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Програма дискусійної платформи   
 

Імперативи та безпекові пріоритети збереження і розвитку 
продуктивної спроможності регіонів України в умовах війни 
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Львів-2022 



 
Тематичні напрями: 

 
1. Трансформація теоретико-методологічних підстав дослідження 

продуктивної спроможності економіки під впливом зовнішніх 
викликів. 
 

2. Ризики і загрози збереження та реалізації продуктивної 
спроможності економіки регіонів в умовах воєнного стану.  
 

3. Розбудова інституційної інфраструктури залучення технологій та 
інвестицій  для відновлення економіки України.  

 
 
Місце проведення дискусійної платформи: 
Україна, м. Львів, вул. Козельницька, 4 
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН 
України» 

 
Форма проведення – ZOOM - формат 
Підключитись до конференції  Zoom слід за посиланням: 
https://us05web.zoom.us/j/82292951599?pwd=cWQ0UTJRZFo5S2wyWWNQT2
dqZXRsQT09 
Початок о 13:00. 
 
Робочі мови – українська, англійська, польська. 
Регламент доповіді – 10 хв. 

 
За результатами дискусійної платформи передбачається видання тез 

доповідей у електронному форматі, які будуть розміщені на сайті ДУ 
"Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України".  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://us05web.zoom.us/j/82292951599?pwd=cWQ0UTJRZFo5S2wyWWNQT2dqZXRsQT09
https://us05web.zoom.us/j/82292951599?pwd=cWQ0UTJRZFo5S2wyWWNQT2dqZXRsQT09


Вступне слово Директора ДУ "Інститут регіональних 
досліджень імені М.І. Долішнього НАН України" д.е.н., проф. 
Кравціва В.С. 

 
ДОПОВІДІ 

 
Шульц Світлана Леонідівна – д.е.н., проф., завідувач відділу  
регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (Львів) 

Детермінанти продуктивної спроможності економіки регіонів 
України: досвід ідентифікації та сучасний вимір  

 
Філіпенко Антон Сергійович – Заслужений діяч науки і техніки 
України, академік АН ВШ України, д.е.н., проф., професор кафедри 
міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ) 

Продуктивна спроможність нації в умовах глобальних викликів 
 
Варналій Захарій Степанович – Заслужений діяч науки і техніки 
України, академік АН ВШ України, д.е.н., професор кафедри фінансів 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ) 

Загрози та безпекові пріоритети розвитку продуктивної 
спроможності  регіонів України в умовах війни та повоєнний час  

 
Зварич Роман Євгенович – д.е.н., проф., завідувач кафедри 
міжнародних економічних відносин ННІМВ ім. Б.Д. Данилишина 
Західноукраїнського національного університету (Тернопіль) 

Глобальні зміни інвестиційного ландшафту та ринок зелених облігацій 
 
Маріола Гжебик –проф. доктор габ., завідувач кафедри економіки та 
менеджменту Жешівського університету  (Жешів, Польща) 

Форми допомоги Польщі та інших європейських країн воюючій Україні 
– сучасні тенденції  (Formy pomocy Polski i innych krajów europejskich dla 
walczącej Ukrainy-obecne trendy). 

 
Заблодська Інна Володимирівна – д.е.н., проф., директорка 
Луганської філії ДУ «Інститут економіко-правових досліджень  
ім. В.К. Мамутова НАН України»  (Київ) 

Території пріоритетного розвитку як інструмент збереження і 
розвитку продуктивної спроможності регіонів України після війни 

 



Шевченко Ольга Валеріївна - д.е.н., с.н.с., професор кафедри 
регіоналістики і туризму Київського національного економічного 
університету (Київ) 
Зміни в підходах до визначення типів територій в Україні як 

основа для відновлення і розвитку господарства 
 
Мокій Анатолій Іванович –  академік АН ВШ України, д.е.н., проф. 
провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної 
політики ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. 
Долішнього НАН України” (Львів) 
Бублей Галина Анатоліївна – к.е.н., доц., доц. кафедри міжнародних 
економічних відносин Запорізького інституту економіки та 
інформаційних технологій (Запоріжжя) 
Кошкаров Степан Андрійович -  к.е.н., доц.,  директор 
Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і права 
(Чернівці) 

Конкурентні підходи в  методології стратегування продуктивної 
спроможності нації в умовах війни 

 
Антонюк Дмитро Анатолійович – д.е.н., проф., віцепрезидент 
Запорізької торгово-промислової палати, професор кафедри 
підприємництва, менеджменту організацій і логістики Запорізького 
національного університету (Запоріжжя) 

Адаптація функціоналу інфраструктури підприємництва регіонів 
України у післявоєнний період 

 
Олійник Даниїла Іллівна – Заслужений економіст України, д.е.н., 
проф., головна наукова співробітниця відділу економічних стратегій 
Національного інституту стратегічних досліджень (Київ) 

Децентралізовані фінансові активи як передумова відновлення 
економіки: регіональні аспекти 

 
Борзенко Олена Олександрівна, д.е.н., проф. зав. сектору 
міжнародних фінансових досліджень ДУ “Інститут економіки і 
прогнозування НАН України” (Київ) 

Фінансовий потенціал міжнародного співробітництва України 
 
Прушківська Емілія Василівна, д.е.н., проф., завдіувач кафедри 
міжнародних економічних відносин Національного університету 
«Запорізька політехніка» (Запоріжжя) 

Економічний лібералізм та продуктова безпека: національний та 
глобальний аспект 



 
Антонюк Катерина Іванівна, д.е.н., доц., професор кафедри 
міжнародних економічних відносин Національного університету 
«Запорізька політехніка» (Запоріжжя) 

Виклики безпеці споживання в процесі відновлення економіки Україні: 
регіональний та мегарегіональний аспекти 

 
Биткін Сергій Віталійович, к.т.н., доц., доц.кафедри електронних та 
мікроелектронних систем Інженерного навчального інституту ім. 
Ю.М.Потебні Запорізького національного університету (Запоріжжя) 

Відновлення мікроелектронної промисловості як передумова 
виробництва високотехнологічної військово-технічної продукції 

 
Наумік-Гладка Катерина Георгіївна – д.е.н., проф., проф. кафедри 
туризму, кафедри міжнародних економічних відносин Харківського 
національного університету імені С.Кузнеця (Харків) 

Регіоналізація і міграція як загрози міжнародної безпеки 
 
Флейчук Марія Ігорівна –  академік АН ВШ України, д,е,н., проф., 
проф. кафедри маркетингу Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького 
(Львів) 
Мокій Анатолій Іванович -  академік АН ВШ України, д.е.н., проф., 
провідний науковий співробітник відділу регіональної економічної 
політики ДУ “Інститут регіональних досліджень імені 
М.І.Долішнього НАН України” (Львів) 
Пурій Роман Петрович – директор ГО “Український інститут 
досліджень щастя” (Львів) 

Концептуальні засади макромоделі розвитку України в умовах війни 
 
Науменко Наталія Сергіївна – член-кореспондент АЕНУ, доц., 
к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та 
управління проєктами Волинського національного університету імені 
Лесі Українки (Луцьк) 

Пріоритети та проблеми релокації ТНК з РФ в регіони України 
 
Зварич Ірина Ярославівна – д.е.н., проф., завідувачка кафедри 
міжнародної економіки ННІМВ ім. Б.Д. Данилишина 
Західноукраїнського національного університету (Тернопіль) 

Дорожня карта адаптації  в регіонах України моделей глобальної 
інклюзивної циркулярної економіки 

 



Антонюк Дмитро Анатолійович – д.е.н., проф., віцепрезидент 
Запорізької торгово-промислової палати, професор кафедри 
підприємництва, менеджменту організацій і логістики Запорізького 
національного університету (Запоріжжя) 
Буй Юлія Вікторівна, асистент кафедри прикладної економіки, 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 
(Івано-Франківськ) 

Роль соціальних інновацій у відновленні економіки регіонів України 
 
Скляр Надія Михайлівна  – к.е.н., доц., доц. кафедри державно-  
правових дисциплін Криворізького навчально-наукового інституту  
Донецького університету внутрішніх справ (Кривий ріг) 

Інвестиційно-технологічні пріоритети формування військово-
економічного сектору в умовах активних бойових дій: регіональний 
вимір 

 
Мокій  Анатолій Іванович – д.е.н, проф., провідний науковий 
співробітник відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут 
регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» 
(Львів) 
Пинда Юрій Володимирович –   д.е.н., проф., професор кафедри 
економіки підприємства та інформаційних технологій, декан 
факультету готельно-ресторанної справи та туризму Львівського 
університету бізнесу та права (Львів) 
Піх Марія Зіновіївна –  к.е.н.,  викладач-методист Відокремленого 
структурного підрозділу Львівського фахового коледжу харчової і 
переробної промисловості Національного університету технологій 
(Львів)  

Моделювання підприємницької компоненти продуктивної 
спроможності регіону на основі методів нечіткої логіки 

 
Лисяк Наталя Михайлівна – д.е.н., с.н.с. відділу регіональної 
економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М.І. Долішнього НАН України» (Львів) 

Роль урбанізації у процесах  відновлення продуктивної 
спроможності економіки регіонів України  
 
Сімків Лілія Євгенівна – д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки 
та управління  Івано-Франківського національного технічного 
університету нафти і газу (Івано-Франківськ) 

 Ризики та загрози для бізнесу в умовах воєнного стану 
 



Максимчук Максим Віталійович – д.е.н., с.н.с., провід.н.с. відділу 
регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (Львів) 

Визначення інституційних детермінант продуктивної спроможності 
економіки  

 
Попадинець Назарій Миколайович – д.е.н., с.н.с. відділу 
регіональної економічної політики ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (Львів) 

Продовольча безпека в умовах війни 
 
Карп'як Марія Олександрівна – к.е.н., с.н.с. відділу регіональної 
економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М.І. Долішнього НАН України» (Львів) 

Проблеми збереження людського потенціалу та відновлення 
економіки в умовах війни 

 
Луцків Олена Миколаївна – к.е.н., с.н.с., с.н.с. відділу регіональної 
економічної політики ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М.І. Долішнього НАН України» (Львів) 

Інноваційна складова продуктивної спроможності економіки 
регіону 

 
Артеменко Олена Вікторівна – директор ТОВ Ґоу Ту-Ю Україна 
(Львів) 

Соціально-економічний вимір якості життя регіонів України 
 
Гринів Наталя Теодозіїна – к.е.н., доц. кафедра маркетингу і 
логістики Національного університету "Львівська політехніка" (Львів) 
Білик Ірина Іванівна – к.е.н., доц. кафедри маркетингу і логістики 
Національного університету "Львівська політехніка" (Львів) 

 Особливості оперативної логістики в умовах війни 
 
Войтенко Ольга Артурівна – аспірант ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (Львів) 

Виклики продуктивній спроможності культурних послуг в умовах 
воєнного стану 

 
Янович Арсеній Віталійович –  аспірант ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (Львів) 

Ресурсне забезпечення як передумова визначення пріоритетів 
післявоєнного відновлення продуктивної спроможності  регіонів 



 
ДИСКУСІЯ ТА ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 


