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Міжнародна конференція з питань просторового розвитку 

16-17 квітня 2015 р. у Лодзькому університеті відбулася Міжнародна кон-
ференція «Приклади місцевого розвитку – місцева просторова політика».	 
Головними організаторами конференції виступили Комітет просторового за 
господарювання держави Польської академії наук та університет м. Лодзь, а 
співорганізатором – ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 
НАН України».

Метою конференції був обмін досвідом у міжнародному та міждисциплінарному 
колі науковців та експертів щодо умов, сучасних трендів і можливостей місцевого 
розвитку у світлі завдань просторової політики, а також створення платформи 
для розширення взаємозв’язків між представниками різних наукових осередків.

Економісти, планувальники, географи, урбаністи з різних країн (Австрії, 
Фінляндії, Чехії, Угорщини, Туреччини, України та Польщі) – загалом 
70 учасників, розкрили підходи до організації та господарювання простором на 
локальному рівні як у своїх країнах, так і на міжнародному рівні. Дискусії під час 
конференції та окремих сесій стосувались відмінності та спільності в розв’язанні 
проблем місцевого розвитку у зв’язку з різними адміністративно-правовими, 
суспільно-економічними та природними умовами окремих країн.

Зміст конференції визначали п’ять інтердисциплінарних сесій (три англомовні 
і дві польською мовою).

Доповіді учасників були присвячені проблематиці просторового планування, 
розвитку місцевого самоврядування, змінам в економічній структурі та просторовій 
організації регіонів, регіональним інноваційним стратегіям, розвитку малих 
міст, різноманітним аспектам регіонального та місцевого розвитку. Заступник 
директора ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 
України» д.е.н., проф. І. З. Сторонянська виступила з доповіддю «Регіональна 
політика та економічна конвергенція в Україні та Польщі». 

17 квітня 2015 р. у рамках конференції було проведено польсько-український 
круглий стіл «Стратегічні пріоритети просторового розвитку – досвід України 
та Польщі» за участю науковців кафедри загосподарювання середовища та 
просторової політики Лодзького університету та ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Від української сторони було 
виголошені такі доповіді:
−	 В. С. Кравців, директор ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 

М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., проф.: «Адміністративно-територіальна 
реформа в Україні: проблеми і перспективи реалізації»;

−	 М. І. Мельник, завідувач сектору просторового розвитку ДУ «Інститут 
регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», д.е.н., с.н.с.: 
«Розвиток регіональних метрополій в Україні: тенденції, перспективи та 
пріоритети просторової політики»; 

−	 С. Л. Шульц, завідувач відділу регіональної економічної політики ДУ «Інститут 
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», д.е.н., с.н.с.: 
«Динаміка економічних структурних трансформацій та просторова політика 
України»;

−	 В. В. Демченко, учений секретар ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М. І. Долішнього НАН України», к.ф.-м. н., с.н.с.: «Актуальні проблеми 
інституційного забезпечення просторового планування на місцевому рівні».

Під час роботи різних секцій і круглого столу висвітлені основні наукових 
досліджень на місцевому рівні, розкриті нові підходи до просторового планування 
та проектування. У виступах зазначалась актуальність юридично-правового 
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та матеріально-фінансового забезпечення регіональної політики в умовах 
адміністративно-територіальної реформи в Україні, обґрунтована необхідність 
впровадження активної інноваційно-інвестиційної діяльності що опирається на 
місцеві ресурси.

Значну увагу у виступах надано питанню ефективного використання природних 
ресурсів, охороні природи та управління природоохоронною діяльністю, 
наводились приклади успішного вирішення спільних інтересів територіальних 
громад та ефективної соціальної політики на місцевому рівні у європейських 
країнах, зокрема у Польщі, після проведення адміністративно-територіальної 
реформи та входження до Європейської спільноти.

Делегацією Інституту також були проведені зустрічі та переговори з іноземними 
учасниками конференції щодо налагодження наукової співпраці, підготовки та 
реалізації спільних дослідницьких проектів. Створено можливості для розвитку 
співпраці Інституту з ученими багатьох європейських країн, які працюють у 
проблематиці просторової економіки, що в майбутньому сприятиме підвищенню 
рівня наукових досліджень у цій предметній сфері.
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Надійшло 17.06.2015 р.

А. О. Пелехатий
Молоді науковці обговорюють проблеми розвитку економіки 
України в умовах сучасних геополітичних трансформацій

21-22 травня 2015 р. у м. Львові на базі Львівської комерційної академії 
відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених на тему: 
«Економіка України в умовах сучасних геополітичних трансформацій».

Ініціаторами її проведення виступили Координаційна рада молодих учених 
науково-навчального комплексу «Економосвіта», ради молодих учених 
Львівської комерційної академії та ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М. І. Долішнього НАН України». У роботі конференції взяли участь молоді вчені 
з установ комплексу, зокрема з ДУ «Інститут регіональних досліджень імені 
М. І. Долішнього НАН України», Львівської комерційної академії, Інституту 
економіки та менеджменту НЕМ Національного університету «Львівська 
політехніка», Тернопільського національного економічного університету, 
Львівського інституту банківської справи УБС НБУ, Луцького національного 
технічного університету, Львівської державної фінансової академії, а також різних 
регіонів України – усього близько 70-ти учасників. 

Робота конференції проходила за чотирма тематичними напрямами: 
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