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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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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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−	 стан, проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і 
контролю: теорія й практика; 

−	 перспективи та механізми забезпечення розвитку підприємств в Україні;
−	 економіка та управління національним господарством у сучасних геополітич-

них умовах; 
−	 фінансово-кредитні механізми у трансформаційних економіках.

Конференцію відкрив голова організаційного комітету, ректор Львівської 
комерційної академії, професор П. О. Куцик, який у вступному слові, зокрема, 
зазначив, що генерація нового покоління молодих науковців створює якісні 
можливості для економічного становлення України як європейської держави. 
Основними передумовами розвитку національної економіки є забезпечення 
реалізації інвестиційно-інноваційної політики, у дослідженнях якої молоді учені 
становлять основну частку наукового потенціалу країни.

З привітаннями учасників конференції виступили також проректор з наукової 
роботи Львівської комерційної академії, професор Б. Б. Семак і завідувач кафедри 
бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії, професор В. І. Бачинський. 
Голова Координаційної ради молодих учених ННК «Економосвіта» та Ради 
молодих учених ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 
НАН України», к.е.н. А. О. Пелехатий виступив на пленарному засіданні 
конференції з доповіддю «Фінансове забезпечення територіальних громад за умов 
реалізації адміністративно-територіальної реформи».

У межах конференції свої доповіді представили також молоді вчені ДУ 
«Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»: 
−	 І. Р. Тимечко, к.е.н., с.н.с. сектору проблем транскордонного співробітництва: 

«Транскордонне співробітництво: загроза чи можливість»;
−	 Н. М. Попадинець, к.е.н., н.с. відділу регіональної економічної політики: 

«Стратегічні цілі розвитку Івано-Франківської області»;
−	 Ю. В. Кирилич, к.е.н., м.н.с. сектору проблем транскордонного співробітництва: 

«Макроекономічні стратегії: Європа та Україна»; 
−	 Н. М. Мороз, аспірант відділу регіональної фінансової політики: «Використання 

зарубіжного досвіду синдикативного кредитування реального сектору 
економіки».

З урахуванням численних пропозицій, висловлених у доповідях і виступах, 
учасниками конференції були підготовлені та прийняті рекомендації, які були 
скеровані до регіональних органів влади. За результатами роботи конференції 
опубліковано збірник тез доповідей. 

Пелехатий Андрій Олегович – кандидат економічних наук, молодший науковий співробітник відділу 
регіональної фінансової політики ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН 
України») (e-mail: milan1899@meta.ua). 
Pelekhatyy Аndriy Оlehovych – Ph.D, Junior researcher of the Department of Regional Financial Policy of the 
SI “Institute of Regional Research n.a. M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine”.

Надійшло 17.06.2015 р.


	re201502m

