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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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Професору Степану Йосиповичу Вовканичу – 80 років
10 березня свій ювілей відзначив відомий українсь-

кий економіст, доктор економічних наук, професор, 
член-кореспондент Української академії інформатики, 
дійсний член Папської академії соціальних наук 
(Ватикан), Заслужений діяч науки і техніки України, 
провідний науковий співробітник ДУ «Інститут 
регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН 
України» Степан Йосипович Вовканич.

Народився С. Й. Вовканич 10 березня 1936 р. 
у с. Мшанець на Львівщині. У 1958 р. закінчив 
Харківський гірничий інститут, а у 1969 р. економіч-
ний факультет Львівського національного університету 
ім. Івана Франка.

У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Прямі інформаційні контакти як елемент наукової 
організації інженерної праці», а у 1992 р. докторську – 

«Інформаційний потенціал у системі управління науково-технічним прогресом». 
Понад 50 років займається науковою діяльністю. Пройшов шлях від старшого 

інженера, молодшого, старшого та провідного наукового співробітника, від 
завідувача наукового сектору до керівника відділу. Понад 17 років очолював відділ 

Він активно займався і займається розробкою низки актуальних економіч них 
проблем. Зокрема: здійснив розробку нормативних актів з питань проведення в 
Україні грошової реформи, формування моделі податкової системи, внутріш нього 
рин ку торгових послуг, вивчення ринку цінних паперів як важливого сегмен ту 
на ціонального ринку. Ðезультати наукових досліджень ученого опубліковані у 
по над 400 наукових і навчально-методичних працях, серед яких: 40 моногра фій 
(з них: 10 – індивідуальні дослідження), 60 підручників, посібників і брошур. 
Він створив свою наукову школу; під його керівництвом успішно захищено 
10 док торських і 48 кандидатських дисертацій.

За плідну педагогічну та наукову діяльність В. С. Загорський нагороджений 
орденом «За заслуги» III ступеня (2006 р.), медаллю Міністерства оборони Ук-
раїни «За Україну, за її волю» (2006 р.), нагрудними знаками: «За честь і слу-
жбу» та «Почесною відзнакою Державної податкової адміністрації України» 
(2006 р.), золотою медаллю «Козацька слава» (2006 р.), відзнакою Міністерства 
внутрішніх справ України «За професіоналізм в управлінні» II ступеня (2009 р.), 
відзнакою Комітету Верховної Ðади України з питань боротьби з організованою 
злочинністю та корупцією «Честь, мужність, закон» (2010 р.). Номінант рейтингу 
«Най більш впливових особистостей західного регіону України» за 2009, 2010 рр. 
у категорії «Влада». 

Володимир Степанович Загорський – неординарна особистість, яка своїм 
імі джем і працею розробляє проекти системних реформ державного управління 
в Україні, активно впливаючи на процеси державотворення. «Найвищий патрі-
отизм – це професіоналізм, – вважає Володимир Степанович, – а ще – відпо-
відальність та порядність». Адже і сам сповідує ці життєві принципи. Людина 
слова і діла, життєвий приклад якого гідний наслідування.

Редакційна колегія журналу «Регіональна економіка» та колектив ДУ 
«Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» 

сердечно вітають Володимира Степановича Загорського з 60-річчям і бажають 
ювіляру міцного здоров’я, невичерпної енергії, миру, віри й оптимізму. Нехай 

Ваш творчий доробок сприяє розвитку національної науки на благо України!
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