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Ю в і л е ї

Професору Козоріз Марії Андріївні – 80 років

13 лютого 2016 р. виповнилось 80 років від дня 
на родження відомого вченого-регіоналіста, доктора 
еко номічних наук, професора, академіка Академії 
еко номічних наук України Марії Андріївни Козоріз.

Народилася Марія Андріївна Козоріз у м. Боро-
вичі Ленінградської області в родині вчителя. У 1949 
р. її сім’я переїжджає на Тернопільщину в с. Яблунів 
Копичинського району, звідки родом батько. У 1954 
р. М. А. Козоріз вступила до Львівського лісо тех-
нічного інституту, який закінчила у 1959 р. та отри-
мала диплом інженера-механіка зі спеціальності 
меха нічна обробка деревини. По закінченні вишу за 
скеруванням працювала в м. Єреван у КБ меб левої 
фабрики. Трудова діяльність М. А. Козоріз про-
довжилась на Львівському конвеєробудівному заводі, 

де вона з 1964 до 1968 рр. працювала інженером-конструктором. У 1968 р. всту-
пає в аспірантуру Львівського лісотехнічного інституту, після закінчення якої 
у 1973 р. у Ленінградській лісотехнічній академії ім. С. М. Кірова захис ти ла 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему 
«Порівняльна оцінка ефективності лісопильних потоків».

З 1974 р. наукова діяльність М. А. Козоріз пов’язана з Львівським від ді-
ленням Інституту економіки АН України (з 1994 р. – Інститут регіональних 
досліджень НАН України). Ðозпочавши наукову діяльність на посаді молодшого 
наукового співробітника, у 1976 р. була обрана на посаду старшого наукового 
співробітника. З 1982 р. М. А. Козоріз очолює сектор, а з 1992 р. – відділ еко-
номіко-правових проблем розвитку підприємництва.

У 1992 р. М. А. Козоріз захистила докторську дисертацію на тему «Еконо-
міч ні механізми підвищення ефективності промислового виробництва (питання 
теорії, методології, практики)», а вже за два роки, у 1994 р., отримала наукове 
звання професора зі спеціальності «Економіка, планування, організація управ-
ління народним господарством та його галузями». Має диплом академіка Ака-
демії економічних наук України.

З 2005 р. діяльність відділу під керівництвом професора М. А. Козоріз (який 
було перейменовано у відділ проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в 
регіоні) пов’язана з вирішенням проблем управління, ефективністю та розроб-
кою механізмів капіталізації інновацій, науковим забезпеченням підвищення 
рів ня капіталізації регіональних активів, удосконаленням механізмів підви щен-
ня ефективності використання фінансового потенціалу регіону.

Під науковим керівництвом ученої захищено понад 50 кандидатських та 10 
докторських дисертацій.

Професор Марія Андріївна Козоріз була незмінним членом спеціалізованої 
вченої ради Д 35.154.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора наук та головою спеціалізованої вченої ради К 35.154.02 із захисту ди-
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Члену-кореспонденту НАН України Загорському Володимиру 
Степановичу – 60 років

14 лютого виповнилось 60 років від Дня наро-
дження доктора економічних наук, професора, член-
кореспондента Національної академії наук України, 
заслуженого діяча науки і техніки України, ака-
деміка Академії економічних наук України, члена 
Ðади Західного наукового центру НАН України 
Воло димира Степановича Загорського.

Народився В. С. Загорський 14 лютого 1956 р. 
у м. Великі Мости Сокальського району Львівської 
області.

В. С. Загорський розпочав свою трудову діяль-
ність у 1974 р. на комбінаті «Укрзахідвугілля», 
де працював підземним електрослюсарем шахти 
№4 «Великомостівська». У 1981 р. закінчив Львів-
сь кий торгово-економічний інститут (нині – Львівсь-
ка комерційна академія), у 1989 р. – аспірантуру 

Київського торгово-економіч ного інституту та здобув науковий ступінь 
кандидата економічних наук. Докторсь ку дисертацію «Проблеми становлення 
та функціонування ринку цінних паперів у перехідній економіці України» 
успішно захистив у 1995 р. Викладаць ку діяль ність розпочав асистентом, з 
1992 р. – доцент, згодом – професор кафедри фі нансів і кредиту Львівської 
комерційної академії. У 1993-2003 рр. – декан еко но мічного факультету 
Львівської комерційної академії. Упродовж 2003-2005 рр. – директор Інституту 
економіки та фінансів Львівської комерційної ака демії. На період 2005-2006 рр. 
припадає час ректорства у Національному уні вер ситеті державної податкової 
служби України. З 2007 р. В. С. Загорський очолює Львівський регіональний 
інститут державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України.

В. С. Загорський належить до числа відомих учених-економістів, спеціаліст 
з проблем методології, методики та організації національної економічної систе-
ми, прогнозування та індикативного планування. Його значний науковий доро-
бок стосується обґрунтування теорії основних економічних параметрів фондово-
го ринку в умовах ринкової трансформації економіки України та його значення 
в системі ринків. Учений визначив шляхи інституційного оформлення сучасного 
грошового ринку з метою пожвавлення інвестиційного процесу в Україні.

сер тацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Інституті регіональних 
досліджень НАН України.

У науковому доробку вченої – одноосібні монографії, окремі розділи у колек-
тив них монографіях, навчальні посібники, методичні рекомендації, наукові допо-
віді, а також численні наукові публікації у вітчизняних і зарубіжних виданнях.

Колектив ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 
НАН України» та редакційна колегія журналу «Регіональна економіка» 
щиро вітають відомого як в Україні, так і за її межами вченого, корифея 
регіоналістики, доктора економічних наук, професора, академіка Академії 
економічних наук України Марію Андріївну Козоріз з ювілеєм і зичать їй 
міцного здоров’я, благополуччя, довгих років натхненної праці та миру.
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