.І.Гулич ; 
О.В.Григоренко ) 

Управління 
економічного 
розвитку та 
торгівлі 
Волинської 
обласної 
державної 
адміністрації 

Проведено оцінку 
впливу Стратегії 
розвитку Волинської 
області на період до 
2027 року та Плану 
заходів на 2021-2023 
роки з її реалізації на 
складові довкілля, а 
також на стан здоров’я 
та добробут населення. 

 
Волинська обласна 
державна 
адміністрація 
21.12.2020 
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Науково-аналітична 
записка «Ефективність 
управління екологічною 
безпекою в українсько-
польському прикордонні у 
парадигмі якості життя» 
(В.С.Кравців ; 
П.В.Жук ; 
Ю.І.Стадницький ; 
І.М.Куліш ; 
І.Р.Мищишин ) 

Міністерству 
захисту довкі-
лля та при-
родних ресур-
сів України, 
Комітету Вер-
ховної Ради 
України з пи-
тань екологіч-
ної політики 
та природоко-
ристування, 
профільним 
департамент-
там облдерж-
адміністрацій 
Західного 
регіону 
України 

Здійснено оцінювання 
стану екологічної 
безпеки в українсько-
польському 
прикордонні у контексті 
якості життя на основі 
результатів опитування 
мешканців та 
статистичних 
показників, подано 
рекомендації щодо 
використання в Україні 
польського досвіду 
організації та 
управління екологічною 
безпекою 

 
Департамент 
екології та 
природних ресурсів 
ЛОДА 
24.12.2020 



54 

Міграційна активність 
населення Карпатського 
регіону України: тенденції, 
загрози, методи 
регулювання. Наукове 
видання / ДУ «Інститут 
регіональних досліджень 
ім. М.І.Долішнього НАН 
України». [за ред. д.е.н., 
проф. Васильціва Т. Г.]. – 
Львів. 2020. 128 с. 
(Т.Г.Васильців ; 
М.М.Біль ; 
Л.К.Семів ; 
У.Я.Садова ; 
О.О.Левицька ; 
О.П.Мульска ; 
М.В.Бачинська ; 
О.Т.Риндзак ; 
Р.Т.Теслюк ; 
В.Я.Бідак ; 
О.В.Махонюк ; 
І.Є.Бараняк ) 

Для науковців 
та 
представників 
органів влади.

Визначено основні 
тенденції, специфіку та 
особливості міграційної 
активності населення 
Карпатського регіону 
України. Виявлено 
ризики та загрози 
високої міграційної 
активності населення 
Карпатського регіону. 
Запропоновано підхід 
щодо оцінювання 
наслідків зовнішньої 
трудової міграції 
населення та визначено 
рівень інтенсивності 
міграційних процесів. 

 
Головне управління 
Державної 
міграційної служби 
у Львівській області
09.09.2020; 
Міністерство 
розвитку громад та 
територій України 
30.09.2020 
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Доповідна записка: 
«Інструменти регіональної 
політики регулювання 
зовнішньої міграції молоді 
Карпатського регіону 
України» 
(Т.Г.Васильців ; 
О.Т.Риндзак ; 
М.М.Біль ) 

Головне 
управління 
Державної 
міграційної 
служби у 
Львівській 
області; 
Департамент 
економічної 
політики 
Львівської 
обласної 
державної 
адміністрації.

За результатами 
соціологічного 
дослідження 
ідентифіковано 
реалізовану та 
потенційну міграційну 
активність студентської 
і учнівської молоді 
Львівської, Івано-
Франківської, 
Закарпатської та 
Чернівецької областей. 
Обґрунтовано 
рекомендації 
регіональним органам 
державного управління і 
місцевого 
самоврядування щодо 
удосконалення 
регіональної міграційної 
політики . 

 
Головне управління 
Державної 
міграційної служби 
у Львівській області
11.06.2020; 
Департамент 
економічної 
політики Львівської 
обласної державної 
адміністрації 
09.09.2020 
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Методичні рекомендації 
«Оцінювання соціально-
економічних наслідків 
зовнішньої міграції 
населення» 
(Т.Г.Васильців ; 
О.П.Мульска ; 
О.О.Левицька ) 

для 
центральних 
та 
регіональних 
органів влади

Запропоновано підхід 
до визначення рівня 
інтенсивності 
зовнішньої міграції 
населення з 
врахуванням обсягів 
«транзитної міграції» у 
регіоні. Досліджено 
рівень соціально-

 
Головне управління 
Державної 
міграційної служби 
у Львівській області
09.09.2020; 
Департамент 
економічної 
політики Львівської 



економічного розвитку 
регіону на основі 
мультиплікативного 
підходу з обчисленням 
величин головних 
компонент для усіх 
індикаторів і груп 
показників. Здійснено 
моделювання впливу 
зовнішньої міграції 
населення на соціально-
економічний розвиток 
регіону. 

обласної державної 
адміністрації 
09.09.2020; 
Верховна рада 
України 
19.11.2020 
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Науково-аналітична 
записка «Удосконалення 
державної політики 
зайнятості в умовах 
високої зовнішньої 
міграційної активності 
населення України» 
(О.О.Левицька ; 
О.П.Мульска ) 

центральним 
та 
регіональним 
органам 
влади, 
роботодавцям

Виявлено проблемні 
аспекти та обґрунтовано 
необхідність 
удосконалення сучасної 
державної політики 
зайнятості в умовах 
інтенсифікації 
зовнішньої міграції 
населення України. 
Запропоновано 
інструменти та заходи 
щодо розвитку сфери 
зайнятості, створення і 
підвищення рівня якості 
існуючих робочих 
місць, активізації 
зайнятості на сільських 
територіях, усунення 
тіньової зайнятості та 
оплати праці, 
вирівнювання 
дисбалансів попиту і 
пропозиції на ринку 
праці. 

 
Міністерство 
соціальної політики 
України 
06.10.2020; 
Міністерство 
розвитку громад та 
територій України 
06.11.2020 
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Науково-аналітична 
записка «Обґрунтування 
системи моніторингу 
міграційної активності 
населення в Україні». 
(М.М.Біль ; 
О.Т.Риндзак ; 
М.В.Бачинська ) 

Центральним 
та 
регіональним 
органам влади

Запропоновано 
методологічні 
положення 
Національної системи 
моніторингу міграційної 
активності населення в 
контексті досягнення 
цілей людського 
розвитку. У межах 
здійснення моніторингу 
передбачено 
соціологічний підхід до 
просторово-часової 
оцінки потенціалу 
міграції населення 
регіонів. 

 
Державна служба 
України з питань 
праці 
17.12.2020 
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Доповідна записка «Щодо 
проблемних питань 
перегляду перспективних 
планів формування 
територій громад» 
(П.В.Жук ) 

Міністерство 
розвитку 
громад та 
територій 
України 

Обгрунтовано 
недоцільність 
виключення з 
перспективних планів 
формування територій 
громад ефективо діючих 
ОТГ, визнаних Урядом 
спроможними. Вказано 
на вищий потенціал 
саморозвитку невеликих 
ОТГ й доцільність 
посилення їх державної 
бюджетної підтримки, 
особливо стосовно 
гірських та віддалених 
від центрів 
економічного розвитку 
сільських територій. 
Зазначено недоліки 
формування 
територіально великих 
ОТГ, які охоплюють 
цілі райони чи їх значні 
частини 

 
Міністерство 
розвитку громад та 
територій України 
11.03.2020 

 
 
 
 


