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ВСТУП 

Інститут регіональних досліджень Національної академії наук 
України є провідною науковою установою в системі НАН України з 
проблем регіональної політики та транскордонного співробітництва. 
Інститут виконує функції методологічного, науково-організаційного і 
координаційного центру. 

В Інституті проводяться фундаментальні і прикладні дослідження:  
 проблем формування регіональної політики;  
 систем управління та еколого-економічного регулювання 

розвитку регіонів;  
 процесів раціонального використання виробничого, трудового, 

природно-ресурсного та інтелектуального потенціалу регіонів;  
 ринкової інфраструктури і підприємництва;  
 зовнішньоекономічної діяльності та транскордонного 

співробітництва; 
 розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;  
 методологічних та прикладних проблем моніторингу 

регіональних процесів; 
  проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів; 
 просторової організації соціально-економічних систем.  

 
Інститут також здійснює: 

 підготовку проектів програм соціально-економічного розвитку 
різних територіальних одиниць, підприємств, організацій;  

 розробку методик, проектів законодавчих і нормативних актів;  
 наукові експертизи;  
 організацію нарад, семінарів, конференцій;  
 надає консультації з усіх напрямків своєї наукової діяльності.  

При Інституті функціонує аспірантура і докторантура та діє 
спеціалізована вчена рада Д 35.154.01 із правом захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук за 
спеціальностями:  08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка»; 08.00.03 – «Економіка та управління національним 
господарством»; 08.00.07 – «Демографія, економіка праці, соціальна 
економіка і політика». В Інституті діє також спеціалізована вчена рада 
К 35.154.02 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 
за спеціальністю 08.00.08  “Гроші, фінанси і кредит”.  

 
Організаційну структуру Інституту у звітному році складали 8 

наукових підрозділів: 

 



 2 

 відділ регіональної економічної політики; 
 відділ регіональної екологічної політики; 
 відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону; 
 відділ прогнозування і моделювання розвитку регіону; 
 відділ проблем ринкової інфраструктури та транскордонного 

співробітництва; 
 відділ проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні; 
 відділ моніторингу регіонального розвитку; 
 відділ територіальних суспільних систем і просторового розвитку 

 
Відповідно до Постанови Президії НАН України № 45 від 

22.02.2006 р. «Про наукову та науково-організаційну діяльність 
Інституту регіональних досліджень НАН України» головними 
напрямами наукової діяльності Інституту регіональних досліджень 
НАН України є: 
 Наукові засади розвитку регіональної політики та територіальних 

суспільних систем;  
 Еколого-економічні проблеми та перспективи раціонального 

використання природно-ресурсного потенціалу регіонів України, 
сталого розвитку гірських територій; 

 Фінансові ресурси регіону та проблеми його інноваційно-
інвестиційного забезпечення; 

 Перспективи розвитку транскордонного співробітництва та 
посилення конкурентоспроможності прикордонних територій. 
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І. ОСНОВНІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ІНСТИТУТУ  
У 2009 РОЦІ 

 
Проведені протягом 2009 р. дослідження дозволили отримати ряд 

важливих теоретичних та прикладних результатів: 
 розроблено концептуальні засади формування та реалізації 

політики ефективного використання природно-ресурсного 
потенціалу Карпатського регіону; 

 обґрунтовано теоретичні засади формування гірської політики в 
Україні, та методичні рекомендації щодо організації моніторингу 
виконання програм державної підтримки гірських територій; 

 запропоновано нові методологічні підходи до районування 
економічного простору України;  

 розроблено теоретико-методологічні засади просторової 
організації територіально-структурних процесів у регіоні; 

 досліджено міграційні ризики сучасного соціального розвитку 
України та її регіонів, визначено фактори трансформації 
соціально-трудових відносин в умовах системної кризи;  

 розроблено теоретико-методологічні основи розвитку людського 
капіталу в умовах формування економіки знань; 

 обґрунтовано теоретико-методологічні основи та методичні 
аспекти прогнозування та моніторингу розвитку промислового 
виробництва регіону; 

 опрацьовано концептуальні   засади   управління   соціально-
економічним розвитком регіонів на основі підвищення 
капіталізації їх активів; 

 розроблено теоретико-методологічні засади організації та 
впровадження нових форм транскордонного співробітництва; 

 розроблено методику порівняльної оцінки рівня економічного 
розвитку областей регіону., здійснено оцінку виробничої та 
соціальної інфраструктури 5 областей Західного регіону України. 

 
Проведено Міжнародну науково-практичну конференцію 

«Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна 
специфіка» та Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
«Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки регіону».  

За результатами досліджень у 2009 р. підготовлено та надіслано 
органам влади 69 доповідних, наукових записок та рекомендацій, 
впроваджено – 43. 
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Рішенням Президії Європейської Академії природничих наук 
(м. Ганновер) директора Інституту д.е.н. Кравціва В.С. було обрано 
дійсним членом цієї академії.  

Авторський колектив молодих вчених Інституту у складі 
Луцків О.М., Шевчука А.В. та Щеглюк С.Д. нагороджений Премією 
Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених в 
галузі фундаментальних досліджень та наукових розробок за цикл 
наукових праць під загальною назвою “Інноваційні та інформаційно-
технологічні домінанти активізації соціально-економічного розвитку 
регіону”. 
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II. ДАНІ ПРО ТЕМАТИКУ ТА ОБСЯГИ НДР 

Дані про кількість та обсяги фінансування НДР, які виконувались 
Інститутом у 2009 році: 
 

Кількість тем 
(проектів, 
завдань) 

Обсяги 
фінансування  

(тис. грн.) 

Вид тематики 
Ра-
зом

В т. ч. 
завер-
шено у 
звіт-
ному 
році 

Разом 

В т. ч. за 
рахунок 
коштів 

загального 
фонду 

Державног
о бюджету 

 

1 2 3 4 5 

1. Державна:     

1.1. Тематика, що виконувалась за 
завданнями державних цільових 
програм, головним розпорядником 
бюджетних коштів яких є НАН 
України та фінансувалась за 
бюджетною програмою 6541050  

– – – – 

1.2. Тематика, що виконувалась за 
завданнями державних науково-
технічних програм Міністерства 
освіти і науки України 

– – – – 

1.3. Тематика, що виконувалась за 
завданнями програм інших 
центральних органів виконавчої 
влади 

– – – – 

1.4. .Тематика, яка виконувалась за 
Державним замовленням на 
науково-технічну продукцію з 
пріоритетних напрямів розвитку 
науки і техніки, що фінансувалось 
за бюджетною програмою 6541050  

– – – – 

1.5. Проекти Державного фонду 
фундаментальних досліджень 

– – – – 
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1.6. Тематика, яка виконувалась за 
окремими завданнями відповідно до 
Указів Президента України, рішень 
Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України та фінансувалися 
за бюджетними програмами 
6541030 та 6541050  

– – – – 

2. Програмно-цільова та 
конкурсна тематика НАН 
України 

    

2.1. Тематика, що виконувалась за 
завданнями цільових комплексних 
програм фундаментальних 
досліджень  

– – – – 

2.2. Тематика, що виконувалась за 
завданнями цільових програм 
прикладних досліджень 

1 1 60,0 
 

60,0 
 

2.3. Тематика, що виконувалась в 
рамках спільних конкурсів з: УНТЦ, 
РФГД, Сибірським відділенням 
РАН, конкурсу науково-технічних 
(інноваційних) проектів НАН 
України  

    

Українським науково-технічним 
центром (УНТЦ) 

– – – – 

Росіським фондом гуманітарних 
досліджень (РФГД) 

– – – – 

Росіським фондом 
фундаментальних досліджень 
(РФФД) 

– – – – 

Конкурсу науково-технічних 
(інноваційних) проектів НАН 
України 

    

3. Відомча тематика:     

3.1. Тематика, що виконувалась за 
завданнями цільових наукових 
програм відділень НАН України 

4 2 854,442 854,442 
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3.2. Тематика фундаментальних 
досліджень, що фінансувалась за 
бюджетною програмою 6541030 
(Загальний фонд Державного 
бюджету) 

7 2 3347,074 3347,074 

3.3. Тематика прикладних 
досліджень, що фінансувалась за 
бюджетною програмою 6541050 
(Загальний фонд Державного 
бюджету) 

1 – 484,108 484,108 

3.4. Тематика, що фінансувалась за 
обома бюджетними програмами 

– – – – 

3.5. Тематика, що фінансувалась за 
бюджетними програмами 6541140, 
6541160 та 6541180 ) (Загальний 
фонд Державного бюджету) 

– – – – 

5. Пошукова тематика:     

4.1. Тематика, що фінансувалась за 
бюджетною програмою 6541030 

– – – – 

4.2. Тематика, що фінансувалась за 
бюджетною програмою 6541050 

– – – – 

5. Госпдоговірна тематика:     

5.1. Тематика, що фінансувалась за 
бюджетною програмою 6541030 
(Спеціальний фонд Державного 
бюджету) 

1 1 85,0  

5.2. Тематика, що фінансувалась за 
бюджетною програмою 6541050 
(Спеціальний фонд Державного 
бюджету) 

– – – – 

Загалом 14 6 4830,624 4745,624 
 

 



 8 

IІІ. ВИКОНАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОЇ, 
КОНКУРСНОЇ ТА ВІДОМЧОЇ ТЕМАТИКИ НАН УКРАЇНИ 

Виконання відомчої тематики 

Сучасний стан та перспективи розвитку ринкових відносин у сфері 
природокористування: регіональний контекст   
(Постанова Бюро Відділення економіки НАН України від 26.09.07, 
протокол № 8). 

Науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С. 
Відповідальні виконавці: д.е.н. Стадницький Ю.І., к.е.н. Жук П.В., 

к.е.н. Колодійчук І. А., к.е.н. Гулич О.І., к.е.н. Полюга В.О. 
Терміни виконання: І кв. 2008 р. – ІV кв. 2010 р. 
В результаті проведених досліджень: 

 проведено ретроспективний аналіз становлення та розвитку 
ринкових відносин у сфері природокористування в Україні; 

 обґрунтовано теоретичні засади формування ринкового 
механізму регулювання   відносин у сфері використання, охорони 
і відтворення природних ресурсів; 

 розглянуто проблеми і перспективи раціонального використання 
водних ресурсів Карпатського регіону; 

 визначено основні екологічні проблеми землекористування в 
регіоні та запропоновано шляхи їх розв’язання; 

 проаналізовано сучасний стан процесу формування та 
становлення ринку земельних ресурсів, розроблено систему 
науково обґрунтованих заходів щодо раціоналізації 
використання, охорони і відтворення земельних ресурсів 
Карпатського регіону; 

 вивчено і проаналізовано зарубіжний та вітчизняний досвід 
застосування ринкових механізмів у сфері рекреаційного 
природокористування; 

 виявлено особливості дії ринкових регуляторів при використанні 
їх у механізмах охорони, збереження і невиснажливого 
використання природних рекреаційних ресурсів у відповідності 
до їх видів та у регіональному розрізі; 

 здійснено аналіз ефективності функцій управління лісами і 
лісовим господарством, визначено перспективні напрямки 
збалансованого розвитку лісового господарства регіону. 
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За результатами досліджень опубліковано 2 монографії, 
2 навчальні посібники, статті наукових журналах та збірниках наукових 
праць. Підготовлено наукову записку «Зарубіжний досвід ринкового 
регулювання відносин у сфері природокористування та можливості 
його  використання в Україні», яку надіслано Міністерству охорони 
навколишнього природного середовища України та 5 доповідних 
записок в органи центральної та регіональної влади. 

 
Методологія прогнозування розвитку промислового виробництва 
регіону   
(Постанова бюро Відділення економіки НАН України від 26.09.07, 
протокол  № 8)  

Науковий керівник: д.е.н. Бойко Є.І. 
Відповідальні виконавці: д.е.н. Войцехівський В.Б., к.е.н. 

Горин М.П., к.е.н. Важинський Ф.А., к.е.н. Притула Х.М., к.е.н. 
Крупін В.Є.  

Термін виконання: І кв. 2008 р. – IV кв. 2009 р. 
Основні результати, одержані у звітному році: 

 обґрунтовано теоретико-методологічні основи прогнозування 
розвитку промислового виробництва регіону; 

 визначено показники для розробки загального прогнозу розвитку 
промислового виробництва регіону та прогнозу розвитку 
основних груп підприємств промислового комплексу  регіону; 

 розроблено економіко-математичні моделі прогнозування 
розвитку промислового виробництва регіону загалом та 
інноваційного зокрема; 

 досліджено сучасні механізми розвитку промислового 
виробництва регіону;  

 обґрунтовано теоретико-методичні аспекти оцінки рівня розвитку 
промислового виробництва регіону, вдосконалення його 
структури та обґрунтування пріоритетних видів економічної 
діяльності; 

 досліджено вплив інфляційних процесів на розвиток 
промислового виробництва регіону;  

 обґрунтовано методичні підходи до інформаційного забезпечення 
розвитку промислового виробництва регіону,  

 розроблено методичні підходи до моніторингу розвитку 
промислового виробництва регіону; 

 досліджено сучасні проблеми митного регулювання розвитку 
промислового виробництва регіону. 
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За результатами досліджень опубліковано 3 монографії, 1 збірник 
наукових праць, 4 підручники та навчальні посібники, 32 статті у 
наукових журналах та збірниках наукових праць. Підготовлено наукову 
доповідь “Методологічні основи прогнозування розвитку промислового 
виробництва регіону”, на яку отримано позитивну відповідь від 
Міністерства економіки України, надіслано доповідні записки в органи 
центральної та регіональної влади. 

 
Наукове забезпечення підвищення рівня капіталізації регіональних 
активів  

(Постанова бюро Відділення економіки НАН України від 26.09.07 
№8)  

Науковий керівник: д.е.н. Козоріз М.А. 
Відповідальні виконавці: д.е.н. Давимука С.А., к.е.н. 

Люткевич О.М., к.е.н. Пушак Я.Я., к.е.н. Возняк Г.В. 
Термін виконання: І кв. 2008 – IV кв. 2009 р.  
В результаті проведених досліджень: 

 обґрунтовано концептуальні засади оцінки рівня капіталізації 
регіональних активів з позиції їх ролі і функцій в забезпеченні 
соціально-економічного розвитку регіонів; обґрунтовано місце 
активів регіону як об’єктів капіталізації  в економічній системі 
регіону;  

 на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду визначені 
методологічні підходи до обліку регіональних активів у 
статистичній звітності; сформульовано нові підходи до 
статистичної оцінки вартості активів суб’єктів господарювання 
регіону; 

 сформовано методологічні підходи до визначення об’єкту оцінки 
капіталізації регіональних активів за видами економічної 
діяльності;  

 проведено аналіз капіталізації виробничих активів регіону; 
розроблено та апробовано методичний інструментарій оцінки 
капіталізації виробничих активів регіону; запропоновано 
конкретні заходи щодо підвищення рівня капіталізації 
промислових підприємств регіону; 

 проведено апробаційні розрахунки з визначення забезпеченості 
активами суб’єктів господарювання Львівської області в цілому і 
за окремими групами активів;  
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 обґрунтовано напрямки удосконалення оцінки капіталізації 
інноваційно активних підприємств, банківських та небанківських 
установ;  

 встановлено особливості оцінки ринкової вартості малих та 
інноваційно активних підприємств, обґрунтовано вплив 
нематеріальних активів на ринкову вартість підприємств.  

 
За результатами досліджень опубліковано 4 монографії, 

2 брошури, 1 методичні рекомендації, 2 збірники наукових праць, 
45 статей. Підготовлено 5 доповідних записок, з них впроваджено – 4.  

 
Моніторинг та оцінка інвестиційної привабливості областей 
Західного регіону   
(Постанова бюро Відділення економіки НАН України від 11.07.08, 
протокол  № 5) 

Науковий керівник: д.е.н. Іщук С.О. 
Відповідальні виконавці: д.е.н. Павлов В.І., к.е.н. Кулініч Т.В., 

к.е.н. Андел І.В. 
Термін виконання:  І кв. 2009 – IV кв. 2010 р. 
Основні результати, одержані у звітному році: 

 узагальнено методологічні аспекти дослідження 
економічної категорії «інвестиційна привабливість» на  мезо- і 
мікрорівнях, здійснено класифікацію зовнішніх та внутрішніх 
чинників впливу на інвестиційну привабливість областей 
Західного регіону України; 

 обґрунтовано основні критерії оцінки рівня інвестиційної 
привабливості областей регіону з урахуванням кризових явищ в 
економіці і визначено методи оцінки інвестиційної привабливості 
регіону; 

 розроблено методичні рекомендації щодо визначення рівня 
інвестиційної привабливості областей регіону в умовах 
фінансово-економічної кризи; 

 розроблено методику порівняльної оцінки рівня економічного 
розвитку областей регіону, що передбачає розрахунок множини 
абсолютних і відносних показників, які відображають 
ефективність використання виробничих ресурсів (капітальних, 
трудових та матеріальних) і ділову активність у регіоні. 
Результати оцінювання, проведеного за розробленою методикою, 

дозволяють визначити загальний стан і тенденції розвитку економіки як 
на мезорівні, тобто на рівні областей регіону, так і на мікрорівні, тобто 
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на рівні регіональних суб’єктів господарювання, що належать до 
ключових видів економічної діяльності. 

Методика апробована на статистичних даних щодо 
функціонування економіки в семи областях (Волинська, Закарпатська, 
Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та 
Чернівецька) Західного регіону України у 2003-2008 рр. Отримані 
результати діагностики рівня і динаміки показників діяльності об’єктів 
промисловості, сільського господарства, торгівлі та будівництва 
створюють аналітичну основу для формування відповідних програм і 
прогнозів розвитку господарського комплексу Західного регіону 
України.  

За результатами досліджень опубліковано 5 монографій, 
1 брошура, 32 статті у фахових виданнях. Надіслано в обласні державні 
адміністрації Західного регіону України 8 доповідних записок, з яких 6 
отримали впровадження. 

 
Розробка нової моделі районування економічного простору 
України  

(Постанова бюро Відділення економіки НАН України від 11.07.08, 
протокол  № 5)  

Науковий керівник: к.е.н. Шульц  С.Л. 
Відповідальні виконавці: д.е.н. Вовканич С.Й., д.г.н. 

Писаренко С.М., к.е.н. Сторонянська І.З., к.е.н. Максимчук М.В., к.е.н. 
Луцків О.М. к.е.н. Назаркевич І.Б. 

Термін виконання: І кв. 2009 – IV кв. 2010 р. 
 
В результаті проведених досліджень: 

 обґрунтовано методологічні засади інтеграційної стратегії 
розвитку економічного простору України; 

 досліджено зовнішні вектори міжрегіональних взаємодій та 
обґрунтуванні мережі макрорегіонів як учасника міжнародної 
кооперації України в умовах глобалізаційних процесів; 

 сформовано концептуальні підходи до інституалізації 
економічного районування України, суть яких полягає у зміні або 
розширенні критеріїв районування; 

 розроблено методологічний підхід до макрорегіонального 
структурування економічного простору України, результатом 
якого є виділення на території країни глобалізованих 
економічних макрорегіонів; 
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 обґрунтовано теоретичні засади інтеграційної моделі 
районування економічного простору України, яка базується на 
формуванні міжрегіональних зв’язків; 

 визначено місце промислового районування в процесах 
районування економічного простору України на основі  
врахування сучасних тенденцій кластеризації та функціонування 
нових форм організації виробництва; 

 досліджено теоретико-методологічні основи організації 
інноваційної діяльності в регіонах, обґрунтовано принципи 
функціонування міжрегіональних інноваційних систем в Україні.  

 
За результатами досліджень опубліковано 2 монографії, 

2 брошури, 33 статті. Підготовлено та подано до центральних та 
регіональних органів влади 9 доповідних записок, з яких 4 
впроваджено.  

 
Регіональна міграційна політика в умовах поліетнічного 
середовища  
(Постанова бюро Відділення економіки НАН України від 11.07.08, 
протокол  № 5) 

Науковий керівник: д.е.н. Садова У.Я. 
Відповідальні виконавці: д.е.н. Семів Л.К., к.ф.н. Цапок С.О., к.е.н. 

Бідак В.Я., к.е.н. Князєв С.І., к.пс.н. Ваврик А.Й., к.г.н. Терлюк Р.Т 
Термін виконання:  І кв. 2009 – IV кв. 2010 р.  
 
Основні результати, одержані у звітному році: 

 обґрунтовано потребу нового підходу до формування міграційної 
політики на мезорівні, визначення її інституційного та 
інформаційного забезпечення; 

 опрацьовано основні теоретичні та методичні засади дослідження 
процесів міграції, аналізу їх причин і наслідків; 

 обґрунтовано підходи до оцінки закономірності міграційної 
поведінки населення в умовах поліетнічного середовища та 
підготовлено пропозиції до розробки проекту концепції 
регіональної міграційної політики  

 підготовлено термінологічний словник з питань міграції, що 
відображає основні соціокультурні, демографічні, економічні, 
правові аспекти її проявів та механізмів регулювання. 

 сформульовано та досліджено міграційні ризики сучасного 
соціального розвитку України, її регіонів, проаналізовано 
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тенденції та наслідки міграції за основними групами міграційних 
ризиків, серед яких: деформація демографічного простору 
держави, деградація соціального простору держави, декомпозиція 
екістико-поселенського простору держави, дезінтеграція 
економічного простору держави, а також дезорієнтація 
інформаційного простору держави; 

 виявлено основні ризики трудової міграції, які викликають 
проблеми соціального захисту як мігрантів так і членів їх родин, 
що залишаються в країні; 

 проведено експертне опитування населення за спеціально 
розробленою методикою дослідження міграційної поведінки 
населення та опрацьовано його результати. 

 
За результатами досліджень опубліковано 3 монографії, 

2 брошури, 22 статті. Підготовлено наукову доповідь «Міграційні 
процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка», подано 
до центральних та регіональних органів влади 7 доповідних записок, з 
яких 3 впроваджено.  

 
Розвиток нових форм транскордонного співробітництва України  
(Постанова бюро Відділення економіки НАН України від 11.07.08, 
протокол  № 5)  

Науковий керівник: д.е.н. Мікула Н.А. 
Відповідальні виконавці: д.е.н. Бєлєнький П.Ю., к.е.н. 

Гомольська Н.І., к.ф.-м.н. Демченко В.В., к.е.н. Матвєєв Є.І., к.е.н. 
Бакушевич І.В., к.е.н. Пастернак О.І. 

Термін виконання: І кв. 2009 – IV кв. 2010 р. 
 
В результаті проведених досліджень: 

 обґрунтовано теоретико-методологічні засади організації та 
імплементації нових форм транскордонного співробітництва, а 
саме: європейських угрупувань територіального співробітництва, 
транскордонних європартнерств, трансрегіональних інноваційних 
проектів, транскордонних кластерів, транскордонних промис-
лових зон та парків тощо;  

 розроблено систему індикаторів моніторингу розвитку 
транскордонних кластерів залежно від життєвого циклу кластеру 
та його функцій; 
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 опрацьовані методичні підходи до формування засад 
територіального менеджменту щодо імплементації нових форм 
транскордонного співробітництва. 

 визначено закономірності, чинники та класифікацію видів та 
складових прикордонної торгівлі, що дало можливість 
сформулювати підходи до організаційно-економічного 
забезпечення її розвитку; 

 обґрунтовано принципи формування недержавних інституційних 
структур та побудови механізмів партнерства між владою, 
бізнесом та громадськими організаціями  

 
За результатами досліджень у звітному році опубліковано 1 

монографію, 1 навчальний посібник, 1 брошура, 38 статей. 
Підготовлено та направлено в органи влади 18 доповідних записок та 
рекомендацій, з них впроваджено – 8.  

 
Просторовий вимір територіально-структурних процесів у регіоні  
(Постанова бюро Відділення економіки НАН України від 11.07.08, 
протокол  № 5)  

Науковий керівник: д.е.н. Шевчук Л.Т. 
Відповідальні виконавці: д.т.н.Габрель М.М., к.е.н. Мельник М.І. 

к.е.н. Шевчук Я.В. к.е.н. Шевчук А.В., к.е.н. Щеглюк С.Д., к.т.н. 
Гоблик А.В., к.е.н.Гомонай-Стрижко М.В. 

Термін виконання: І кв. 2009 – IV кв. 2010 р. 
 
В результаті проведених досліджень: 

 розроблено теоретико-методологічні засади вивчення просто-
рових аспектів маргіналізаційності, конкуренційності та 
інноваційності територіально-структурних процесів у регіоні; 

 обґрунтовано методику дослідження просторового виміру 
маргіналізаційності, конкуренційності та інноваційності 
територіально-структурних процесів у регіоні, яка базується на 
поєднанні традиційних методів діагностики та врахування 
новітніх методів та прийомів вивчення просторової організації 
територіально-структурних процесів; 

 на прикладі регіону – Львівської області здійснено аналіз та 
проведено попередню оцінку стану територіально-структурних 
процесів у регіоні, розроблені й запропоновані конкретні заходи 
щодо мінімізації негативних наслідків прояву процесів геттоізації 
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та запропоновані заходи ревіталізації окремих кварталів міста з 
метою нейтралізації проявів сегрегації; 

 удосконалено формування принципів розробки стратегій 
житлового будівництва, які повинні бути узгодженими із 
Національною стратегією житлового будівництва; кожна із 
стратегій різного ієрархічного рівня повинна враховувати 
особливості й специфіку процесів сегрегації нового житлового 
будівництва та соціальні ризики,  можливі соціально-економічні 
наслідки в результаті протікання таких процесів;  

 здійснено класифікацію територіально-структурних процесів за 
різноманітними ознаками, яка включає існуючі підходи та 
доповнена новітніми формами територіально-структурних 
процесів. 

 
За результатами досліджень опубліковано 5 монографій, 1 збірник 

наукових праць, 1 брошура, 30 статей. Підготовлено та впроваджено 
16 доповідних записок.  

Цільова наукова програма НАН України  
«Україна–ХХІ століття: стратегічні пріоритети  

соціально-економічного розвитку» 

1. Тема «Розробка концептуальних засад формування і механізмів 
реалізації політики збереження і відтворення та ефективного 
використання природно-ресурсного потенціалу Карпатського 
регіону в умовах європейської інтеграції України»   
(розпорядження Президії НАН України від 06.12.2006 р., № 808).  
Науковий керівник: д.е.н. Кравців В.С. 
Відповідальні виконавці: д.е.н. Стадницький Ю.І., к.е.н. 

Полюга В.О., к.е.н. Колодійчук І.А.  
Терміни виконання: І кв. 2007 р. – ІІ кв. 2009 р. 
 
За звітний період:  

 обґрунтовано основні цілі і пріоритети політики раціонального 
використання та охорони природно-ресурсного потенціалу 
Українських Карпат; 

 досліджено механізми фінансово-економічного та інституційного 
забезпечення політики сталого природокористування;  

 розроблено концептуальні засади формування та реалізації 
політики ефективного використання природно-ресурсного 
потенціалу Карпатського регіону; 
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 вироблено практичні рекомендації щодо вдосконалення політики 
збереження, відтворення та ефективного використання природно-
ресурсного потенціалу Карпатського регіону в умовах 
європейської інтеграції України; 

 підготовлено до друку рукопис монографії «Природно-ресурсний 
потенціал Карпатського регіону у системі пріоритетів сталого 
розвитку». 

 
2. Тема «Теоретико-методичні основи розвитку людського 

капіталу в умовах формування економіки знань»  
(розпорядження Президії НАН України від 06.12.2006 р., № 808). 
Науковий керівник д.е.н. Семів Л.К. 
Відповідальні виконавці: д.е.н. Вовканич С.Й., д.е.н. Садова У.Я., 

д.е.н. Шевчук Л.Т.  
Терміни виконання: І кв. 2007 р. – ІІ кв. 2009 р. 
За звітний період:  

 обґрунтовано методичні підходи до оцінки впливу вищої освіти 
на формування людського капіталу; 

 розроблено методики оцінки впливу складових потенціалу вищої 
освіти на розвиток людського капіталу; 

 визначено методичні підходи до оцінки трансформаційних змін 
структури людського капіталу; 

 розроблено методичні рекомендації з визначення соціально-
економічної ефективності інвестицій в розвиток людського 
капіталу; 

 підготовлено до друку рукопис колективної монографії “Розвиток 
людського капіталу в умовах побудови економіки знань” 
національну доповідь «Формування інтелектуального потенціалу 
в сфері вищої освіти». 

 
3. Тема «Регіональні особливості організації праці в умовах 

системної кризи»   
(Постанова Бюро Відділення економіки НАН України від 
11.06.2009р.,  пр. №226/5-11). 

Науковий керівник: д.е.н. Садова У.Я. 
Відповідальні виконавці: д.е.н. Семів Л.К., к.ф.н. Цапок С.О., к.е.н. 

Бідак В.Я., к.е.н. Князєв С.І., к.пс.н. Ваврик А.Й., к.г.н. Терлюк Р.Т 
Термін виконання: ІІІ кв. 2009 р. – IV кв. 2011 р. 
 
За звітний період: 
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 обґрунтовано роль хорологічно-темпологічної парадигми у 
вивченні соціально-трудових відносин, розглянуто ідею 
концепції суспільства кількох часів та можливість її адаптації до 
економіки,  що перебуває  в умовах системної кризи;  

 сформульовано  теоретико-методологічні основи дослідження 
соціально-трудових систем на засадах нової концепції праці та 
зайнятості населення; 

 обґрунтовано основні напрями трансформації соціально-трудових 
відносин, що відбуваються під впливом інноваційної економіки; 

 визначено демографічні, соціальні, психологічні, економічні, 
інформаційні, організаційні, нормативно-правові, мотиваційні та 
міграційні фактори трансформації соціально-трудових відносин в 
умовах системної кризи; 

 досліджено новітні тенденції народжуваності в Україні як 
важливого детермінатора розвитку соціально-трудових систем на 
близьку перспективу;  

 досліджено соціальні фактори регулювання розвитку трудового 
потенціалу через підвищення ефективності інноваційного вектора 
трудоресурсного забезпечення регіональних суспільних систем; 
обґрунтовано важливість вдосконалення професійно-технічної 
ланки освітньої системи для відтворення і подальшого розвитку 
трудоресурсного забезпечення економіки регіону; 

 опрацьовано проект Програми зайнятості населення Львівської 
області на 2010-2011 роки, розроблено рекомендації з 
удосконалення та підготовлено його експертну оцінку. 

 
4. Тема «Транскордонна конвергенція конкурентоспроможності 

регіонів»   
(Постанова Бюро Відділення економіки НАН України від 
11.06.2009р.,  пр. №226/5-11). 
Науковий керівник: д.е.н. Мікула Н.А. 
Відповідальні виконавці: д.е.н. Бєлєнький П.Ю., к.ф.-м.н. 

Демченко В.В., к.е.н. Матвєєв Є.І., к.е.н. Пастернак О.І. 
Термін виконання: ІІІ кв. 2009 р. – IV кв. 2011 р. 
 
За звітний період: 

 розглянуто сутність транскордонної конвергенції 
конкурентоспроможності регіонів та її моделі, зокрема шляхом 
набуття схожості механізмів (інструментів) забезпечення 
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конкурентоспроможності та через подібність факторів, що 
забезпечують конкурентоспроможність; 

 узагальнено та систематизовано досвід конвергентної політики 
ЄС; 

 визначено методичні підходи до дослідження транскордонної 
конвергенції конкурентоспроможності прикордонних регіонів 
України;  

 

Конкурсна тематика 

Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України 
“Проблеми і перспективи соціально-економічного та політико-
правового розвитку України” 

Проект «Оцінка техніко-економічного стану об’єктів 
інфраструктури та виробничих фондів (Львівська, Івано-
Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська області)» 
(І І етап)   
(Розпорядження  Президії НАН України від. 24.03.08 № 166). 

Науковий керівник д.е.н. Іщук С.О. 
Відповідальні виконавці: к.е.н. Кулініч Т.В., к.е.н. Андел І.В, 

Ткач С.М. 
Термін виконання: ІІ кв. 2009 р. – IV кв. 2009 р. 
 
За звітний період: 

 здійснено комплексну оцінку техніко-економічного стану 
об’єктів виробничої і соціальної інфраструктури, а також 
виробничих фондів п’яти областей Західного регіону України за 
період 2003-2008 рр.; 

 за результатами проведеної оцінки виявлено основні причини 
погіршення техніко-економічного стану і незадовільного 
використання об’єктів інфраструктури та виробничих фондів в 
областях Західного регіону України та окреслено ключові 
напрямки вдосконалення діючої системи управління названими 
об’єктами; 

 визначено потенційні можливості проведення модернізації 
основних фондів, обґрунтовано способи покращення техніко-
економічного стану об’єктів інфраструктури областей регіону і 
методи підвищення ефективності функціонування цих об’єктів; 

 розроблено пропозиції щодо створення умов для залучення 
коштів приватних та інституційних інвесторів з метою 
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забезпечення стабільного розвитку об’єктів виробничої та 
соціальної інфраструктури. 

 

Госпдоговірна тематика 

Проект «Розроблення методичних рекомендацій щодо 
моніторингу реалізації програм державної підтримки гірських 
територій  та уточнення критеріїв надання населеним пунктам 
статусу гірських» 

Замовник: Міністерство регіонального розвитку та будівництва 
України  

Науковий керівник: к.е.н. Гулич О.І. 
Термін виконання: ІІІ кв. – IV кв. 2009 р.  
 
В результаті проведених досліджень:  

 проаналізовано чинні методики щодо моніторингу соціально-
економічного розвитку регіонів, виконання програм соціально-
економічного розвитку тощо; 

 розроблено методики моніторингу реалізації програм державної 
підтримки гірських територій та методики уточнення критеріїв 
надання населеним пунктам статусу гірських; 

 проведено громадське обговорення проектів методик за участю 
представників виконавчої влади, органів самоврядування, 
громадських організацій, науковців та фахівців; 

 підготовлено остаточну редакцію та опубліковано проекти 
методики моніторингу реалізації програм державної підтримки 
гірських територій та методики уточнення критеріїв надання 
населеним пунктам статусу гірських. 
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ІV. ДАНІ ПРО ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І 
РОЗРОБОК ЗА ЗАМОВЛЕННЯМИ СТОРОННІХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ (ЗА ДОГОВОРАМИ ТА КОНТРАКТАМИ) 

 
Кількість госпдоговорів 

та контрактів, що 
виконувались Інститутом

(без грантів) 

Обсяги 
фінансування, 

тис. грн. 
(без грантів) 

У т.ч. на 
замовлення 
організацій Усьо

го м. 
Ки-
єва 

СНД Далеко-
го зару-
біжжя 

Усього

У т.ч. 
контрактів 
з інозем-
ними 
замов-
никами 

Частка в 
загальному 
обсязі 

фінансу-
вання, % 

Кількість 
впрова-
джених 
розробок 

47* 1 - - 246,712 - 6,9% 1 
* в т.ч. 46 – угоди та договори з юридичними та фізичними особами 

на підготовку наукових кадрів 
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V. ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ У 
НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

За результатами досліджень в 2009 р. підготовлено та надіслано в 
органи влади, установи та організації 63 аналітичних та доповідних 
записок, наукових доповідей, методичних рекомендацій та методик, з 
них   впроваджено 43 розробки. До вищих державних органів країни 
скеровано 25 розробок ( в т.ч. Кабінету Міністрів України, 
міністерствам та відомствам – 21, Верховній Раді України – 4), 
впроваджено – 10. 

 
Серед них: 

– Доповідна записка “Пропозиції для врахування при розробленні 
проекту Закону “Про засади державної регіональної політики”. 
Автори: д.е.н., проф. Шевчук Л.Т., к.е.н. Шевчук Я.В., к.е.н. 

Щеглюк С.Д., к.е.н. Жихор О.Б. 
Направлена: в Міністерство регіонального розвитку та 

будівництва України.  
Наукові пропозиції містять пропозиції щодо розробки 

Законопроекту, найважливішими серед яких є: необхідність врахування 
у згаданому законопроекті макрорегіонів; важливість узгодження цього 
проекту Закону з документами державного прогнозування, 
стратегічного планування та з системою містобудівної документації. 

Впровадження: Міністерство регіонального розвитку та 
будівництва України (лист №2/8-475 від 24 березня 2009 р.). 

– Участь у підготовці національної доповіді: “Стан та перспективи 
розвитку підприємництва в Україні”.  
В рамках виконання Указу Президента України від 9.08.2008 р. 

№698/2008 «Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного 
регулювання господарської діяльності» та розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 1.10.2008 р. № 1289-р «Про утворення робочої 
групи з підготовки Національної доповіді про стан розвитку 
підприємництва в Україні», співробітник Інституту к.е.н. Мельник М.І. 
приймала участь у розробці даного документа. 

Автори: В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М., Кужель О. В., 
Лібанова Е.М. та ін. 

Направлена: в Державний комітет України з питань регуляторної 
політики та підприємництва. 

У Національній доповіді визначаються та досліджуються актуальні 
проблеми розвитку підприємництва в Україні, окреслюються тактичні 
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та стратегічні пріоритети подальшого розвитку вітчизняного 
підприємництва. 

Впровадження: Державний комітет України з питань регуляторної 
політики та підприємництва (лист № 1101 від 11.02.09).  

– Аналітична записка "Прикордонна торгівля як явище соціально-
економічного розвитку".  
Автори: д.е.н., проф.. Мікула Н.А., Тимечко І.Р. 
Направлена: в Міністерство закордонних справ України, голові 

Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального 
співробітництва (лист № 4/444 від 3.11.2008 р.) 

В записці аналізується стан та перспективи розвитку прикордонної 
торгівлі як одного із основних напрямів транскордонного 
співробітництва і можливості її регулювання в Україні. На основі 
узагальнення світового досвіду пропонуються підходи до розробки 
механізмів використання преференцій щодо прикордонної торгівлі в 
умовах участі у СОТ для вирішення проблем регіонального розвитку. 

Впровадження: Міністерство закордонних справ України (лист № 
640/18-400-5567 від 29.12.2009 р). 

– Доповідна записка «Методологічні та методичні підходи щодо 
виявлення кластерних ініціатив у транскордонних регіонах».  
Автори:  колектив авторів під кер. д.е.н., проф. Мікули Н.А. 
Направлено: в Департамент міжнародного співробітництва, 

інвестиційного розвитку та з питань європейської інтеграції 
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. 

В доповідній записці розглянуті методологічні та методичні 
підходи щодо виявлення кластерних ініціатив у транскордонних 
регіонах. Запропоновано визначення транскордонних кластерів, 
описані моделі транскордонних кластерів, методи їх ідентифікації, 
основні етапи виникнення та еволюції, необхідні статистичні дані для 
виявлення кластерних ініціатив. Доповідна записка була використана в 
процесі розробки Концепції Національної стратегії формування і 
розвитку транскордонних кластерів. 

Впровадження: Міністерство регіонального розвитку та 
будівництва України (лист № 12/19-2-5/5-1767 від 08.10.2009 р.). 

– Доповідна записка «Проблеми розвитку транскордонного 
співробітництва та шляхи їх вирішення в рамках єврорегіонів». 
Автори: д.е.н., проф. Мікула Н.А., к.е.н. Мілашовська О.І., 

Тимечко І.Р., Жук О.П., Горбовий В.І. 
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Направлено: Міністерство економіки України (лист №4/408 від 
28.10. 2009 р.).  

Запропоновано заходи щодо подолання бар’єрів, існуючих на 
шляху розвитку транскордонного співробітництва в рамках 
єврорегіонів. Доповідна записка була використана на слуханнях 
комітету ВРУ на тему: «Розвиток транскордонного та міжрегіонального 
співробітництва в рамках єврорегіонів на кордоні з Європейським 
Союзом» 4.11. 2009 р. 

Впровадження: Міністерство економіки України (лист № 2805-
23/327 від 23.12.2009 р.). 

– Наукова доповідь “Методологічні основи прогнозування 
розвитку промислового виробництва регіону”.  
Автори: д.е.н., проф.. Бойко Є.І., к.е.н. Горин М.П., к.е.н. 

Крупін В.Є..  
Направлена: Міністерство  економіки України (лист № 1/221 від 

04.06.2009 р.). 
В науковій доповіді висвітлено основні завдання та принципи 

прогнозування розвитку промисловості регіону; методологічним 
положенням прогнозування розвитку промисловості регіону, 
вдосконалення її структури та визначення пріоритетних видів 
економічної діяльності. 

Впровадження: Міністерство  економіки України (лист № 4801-
22/159 від 30.06.2009 р.). 

– Пропозиції та зауваження до Проекту Стратегії інноваційного 
розвитку України на 2010-2020 роки. 
Автори: д.е.н., проф. Шевчук Л.Т., к.е.н. Жихор О.Б., к.е.н. 

Шевчук А.В., к.е.н. Щеглюк С.Д., к.е.н. Луцків О.М. 
Направлена: Комітет з питань науки та освіти Верховної Ради 

України. 
Матеріали містять пропозиції та зауваження стосовно змісту 

Проекту Стратегії, а також обґрунтування внесення доповнень 
стосовно венчурного фінансування, розширення статистичного 
супроводу інноваційної діяльності, покращення регіональної 
інноваційної політики.  

Впровадження: Центр досліджень науково-технічного потенціалу 
та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України,. (лист № НЦ-137 від 
12.05.09р.).  

– Програма охорони навколишнього природного середовища 
Львівської області на 2009-2012 роки. 
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Автори:  колектив авторів під кер.д.е.н. В.С.Кравціва.  
Направлена: Державному управлінню охорони навколишнього 

природного середовища у Львівській області (вих. № 7/515  від 
11.12.2008 р.). 

В Програмі здійснено аналіз екологічної ситуації у Львівській 
області, визначено стратегічні завдання екологічної політики, мету, 
пріоритетні напрямки природоохоронної діяльністі в регіоні. 
Розроблено заходи щодо покращення та стабілізації екологічної 
ситуації Львівській області на 2009-2012 роки, обгрунтовано 
фінансово-ресурсне забезпечення реалізізації Програми та 
запропонован механізм реалізації програми. 

Затверджена рішенням XLI сесії V демократичного скликання 
Львівської обласної ради від 20.10.2009 р. № 103. 

Затверджена розпорядженням Голови Львівської обласної 
державної адміністрації від 18 серпня 2009 р. № 799/0/5-09. 

– Доповідна записка «Розробка Програми підтримки розвитку 
малих міст Львівської області». 
Автори: колектив авторів під кер. к.е.н. Шульц С.Л. 
Направлена : Головне управління економіки Львівської обласної 

державної адміністрації. 
Проект Програми підтримки розвитку малих міст Львівської 

області включає мету, цілі та завдання Програми, а також механізм 
реалізації зазначеного документу. В розрізі окреслених завдань 
представлено заходи щодо реалізації Програми. 

Впровадження: Головне управління економіки Львівської обласної 
державної адміністрації (лист № 2-31-20  від 10.01.09.). 

– Доповідна записка “Врахування в регіональній політиці 
особливостей трансформації людського капіталу в умовах 
кризи”.  
Автори: колектив авторів під кер. д.е.н., проф. Л.Т. Шевчук. 
Направлена: Головне управління економіки Закарпатської 

обласної держадміністрації. 
Доповідна записка містить науково-практичні положення та 

практичні рекомендації щодо необхідності врахування в регіональній 
політиці особливостей трансформації людського капіталу в умовах 
кризи, аналіз особливостей абсолютних та відносних втрат людського 
капіталу регіонів України з акцентом на інтенсивності міграційних 
процесів, на процесах міграційної акультуризації та синкретизації 
української сім’ї, що дають змогу визначити коло регіональних 

 



 26 

проблем та розробити заходи, скеровані на попередження 
демографічних втрат населення в контексті реалізації антикризових 
програм використані в діяльності органів центральної влади. 

Впровадження: Головне управління економіки Закарпатської 
обласної держадміністрації (лист № 01/616 від 17.08.2009 р.). 

– Аналітична записка “Попередження демографічних втрат 
населення регіону в контексті реалізації антикризових 
програм”. 
Автори: д.е.н., проф. Л.Т. Шевчук, д.е.н., проф. Л.К. Семів, к.е.н. 

Щеглюк С.Д., Кравчук Л.М., Прокопюк О.М. 
Направлена: Львівська обласна державна адміністрація.  
Аналітична записка містить теоретичні висновки та практичні 

рекомендації щодо врахування особливостей демографічного розвитку 
області в умовах фінансово-економічної кризи, а саме: аналіз динаміки 
абсолютного приросту населення, оцінка причин смертності населення 
регіону, аналіз інтенсивності міграційних процесів: акцент на 
міграційній акультурації та синкретизації української сім’ї, що дає 
змогу розробити заходи, скеровані на попередження демографічних 
втрат населення в контексті реалізації антикризових програм у 
Львівській області. 

Впровадження: Головне управління економіки Львівської обласної 
державної адміністрації.(лист № 2-31-3452  від 08.10.09 р.).  

– Доповідна записка “Роль та місце територіально-структурних 
процесів у соціально-економічному розвитку регіону: 
особливості врахування в управлінні для підвищення його 
конкурентоспроможності”. 
Автори: колектив авторів під кер. д.е.н., проф. Л.Т. Шевчук. 
Направлена: Головне управління економіки Закарпатської 

обласної державної адміністрації.  
Доповідна записка містить теоретичні висновки та практичні 

рекомендації щодо необхідності врахування в управлінні регіональних 
особливостей прояву територіально-структурних процесів, які 
загострюються протягом кризових періодів розвитку економіки, а саме: 
визначення низки дефініцій («територіально-структурні процеси», 
«економікогетеротопія», «соціогетеротопія», «гіперплазія» і 
«гіпоплазія» тощо), аналіз особливостей протікання територіально-
структурних процесів в Закарпатській області, що визначає коло 
теоретичних та прикладних питань, а також містить конкретні заходи, 
скеровані на мінімізацію негативних проявів територіально-
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структурних процесів в контексті реалізації антикризових програм 
регіону. 

Впровадження: Головне управління економіки Закарпатської 
обласної державної адміністрації. (лист № 01/615 від 17.08.09 р.).  

– Наукова доповідь «Методологічні засади моніторингу діяльності 
промислових територіальних систем» 
Автор: д.е.н. Іщук С.О.  
Направлена: Головне управління економіки Львівської обласної 

державної адміністрації. 
У науковій доповіді обґрунтовано теоретико-методичні аспекти 

оцінки фінансового стану промислових територіальних систем, 
показано розроблені моделі фінансування їх поточної діяльності та 
узагальнено методичний підхід до вибору і використання показників 
ефективності виробничо-фінансової діяльності названих систем у 
кризових умовах. Внесено організаційно-економічні рекомендації щодо 
вдосконалення управління промисловими територіальними системами з 
метою їх ефективнішого поточного функціонування і забезпечення 
перспектив подальшого розвитку.  

Впровадження: Головне управління економіки Львівської обласної 
державної адміністрації (лист № 1-32-26 від 12.01.2009 р.). 

– Аналітична записка “Оцінка техніко-економічного стану об’єктів 
інфраструктури та виробничих фондів (Львівська, Івано-
Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська області)” 
Автори: д.е.н. Іщук С.О., к.е.н., с.н.с. Кулініч Т.В.  
Направлено: у Львівську, Івано-Франківську, Волинську, 

Рівненську, Тернопільську обласні державні адміністраціїі 
У науково-аналітичних матеріалах відображено результати 

оцінки виробничої та соціальної інфраструктури 5 областей 
(Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської та 
Тернопільської області) Західного регіону України, обґрунтовано 
основні напрями і способи покращення техніко-економічного стану 
об'єктів інфраструктури та виробничих фондів, а також окреслено 
шляхи вдосконалення системи регулювання подальшого розвитку 
інфраструктури в цьому регіоні. 

Впровадження: Головне управління економіки та інвестиційної 
політики Рівненської обласної державної адміністрації  (лист № 01/1-
1485 від 16.12.2009 р.); Головне управління економіки Волинської 
обласної державної адміністрації (лист № 1331/02-11 від 22.12.2009 р.). 
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– Доповідна записка «Регіональні виміри демографічного розвитку 
та їх значення для оптимізації процесів відтворення людського 
капіталу». 
Автори: колектив авторів під кер. д.е.н. У. Я. Садової.  
Направлена: Головному управлінню охорони здоров’я Львівської 

обласної державної адміністрації. . 
У доповідній записці викладено авторське бачення до вирішення 

проблем конструювання спеціальних вимірювальних шкал процесів 
відтворення та збереження людського капіталу в умовах конкретного 
регіону. 

Впровадження: матеріали розробки використані у процесі 
підготовки обласної цільової програми «Стратегія подолання 
материнської і дитячої смертності у Львівській області на період 2007 – 
2011 років» (лист № 3250/05 від 30.06. 2009 р.). 

– Доповідна записка «Експертна оцінка проекту Програми 
зайнятості населення Львівської області на 2010-2011 роки». 
Автори: колектив авторів під кер. д.е.н. У. Я. Садової.  
Направлена: Головному управлінню праці та соціального захисту 

населення Львівської обласної державної адміністрації. 
У доповідній записці було рекомендовано здійснити низку 

поправок, серед яких найбільш вагомими визначено: внести відомості з 
конкретними цифрами щодо виконання попередніх програм зайнятості, 
які вже були зреалізовані на території Львівської області; переглянути 
ряд показників, які наведені в Програмі, зокрема в частині їх прогнозу 
та ймовірності виконання; визначити конкретні заходи легалізації 
«тіньової» зайнятості, яка виступає основною проблемою на 
регіональному ринку праці; активізувати соціальний діалог між 
обласною службою зайнятості та іншими спеціалізованими місцевими 
органами державної влади, працедавцями, громадськими, науковими, 
освітніми організаціями; розробити Програму працевлаштування 
трудових реемігрантів в Україні на 2011 та інші. 

Впровадження: матеріали розробки використані при розробці 
Програми зайнятості населення Львівської області на 2010-2011 роки 
(лист №5/20-7724/0/2-09/6-20. від 2.12.2009 р.). 

– “Методика моніторингу реалізації програм державної підтримки 
гірських територій (проект)” та “Методика уточнення критеріїв 
надання населеним пунктам статусу гірських (проект)”. 
Автор: к.е.н. Гулич О.І.  
Направлено:  
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 Міністерству регіонального розвитку та будівництва України 
(лист № 7/433 від 10.11.2009 р.). 

 Міністерству економіки України (лист № 7/432 від 10.11.2009 р.). 
 Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій 

обласним державним адміністраціям та обласним радам; 
 Закарпатському, Івано-Франківському, Львівському, Чернівець-

кому регіональним відділенням Асоціації міст і громад  України; 
 Громадському об’єднанню «ІКАР-Україна»; 
 Старосамбірській районній раді. 

В методиці моніторингу реалізації програм державної підтримки 
гірських територій визначено мету, завдання, об’єкт та основні сфери 
суспільного розвитку, які підлягають моніторингу. Наведено перелік 
показників, у тому числі бенчмаркінгових, за якими здійснюється 
моніторинг, форма звітів та періодичність їх подання; визначено 
процедуру та етапи проведення моніторингу; участь незалежних 
експертів та громадських організацій і недержавних структур в 
оцінюванні процедури проведення та результатів моніторингу; 
ресурсне забезпечення здійснення моніторингу. 

В методиці уточнення критеріїв надання населеним пунктам 
статусу гірських викладено опис та обґрунтування нових критеріїв; 
порядок та уточнення(зміни), включення/виключення критеріїв із 
затвердженого переліку; порядок встановлення(уточнення) відпо-
відності населеним пунктів критеріям. 

Впровадження:  
 Чернівецька обласна рада (лист № 08.12/40-1214 від 

11.11.2009 р.). 
 Закарпатська обласна державна адміністрація (лист № 

5545/06-11 від 12.11.2009 р.). 
 Львівська обласна державна адміністрація (лист № 2-31-

3772 від 17.11.2009 р.). 
 Івано-Франківська обласна державна адміністрація (лист 

№ 9521/1/1-09/01-015 від 13.11.2009 р.). 

– Наукова доповідь «Концептуальні основи оцінки рівня 
капіталізації регіону» 
Автори: д.е.н., проф. Козоріз М.А., к.е.н. Люткевич О.М., к.е.н. 

Пушак Я.Я, к.е.н. Возняк Г.В., Беновська Л.Я., Музика І.С.  
Направлена: в Міністерство економіки України, Відділення 

економіки НАНУ, обласні державні адміністрації Західного регіону, 
Регіональну агломерацію «Дрогобиччина». 
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У науковій доповіді обґрунтовано теоретичні та методологічні 
засади дослідження капіталізації в умовах наростання впливу 
глобалізаційних процесів. Проаналізовано стан розробленості 
проблемних питань, пов’язаних з обліком регіональних активів, 
вибором методів оцінки рівня капіталізації активів основних суб’єктів 
економіки: промислових підприємств, банківських та небанківських 
установ. Запропоновані принципи управління капіталізацією 
інноваційно активних підприємств. 

– Наукова записка «Зарубіжний досвід ринкового регулювання 
відносин у сфері природокористування та можливості його  
використання в Україні». 
Автори: колектив авторів під керівництвом д..е. н. Кравціва В.С.  
Направлена: Міністерство охорони навколишнього природного 

середовища України (лист   № 7/515 від 22.12.2009 р.). 
В записці здійснено ґрунтовний аналіз міжнародних  норм 

регулювання відносин у сфері природокористування  та світового 
досвіду  застосування ринкових інструментів й їх ефективність в 
політиці раціонального використання, охорони та відтворення 
природно-ресурсного потенціалу. З метою підвищення рівня 
ефективності природокористування в Україні запропоновано напрямки 
можливого застосування зарубіжного досвіду в цій сфері, враховуючи 
економічні, інституційні, політичні та соціальні реалії українського 
сьогодення. 

– Пропозиції до проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України “Подолання впливу світової фінансово-економічної 
кризи та поступальний розвиток”. 
Автори:  колектив авторів під керівництвом д.е.н. Кравціва В.С. 
Направлена: у Відділення економіки НАН України  (лист № 1/257 

від 3.07 2009 р.) 
У документі викладено як загальні зауваження та пропозиції, так і 

конкретні  пропозиції до розділів Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України “Подолання впливу світової фінансово-економічної 
кризи та поступальний розвиток”. Акцентується увага на необхідності 
деталізувати обсяги, методи та форми фінансування заходів, а також 
конкретизації очікуваних соціально-економічних  наслідків від їх 
реалізації. Запропоновано конкретні пропозиції щодо заходів із: 
забезпечення розвитку високоякісної сучасної освіти, створення умов 
для подолання демографічної кризи та формування здорової нації, 
підвищення рівня життя населення. Представлені також пропозиції до 
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підрозділів 3.5. Формування конкурентного середовища, 4.4. Розвиток 
громадянського суспільства, 4.5. Регіональна політика, 8.2. Розвиток 
двостороннього та регіонального співробітництва. 

– Пропозиції до проекту Закону України «Про правовий статус 
українських трудових мігрантів» . 

Автори: колектив авторів під керівництвом д.е.н. У. Я. Садової.  
Направлена: в Комітет з питань соціальної політики та праці 

Верховної Ради України (лист №10/379 від 12.10. 2009 р.).  
Проаналізовано текст законопроекту та запропоновано низку 

поправок. Зокрема, пропонується внести у проект положення про 
Концепцію міграційної політики України, яка мала б визначати 
національні пріоритети у міграційній сфері, тактику і стратегію їх 
досягнення. Запропоновано запровадити в національне законодавство 
термін «реемігрант». Відзначено необхідність захисту українських 
трудових мігрантів у сфері умов та оплати праці, незаконних 
вирахувань чи відмови від оплати праці, від насильства чи погроз з 
боку працедавця. Окремі положення законопроекту необхідно узгодити 
з Митним Кодексом України, а також з конкретними міжнародними 
стандартами щодо забезпечення прав трудових мігрантів та 
стандартами їх соціального захисту. 
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VІ. КООРДИНАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Інститут регіональних досліджень є провідною науковою 
установою в системі НАН України з проблем регіональної політики та 
транскордонного співробітництва. Інститут координує наукові 
дослідження з цих проблем, які виконуються у вищих навчальних 
закладах і науково-дослідних установах України. 

У звітному році здійснювалася координація досліджень з проблем 
регіональної політики з: Міністерством економіки України, 
Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, 
Міністерством охорони навколишнього природного середовища 
України, Комітетами Верховної Ради України з питань науки та освіти, 
з питань соціальної політики та праці та з питань європейської 
інтеграції, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, 
Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України, 
Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН України, 
Інститутом економіки промисловості НАН України, Інститутом 
економіко-правових досліджень НАН України, Інститутом проблем 
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 
Національним інститутом стратегічних досліджень.  

В ході виконання науково-дослідних робіт та практичного 
впровадження їх результатів налагоджена співпраця з Львівською, 
Волинською, Закарпатською, Івано-Франківською, Чернівецькою, 
Рівненською, Тернопільською та Луганською облдержадміністраціями, 
органами місцевої влади Львівської області, Західним науковим 
центром НАН та МОН України, Тернопільським національним 
економічним університетом, Львівським інститутом банківської справи 
Університету банківської справи НБУ, Національним університетом 
«Львівська політехніка», Національним лісотехнічним університетом 
України, Національним університетом водного господарства та 
природокористування (м. Рівне), Луцьким національним технічним 
університетом, Львівським регіональним інститутом державного 
управління Національної академії державного управління при 
Президентові України, Луцьким національним технічним 
університетом та багатьма іншими установами та організаціями.  

За тематикою досліджень проблем транскордонного 
співробітництва здійснювалася координація робіт з Міністерством 
економіки України, Міністерством регіонального розвитку та 
будівництва України, Міністерством закордонних справ України, ДУ 
«Інститут економіки та прогнозування» НАН України, НДЕІ 
Мінекономіки України (м. Київ), Київським національним економічним 
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університетом ім. Вадима Гетьмана,  Регіональним філіалом 
Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові,  
Львівською комерційною академією, Ужгородським національним 
університетом, Донецьким національним університетом, Волинським 
національним університетом, Луцьким національним технічним 
університетом, Тернопільським інститутом соціальних та 
інформаційних технологій, Дрогобицьким державним педагогічним 
університетом ім. І.Франка. 

З метою зміцнення зв’язків університетської та академічної науки 
у звітному році укладено ряд нових угод про співробітництво, зокрема 
із Львівським регіональним інститутом державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України, Волинським національним університетом, Луцьким 
національним технічним університетом.   

В напрямі подальшого розвитку співробітництва з вищими 
навчальними закладами продовжувалась робота з реалізації програми 
діяльності науково-навчального комплексу “Економосвіта", створеного 
в квітні 2003р. До складу комплексу входять: Інститут регіональних 
досліджень НАН України, Інститут економіки та менеджменту при 
Національному університеті “Львівська політехніка”, Тернопільський 
національний економічний університет, Львівський інститут 
банківської справи Університету банківської справи НБУ, Львівська 
комерційна академія, Львівська державна фінансова академія, 
Ярославська державна вища школа фахової освіти (Польща). У грудні 
звітного року до складу комплексу увійшов Луцький національний 
технічний університет. 

До результатів роботи Інституту в рамках комплексу у звітному 
році слід віднести: 
 кооперацію в питаннях забезпечення підготовки висококвалі-

фікованих спеціалістів в сфері економічної діяльності (підготовка 
4 навчальних посібників та підручників для вищої школи, 
залучення 10 науковців Інституту до навчального процесу у 
вищих навчальних закладах комплексу);  

 підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних 
кадрів (підвищення кваліфікації 13 науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів комплексу, цільова 
підготовка в Інституті 3 аспірантів та докторантів за 
направленням вищих навчальних закладів комплексу, захист на 
спеціалізованій раді 11 дисертацій фахівцями із установ-
партнерів);  
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 спільна наукова діяльність (залучення науковців з установ 
комплексу до виконання 4 бюджетних та госпдоговірних 
науково-дослідних тем Інституту); 

 спільна видавнича діяльність (публікація 4 монографій та 2 
збірників наукових праць). 

 спільне проведення 5 науково-практичних конференцій та 3 
круглих столів з актуальних проблем економіки.  
Зокрема було проведено Міжнародні науково-практичні 

конференції «Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та 
регіональна специфіка» (Львів, 17-18.12.2009), «Проблеми розвитку 
фінансової системи України в умовах євроінтеграції» (Львів, 
4-5.06.2009), «Фінансові механізми активізації підприємництва в 
Україні» (Львів, 29-30.10.2009), «Метрополії та метрополітарний 
простір Східної Польщі» (Ланцут-Львів, 20-22.05.2009), «Інвестиційно-
інноваційний розвиток економіки регіону» (Львів, 25.09.2009).  

В рамках комплексу функціонує постійно діючий спільний 
науково-практичний семінар Львівського інституту банківської справи 
Університету банківської справи НБУ та Інституту регіональних 
досліджень НАН України. У звітному році проведено 4 засідання цього 
семінару. 

В плані роботи на наступний рік координаційна рада науково-
навчального комплексу «Економосвіта» зокрема передбачила: 
 координацію виконання науково-дослідних бюджетних та 

госпдоговірних тем, розробку спільних наукових тем учасниками 
комплексу; 

 запровадження видання серії підручників та монографій під 
егідою комплексу; 

 активізацію роботу філій кафедр із залученням працівників НАН 
України та практиків у навчальний процес;   

 забезпечення участі учасників комплексу у всеукраїнських та 
міжнародних наукових та навчальних проектах; 

 популяризацію роботи комплексу через створення власної веб-
сторінки. 
Інститут бере також участь в роботі навчально-наукового центру 

підготовки магістрів за спеціальностями «Економіка довкілля і 
природних ресурсів» з правами відділення цільової підготовки 
Національного університету водного господарства та природо-
користування  та Західного наукового центру НАН та МОН України.  
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При Інституті діють 8 спільних із вищими навчальними закладами 
філій кафедр, а саме: 
 філія кафедри банківської справи Львівського інституту 

банківської справи Університету банківської справи НБУ; 
 філія кафедри менеджменту організацій Львівського інституту 

Міжрегіональної академії управління персоналом; 
 філія кафедри фінансів та економіки природокористування 

Національного університету водного господарства та природо-
користування; 

 філія кафедри економіки підприємств та інвестицій 
Національного університету "Львівська політехніка"; 

 філія кафедри міжнародної економіки та маркетингу 
Тернопільського інституту соціальних та інформаційних 
технологій; 

 філія кафедри міжнародних економічних відносин Волинського 
національного університету ім. Лесі Українки; 

 філія кафедри фінансів суб’єктів господарювання та державних 
фінансів Львівської державної фінансової академії; 

 філія кафедри економіки підприємництва та маркетингу у 
видавничо-поліграфічному комплексі України Української 
академії друкарства. 
Дві останні філії кафедр були створені у звітному році. 
У рамках роботи філій кафедр згідно робочих планів 

здійснювалося залучення вчених Інституту до навчального процесу, 
керівництва курсовими, дипломними роботами та  практикою 
студентів, підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ, проведення 
спільних семінарів, здійснення спільних досліджень, підготовка 
спільних публікацій тощо.   

Зокрема, в рамках роботи філії кафедри банківської справи 
Львівського інституту банківської справи Університету банківської 
справи НБУ у  звітному році: 
 проведено круглий стіл «Проблеми обліку регіональних активів 

та оцінка їх капіталізації» (м. Львів, 26.03.2009 р.); 
 проведено засідання постійно діючого науково-практичного 

семінару «Проблеми формування і розвитку банківської системи 
України та механізми їх вирішення»; 

 виконано спільний проект «Проблеми організації управлінського 
обліку в банках» (замовник – НБУ); 

 організовано викладання курсу лекцій «Стратегічне управління»  
(д.е.н., проф. Козоріз М.А.); 
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 опубліковано спільну монографію «Механізми стимулюючого 
впливу кредиту на розвиток економіки регіону» та спільний  
збірник наукових праць  «Соціально-економічні проблеми 
сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: 
стабілізація та євроінтеграція».. 

 
В рамках роботи філій кафедри міжнародної економіки та 

маркетингу Тернопільського інституту соціальних та інформаційних 
технологій та філії кафедри міжнародних економічних відносин: 
Волинського національного університету ім. Лесі Українки: розроблені 
і викладаються курси "Міжнародна конкуренція та регіональна 
політика", "Регіональний маркетинг", "Ринкова інфраструктура" для 
бакалаврів та спеціалістів спеціальностей "Міжнародна економіка", 
"Маркетинг"; проводяться консультації з питань дипломного та 
курсового проектування з дисциплін "Міжнародна економіка", 
"Міжнародний маркетинг", "Регіональний маркетинг", "Міжнародна 
конкуренція та регіональна політика". 

В рамках роботи філій кафедр проводяться спільні наукові 
семінари, конференції, круглі столи. Серед таких заходів необхідно 
відмітити наступні:  
 круглі столи в Інституті регіональних досліджень «Розвиток 

нових форм транскордонного співробітництва» (28 квітня 
2009 р.), «Організаційно-економічне забезпечення формування 
міжрегіональних кластерів народних текстильних промислів» 
(24.11. 2009 р.). 

 Міжнародну науково-практичну конференцію «Освіта в 
міжнародному просторі» (5.05.2009 р. в Тернопільському 
інституті соціальних та інформаційних технологій); 

 започатковано проведення лекцій та консультацій в онлайн-
режимі , зокрема д.е.н., проф. Мікулою Н.А. 24.02.2009 р. було 
проведено онлайн-лекцію на тему «Кластерні утворення як нові 
форми ринкової трансформації економіки регіону» для студентів 
5-го курсу спеціальностей «Міжнародна економіка», 
«Маркетинг», «Економіка підприємств» Тернопільського 
інституту соціальних та інформаційних технологій. 
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Окремі чисельні показники співпраці 
Інституту регіональних досліджень НАН України  

 

з вищими навчальними закладами і установами 
Міністерства освіти і науки України (МОН України) 

Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між 
науковою установою та вищими навчальними закладами: 
загальна їх кількість на 31.12.09 22 
укладених у звітному році 3 

1. 

 із Львівським регіональним інститутом державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України; 

 Волинським національним університетом ім. Л.Українки; 
 Луцьким національним технічним університетом;  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________
____________________________ 

___

(назва договору (-ів), які укладені у звітному році) 
Кількість створених спільно з вищими навчальними закладами: 
ФІЛІЙ КАФЕДР 

загальна їх кількість на 31.12.09 8 
створених у звітному році 2 

 філія кафедри фінансів суб’єктів господарювання та державних 
фінансів Львівської державної фінансової академії; 

 філія кафедри економіки підприємництва та маркетингу у 
видавничо-поліграфічному комплексі України Української 
академії друкарства;   

(назва вищого навчального закладу та філії кафедри, створеної у 
звітному році) 

ФАКУЛЬТЕТІВ 
загальна їх кількість на 31.12.09 – 
створених у звітному році – 

ЛАБОРАТОРІЙ 

загальна їх кількість на 31.12.09 – 
створених у звітному році – 

ІНШИХ СПІЛЬНИХ СТРУКТУР (ІНСТИТУТІВ, ЦЕНТРІВ, ОСЕРЕДКІВ ТОЩО) 
загальна їх кількість на 31.12.09 2 
створених у звітному році 1 

2. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Навчально-науковий центр підготовки магістрів за 
спеціальностями «Економіка довкілля і природних ресурсів» з 
правами відділення цільової підготовки Національного 
університету водного господарства та природокористування  та 
Західного наукового центру НАН та МОН України;   

(назва вищого навчального закладу та спільної структури, створеної у звітному році) 
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3. Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 
2008/2009 навчальному році проходили магістерську 
підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що 
функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 
цієї таблиці – 

 Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 
2009/2010 навчальному році проходять магістерську 
підготовку у спільних науково-навчальних структурах, що 
функціонують на базі наукової установи та зазначені у п. 2 
цієї таблиці 3 
Кількість наукових тем і проектів, які у звітному році 
розроблялись спільно з вченими-освітянами, всього 6 
у тому числі:  
 тем НДР 6 
 проектів Державного фонду фундаментальних 

досліджень – 

4. 

 проектів, що фінансуються зарубіжними та 
міжнародними організаціями (фондами) – 

Кількість вчених наукової установи, які у звітному році 
працювали викладачами в системі освіти, всього 

 
18 

у тому числі:  
 академіків НАН України – 
 членів-кореспондентів НАН України – 
очолюють: 
 кафедри 

 
2 

5. 

 факультети – 
6. Кількість вчених-освітян, які у звітному році входили до 

складу спеціалізованої вченої ради при науковій установі 16 
7. Кількість вчених наукової установи, які у звітному році 

входили до спеціалізованих рад при вищих навчальних 
закладах 8 

8. Кількість студентів, які у звітному році виконували в 
науковій установі дипломні роботи 5 

9. Кількість студентів, які у звітному році проходили практику 
в науковій установі 5 
Кількість фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на 
роботу у звітному році 6 

10. 

з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої 
академії наук учнівської молоді – 

11. Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році 
монографій 8 
Кількість опублікованих у звітному році: 

підручників для вищої та 
 

– 
 середньої школи – 

навчальних посібників для  вищої та 7 

12. 

  середньої школи – 
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13. Кількість наукових співробітників і викладачів вищих 
навчальних закладів і установ МОН України, які у звітному 
році підвищували кваліфікацію у науковій установі 28 

14. Кількість аспірантів-цільовиків та 4 
 докторантів, які у звітному році проходили підготовку в 

науковій установі за направленням вищого навчального 
закладу, установи МОН України – 

15. Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з 
вищих навчальних закладів та установ МОН України, 
прикріплених у звітному році до наукової установи для 
підготовки та складання кандидатського іспиту зі 
спеціальності 22 
Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених 
у звітному році на спеціалізованій вченій раді при науковій 
установі, всього 

 
23 

у тому числі:  
 на здобуття докторського ступеня 2 

16. 

 на здобуття кандидатського ступеня 21 
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VІІ. КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ ТОЩО 

У 2009 році Інститутом проведені такі конференції, семінари, 
круглі столи, в яких він виступив як організатор або співорганізатор: 

Назва 
Співорганізато

ри 

Дата 
прове-
дення 

Кількість 
учасників 
(в т. ч. з 
країн 

далекого 
зарубіжжя,
з країн 
СНД) 

Загальна проблематика; 
Найбільш вагомі 
результати заходу 

(рішення, рекомендації, 
зміст резолюції) 

 

1 2 3 4 5 
Круглий стіл 
з питань обго-
ворення про-
екту Закону 
України «Про 
розвиток гір-
ських терито-
рій в Україні» 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
будівництва 
України 

м. Київ,
17 

лютого 
2009 р. 

 

40 
(в т.ч. 7 – з 
Швеції, 
Данії) 

Пропозиції та 
зауваження учасників 
круглого столу до 
проекту Закону 
направлені в 
Міністерство 
регіонального розвитку 
та будівництва України 

Круглий стіл 
«Проблеми 
обліку 
регіональних 
активів та 
оцінка їх 
капіталізації» 

Львівський 
банківський 
інститут 
Університету 
банківської 
справи НБУ; 
Науково-
навчальний 
комплекс 
«Економосвіта»

м. Львів,
26 

березня 
2009 р. 

30 Матеріали доповідей 
учасників опубліковані у 
збірнику наукових праціь 
Інституту «Соціально-
економічні проблеми 
сучасного періоду 
України. Управління 
активами регіону на 
основі їх капіталізації». 

Науково-
практична 
конференція 
за міжнарод-
ною участю 
«Демократич-
не врядуван-
ня в контексті 
глобальних 
викликів та 
кризових 
ситуацій» 

Львівський 
регіональний 
інститут дер-
жавного упра-
вління Націо-
нальної ака-
демії держав-
ного управлін-
ня при Прези-
дентові Укра-
їни, ДУ «Інсти-
тут економіки 
та прогнозуван-
ня «НАН Укра-
їни, Західний 
науковий центр 
НАН та МОН 
України 

Львів, 
3 квітня
2009 р 

60 
(в т.ч. 3 – з 
Польщі) 

Опубліковано матеріали 
конференції. 
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1 2 3 4 5 
Круглий стіл з 
проблем соці-
ально-еконо-
мічного роз-
витку Дрогоби-
цького району  

Дрогобицька 
районна 
державна 
адміністрація 

м. Львів,
10 квітня 
2009 р. 

40 Прийнято рекомендації 
та узгоджено план 
співробітництва. 

Круглий стіл 
«Розвиток но-
вих форм транс-
кордонного 
співробітництва 
України» 

 м. Львів,
28 квітня
2009 р. 

30 Опубліковано матеріали 
круглого столу. 

ІІ міжнародна 
науково-
практична 
конференція 
„Метрополії 
та метрополі-
тарний прос-
тір території 
Східної 
Польщі” 

Державна вища 
школа фахової 
освіти в 
Ярославі, 
Львівський 
інститут 
банківської 
справи УБС 
НБУ 

21-23 
травня 
2009 р., 
Ланцут-
Ярослав-
Львів 

50 
(в т.ч. 30 –
з Польщі)

Підготовлено до друку 
матеріали конференції. 

Громадські 
слухання з 
питання обго-
ворення про-
екту Закону 
України «Про 
розвиток гір-
ських терито-
рій в Україні» 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
будівництва 
України, 
Старосамбірська 
районна рада 

с. Спас 
Старосам
бірського 
району 
Львівсь-
кої обл.,

28 травня
2009 р. 

40 Пропозиції та 
зауваження учасників 
круглого столу до 
проекту Закону 
направлені в 
Міністерство 
регіонального розвитку 
та будівництва України 

Міжнародна 
наукова-прак-
тична конфе-
ренція «Перс-
пективи роз-
витку транс-
кордонного 
співробітниц-
тва в умовах 
європейської 
інтеграції 
України» 

Луцький 
національний 
технічний 
університет 

м.Луцьк,
29-30 
травня 
2009 р 

50 
(в т.ч. 6 – з 
Польщі та 
ФРН) 

Основні тематичні 
напрями конференції: 
- розвиток транскор-

донного співробіт-
ництва в Україні; 

- Україна в євро-
інтеграційних 
процесах: проблеми і 
перспективи. 

Прийнято рекомендації 
конференції. 
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1 2 3 4 5 
ІV Міжна-
родна 
науково-
практична 
конференція 
„Інтеграція 
України в 
європейський 
та світовий 
фінансовий 
простір" 

Львівський 
банківський 
інститут 
Університету 
банківської 
справи НБУ; 
Науково-
навчальний 
комплекс 
«Економосвіта»

м Львів, 
4-5 

червня 
2009 р. 

 

80 
(в т.ч. 17 –
з Польщі, 
Нідерлан-
дів та 

ФРН, 2 – 
Росії та 
Білорусі) 

Проблематика 
конференції: 
- теоретичні засади та 
макроекономічні 
аспекти аналізу 
процесів інтеграції; 

- проблеми і перспективи 
розвитку банківської 
системи в умовах фінан-
сової нестабільності; 

- активізація ділової ак-
тивності та поглиблен-
ня взаємодії банківсь-
кого та реального 
секторів економіки; 

- проблеми та перспекти-
ви стимулювання роз-
витку ринку фінансових 
послуг; та ін. 

Прийнято рекомендації 
конференції. 
Опубліковано матеріали 
конференції у збірнику 
наукових праць. 

Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 
«Освіта в 
міжна-
родному 
просторі» 

Тернопільськи
й інститут 
соціальних та 
інформаційних 
технологій 

м. 
Тернопіл

ь, 
5 травня 
2009 р 

50 
(в т.ч. 5 – з 
Польщі) 

Прийнято рекомендації 
конференції. 
 

ІV з’їзд Спіл-
ки економіс-
тів України. 
Всеукраїнська 
науково-
практична 
конференція 
«Інвестиційно-
інноваційний 
розвиток 
економіки 
регіону» 

Спілка 
економістів 
України 

м Львів,
25 

вересня 
2009 р. 

80 ( в т.ч. 
2 – з ФРН, 
1 – з Росії)

Основні тематичні 
напрями конференції: 
- Інноваційний розвиток 
регіонів та механізми 
його реалізації; 

- Соціально-економічні 
проблеми інвестиційно-
го забезпечення регіо-
нального розвитку. 

Прийнято рекомендації 
конференції. 
Опубліковано матеріали 
конференції. 
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1 2 3 4 5 
V Міжна-
родна 
науково-
практична 
конференція 
«Фінансові 
механізми 
активізації 
підприєм-
ництва 
в Україні» 

Львівська 
державна 
фінансова 
академія 

Львів, 
29-30 
жовтня 
2009 р. 

80 (в т.ч. 8 
– із 

Польщі та 
Литви) 

Тематичні напрямки 
роботи конференції: 
1. Підприємництво в 
умовах світової 
економічної інтеграції. 

2. Світовий та вітчизня-
ний досвід активізації 
підприємництва. 

3. Фінансово-економічні 
механізми державної 
підтримки і 
регулювання розвитку 
підприємництва. 

4. Фінансово-кредитні 
механізми розвитку 
інтеграційних процесів 
у сфері підприємництва. 

Опубліковано матеріали 
конференції. 

Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 
«Міграційні 
процеси в 
Україні: 
сучасні 
виклики та 
регіональна 
специфіка» 
 
 

Національний 
університет 
«Львівська 
Політехніка», 
Науково-
навчальний 
комплекс 
«Економосвіта»

Львів, 
17-18 
грудня 
2009 р. 

89  
(в т.ч. 3 – 
із Польщі)

Тематичні напрямки 
роботи конференції: 
1. Міграції у сучасному 
світі. Фінансово-еконо-
мічна криза та нова мігра-
ційна політика: націо-
нальні пріоритети та регі-
ональні особливості. 

2. Макроекономічні та 
регіональні аспекти 
міграційних процесів: 
діагностика, аналіз, 
прогноз. 

3. Міграція та її види. 
Міграція робочої сили і 
регіональний ринок пра-
ці: інституційно-правова 
та соціально-економічна 
регламентація. 

4. Суспільні та громадські 
ініціативи у сфері регу-
лювання міграційних 
процесів у регіоні: 
міжкультурний діалог та 
соціальна взаємодія. 

Прийнято рекомендації 
конференції. 
Опубліковано матеріали 
конференції. 

 



 44 

1 2 3 4 5 
Громадські 
слухання з 
питання 
обговорення 
методики 
моніторингу 
реалізації 
програм 
державної 
підтримки 
гірських 
територій та 
методики 
уточнення 
критеріїв 
надання 
населеним 
пунктам 
статусу 
гірських 

Міністерство 
регіонального 
розвитку та 
будівництва 
України 

Львів, 
17 

жовтня 
2009 р. 
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VІІІ. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Монографії: 

1. Прогнозування розвитку промислового виробництва регіону: 
методологічні аспекти : [монографія] / наук. ред. Бойко Є.І.; НАН 
України, Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2009. – 236 с. 
(12,5 д.а.). – (Серія “Регіони: моніторинг, прогнози, моделі” – ISBN 
978-966-02-4250-0). –Тираж 300 прим. –  ISBN 978-966-02-5469-5.  

2. Крупін В.Є. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності територіально-виробничих систем : монографія / В.Є. Крупін ; 
Інститут регіональних досліджень НАН України ; наук ред. Іщук 
С.О. – Львів, 2009. – 218 с. (11,70 д.а.). Тираж 300 прим. – ISBN 978-
966-02-5188-5. 

3. Гомонай-Стрижко М.В. Реструктуризація територіально-виробничих 
утворень великого міста : монографія / М.В. Гомонай-Стрижко. – 
Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2009. – 
185 с. (8,18 д.а.). – (Сер. „Проблеми регіонального розвитку” – ISBN 
978-966-02-4252-4). Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-5151-9. 

4. Кривов’язюк І.В. Управління містобудівними процесами в 
регіонах: теорія, методологія та практика реалізації: монографія / 
І.В. Кривов’язюк, Т.В.Балик ; НАН України. Інститут регіональних 
досліджень. – Львів, 2009. – 206 с. (12,09 д.а.). – (Сер. „Проблеми 
регіонального розвитку” – ISBN 978-966-02-4252-4). Тираж 300 
прим. – ISBN 978-966-02-5090-1. 
Кривов’язюк І.В., Балик Т.В. – Луцький національний 

технічний університет 
5. Пастернак О.І. Економічний розвиток регіону: маркетингове 

забезпечення : монографія / О.І.  Пастернак; НАН України. Ін-т 
регіональних досліджень; [відп. ред. П.Ю. Бєлєнький].– Львів, 2009. 
– 200 с. (9,3 д.а.). – (Сер. „Проблеми регіонального розвитку” – ISBN 
978-966-02-4252-4). Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-5402-2. 

6. Сторонянська І.З. Міжрегіональні інтеграційні процеси в Україні: 
тенденції та перспективи розвитку / Ірина Сторонянська. – Львів: 
ІРД НАН України, 2009. – 392 с. (24,61 д.а.). – (Сер. „Проблеми 
регіонального розвитку” – ISBN 978-966-02-4252-4). Тираж 300 
прим. – ISBN 978-966-02-5265-3. 

7. Павлов В.І. Регулювання  конкурентних відносин  на ринку 
телекомунікацій : монографія / В.І. Павлов, Л.В. Шостак. – Рівне : 
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НУВГП, 2009. – 160 с. (10,1 д.а.). Тираж  300 прим. – ISBN 
978-966-327-086-9. 
Шостак Л.В. – Національний університет водного 

господарства та природокористування 
8. Павлов В.І. Інститути та інституції аграрного природокорис-

тування: регіональний вимір : монографія / В.І. Павлов, 
В.М. Заремба, Ю.Г. Фесіна. – Луцьк :  Надстир’я, 2008. – 212 с. 
(11,9 д.а.). Тираж  300 прим. – ISBN 978-966-517-601-5. 
Заремба В.М., Фесіна Ю.Г. – Національний університет водного 

господарства та природокористування 
9. Павлов В.І. Соціальне партнерство на ринку праці України : 

монографія / В.І. Павлов, А.М. Колосок. – Рівне : НУВГП, 2009. – 
223 с. (13,9 д.а.). Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-327-135-4. 
Колосок А.М. – Національний університет водного 

господарства та природокористування 
10. Гончаренко І.В. Соціально-економічний розвиток сільських 

території регіону: проблеми теорії та практики : монографія / І.В. 
Гончаренко ; НАН України. Інститут регіональних досліджень. – 
Львів, 2009. – 370 с. (23, 13 д.а.) – (Сер. “Проблеми регіонального 
розвитку”. ISBN 978-966-02-4252-4). Тираж 300 прим. – ISBN 978-
966-02-5474-9. 

11. Папп В.В. Структурні процеси в економіці регіональних 
суспільних систем: теорія, методологія, практика: монографія / 
В.В. Папп ; НАН України. Інститут регіональних досліджень; [відп. 
ред. Л.Т. Шевчук]. – Львів, 2009. – 335 с. (19,76 ум. д. а.). – (Сер. 
“Проблеми регіонального розвитку”. ISBN 978-966-02-4252-4). 
Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-5472-5. 

12. Шевчук О.І. Екологічна безпека житлового будівництва регіону : 
монографія / О.І. Шевчук. – Ужгород : Ліга-Прес, 2009. – 180 с. 
(10,7 д.а.). –  Тираж 500 прим. – ISBN 978- 966-397-102-9. 

13. Павлов В.І. Формування  соціального страхування  в Україні : 
монографія / В.І. Павлов, М.Г. Олієвська. – Рівне : НУВГП, 2009. – 
203 с. (12,69 д.а.). Тираж  300 прим. – ISBN 978-966-327-133-0. 
Олієвська М.Г. – Національний університет водного 

господарства та природокористування 
14. Петренко В.П. Інтелектуальні ресурси соціально-економічних 

систем: аспекти інноваційного управління : монографія / В.П. 
Петренко ; НАН України, Інститут регіональних досліджень. – 
Львів, 2009. – 196 с. (12,25 д.а.). – Тираж 300 примірників. – ISBN 
978-966-02-5221-9.  
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15. Жихор О.Б. Інноваційна політика розвитку регіонів: теорія та прак-
тика формування, механізми реалізації: монографія / О.Б. Жихор. – 
Львів: НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2009. – 
544 с.  (31.6 д.а.). – Тираж 500 прим. – ISBN 978-966-397- 086-4. 

16. Палига Є.М. Стан та розвиток видавничо-поліграфічного комп-
лексу України: регіональний аспект : монографія / Є.М. Палига, Г.І. 
Пушак, Я.Я. Пушак. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2009. – 192 c. 
(12,1 д.а.). – Тираж  300 прим. – ISBN 978-966-322- 148- 9. 
Палига Є.М., Пушак Г.І. – Українська академія друкарства 

17. Павлишин О.П. Механізми стимулюючого впливу кредиту на 
розвиток економіки регіону : [монографія] / О.П. Павлишин, М.А. 
Козоріз, М.І. Хмелярчук. – К. : ІБС НБУ, 2007. – 159 c. (9.3 д.а.). – 

Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-484-020-7. 
Павлишин О.П., Хмелярчук М.І. – Львівський інститут банківсь-

кої справи Університету 
банківської справи НБУ 

18. Жихор О.Б. Соціально-економічний вимір розвитку науки і 
науково-технічної діяльності в регіонах України: монографія / 
Олена Борисівна Жихор. – Львів : Ліга-Прес, 2008. – 248 с. 
(14,4 д.а.). – Тираж 500 прим.- ISBN 978-966-397- 086- 4. 

19. Дочинець Н.М.; Консюмеризм в Україні: соціально-економічні 
реалії та перспективи розвитку / Н.М. Дочинець ; НАН України. 
Інститут регіональних досліджень; наук. ред. У.Я. Садова. – Львів, 
2009. – 280 с. (10,6 д.а.). – (Серія «Проблеми регіонального 
розвитку» – ISBN 978-966-02-4252-4). – Тираж 300 прим. –  ISBN 
978-966-02-5533-3. 

20. Павлов В.І. Формування та становлення ринку комерційної 
нерухомості в регіоні : монографія / В.І. Павлов, Н.І. Ліповська-
Маковецька. – Рівне : НУВГП, 2009. – 187 с. (10,9 д.а.). Тираж 
300 прим. – ISBN 978-966-327-110-1. 
Ліповська-Маковецька Н.І. – Луцький національний тех-

нічний університет 
21. Пашко П.В. Митна безпека (теорія, методологія та практичні 

рекомендації) : [монографія] / П.В. Пашко ; НАН України ; Ін-т 
регіональних досліджень. – Одеса: АТ „ПЛАСКЕ”, 2009. – 628с. 
(35,0 д.а.). – Тираж 1000. – ISBN 978-966-8692-26-0. 

22. Стадницький Ю.І. Просторові аспекти конкуренції технологій: 
монографія / Ю.І. Стадницький, О.Е. Товкан, А.В. Симак, Л.М. 
Коваль. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 95 с. (5,6 д.а.). Тираж 
300 прим. – ISBN 966-330-058-2. 
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Товкан О.Е., Симак А.В., Коваль Л.М. – Національний університет 
«Львівська політехніка» 

23. Павлов В.І. Трансформація системи управління якістю товарів в 
Україні : монографія / В.І. Павлов, С.В. Мишко. – Рівне : НУВГП, 
2009. – 202 с. (12,6 д.а.). Тираж  300 прим. – ISBN 978-966-327-134-7. 
Мишко С.В. – Національний університет водного 

господарства та природокористування 
24. Концептуальні основи оцінки рівня капіталізації регіону / [М.А. 

Козоріз, О.М. Люткевич, Я.Я. Пушак та ін.] ; НАН України. 
Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2009. – 134 с. (5,9 д.а.). 
– Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-5485-5. 

Підручники, навчальні посібники: 

1. Міграційні явища та процеси: поняття, методи, факти : [довідник] / 
В. С. Кравців, У. Я. Садова та ін. ; НАН України. Інститут 
регіональних досліджень ; [редкол.: В. С. Кравців, У. Я. Садова 
(наук. ред.)]. – Львів, 2009. – 228 с. (14,58 д. а.). – Тираж 300 прим. 
– ISBN 978-966-02-5448-0. 

2. Стадницький Ю.І., Комарницький І.М. Просторова організація 
соціально-економічного розвитку: словник-довідник/ Стадницький 
Ю.І., Комарницький І.М.  – Хмельницький: ХНУ, 2009. – 186 с. 
(11,0 д.а.) Наклад примірників – 100. –  ISBN  966-330-052-3 

3. Комарницький І.М. – Львівський державний інститут 
новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола 

4. 3. Стадницький Ю.І.,Данилович Т.Б., Товкан О.Е., Висоцький А.Л. 
Просторова організація економіки: Конспект лекцій.  – Львів: 
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 
2009. – 140 с. (7,5 д.а.) Наклад примірників – 100.  

5. Товкан О.Е., Данилович Т.Б., Висоцький А.Л. –
 Національний університет «Львівська політехніка» 

6. 4. Економіка довкілля та природних ресурсів: Організаційно-
методичні матеріали щодо організації підготовки магістрів за 
кваліфікацією „Економічне моделювання екологічних систем” за 
напрямом „Специфічні категорії”, спеціальність 8.000010. 
Авторський колектив Павлов В.І., Кравців В.С., Борейко В.І., 
Веремеєнко Т.С. – Рівне: НУВГП. 2009. – 184 с. (10,6 д.а.) Наклад 
примірників – 100. –  УДК  333.13(076.5) ББК 65.290-2. П 12. 

7. Борейко В.І., Веремеєнко Т.С. – Національний 
університет водного господарства та природокористування м. Рівне 
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8. 5. Планування і діагностика діяльності підприємств: навчальний 
посібник / І.Р. Залуцький, В.М. Цимбалюк, С.Г. Шевченко. – Львів: 
Видавництво “Новий світ – 2000”, 2009. – 320 с. ( 9,3 д. а.) –ISBN 
978-966-418-106-5. 

9. Цимбалюк В.М., Шевченко С.Г. – Львівський регіональний 
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управління при Президентові України 

10. 6. О.І.Пастернак, І.В.Бакушевич. Регіональний маркетинг / Навч.-
методичний. посібник для самостійного вивчення дисципліни – 
Тернопіль: ТІСІТ, 2009. – 108 с. (5,3 д.а.). 

11. 7. Податкова система: навчальний посібник / Т.В. Мединська, Н.І. 
Власюк, М.І. Мельник, В.М. Сокульський. – Львів : Видавництво 
Львівської комерційної академії, 2009. – 228 с. (14,25 д.а.) [Для 
самостійного вивчення дисципліни студентами заочної форми 
навчання усіх напрямів підготовки].-  Тираж 500 прим. – ISBN 978-
966-1537-64-3. 

12. Мединська Т.В., Власюк Н.І., Сокульський В.М. – Львівська 
комерційна академія 

13. 8. Суспільні науки. Податкова система: навчальний посібник / Т. В. 
Мединська, Н. І. Власюк, М. І. Мельник. – Львів : Видавництво 
Львівської комерційної академії, 2009. – 216 с. (13,5 др.арк.) [Для 
самостійного вивчення дисципліни студентами денної форми 
навчання усіх напрямів підготовки] Тираж – 500 прим.ISBN 978-
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14. Мединська Т.В., Власюк Н. І. – Львівська комерційна 
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Інститут видає щоквартальний науково-практичний журнал 

“Регіональна економіка”. – ISSN 1562- 0905. У 2009 р. вийшло чотири 
номери журналу загальним обсягом 85,01 др. арк. 

Інститутом видається збірник наукових праць ”Соціально-
економічні проблеми сучасного періоду України”. Протягом 2009 р. 
надруковано 4 випуски збірника загальним об’ємом 97,5 д.а.  
1. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 

Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція (Збірник 
наукових праць). / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; 
редкол.: відп. ред. Є.І.Бойко.- Львів, 2009.- Вип.2 (76).-  534 с. 
(31,15 д.а. ).– Тираж 300 прим. – ISSN 2071- 4653. 

2. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 
Управління активами регіону на основі їх капіталізації: [зб.наук. 
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пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: 
Є.І.Бойко (відп.ред.). – Львів, 2009. – Вип. 3(77).-  2009.-305 с. (15,8 
д.а. ).– Тираж 300 прим. – ISSN 2071- 4653. 

3. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 
Проблеми розвитку промислового виробництва регіону (Збірник 
наукових праць). Вип. 4(78) / НАН України. Інститут регіональних 
досліджень. Редкол.: відп. ред. Є. І. Бойко. – Львів, 2009. – 414 с. 
(22,65 д.а. ). – ISSN 2071- 4653. 

4. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 
Суспільно-політичні та соціально-економічні процеси в регіонах 
(Збірник наукових праць). Вип. 5 (79) / НАН України. Ін-т 
регіональних досліджень; Редкол.: Відп. ред. Є.І. Бойко. – Львів, 
2009. – 500 с. (27,9 д.а.). – Тираж 300 прим. – ISSN 2071- 4653. 
 
В цілому за 2009 р. науковцями Інституту опубліковано 257 

наукових статей, в т.ч. 10 – в зарубіжних виданнях. 
Загальний обсяг опублікованої наукової продукції Інституту за рік 

становить 623,28 д.а., з них співробітникам Інституту належить 
551,49 д.а. 

 
 



 

 

Видавнича діяльність ІРД НАН України у 2008 р. 

Монографії Статті, кількість 

кіль-
кість 

обсяг  
(обл.-вид. 
арк.) 

Підручники, 
довідники, науково-

популярна 
література, 
кількість 

Опубліковані 
брошури, 

рекомендації, 
методики, кількість

у віт-
чизняних 
виданнях 

у зару-
біжних 
виданнях 

у пре-
принтах 

Тези, 
кількість 

10 130,62 8 10 241 22 1 130 

 
Видання монографій 

Видавництво  
«Наукова думка» 

Видавничий дім 
«Академперіодика» 

Інші видавництва Поза видавництвами Зарубіжні 
видавництва 

кіль-
кість 

обсяг  
(обл.-вид. 
арк.) 

кіль-
кість 

обсяг  
(обл.-вид. 
арк.) 

кіль-
кість 

обсяг  
(обл.-вид. 
арк.) 

кіль-
кість 

обсяг  
(обл.-вид. 
арк.) 

кіль-
кість 

обсяг  
(обл.-вид. 
арк.) 

– – – – 1 13,02 9 117,6 – – 
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Вид видання Кількість назв Обсяг 

Монографії 9 117,6 
Збірники наукових праць 6 156,1 
Препринти 1 2,42 
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ІХ. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-
ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Протягом 2008 р. міжнародне наукове співробітництво Інституту 
здійснювалося в рамках діючих угод про наукову співпрацю з : 
 Інститутом економіки НАН Білорусі (м.Мінськ, Білорусь); 
 Державною вищою школою фахової освіти (м. Ярослав, Польща); 
 Головним Інститутом гірничої справи (м. Катовіце, Польща); 
 Вищою економічною школою (м.Білосток, Польща); 
 Вищою школою маркетингового управління та іноземних мов (м. 

Катовіце, Польща); 
 Вищою господарською школою (м.Перемишль, Польща); 
 Академією Свєнтокшиською ім Яна Кохановського в Кєльцах 

(Польща); 
 Факультетом економіки та суспільних наук Ніредьгазького 

інституту (Угорщина); 
 Центром регіональних досліджень Угорської АН (м. Печ, 

Угорщина); 
 Економічним факультетом Кошіцького технічного університету 

(Словаччина). 
У звітному році підписано нову угоду про наукове співро-

бітництво з Державною вищою школою фахової освіти (м. Ярослав, 
Польща). Досягнуто домовленості щодо підписання угоди про наукову 
співпрацю з Відділом економіки Жешувського університету (м. Жешув, 
Республіка Польща). 

Прикладами практичної реалізації двосторонніх угод про 
співробітництво стали організація спільних наукових конференцій та 
семінарів, підготовка наукових кадрів, публікація статей у виданнях 
установ-партнерів, координація наукових досліджень визначеної 
тематики, тощо.  

Зокрема в рамках угоди про співробітництво з Державною вищою 
школою фахової освіти (м. Ярослав, Польща) у звітному році: 
 організовано та проведено 3 наукові конференції (в т.ч. 1 – за 

кордоном), в яких взяли участь 6 вчених Інституту;  
 розпочато роботу над підготовкою проекту в рамках Програми 

транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна на 
2007- 2013 роки; 

 опубліковано 4 статті польських вчених у наукових виданнях 
Інституту та 4 статті науковців Інституту у виданнях 
Ярославської Державної вищої школи фахової освіти . 
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В рамках угоди про співробітництво з Головним Інститутом 
гірничої справи (м. Катовіце, Польща) було підготовлено заявку на 
проект «Стратегія розвитку інноваційних технологій в регіоні в 
контексті процесів конвергенції та дивергенції Польщі й України в 
умовах інтенсифікації процесів глобалізації» на конкурс спільних 
українсько-польських науково-технічних проектів на 2009-2011 роки, 
оголошений Міністерством освіти і науки України та Міністерством 
освіти і вищої школи Республіки Польща.  

В рамках угод про співробітництво з Ніредьгазьким Інститутом 
(Угорщина) та Економічним факультетом Кошіцького технічного 
університету (Словаччина) здійснювався обмін публікаціями у 
виданнях установ-партнерів.  

Протягом 2008 року здійснено 8 закордонних відряджень вчених 
Інституту для участі у міжнародних конференціях, симпозіумах, 
семінарах, зустрічах та переговорах, в т.ч. – 2 за безвалютним обміном. 
За цей період прийнято 14 іноземних вчених. 

 Опубліковано 22 статей в зарубіжних наукових виданнях обсягом 
11 д.а., подано до друку в закордонні видання 5 статей. 

Інститут був співорганізатором 8 міжнародних конференцій та 
семінарів в Україні, та 1 – за кордоном. Вчені Інституту виступали з 
доповідями на 8 наукових конференціях та семінарах за кордоном (в 
т.ч. Польщі, ФРН), на яких було виголошено 14 доповідей. 2 провідних 
вчених Інституту задіяні до читання лекцій в закордонних організаціях-
партнерах. 

Інститут є відомим за кордоном центром підготовки наукових 
кадрів. Зокрема у звітному році тут захистив докторську дисертацію 
М. Борущак (Польща). Здобувачами для підготовки кандидатських 
дисертацій в Інституті є 2 польських вчених.   

Основними тематичними напрямами міжнародного наукового 
співробітництва Інституту у звітному році були: 

1. Проблеми соціально-економічного розвитку прикордонних 
регіонів та транскордонного співробітництва в умовах інтеграційних та 
глобалізаційних впливів. 

У 2008 р. науковці Інституту приймали участь у спільному проекті 
«Новий рівень добросусідських відносин – розвиток польсько-
української стратегії транскордонної співпраці». в рамках Програми 
Добросусідства Польща-Білорусь-Україна INTERREG ІІІА/ТАСІS CBC 
2004-2006 (основний виконавець з українського боку – Агенція 
регіонального розвитку та європейської інтеграції, м. Львів). Вчені 
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інституту входили до складу робочої групи, яка розробила спільну 
українсько-польську стратегію транскордонного співробітництва.  

26-27 червня 2008 року Інститут спільно з Агенцією регіонального 
розвитку та європейської інтеграції провів Міжнародну науково-
практичну конференцію «Кластери та конкурентоспроможність 
прикордонних регіонів»  

Тематичні напрямки конференції: 
1. Організаційно-економічні механізми забезпечення конкуренто-

спроможності прикордонних регіонів. 
2. Спільна стратегія розвитку українсько-польського транскордонного 

регіону. 
3. Теоретичні та прикладні аспекти формування та функціонування 

кластерів. Стратегії формування та підтримки кластерів у 
прикордонних регіонах.  
В роботі конференції взяли участь представники центральних та 

регіональних органів влади, науковці (серед них 14 докторів наук), 
фахівці з питань регіонального розвитку, іноземні учасники з 
Німеччини, Польщі, Литви. 

Вчені Інституту також взяли участь у низці міжнародних 
конференцій та семінарів з цієї проблематики, зокрема у Міжнародній 
науковій конференції „Економічний потенціал регіонів на польсько-
українському прикордонні” (м. Ярослав, Польща), ІІІ міжнародній 
науковій конференції „Конкурентність і інноваційність ” (Жешув, 
Польща), ІV міжнародній науковій конференції „Актуальні проблеми 
розвитку туристики в країнах Центрально-Східної Європи» (м. Зешит, 
Польща), семінарах "Трансрегіональний торгово-технологічний 
трансфер – виклик третього тисячоліття", "Майбутнє Німеччина-
Польща-Україна. Сусідство-Асоціація-членство?" та ін.  

Інститут регіональних досліджень НАН України в особі д.е.н., 
проф. Мікули Н.А. бере участь в роботі Українсько-польської 
міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального 
співробітництва, а також в засіданнях експертів Карпатського 
єврорегіону.  

В грудні 2008 р. в Інституті було проведено робочу зустріч з 
ректорами Ярославської Державної вищої школи фахової освіти, 
Жешувської вищої школи управління та представником Краківського 
економічного університету з питання організації спільного проекту в 
рамках нової Програми транскордонного співробітництва Польща-
Білорусь-Україна на 2007-2013 рр. Досягнуто домовленості про 
підготовку спільної заявки на виконання проекту по проблематиці 
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взаємодії науки і бізнесу в питаннях регіонального розвитку і 
транскордонного співробітництва  

 
2. Просторовий розвиток та територіальне планування регіонів. 
З 2007 р. Інститут регіональних досліджень НАН України і 

Міністерство будівництва та транспорту Тюрінгії (ФРН) у рамках 
Європейської академії регіонів реалізують спільний українсько-
німецький проект «Планування просторового розвитку для Львівського 
регіону». В рамках даного проекту з 30 березня по 5 квітня 2008р. в 
Тюрінгії перебувала група науковців та фахівців, до складу якої 
входили і представники Інституту д.т.н. Габрель М.М. та к.т.н. Гоблик 
А.В. Вони пройшли стажування у планувальних установах федеральної 
землі Тюрінгія з метою вивчення методик передпроектного аналізу, 
практики розробки концепцій та планів просторового розвитку, 
використання сучасних інформаційних технологій в проектуванні на 
регіональному рівні. Програмою стажування було передбачено 
науково-практичні семінари, ознайомлення українських спеціалістів з 
роботою регіонального планувального товариства в Південно-Західній 
Тюрінгії, відвідання планувального бюро Північної Тюрінгії, екскурсії 
на об’єкти та території житлового, культурного, туристичного та 
рекреаційного використання, а також зустрічі з бургомістрами міст 
Гільдбурггаузен, Обергоф та Ляйнфельде. 

У рамках даного проекту 9-10 вересня 2008 р. в Інституті 
регіональних досліджень НАН України відбувся Міжнародний 
науково-практичний семінар з питань просторового планування. 
Метою семінару було обговорення методики планування 
територіальних одиниць обласного і нижчого рівня в Україні, питань 
розробки Схеми планування території Львівської області, урахування 
техногенних ризиків в просторовій організації територій, зокрема 
гірських районів Львівщини.  

На замовлення Головного управління містобудування, архітектури 
та просторового розвитку Львівської обласної державної адміністрації 
у листопаді-грудні поточного року фахівцями Інституту підготовлено 
проект Концепції просторого розвитку гірських районів Львівщини. У 
2009 році передбачається продовження робіт з планування території 
гірських районів Львівщини з використанням нових підходів до 
організації та методики просторового планування і залученням 
консультантів із федеральної землі Тюрінгія. 

У травні 2009р. спільно із Державною вищою школою фахової 
освіти (м. Ярослав) та Комітетом з просторового загосподарювання 
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Польської АН (м. Краків) заплановано проведення Міжнародної 
науково-практичної конференції «Метрополії та метрополійні регіони у 
Східній Європі». 

 
3. Соціально-економічні та еколого-економічні дослідження 

Карпатського регіону. 
16-17 жовтня 2008 р. Інститутом була проведена ІІ Міжнародна 

науково-практична конференція «Сталий розвиток Карпат: сучасний 
стан та стратегія дій». Метою конференції було обговорення 
актуальних соціально-економічних та екологічних проблем 
Українських Карпат, вироблення концептуальних підходів та 
практичних рекомендацій щодо їх вирішення в контексті Рамкової 
конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат. Слід відзначити, що 
це вже друга конференція, присвячена цій проблематиці (перша 
відбулася у листопаді 2006 р.) і такі конференції регулярно 
проводитимуться і надалі. У конференції взяли участь провідні вчені та 
фахівці зі Львова, Івано-Франківська, Луцька, Чернівців, Ужгорода, 
Києва, представники центральних, регіональних та місцевих органів 
влади Карпатського регіону, а також фахівці з Польщі. 

У 2009 році планується налагодження тісної співпраці з 
Координаційною радою з питань гірської політики (м. Краків, Польща).  
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Х. КАДРИ 

На кінець 2008 року в Інституті працювало 143 працівники разом з 
16 сумісниками.  

Серед 79 наукових працівників (сумісників – 15) докторів наук – 
18 (сумісників – 8), кандидатів наук – 39 (сумісників – 7). 

Середній вік докторів наук – 60 років, кандидатів наук – 43 роки, 
наукових працівників – 47 років. 

У звітному році аспірантами та співробітниками Інституту було 
захищено 7 кандидатських робіт, з них 6 кандидатських дисертацій 
захищені на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д35.154.01, яка діє 
в Інституті, а одна кандидатська робота – в іншій спецраді.  

Всього на засіданнях спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 із 
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за 
звітний рік в Інституті захищено 3 докторські і 20 кандидатських 
дисертацій. Захисту дисертацій у формі наукових доповідей не було. 

В Інституті функціонує також спеціалізована вчена рада 
К 35.154.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук за спеціальністю 08.00.08 „Гроші, фінанси і кредит”, на 
якій було захищено 14 кандидатських дисертацій.  

Робота аспірантури та докторантури. 
За державним замовленням в 2008 році в аспірантуру Інституту 

зараховано 10 осіб, в т. ч. 3 – з відривом від виробництва, 7 – без 
відриву від виробництва. В докторантуру за державним замовленням у 
2008 році зараховано 3 докторанти, а також поновлено в докторантурі 1 
докторанта.. 

Закінчили навчання в аспірантурі за державним замовленням 8 
осіб, з них 4 – з відривом від виробництва. Прийнято на роботу до 
Інституту після закінчення аспірантури 2 особи, право вільного 
працевлаштування отримали 2 особи. 

Загалом, станом на 31 грудня 2008 року, в аспірантурі Інституту за 
державним замовленням навчається 30 аспірантів, в т. ч. 8 – з відривом 
від виробництва і 22 – без відриву від виробництва. Крім того, в 
цільовій аспірантурі навчається 8 аспірантів, з них 1 – з відривом від 
виробництва. В докторантурі Інституту перебуває 8 докторантів. 

Крім аспірантів-цільовиків, для підготовки докторських і 
кандидатських дисертацій в Інституті прикріплено 33 здобувачі, з яких 
8 – для підготовки докторських дисертацій.  

Протягом звітного періоду в Інституті працювали 37 молодих 
працівників віком до 35 років, з них 1 стипендіат Президента України 
(Шевчук А.В.), 2 стипендіати Президії НАН України (Гоблик А.В., 
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Луцків О.М.). 4 молоді науковці Інституту отримували стипендії 
Львівської обласної державної адміністрації (Дейнека О.І., 
Мельник М.І., Крупін В.Є., Назаркевич І.Б.).  

У 2008 р. к.е.н. Щеглюк С.Д. завершила виконання науково-
дослідної роботи на тему “Стратегічні напрями розвитку інноваційної 
діяльності в Україні в контексті формування нових видів економічної 
діяльності”, яка підтримувалася грантом Президії НАН України для 
молодих вчених . 

Молоді науковці взяли участь у низці конференцій для молодих 
вчених, зокрема у Першій міжнародній конференції для студентів, 
магістрів, аспірантів, вчених „Інноваційний розвиток суспільства за 
умов крос-культурних взаємодій” (20-21 лютого 2008 р., м. Суми), 
Міжнародній студентсько-аспірантській науковій конференції 
„Стратегія формування відкритої господарської системи в Україні”(16-
17 травня 2008 р., м. Львів), Міжнародній студентсько-аспірантській 
науково-практичній конференції „Соціально-економічні дослідження в 
суспільстві знань” (15-16 травня 2008 р., м. Львів), ІУ Всеукраїнській 
науково-практичній конференції аспірантів та молодих вчених 
„Розвиток кредитної системи України: здобутки, проблеми, 
перспективи”(23-24 жовтня 2008 р., м. Львів). 

У звітному році д.е.н., проф. Вовканичу С.Й. було присвоєно 
звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Почесними 
Грамотами Президії НАН України та Центрального комітету 
профспілки працівників НАН України з нагоди 90-річчя НАН України 
нагороджені директор Інституту, д.е.н. Кравців В.С. та завідувач 
відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку, 
д.е.н., проф. Шевчук Л.Т. Д.е.н. Садова У.Я. нагороджена Почесною 
Грамотою Львівської обласної державної адміністрації .  
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XI. ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
ІНСТИТУТУ 

Назви 
ресурсів, які є 
власністю 
установи 

Категорія 
ресурсу  

(веб-сторінка, 
е-бібліотека, 
база даних та 

знань, 
словник, 

науковий звіт, 
документ, 
нарис, аудіо 
запис тощо) 

Текстовий 
опис змісту 
ресурсу, 

включаючи 
резюме або 
реферат для 
об’єктів 

документальн
ого характеру 
та опис змісту 
візуальних 
або звукових 
об’єктів 

Характерис-
тика формату 
цифрового 
представлен-
ня ресурсу, 

його 
розмірності, 
стандарти 
тощо 

Цифрові 
адреси 

ресурсів до 
яких є 

телекомуніка-
ційний доступ 

1 2 3 4 5 
 Веб-
сторінка 
Інституту 
регіо-
нальних 
досліджень 
НАН 
України 

Веб-сторінка Новини, 
конференції, 
семінари. 
Структура 
Інституту, 
інформація 
про відділи, 
аспірантуру, 
поточні 
дослідження 

Ядро сайту на 
PHP. 
Публікації в 
форматі pdf 

http://www.irr.
org.ua 

 Веб-
сторінка 
журналу 
«Регіо-
нальна 
економіка» 

Веб-сторінка Новини, 
змісти 
номерів 
журналу та 
статті в 
форматі pdf. 
Інформація 
про підписку 
та умови 
публікації 

Ядро сайту на 
PHP 

http://www.irr.
org.ua/pe 

 База даних 
видань 
Інституту 

База даних Назви видань, 
анотації, 
списки 
авторів 

PHP, MySQL Інтранет-
сервер 
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ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 
Перспективні напрями розвитку наукової діяльності Інституту у 

2009 році:  
 дослідження проблем вдосконалення ринкових відносин у сфері 

природокористування з врахуванням регіональної специфіки 
України та міжнародного досвіду; 

 розробка Програми соціально-економічного розвитку гірських 
територій Карпатського регіону; 

 розробка теоретико-методичних основ розвитку людського 
капіталу в умовах формування економіки знань;  

 наукове забезпечення підвищення рівня капіталізації 
регіональних активів; 

 розробка методології прогнозування розвитку промислового 
виробництва регіону;  

 дослідження нових форм транскордонного співробітництва 
України;  

 розробка наукових засад регіональної міграційної політики в 
умовах поліетнічного середовища; 

 дослідження просторового виміру територіально-структурних 
процесів у регіоні; 

 розробка нової моделі районування економічного простору 
України; 

 моніторинг та оцінка інвестиційної привабливості областей 
Західного регіону України; 

 методичне забезпечення просторового планування на 
внутріобласному рівні.  
Крім затверджених пріоритетних напрямів наукових досліджень 

Інституту, буде приділена увага і такій проблематиці: 
 демографічна ситуація в Західному регіоні, її тенденції, можливі 

наслідки, прогнозні оцінки, рекомендації щодо її покращення; 
 міжрегіональна інтеграція в Україні; 
 трудова міграція населення: параметри, динаміка, можливі 

соціальні та економічні наслідки для регіону, методи запобігання; 
 регіональні ринки праці в сучасних умовах; 
 розробка адаптованої до національної специфіки моделі сталого 

розвитку Карпат; 
В контексті сучасної економічної ситуації в державі та завдань, які 

ставляться перед академічними установами, особлива увага буде 
звернута на підвищення рівня фундаментальних досліджень та 
впровадження наукових розробок на рівні центральних органів влади, 
розширенні госпдоговірної тематики та реалізації прикладних 
досліджень, активізації участі вчених Інституту у виконанні 
конкурсних тем та міжнародних проектів. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОДАТКИ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

С Т Р У К Т У Р А 
Інституту регіональних досліджень НАН України 

(на 1.01.2009 р.) 

 
Рік 
утво-
рення 

Керівник, 
прізвище, 
науковий 
ступінь, 
звання 

Напрям досліджень 

Інститут 
регіональних 
досліджень 

1964 
1994 

КРАВЦІВ 
Василь 

Степанович,  
д.е.н. 

Наукові засади розвитку  регіональної політики та територіальних 
суспільних систем; еколого-економічні проблеми та перспективи 
раціонального використання природно-ресурсного потенціалу  регіонів 
України, сталого розвитку гірських територій; фінансові ресурси регіону та 
проблеми його Інноваційно-інвестиційного забезпечення;  перспективи 
розвитку транскордонного співробітництва та підвищення конкуренто-
спроможності прикордонних територій 

1. Відділ 
регіональної 
економічної 
політики  

2009 ШУЛЬЦ 
Світлана 

Леонідівна, 
к.е.н. 

Методологія регіональної економічної політики; розробка наукових засад 
вдосконалення механізмів  управління та ресурсного забезпечення регіональ-
ного розвитку в системі національної економіки; дослідження 
міжрегіональних і зовнішньоекономічних зв’язків регіону та моделювання 
міжрегіональних інтеграційних процесів; розробка програмних документів в 
системі стратегічного планування та прогнозування регіонального розвитку  

2. Відділ 
регіональної 
екологічної 
політики 

1980 КРАВЦІВ  
Василь 

Степанович, 
 д.е.н. 

Соціально-економічні проблеми екологічної безпеки, наукові основи 
формування регіональної екологічної політики та механізмів її реалізації, 
обґрунтування стратегії освоєння рекреаційного потенціалу регіону, еколого-
економічні проблеми забезпечення сталого розвитку гірських територій 

3.Відділ 
соціально-

гуманітарного 
розвитку регіону 

2009 САДОВА  
Уляна 

Ярославівна, 
д.е.н. 

Теоретико-методологічні засади розвитку системи наукових знань про 
людину та суспільство в контексті соціальної економіки та нових парадигм 
регіону; проблеми відтворення соціально-демографічного, трудового, 
культурно-освітнього потенціалу регіону в умовах розвитку регіональних  
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   ринків; розробка методів та прийомів аналізу і прогнозу явищ та процесів 

соціально-гуманітарної сфери регіону; побудова моделей регіональної соц-
іальної політики та механізмів її реалізації; медико-демографічні, соціально-
трудові, історико-світоглядні, етнокультурні, міграційні аспекти соціального 
менеджменту у регіоні 

4. Відділ 
прогнозування і 
моделювання 

розвитку регіону 

1964 БОЙКО  
Євген 

Іванович, 
д.е.н., 

професор 

Методологія прогнозування соціально-економічного розвитку регіону, 
вивчення особливостей окремих територій, оцінки їх стану та прогноз роз-
витку на основі економіко-математичних моделей  

5. Відділ 
проблем 

ринкової інфра-
структури та 

транскордонного 
співробітництва 

1975 МІКУЛА 
Надія 

Анатоліївна, 
 д.е.н., 

професор 

Розробка теоретико-методологічних основ дослідження транскордонних 
регіонів та транскордонних ринків. Обґрунтування організаційно-
економічних механізмів підвищення конкурентоспроможності регіону, 
використання кластерного підходу. Дослідження проблем розвитку ринкової 
інфраструктури 

6. Відділ 
проблем 
розвитку  
фінансово-
кредитних 
відносин в 
регіоні 

1990 КОЗОРІЗ  
Марія 

Андріївна, 
д.е.н., 

професор 

Аналіз і оцінка раціональності взаємовідносин між суб’єктами 
господарювання, банківськими, фінансово-кредитними установами та 
регіональними органами влади. Обґрунтування концепції регіонального 
інноваційного розвитку на основі підви�еня рівня капіталізації банківських 
та фінансово-кредитних установ. Механізми управління інноваційним 
розвитком регіонів на базі підвищення капіталізації суб’єктів 
господарювання 

7. Відділ 
моніторингу 
регіонального 
розвитку 

1996 ІЩУК 
Світлана 
Олексіївна, 

д.е.н. 

Науково-методичні основи організації і проведення моніторингу соціально-
економічних явищ, процесів та відносин у регіоні. Формування методології 
оцінювання виробничо-фінансового потенціалу суб’єктів господарювання, 
техніко-економічного стану і рівня функціонування об’єктів промисловості  
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   та інфраструктури, тенденцій розвитку економіки на регіональному рівні. 

Розробка методичного інструментарію (економіко-математичних і статис-
тичних моделей)  комплексної оцінки ефективності інвестиційних процесів 
та обґрунтування основних методів підви�еня інвестиційної привабливості 
областей регіону. Визначення пріоритетних напрямів інвестування і 
організаційно-економічних механізмів залучення інвестиційних ресурсів у 
економіку регіону 

8. Відділ 
територіальних 
суспільних 
систем і 

просторового 
розвитку 

 

2005 ШЕВЧУК  
Любов 

Теодорівна 
д.е.н., 

професор 

Розробка теоретико-методологічних основ дослідження територіально-
суспільних систем (міст, районів, селищ міського типу, регіонів) та напрямів 
їх просторового розвитку; розробка методів та  механізмів  вдосконалення 
територіально-адміністративного устрою; розробка методологічних основ 
просторового розвитку та проектування територіальних систем високого 
ієрархічного рівня (проектів та схем районного планування, генеральних 
планів населених пунктів); економічне моделювання трансформаційних 
процесів територіальних суспільних систем; регіональний менеджмент та 
маркетинг в розвитку територіальних суспільних систем; розробка 
механізмів управління територіальними суспільними системами різного 
ієрархічного рівня 

64

 
 



 

 

КООРДИНАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ІРД НАН України – провідна наукова установа в системі НАН України з проблем регіональної політики 
та транскордонного співробітництва 

 
Наукова рада з соціально-економічних проблем регіональної політики при Президії НАНУ  

 
 
 Відділення економіки 

НАН України  
Інститут регіональних 

досліджень НАН України 
Західний науковий центр 
НАН та МОН України

Центральні та регіональні 
органи влади 

 
Кабінет Міністрів України,  
Верховна Рада України, 
Міністерство економіки, 

Міністерство регіонального 
розвитку та будівництва, 
Міністерство охорони 

навколишнього природного 
середовища, 

Львівська, Волинська, 
Закарпатська, 
Тернопільська 

облдержадміністрації та ін. 

Установи НАН України 
 

ДУ “Інститут економіки та  
прогнозування  НАН України”, 
Рада по вивченню продуктивних 

сил України НАН України, 
Інститут економіки  

промисловості НАН України,  
Інститут економіко-правових  
досліджень НАН України, 
Інститут проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень 
НАН України, 

Інститут демографії та соціальних 
досліджень НАН України,  

Вищі навчальні заклади та науково-
дослідні інститути 

Інститут екології Карпат 
НАН України 

та ін. 

 

Львівський інститут банківської 
справи Університету банківської 

справи НБУ,  
Національний університет «Львівська 

політехніка»,  
Луцький державний технічний 

університет,  
Волинський національний 

університет,  
Ужгородський національний 

університет, 
Тернопільський національний 
економічний університет,  

Національний  лісотехнічний 
університет України,  

Національний університет  водного 
господарства та природокористування  

Нові корди-
нуючі 

структури
 

Науково-
навчальний 
комплекс 
„Економ-
освіта”, 
Інститут 
транскор-
донного 
співробіт-
ництва та 
євроінте-
грації 

65
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МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ІРД НАН УКРАЇНИ 

 
 
 
 
 
 
 

ІРД  
НАН 

України  

Білорусь 
 Інститут економіки 

НАН Білорусі 

Росія 
 Рада по вивченню 

продуктивних сил 
Російської АН 

Польща 
 Державна вища школа фахової освіти (Ярослав); 
 Головний Інститут гірничої справи (м. Катовіце); 
 Жешувський університет (м. Жешув); 
 Академія Свєнтокшиська (м. Кельце); 
 Вища школа маркетингу та іноземних мов 

(м. Катовіце); 
 Вища економічна школа (м. Білосток); 
 Економічний інститут (м. Перемишль) 

Угорщина 
 Центр регіональних досліджень АН Угорщини; 
 Ніредьгазький інститут 

ФРН 
 Міністерство 

будівництва і 
транспорту Тюрінгії 

Словаччина 
 Кошицький 

технічний 
університет 
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ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Всього 

Підготовлено і 
подано розробок 39 35 28 41 28 42 33 51 

 
40 237 

З них 
впроваджено: 22 29 21 22 21 16 19 44 

 
25 216 

в т. ч.  
центральним 
органам влади 9 9 9 7 7 5 3 11 

 
 

3 63 
 регіональним 
органам влади 8 7 8 10 12 7 12 21 

 
13 98 

КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Всього 

Кількість 
організованих 
ІРД конференцій, 
нарад, семінарів 

2 8 4 7 13 9 12 12 10 77 

Участь науковців 
ІРД у 
конференціях 

17 30 26 35 30 42 87 104 114 485 

Виступи 
науковців ІРД на 
конференціях 

51 65 66 79 87 114 163 183 186 994 

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНСТИТУТУ 

Рік Кількість 
співробітників 

Кількість 
наукових 

співробітників 

Кількість 
докторів  
наук 

Кількість 
кандидатів 

наук 

2000 127 51 14 35 

2001 116 58 16 36 

2002 118 60 17 35 

2003 126 62 17 35 

2004 142 63 17 37 

2005 143 69 19 39 

2006 137 64 16 37 

2007 134 72 16 36 

2008 143 79 18 39 
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ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Аспіранти, всього 42 43 45 39 39 34 37 39 38 

у т.ч.          
денної форми 
навчання 

10 9 9 11 15 13 12 10 9 

заочної форми 
навчання 

32 34 36 28 24 21 25 29 29 

Докторанти, всього 6 6 6 8 7 5 3 5 8 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ 

Докторанти, аспіранти, 
співробітники Інституту

Співробітники 
інших організацій 

Разом 
Роки 

доктор-
ські 

кандидатські
доктор-
ські 

канди-
датські 

доктор-
ські 

канди-
датські 

2000 - 5 2 12 2 17 
2001 - 1 3 20 3 21 
2002 1 5 4 14 5 19 
2003 1 5 4 14 5 19 
2004 2 9 3 12 5 21 
2005 2 10 1 19 3 29 
2006 1 6 2 31 3 37 
2007 3 6 1 17 4 23 
2008 3 6 1 17 4 23 
Всього 13 53 21 156 34 209 

 

ПРО СТИПЕНДІАТІВ ПРЕЗИДЕНТА ТА НАН УКРАЇНИ 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Стипендіатів, всього 2 2 4 4 7 7 7 7 7 

у т.ч.          
стипендіатів 
Президента України 

1 1 1 1 2 1 1 1 І 

стипендіатів НАН 
України 

1 1 3 3 5 2 2 2 2 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Обсяг фінансування Інституту за період 2000 – 2008 рр.(тис. грн.) 

Вид тематики 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Фундаментальні 
дослідження 

399,8 585,7 726,1 840,2 1206,
1 

1793,
4 

2344 3045,
3 

4223,
3 

Прикладні розробки 
у сфері розвитку 
галузей економіки 

98,4 172,4 125,4 125,3 244,0 298,9 268,3 436,3 604,1 

Госпдоговірна 
тематика 

160,3 246,4 256,1 244,6 467,8 221,6 373,3 334,5 414,5 

Загальне 
фінансування 658,5

1001,
5 

1107,
6 

1210,
1 

1917,
9 

2343,
9 

3007,
3 

3816,
1 

5241,
9 

 

Динаміка фінансування Інституту  за період 2000 – 2008 рр. 

(% до 2000 р.) 
Вид тематики 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Фундаментальні 
дослідження 

100,0 146,5 181,6 210,2 301,7 448,6 586,3 761,7 1056,4 

Прикладні розробки 
у сфері розвитку 
галузей економіки 

100,0 175,2 127,4 127,4 248 303,8 272,7 443,4 613,9 

Госпдоговірна 
тематика 

100,0 153,7 160 152,6 291,8 138,2 246,4 208,7 258,6 

Загальне 
фінансування 100,0 152,1 168,2 183,8 291,3 355,9 456,7 579,5 796,0 
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КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ, 
ОРГАНІЗАТОРОМ АБО СПІВОРГАНІЗАТОРОМ 
ЯКИХ ВИСТУПАТИМЕ ІНСТИТУТ У 2009 РОЦІ 

Назва 
Дата 
прове-
дення 

Місце 
прове-
дення 

Кількість 
учасників 

(в т. ч. з країн 
далекого за-
рубіжжя, з 
країн СНД), 
що плану-
ється 

Співорганізатори 

1 2 3 4 5 
Науково-

методичний 
семінар 

“Проблеми 
обґрунтування 
візій і напрямів 
просторового 

розвитку гірських 
районів 

Львівщини” 

лютий 
 
 
 
 
 
 

Львів 30 Головне управління 
містобудування, 
архітектури та 

просторового розвитку 
Львівської 

облдержадміністрації 

Круглий стіл 
«Проблеми обліку 
регіональних акти-
вів та оцінка їх 
капіталізації» 

 

березень
 
 
 
 

Львів 30 Львівський інститут 
банківської справи 

Університету 
банківської справи 

НБУ 

Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 

«Метрополії та 
метрополійні 

регіони у Східній 
Європі» 

27-29 
травня 
2009 р. 

 
 
 

Ярослав – 
Львів 

50, в т.ч.  
30 – з-за 
кордону 

 

Ярославська державна 
вища школа фахової 
освіти (Польща) 

Комітет просторового 
загосподарювання 

Польської АН (Краків) 
 

Круглий стіл до 
Всесвітнього дня 

біженця 
„Проблеми 
захисту прав 
мігрантів в 

червень
 
 
 
 
 

Львів 30  
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сучасних умовах”
Міжнародний 
науково-

практичний 
семінар з питань 
просторового 
планування 

липень 
2009 р. 

 
 
 

м. Львів 30, в т.ч.  
5 – з-за 
кордону 

Львівська обласна 
адміністрація 
Міністерство 
будівництва та 

транспорту Тюрінгії 
 

Круглий стіл 
“Кризові явища в 

розвитку 
промислового 
виробництва” 

вересень
 
 
 
 

Львів 30  

Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 

„Сталий розвиток 
Карпат та інших 
гірських регіонів 

Європи” 

17-18 
вересня

Ужгород 50, в т.ч. 
з-за кордону

(Румунії, 
Угорщини, 
Польщі, 

Словаччини, 
Чехії) 

Закарпатська обласна 
рада та облдержадміні-

страція 
Міністерство охорони 

навколишнього 
природного 

середовища України 
 

Круглий стіл 
"Розвиток нових 
форм транскор-

донного 
співробітництва 

України" 

листо-
пад 

 
 
 

Львів 30 Тернопільський 
інститут соціальних та 

інформаційних 
технологій 

 

Наукова 
конференція 
„Регіональна 
міграційна 

політика в Україні: 
минуле, сучасне, 
майбутнє” (до 

Міжнародного дня 
міграції, 18 грудня)

 

листо-
пад-

грудень
 
 
 
 
 
 

Львів 50  

 
 



 

ПЛАН ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ  
РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ НА 2009 РІК 

№  Назва видання Тип  
видання 

Термін 
виконання Відповідальні виконавці 

Книжкова серія «Проблеми регіонального розвитку» 
Головний редактор серії: д.е.н. Кравців В.С. (ISBN 978-966-02-4252-4) 

1. 
. 

Інтелектуально-інноваційний розвиток регіону в умовах 
реалізації євроінтеграційної стратегії України 

колективна 
монографія

березень д.е.н., проф.  
Семів Л.К. 

2. Територіально-галузева структура господарського 
комплексу Карпатського регіону 

колективна 
монографія

березень д.е.н., проф. 
Шевчук Л.Т. 

3. Реструктуризація територіально-виробничих утворень 
великого міста 

монографія березень к.е.н. 
Гомонай-Стрижко М.В. 

4. Управління містобудівними процесами в регіонах: 
теорія, методологія та практика реалізації  

(Кривов’язюк І.В., Балик Т.В.) 

монографія березень Відп. редактор: 
д.е.н. Кравців В.С. 

5. Природно-ресурсний потенціал Карпатського регіону у 
системі пріоритетів сталого розвитку 

колективна 
монографія

червень д.е.н. Кравців В.С. 

6. Економічний розвиток регіону: маркетингове 
забезпечення. 

монографія червень к.е.н.Дейнека О.І. 

7. Стратегія розвитку курортно-рекреаційних 
територій і туристичних центрів 

наукове 
 видання 

червень к.е.н. Гулич О.І. 

8. Регіональні особливості  розвитку інноваційно-
освітніх кластерів в процесі розвитку економіки знань 

 

 
монографія

 
грудень 

 
к.е.н. Бакушевич І. В. 

9. Інститути та інституції регіонального розвитку монографія грудень к.е.н.  
Максимчук М.В. 
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Книжкова серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі» 
Головний редактор серії: д.е.н., проф. Бойко Є.І. (ISBN 978-966-02-4250-0) 

1. Проблеми обліку регіональних активів та оцінка їх 
капіталізації 

наукове 
 видання 

березень  д.е.н., проф.  
Козоріз М.А. 

2. Міжрегіональна економічна інтеграція  в Україні: 
теоретико-методологічні засади розвитку і регулювання

 
монографія

 
травень 

к.е.н.  
Сторонянська І.З. 

3. Прогнозування розвитку промислового виробництва 
регіону: методологічні аспекти 

колективна 
монографія

 
листопад 

д.е.н., проф. 
 Бойко Є.І. 

4. Економічний простір України: умови формування і 
перспективи розвитку 

 
монографія

 
листопад  

 
к.е.н. Шульц С.Л. 

Книжкова серія «Транскордонне співробітництво» 
Головний редактор серії: д.е.н., Мікула Н.А. (ISBN 978-966-02-4251-7) 

1. Конкурентоспроможність прикордонних територій: 
організаційно-економічні механізми забезпечення 

колективна 
монографія

 
березень 

д.е.н., проф. 
Мікула Н.А. 

2. Транскордонні кластери колективна 
монографія

 
березень 

д.е.н., проф. 
Мікула Н.А. 

3. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності 
промислових підприємств: методи і механізми 

 
монографія

 
вересень 

к.е.н. 
Крупін В.Є. 

Підручники і навчальні посібники 

1. Система фінансово-кредитних відносин в Україні підручник червень д.е.н., проф. 
Козоріз М.А. 

2. Економіка і організація інвестиційно-інноваційної 
діяльності 

навчальний 
посібник 

вересень к.е.н. 
Назаркевич І.Б. 

3. Менеджмент сакрального туризму навчальний 
посібник 

 
грудень 

д.е.н., проф. 
Шевчук Л.Т. 
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Інші видання 

1. Розвиток людського капіталу в умовах побудови 
економіки знань 

колективна 
монографія 

червень д.е.н., проф.  
Семів Л.К. 

2. Консюмеризм в Україні: соціально-економічні реалії та 
перспективи розвитку 

монографія червень к.е.н.  
Дочинець Н.М. 

3. Словник міграційних термінів і понять наукове 
 видання 

 
червень 

д.е.н.  
Садова У.Я. 

4. Інвестиційна привабливість виробничо-господарських 
структур: оцінювання та регулювання 

 
монографія 

 
грудень  

к.е.н.  
Кулініч Т.В. 

Збірник наукових праць  
«Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» 

1. Українські Карпати: проблеми і перспективи  
сталого розвитку (1/75) 

збірник лютий д.е.н. Бойко Є.І. 
д.е.н. Кравців В.С. 

2. Фінансовий ринок України: глобалізація та  
євроінтеграція (2/76) 

збірник травень д.е.н. Бойко Є.І. 
д.е.н. Козоріз М.А. 

3. Управління активами регіону на основі  
їх капіталізації (3/77) 

 
збірник 

 
вересень 

д.е.н. Бойко Є.І. 
д.е.н. Козоріз М.А. 

4. Прогнозування розвитку промислового виробництва  
регіону (4/78) 

збірник жовтень д.е.н. Бойко Є.І. 

5. Суспільно-політичні та соціально-економічні процеси  
в  регіонах (5/79) 

збірник жовтень д.е.н. Бойко Є.І. 
д.е.н. Шевчук Л.Т. 

6. Районування економічного простору України:  
питання методології і практики (6/80) 

збірник листопад д.е.н. Бойко Є.І. 
к.е.н. Шульц С.Л. 

Науково-практичний журнал 

1. «Регіональна економіка», № 1  березень д.е.н. Кравців В.С. 
2. «Регіональна економіка», № 2  червень д.е.н. Кравців В.С. 
3. «Регіональна економіка», № 3  вересень д.е.н. Кравців В.С. 
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