
Досвід виконання науково-дослідних проєктів/тем 
 

Грантові дослідження: 

«Нові підходи до оцінки та формування інвестиційного клімату України в умовах 
поглиблення євроінтеграційних процесів» (2006, Грант Національної академії наук України 
для молодих вчених, державний реєстраційний номер 0106U002909) – науковий керівник 
«Стратегічні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні в контексті формування 
нових видів економічної діяльності» (2007, Грант Національної академії наук України для 
молодих вчених, державний реєстраційний номер 0107U008405) – співвиконавець  

Держбюджетна тематика  

Керівник і виконавець понад 20 держбюджетних науково-дослідних тем, серед яких: 
«Теоретичні основи регіональної політики» (№Д.Р. 0197U002572) – виконавець; 
«Механізм реалізації регіональної політики в умовах формування національної економіки» 
(№Д.Р.0100U002572) – виконавець;  
«Моделі регіональної соціально-економічної політики: концептуальні підходи до 
формування та методи реалізації» (№Д.Р.0102U000424) – виконавець;  
«Регіональні суспільні системи: організаційно-економічний механізм їх формування і розвитку 
в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки» (№Д.Р. 0104U005507) – виконавець;  
«Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в умовах реалізації євроінтеграційної 
стратегії України» (№Д.Р.0109U006624) – виконавець;  
«Моделі адміністративно-територіального устрою України та можливі соціально-економічні 
наслідки їх реалізації» (№Д.Р. 0106U002908) – виконавець;  
«Трансформація територіально-галузевої структури господарського комплексу Карпатського 
регіону» (№Д.Р. 0106U013078) – виконавець;  
«Просторовий вимір територіально-структурних процесів у регіоні» (№Д.Р. 0108U010367, 
виконувалася у 2010-2011 рр.) – виконавець;  
«Оцінка сучасного стану та систематизація проблем соціально-економічного розвитку малих 
міст регіону (на прикладі Карпатського регіону)» (№Д.Р. 0111U000709, виконувалася у 2011-
2012 рр.) – виконавець;  
«Механізми адміністративно-фінансової децентралізації: оцінка ефективності, напрями 
вдосконалення» (№Д.Р. 0118U006583, виконувалася у 2018-2019 рр.) – виконавець; 
«Наукові засади формування моделі сталого ендогенного зростання регіонів України в 
умовах адміністративно-фінансової децентралізації» (№Д.Р. 0117U000691, виконувалася у 
2017-2019 рр.) – виконавець;  
«Методологічні засади smart-спеціалізації регіонів України» (№Д.Р. 0119U001869, 
виконувалася у 2020-2021 рр.) – виконавець; 
«Виокремлення проблемних територій та інструментарій стимулювання їх економічної 
активності» (№ДР 0120U103864, виконувалася у 2020-2021 рр.) – виконавець. 

Керівник науково-дослідних тем:   
- «Оцінка перспектив розвитку метрополійних функцій обласних центрів Західного 

регіону України» (№Д.Р. 0113U000105, виконувалася у 2013-2015 рр.),  
- «Форми просторової організації бізнесу та механізми її регулювання» (№Д.Р. 

0116U004034, виконувалася у 2016-2018 рр.),  
- «Трансформація структури економіки міст Західного регіону України» (№Д.Р. 

0119U002011, виконувалася у 2011-2012 рр.),  
- «Детінізація та використання потенціалу сектору комерційних послуг у забезпеченні 

соціально-економічного зростання регіонів України» (№Д.Р. 0120U101403, 
виконувалася у 2020-2021 рр.). 
 



Госпдоговірна тематика 

1. «Розробка стратегії розвитку Львівської області на період до 2027 року та Плану 
заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Львівської області на 
період до 2027 року» (державний реєстраційний номер 0119U103897)  ІІІ кв. 2019 р. -  
ІV кв. 2019 р. – виконавець 

2. «Проєкт Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 
року та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації (державний реєстраційний 
номер 0119U103908)  2019 р. – виконавець 

 

Організаційна та навчально-методична робота 

2013 р. – до 
теперішнього часу 

Завідувач відділу просторового розвитку (до квітня 2014 р. – 
відділу територіальних суспільних систем і просторового 
розвитку) – здійснювалась організація наукової роботи підрозділу 
та супровід науково-дослідних робіт фундаментального і 
прикладного характеру, які виконувались за рахунок бюджетного 
та позабюджетного фінансування (виконавець 15 наукових 
проєктів); підготовка науковців за спеціальностями 051 – 
економіка, 072 – фінанси, банківська справа та страхування 
 

2009-2013 рр. Доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування Львівського 
торговельно-економічного університету (підготовка фахівців за 
спеціальністю 072 – фінанси, банківська справа та страхування) 
 

2016 р. Член проєктної групи з розробки освітньо-наукової програми за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 

2017-2019 рр. Розробник силабусів з дисциплін «Інвестиційна привабливість і 
бізнес-середовище: інституційний і регіональний вимір» та 
«Інноваційний розвиток і креативна економіка» відповідно до 
освітньо-наукової програми за спеціальністю 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» 
 

2013 р. – до 
теперішнього часу 

Куратор програмам стажування в ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» викладачів 
Львівського національного університету імені Івана Франка, 
Львівській комерційній академії, Національного університету 
«Львівська політехніка» 
 

2013 р. – до 
теперішнього часу 

Член спеціалізованої вченої ради зі захисту дисертацій у ДУ 
"Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН 
України" 
 

2019 р.– до 
теперішнього часу 

Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у 
Національному університеті «Львівська політехніка» 
  

2012 р. – до 
теперішнього часу 

Заступник голови редакційної колегії журналу "Регіональна 
економіка", фахове видання категорії Б, реферується в 
COPERNICUS, impact factor – 59,60.  
Член редакційних колегій наукових фахових видань України:  
1) "Економічний часопис - ХХІ", фахове видання категорії Б, 
реферується в SCOPUS, impact factor – 1,87; 
2) "Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України", 
фахове видання категорії Б, реферується в COPERNICUS, 
impact factor – 57,69 
Член редколегії журналу "Space-Society-Economy" (Польща). 


