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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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соціологічних досліджень Інституту регіональних досліджень НАН України. Творчі 
інтереси формально вписуються в коло соціально-економічних, соціологічних, 
інформаційних і соціально-психологічних проблем науково-технічного розвитку. 
Проте основний предмет досліджень – це пошук шляхів підвищення духовно-
інтелектуального потенціалу людини (нації) чи в іншому вимірі – громади, 
регіону, держави – як рушійних сил розвитку суспільства, підвищення його 
націоцентричності, гуманізації, інтелектуалізації та конкурентоспроможності. 
Працює в царині теорії еліт, зокрема над розв’язанням проблем оцінювання, 
рекрутування та формування інтелектуальних еліт як креативного ядра нації, 
підвищення її соціальної, політичної ролі в державотворенні. У цьому контексті 
запропонована сучасна Українська Національна Ідея – Україна: соборна, 
українська, гідна людини, нації і людства, де її інтеграційним складовим 
пропонується надати статус стратегем цивілізаційного розвитку. Водночас 
стверджується думка, що в умовах реваншистського російщення українського 
інформаційного простору, гібридних імперських війн ці складові належить негайно 
перетворити у важливі чинники консолідації українського народу, синергії 
його діяльності щодо національної безпеки, захисту мовної, етнокультурної, 
промислової та іншої ідентичності й самоідентифікації.

С. Й. Вовканич автор понад 500 наукових праць, серед них: чотирьох 
персональних і співавтор понад десятка колективних монографій. У 1992 р. 
обраний член-кореспондентом Української академії інформатики, а в 1994 р. – 
дійсним членом Папської академії соціальних наук (Ватикан). Член низки 
спеціалізованих учених рад з економіки, політології та філософії. Опрацював 
спеціальний курс «Національна еліта та інформаційний простір України» і 
читав лекції у Львівському національному університеті ім. І. Франка. Під його 
науковим керівництвом низка вчених захистили кандидатські та докторські 
дисертації. За значний особистий внесок у вивчення питань регіональної 
політики, розвиток людського й інтелектуального капіталів Західного регіону 
України, транскордонного співробітництва, багаторічну науково-педагогічну 
працю нагороджений у 1999 р. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, 
а у 2008 р. Указом Президента України йому присвоєно звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України». У 2014 р. НАН України нагородила медаллю «За 
наукові досягнення».

Поряд з науковою та педагогічною діяльністю бере активну участь у громадсько-
просвітній діяльності як член «Просвіти» та НТШ. Понад десять років очолював 
Західне відділення Української соціологічної асоціації. Значну увагу приділяє 
політичному життю України. У 1990 р. був обраний депутатом Львівської 
обласної ради народних депутатів 1-го демократичного скликання, з 2009 р. член 
Ðади Конгресу української інтелігенції. Член редколегій журналів «Ðегіональна 
економіка», «Світогляд», «Універсум».

С. Й. Вовканич, людина розмаїтих наукових інтересів, оптимістичного й 
життєстверджуючого начала, нагадує великих учених-гуманістів минулого, які 
завжди відчували високу громадянську відповідальність за все, що відбувається 
в суспільстві.

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

сердечно вітають ювіляра з 80 річчям і бажають йому міцного здоров’я, щастя 
і радості життя, оптимізму і творчої наснаги, щедрот від долі та вірних 

друзів і надійних соратників! Нехай майбутнє у Вас буде світлим і радісним, 
дарує Вам мир і затишок, а серце зігріває родинне тепло!
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