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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 співро-

бітництва; 
 розвитку фінансових взаємовідносин в регіоні;  
 методологічних та прикладних проблем моніторингу регіо-

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

Інститут також здійснює: 
 розробку проектів програм соціально-економічного розвитку 

різних територіальних одиниць; 
 підготовку концептуальних, методичних, експертно-аналітичних, 

прогнозних матеріалів, проектів законодавчих і нормативних 
актів; 

 наукові експертизи та консультації з усіх напрямків своєї 
наукової діяльності; 

 організацію нарад, семінарів, конференцій;  
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».  
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Організаційну структуру Інституту складають 8 наукових 
підрозділів: 
 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. 
 
Наукова діяльність Інституту у звітному році визначалася 

основними напрямами наукових досліджень, відповідними програмами 
і тематичними планами робіт, спрямованих на розробку наукових основ 
сучасної регіональної політики. 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 2012 РОЦІ 

Проведені протягом 2012 р. дослідження дозволили отримати ряд 
важливих теоретичних та прикладних результатів:  
 обґрунтовано наукові засади та перспективні напрями сталого 

використання природних  ресурсів Українських Карпат. 
Розроблено Проект Концепції державної програми сталого 
розвитку Українських Карпат;   

 обґрунтовано підходи та принципи створення територій 
пріоритетного розвитку у гірських зонах України. Підготовлено 
проект Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної 
діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах 
України»; 

 здійснено аналіз та оцінку сучасного стану соціально-
економічного розвитку малих міст Карпатського регіону, 
розроблено систему заходів на державному, регіональному та 
муніципальному рівнях для вирішення проблем їх розвитку; 

 досліджено закономірності та особливості формування 
територіальних міграційних систем в умовах регіону. Здійснено 
прогноз перспектив демографічного розвитку Карпатського 
регіону, розроблено проект концепції регіональної соціально-
демографічної політики розвитку Карпатського регіону України;  

 здійснено оцінку існуючих ризиків та прогноз розвитку сільських 
територій Карпатського регіону. Сформовано концепцію 
багатофункціонального розвитку сільських територій 
Карпатського регіону; 

 опрацьовано модель функціонування транскордонних ринків, 
розроблено науково-методичні рекомендації щодо формування та 
вдосконалення механізмів функціонування транскордонних 
ринків; 

 досліджено особливості динаміки концентраційних процесів у 
виробничій сфері та просторову організацію економіки країни та 
її регіонів. Здійснено аналіз тенденцій розвитку промислового 
потенціалу Карпатського регіону; 

 розроблено методичний інструментарій для полікритеріальної 
оцінки інвестиційної діяльності в регіоні.  Окреслено тенденції і 
перспективи розвитку інвестиційної діяльності в областях 
Західного регіону України; 

 обґрунтовано методологічні засади бюджетного забезпечення 
конвергентного розвитку регіонів України. Запропоновано 
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напрями актуалізації реформ міжбюджетних відносин та 
вдосконалення формування місцевих бюджетів;  

 розроблено пропозиції до структури Державної стратегії 
регіонального розвитку України на період до 2020 року.  
Опрацьовано зміни та доповнення до Стратегії розвитку 
Львівської області до 2015 року. 
Інститутом проведено ІІІ Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія дій» 
(м. Львів, 4-5.10.2012 р.), Міжнародну конференцію «Транскордонний 
простір: нові виклики  регіонального розвитку в демократичному світі» 
(Ярослав – Жешув – Львів, 17-19.10.2012 р.) та серію круглих столів з 
актуальних проблем соціально-економічного розвитку держави та її 
регіонів.  

За результатами досліджень у 2012 р. підготовлено та надіслано 
органам влади 79 доповідних, наукових записок, наукових доповідей, 
методичних рекомендацій, з них впроваджено 60. 

Група молодих науковців Інституту (Андрусишин Н.І., Біль М.М. 
та Теслюк Р.Т.) здобула Премію Верховної Ради України 
найталановитішим молодим вченим у галузі фундаментальних 
досліджень та наукових розробок за цикл наукових праць «Мобільність 
і якість життя населення в умовах соціально-культурної трансформації 
суспільства: регіональний аспект». 
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II. ДАНІ ПРО ТЕМАТИКУ ТА ОБСЯГИ НДР 

Дані про кількість та обсяги фінансування НДР, які виконувались 
Інститутом у 2012 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 6541030 (із 
зазначенням назви кожної окремої 
програми та її замовника) 

– – – – 

1.2. Тематика, що виконувалась 
за завданнями програм інших 
центральних органів виконавчої 
влади (із зазначенням назви кожної 
окремої програми та її замовника) 

– – – – 

1.3. Тематика, яка виконувалась 
за Державним замовленням на 
науково-технічну продукцію з 
пріоритетних напрямів розвитку 
науки і техніки, що фінансувалось 
за бюджетною програмою 6541030 

– – – – 

1.4. Проекти Державного фонду 
фундаментальних досліджень 

– – – – 
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1.5. Тематика, яка виконувалась
за окремими завданнями відповідно 
до Указів Президента України, 
рішень Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України та 
фінансувалася за бюджетною 
програмою 6541030 

– – – – 

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 1 190.0 190.0 

2.3.  Тематика, що виконувалась 
в рамках спільних конкурсів з:  

    

Українським науково-технологіч-
ним центром (УНТЦ) 

– – – – 

Російським гуманітарним 
науковим фондом досліджень 
(РРГНФ) 

– – – – 

Російським фондом фундамен-
тальних досліджень (РФФД) 

– – – – 

Національним центром наукових 
досліджень Франції (CNRS) 

    

Європейським (Міжнародним) 
науковим об’єднанням CDRE(I) 

    

Інші спільні конкурси     

2.4.  Наукові, науково-технічні, 
науково-дослідні проекти та 
розробки 

    

2.5. Науково-дослідні роботи 
молодих учених за грантами НАН 
України 

    

2.6. Інфраструктурні програми     
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3. Відомча тематика:     

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

2 – 1111,7 1111,7 

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

6 5 3814,8 3814,8 

3.3. Тематика прикладних дослі-
джень, що фінансувалась за бюджет-
ною програмою 6541030 (Загальний 
фонд Державного бюджету) 

2 2 1256,6 1256,6 

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

– – – – 

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 
(фундаментальні дослідження) 

– – – – 

4.2. Тематика, що фінансувалась за 
бюджетною програмою 6541030 
(прикладні дослідження) 

– – – – 

5. Госпдоговірна тематика:     

5.1. Тематика, що фінансувалась за 
бюджетною програмою 6541030 за 
напрямом «фундаментальні дослі-
дження» (Спеціальний фонд Держав-
ного бюджету) 

– – – – 

5.2.  Тематика, що фінансувалась за 
бюджетною програмою 6541030 за 
напрямом «прикладні дослідження» 
(Спеціальний фонд Державного 
бюджету) 

5 5 330,0 – 

ЗАГАЛОМ 16 13 6703,1 6373,1 
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IІІ. ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ  
ВІДОМЧОЇ , КОНКУРСНОЇ ТА ГОСПДОГОВІРНОЇ 

ТЕМАТИКИ  

У 2012 р. Інститутом проводились дослідження із 11 НДР, що 
виконувались за рахунок бюджетних коштів НАН України, 
зокрема 10 відомчих тем та 1 тема в рамках програмно-цільової 
тематики НАН України. З них 8 НДР у звітному році завершені, 
розпочато дослідження по 3 НДР. Виконана також 1 НДР за 
грантом Президента України та 4 роботи госпдоговірної тематики 
за угодами з відповідними замовниками.  
 

ВИКОНАННЯ ВІДОМЧОЇ ТЕМАТИКИ 
1. ОЦІНКА СТАНУ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
РЕГІОНУ  
Вид тематики: відомча  (постанова бюро Відділення економіки 
НАН України від 08.06.2010 р., протокол №7. № державної 
реєстрації 0111U000707). 
Науковий керівник теми: д.е.н., проф. Кравців В.С. 
Основні виконавці: д.е.н., проф. Стадницький Ю.І., д.е.н., проф. 
Фурдичко О.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. 
Термін виконання:     І кв. 2011 р. – ІV кв. 2012 р. 
Основні результати досліджень у звітному році:  

 обґрунтовано принципи, стратегічні й операційні цілі та 
визначено завдання щодо ефективного використання, охорони та 
відтворення природних ресурсів Карпатського регіону в нових 
економічних умовах (Кравців В.С., Стадницький Ю.І., 
Фурдичко О.І, Жук П.В.); 

 проаналізовано еволюцію історичних умов, що в значній мірі 
вплинули на формування характерних ознак використання 
земельних ресурсів Карпатського регіону. Розглянуто земельні 
ресурси регіону такі як: територіальна основа народонаселення; 
базовий природний ресурс; джерело споживчих вартостей; об’єкт 
ринкових відносин. Проаналізовано стан сільського господарства 
регіону в контексті використання земельних ресурсів. 
Запропоновано основні напрями щодо забезпечення ефективного 
використання та охорони земель, удосконалення механізму 
економічного регулювання землекористування (Колодійчук І.А.); 
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 досліджено стан та проблеми охорони земельних ресурсів 
Карпатського регіону, які пов’язані з ефективністю використання 
сільськогосподарських земель, порушенням земель при 
видобутку корисних копалин, розширенням екзогенних 
геологічних процесів, підтопленням сільгоспугідь та земель 
населених пунктів, недосконалістю економічного механізму 
регулювання земельних відносин (Колодійчук І.А.); 

 проаналізовано лісоресурсний потенціал Карпатського регіону, 
інтенсивність його відтворення та залучення у господарський 
обіг. Здійснено оцінку антропогенного впливу на лісові 
насадження. Окреслено пріоритетні напрямки регіонального 
лісокористування, основними з яких визначено: збереження 
біологічного різноманіття лісових екосистем та підвищення їх 
стійкості до негативних факторів середовища, раціональне 
невиснажливе ведення лісового господарства, з метою 
забезпечення господарських потреб регіону лісосировинними 
ресурсами (Полюга В.О.); 

 поглиблено науково−методологічні засади розробки стратегічних 
напрямків сталого розвитку лісогосподарського комплексу, 
висвітлено проблеми формування стратегії сталого 
лісокористування в областях Карпатського регіону. Запро-
поновано структурну модель, сформульовано стратегічні та 
операційні цілі і засоби досягнення завдань розвитку лісового 
комплексу в регіоні (Полюга В.О.); 

 визначено роль та місце господарського використання 
мінерально-сировинних ресурсів у досягненні цілей сталого 
регіонального розвитку. Запропоновано систему цілей та завдань 
щодо перспективного використання мінерально-сировинного 
потенціалу Карпатського регіону (Жук П.В.); 

 здійснено оцінку стану та перспектив використання водних 
ресурсів регіону й розвитку регіонального водогосподарського 
комплексу. Визначено цілі та завдання сталого водокористування 
в регіоні. (Жук П.В.); 

 охарактеризовано потенціал природних рекреаційних ресурсів 
Карпатського регіону. Здійснено оцінку стану, динаміки, 
перспектив та проблем розвитку рекреаційно-туристичної сфери 
Карпатського регіону. Проаналізовано результати економічної 
діяльності галузей господарства регіону, які використовують 
рекреаційні ресурси. Окреслено проблеми неефективного 
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використання рекреаційних і туристичних ресурсів та 
запропоновано шляхи їх подолання (Гулич О.І.); 

 обґрунтовано концептуальні засади екологічно збалансованого 
рекреаційного природокористування. Опрацьовано стратегію 
екологічно збалансованого використання природних рекре-
аційних ресурсів Карпатського регіону, її структуру та 
передумови реалізації (Гулич О.І.); 

 визначено роль видів промислової діяльності, пов’язаних з 
переробкою і використанням природних ресурсів Карпатського 
регіону, у його сталому економічному та соціальному розвитку. 
Розроблено систему цілей та завдань, спрямованих на реалізацію 
природно-ресурсних передумов промислового розвитку регіону 
(Жук П.В.); 

 обґрунтовано підходи та принципи створення територій 
пріоритетного розвитку у гірських зонах України. Підготовлено 
проект Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної 
діяльності на територіях пріоритетного розвитку у гірських зонах 
України» та проекти відповідних нормативно-правових актів, які 
регламентують його практичну реалізацію (Жук П.В.). 
За результатами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та стратегія дій» підготовлено 
практичні рекомендації щодо вирішення актуальних соціально-
економічних та екологічних проблем розвитку Карпатського регіону, 
сталого розвитку гірських територій, транскордонної співпраці. 

За результатами досліджень за темою у 2012 році підготовлено та 
направлено в центральні та регіональні органи виконавчої влади 10 
наукових розробок (з них 3 – центральним органам влади), впрова-
джено 6 розробок. Ще 6 впроваджень отримано за результатами 
досліджень у попередньому році. 

Опубліковано за звітний період 1 монографію, 1 словник-довідник, 
збірник наукових праць, 45 статей, в т.ч. 5 - у закордонних виданнях. 
Підготовлено до друку монографію «Екологічна ситуація та природно-
ресурсний потенціал Карпатського регіону: стан, параметри, 
перспективи». 

Результати досліджень апробовані на 20 міжнародних, 
всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах та 
круглих столах. 
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2. МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 
Вид тематики: відомча  (постанова бюро Відділення економіки 
НАН України від 30.09.2010 р., протокол №10. № державної 
реєстрації 0111U000711).  
Науковий керівник теми д.е.н., с.н.с. Шульц С.Л.  
Основні виконавці: д.е.н., проф. Вовканич С.Й., д.г.н., проф. 
Писаренко С.М., к.е.н. Максимчук М.В., к.е.н. Луцків О.М. 
Термін виконання: І кв. 2011 р. – ІV кв. 2012 р.  
Протягом звітного періоду отримано наступні теоретичні та 
практичні результати: 

 визначено ознаки адаптаційної моделі модернізації промисловості 
регіону та обґрунтовано пріоритети стратегії її реалізації з враху-
ванням модернізаційного потенціалу промисловості, який включає 
наявні ресурси та можливості їх використання (Шульц С.Л.); 

 досліджено вплив концентраційних процесів у виробничій сфері 
на просторову організацію економіки країни та її регіонів. 
Визначено рівень регіональної економічної концентрації за 
показниками концентрації обсягів виробництва, зайнятості 
населення та введення в дію основних засобів (Шульц С.Л.); 

 досліджено теоретичні засади конкурентоспроможності промис-
лового потенціалу регіону. Визначено екзогенні та ендогенні 
чинники, які сприяють реалізації існуючих конкурентних переваг 
промислового потенціалу регіону. Виокремлено основні прин-
ципи, на яких базується модернізація промислового потенціалу 
регіону (Писаренко С.М.); 

 визначено основні напрями модернізації промислового потен-
ціалу Карпатського регіону. Виділено етапи підвищення конку-
рентоспроможності промислового потенціалу регіону під 
впливом модернізації і реструктуризації (Писаренко С.М.); 

 виявлені тенденції та напрями структурних змін промисловості 
Карпатського регіону, які полягають у нарощуванні виробництва 
і розподілу електроенергії газу та води, зменшенні часток 
добувної і переробної промисловості. Проаналізовані структурні 
зрушення у Карпатському регіоні за показниками: кількості 
найманих працівників, вартості основних засобів, інвестицій в 
основний капітал, фонду оплати праці, надходження прямих 
іноземних інвестицій (Максимчук М.В.); 

 визначено проблеми проведення санації промислових підпри-
ємств Карпатського регіону та розроблено пропозиції щодо 
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підвищення ефективності застосування механізму антикризового 
управління (Шульц С.Л.); 

 досліджено структурно-технологічні трансформації виробничого 
потенціалу Карпатського регіону. Оцінено особливості інвести-
ційних процесів у промисловості регіону та запропоновано 
шляхи підвищення ефективності використання основних 
структурних елементів виробничого потенціалу (Луцків О.М.); 

 проаналізовано стан резервів ресурсозбереження по галузях 
промисловості Карпатського регіону. Визначено проблеми та 
несприятливі чинники, які впливають на енергоефективність 
промисловості даного регіону. Здійснена оцінка енергетичного 
потенціалу нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії 
Карпатського регіону та окреслено перспективи його 
використання у промисловому секторі (Габрель М.С.); 

 на основі визначеної системи показників розраховано рівень 
інноваційності промислових підприємств України та запропо-
новано заходи із стимулювання їх інноваційної діяльності. 
Визначено місце Карпатського регіону в Україні за рівнем інно-
ваційної активності та напрямами ведення інноваційної діяльності. 
Проаналізовано тенденції інноваційного розвитку промислового 
потенціалу Карпатського регіону, оцінено стан та особливості 
фінансового забезпечення інноваційної діяльності (Луцків О.М.); 

 проаналізовано систему інституційного забезпечення формування 
і реалізації інноваційної політики в сфері промисловості у 
Карпатському регіоні. Запропоновано шляхи удосконалення 
інституційного середовища інноваційної складової промис-
ловості Карпатського регіону через формування Міжрегіональної 
інноваційної системи (Назаркевич І.Б.); 

 досліджено особливості розвитку внутрішнього ринку промис-
лової продукції Карпатського регіону. На основі регресійно-
кореляційного аналізу здійснено прогнозування розвитку 
внутрішнього ринку промислової продукції Карпатського регіону 
на 2013-2015 рр. Визначено основні напрями та пріоритети 
розвитку внутрішнього ринку промислової продукції Карпатсь-
кого регіону (Попадинець Н.М.); 

 здійснено оцінку структурних змін в експорті промислових 
підприємств Карпатського регіону та визначено їх вплив на 
розвиток господарських процесів у регіоні, проаналізовано динаміку 
експортної діяльності Карпатського регіону в розрізі окремих 
галузей промисловості. Розроблено пропозиції щодо стимулювання 

 



 13 

технологічної модернізації підприємств Карпатського регіону із 
домінуючим зовнішньоекономічним чинником (Гусєва М.О.); 

 проведено структурний аналіз розвитку промислового потенціалу 
Львівської області, визначено проблеми, що перешкоджатимуть 
проведенню його модернізації. Здійснено фінансово-економічний 
аналіз діяльності провідних промислових підприємств області. 
Виділено пускові галузі модернізації регіону: харчова 
промисловість (розвиток біотехнологій); хімічна та нафтохімічна 
промисловість (фармацевтичне виробництво); машинобудування 
(виробництво будівельної техніки та вимірювальних приладів) 
(Максимчук М.В.); 

 здійснено аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку основних 
галузей промисловості Чернівецької області. Досліджено 
особливості інноваційних та інвестиційних процесів, структуру 
основних засобів, чисельність зайнятих у галузях промисловості 
тощо. Проведено розрахунки фінансово-економічного стану 
окремих суб’єктів господарювання промисловості Чернівецької 
області (Габрель М.С.); 

 проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку пріоритетних 
галузей промисловості Івано-Франківської області. Оцінено 
технологічний стан наявного виробничого потенціалу, а також 
особливості ведення інвестиційно-інноваційної діяльності. 
Здійснено аналіз фінансово-економічного стану стратегічно важ-
ливих підприємств Івано-Франківської області (Луцків О.М.); 

 здійснено аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку галузей 
промисловості Закарпатської області. Досліджено особливості 
інноваційних та інвестиційних процесів, структуру основних 
засобів, чисельність зайнятих у галузях промисловості тощо 
(Шевчук О.І).  
За результатами досліджень у звітному році опубліковано 1 

підручник, 1 збірник наукових праць, 42 статті та 27 тез конференцій та 
публікацій в інших виданнях. Підготовлено до друку колективну 
монографію «Промисловий потенціал Карпатського регіону: сучасний 
стан та шляхи модернізації».  

За результатами досліджень підготовлено та направлено до органів 
влади різних рівнів, установ та організацій 10 доповідних записок, з 
них  впроваджено – 9 (в т.ч.  до центральних органів влади скеровано 6 
розробок, впроваджено – 5).   
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3. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ 
ПРОБЛЕМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
МАЛИХ МІСТ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ КАРПАТСЬКОГО 
РЕГІОНУ).  
Вид тематики: відомча  (постанова бюро Відділення економіки 
НАН України від 08.06.2010 р., протокол № 7. № державної 
реєстрації 0111U000709).  
Науковий керівник теми: д.е.н., проф. Шевчук Л.Т.  
Основні виконавці: д.е.н., проф. Пітюлич М.І., к.е.н. Щеглюк С.Д., 
к.е.н. Шевчук А.В., к.е.н. Мельник М.І., к.е.н. Князєв С.І., к.е.н. 
Кушнірецька О.В.  
Термін виконання: І кв. 2011 р. – ІV кв. 2012 р.  
Основні теоретичні та практичні результати, отримані протягом 
звітного періоду: 

 розроблено методику дослідження особливостей соціально-
економічного розвитку малих міст Карпатського регіону, яка 
базується на поєднанні результатів соціологічного опитування та 
розрахункових даних на основі показників моніторингу розвитку 
малих міст, що дало змогу розширити й доповнити існуючі 
методики оцінки розвитку малих міст (Шевчук Л.Т.); 

 здійснено аналіз регіональної системи розселення населення Кар-
патського регіону, окреслено роль у цій системі малих міст, вияв-
лено проблеми міського розселення регіону та підвищення ролі 
малих міст у регіональній системі розселення (Щеглюк С.Д.); 

 проведено оцінку ефективності управління малими містами 
регіону в контексті формування системи муніципального 
консалтингу та маркетингу. Запропоновано шляхи удосконалення 
системи маркетингової комунікації для залучення інвестицій у 
малі міста (Шевчук Л.Т.); 

 розроблено статистичний опитувальник щодо соціально-
економічного розвитку малого міста для діагностики актуальних 
проблем соціально-економічного розвитку малих міст 
Карпатського регіону та ідентифікації можливостей і пріоритетів 
їх розв’язання. Здійснено апробацію методики діагностики 
проблем соціально-економічного розвитку малого міста на основі 
опитування міських голів Львівської області (Щеглюк С.Д.); 

 окреслено найважливіші проблеми розвитку малих міст, серед 
яких виділено: інформаційні, демографічні, глобалізаційні, 
містобудівні, земельні, стратегічного планування, інноваційного 
розвитку, екологічні та розроблено пропозиції щодо їх подолання 
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на основі впровадження низки заходів на державному, 
регіональному та муніципальному рівнях (колектив виконавців 
під керівництвом Шевчук Л.Т.); 

 узагальнено підходи до розробки рейтингів соціально-економіч-
ного розвитку малих міст регіону. Обґрунтовано необхідність 
розробки уніфікованої вітчизняної методики типізації малих міст 
та доцільність діагностики стартових умов і вибору альтерна-
тивних сценаріїв активізації розвитку малих міст Карпатського 
регіону в залежності від їх типу (Шевчук Л.Т., Щеглюк С.Д.); 

 проаналізовано стратегічні плани розвитку малих міст, 
розроблено пропозиції щодо впровадження теоретико-
методологічних і практичних підходів до коригування прогнозно-
планової документації для перспективного розвитку малих міст 
Карпатського регіону, розроблено заходи з активізації страте-
гічного планування розвитку малих міст регіону на основі 
удосконалення їх інформаційного забезпечення, наукового й 
консультативно-дорадчого супроводу стратегічного управління 
розвитком малих міст (в частині розробки стратегічних планів 
розвитку малих міст, проведення їх експертизи, організації 
моніторингу виконання) (Щеглюк С.Д., Мельник М.І.); 

 здійснена оцінка нормативно-правової бази регулювання місто-
будівельною діяльністю у малих містах, розроблено пропозиції 
щодо покращення правових умов для реалізації здійснення основ-
них положень Програми розроблення містобудівної документації 
у Львівській області на 2011-2015 роки (Щеглюк С.Д.);  

 розроблено методичний підхід до оцінки бізнес-середовища, який 
дозволяє виявити ключові проблеми та чинники інституційного, 
економічного й соціального характеру його формування, прогно-
зувати зміни ділової активності в коротко- та середньотривалому 
періоді (Мельник М.І.); 

 розкрито можливості державно-приватного партнерства для 
покращення умов регіонального й муніципального розвитку. 
Обґрунтовано перспективні сфери міської економіки для 
впровадження державно-приватного партнерства. Окреслено 
проблеми впровадження основних форм державно-приватного 
партнерства у практиці малих міст Карпатського регіону. 
Запропоновано напрями удосконалення інституційного 
забезпечення розвитку малих міст (Мельник М.І., Щеглюк С.Д.); 

 досліджено проблематику виникнення та розвитку явища конф-
ліктогенності міського простору, проявів та впливів явища конф-
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лікту на соціально-економічний розвиток малих міст. Проана-
лізовано розвиток трудового потенціалу малих міст за проявами 
демографічної поведінки населення (Кушнірецька О.В.);  

 обґрунтовано роль інформаційного чинника регіональної 
інтелектуальної та освітньої міграції на прикладі малих міст 
Карпатського регіону (Шевчук А.В.); 

 окреслено ключові проблеми модернізації системи управління 
землекористуванням у малих містах. Систематизовано сучасне 
нормативно-правове та методичне забезпечення управління 
просторовим розвитком малих міст і планування їх земельно-
господарського устрою. Запропоновано структурно-логічну 
модель земельно-ресурсного адміністрування у малих містах 
(Казьмір Л.П.); 

 розроблено комплекс антикризових заходів і рекомендацій щодо 
поліпшення умов для соціально-економічного розвитку малих 
міст, враховуючи потенціали росту середніх та великих міст 
регіону (Шевчук Л.Т.). 
За результатами виконання теми за звітний період опубліковано 

6 монографій, 1 брошуру, 66 статей, 33 тез конференцій. Підготовлено 
до друку колективну монографію «Малі міста Карпатського регіону: 
сучасний стан та перспективи розвитку». 

За результатами досліджень у звітному році підготовлено та 
направлено до органів влади різних рівнів 8 розробок, з них  
впроваджено 8 (в т.ч. 2 – на рівні центральних органів влади).  

 
4. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ 

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 
Вид тематики: відомча  (постанова Бюро Відділення економіки 
НАН України від 08.06.2010 р., протокол .№7, № державної 
реєстрації 011U000706).  
Науковий керівник теми: д.е.н., проф. Садова У.Я. 
Основні виконавці:   д.е.н., проф. Семів Л.К., к.філос.н. 
Цапок С.О., к.е.н. Бідак В.Я., к.пс.н. Ваврик А.Й., к.г.н 
Теслюк Р.Т., к.н.д.у. Біль М.М., Левицька О.О. 
Термін виконання: І кв. 2011 р. – ІV кв. 2012 р. 
Основні результати досліджень у звітному році:  

 підготовлено рекомендації з удосконалення методики розрахунку 
регіонального індексу людського розвитку. Структурно 
загальний індекс регіонального людського розвитку відповідно 
до удосконаленої методики складається із шести блоків 
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показників: «Відтворення населення», «Соціальне становище», 
«Комфортне життя», «Добробут», «Гідна праця», «Освіта» 
(колектив виконавців під загальним керівництвом Садової У.Я.); 

 проведено структурування ризиків та конкурентних переваг 
середовища Карпатського регіону в контексті збереження 
соціально-демографічного потенціалу (СДП). Розроблено 
методичний підхід до прогнозу потенціалу економічно активного 
населення регіону та оцінки його втрат. Розроблено 
інструментарій опитування щодо: актуальних питань соціально-
економічного становища населення в Україні, організації праці та 
відпочинку пересічного українця, міжособистісної довіри, ролі 
соціальних інститутів у задоволенні потреб населення, причин 
низької народжуваності (Садова У.Я.); 

 проведено дослідження локальних ринків праці у Львівській 
області, що виступають складовими ринку праці регіональної 
соціально-економічної системи. Виявлені тенденції коливання 
рівня забезпеченості економіки працересурсним потенціалом, 
зниження попиту на робочу силу і зростання обсягу її пропозиції. 
за умов кризових впливів (Бідак В.Я.); 

 систематизовано основні методи дослідження соціально-
демографічного потенціалу (на прикладі сільських територій) у 
розрізі компонентного та територіального підходів. 
Проаналізовано основні закономірності трансформацій у 
компонентній структурі соціально-демографічного потенціалу 
гірських територій Карпатського регіону з виявленням змін 
окремих індикаторів демографічної, економічної, інтелектуальної 
й соціальної складових. Виділено основні групи інструментів 
впливу на трансформації в компонентній структурі соціально-
демографічного потенціалу з розподілом їх застосування 
відповідно до кожної потенційної складової. (Біль М.М.); 

 обґрунтовано можливості та перспективи вдосконалення 
фінансово-економічних та мотиваційних механізмів у галузі 
охорони здоров’я через запровадження загальнообов’язкового 
соціального медичного страхування. Здійснено порівняння трьох 
типових форм системи охорони здоров’я за джерелами 
фінансування, на основі чого запропоновано оптимальну модель 
організації загальнообов’язкового соціального медичного 
страхування в Україні (Левицька О.О.); 

 проаналізовано територіальні відмінності у формуванні 
чисельності населення сільських територій Карпатського регіону 
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України. Визначено, що головною причиною обезлюднення 
сільських території Карпатського регіону України є значні 
диспропорції у якості життя міських та сільських мешканців. 
Виявлено територіальні відмінності в економічних та 
демосоціальних компонентах якості життя населення у зв’язку з 
розвитком регіональних ринків праці гірських територій 
Львівської області. (Теслюк Р.Т.); 

 досліджено поточну демографічну ситуацію в Карпатському 
регіоні за основними її вимірами. Проведено аналіз 
демовідтворювальних процесів в Україні та Карпатському 
регіоні. Спрогнозовано, що на близьку перспективу депопуляція 
уповільниться при одночасному зростанні кількості регіонів з 
незначним природним приростом. Проаналізовано особливості 
демопроцесів на території українсько-польського прикордоння 
(Біль М.М., Цапок С.О.); 

 обґрунтовано методичні засади розрахунку прогнозної 
чисельності економічно активного населення гірських районів та 
міст обласного підпорядкування Львівщини. Проведено 
аналітичні розрахунки впливу соціально-економічних факторів 
на формування потенціалу економічного активного населення та 
відповідно пропозиції робочої сили на ринку праці гірських 
районів Львівщини. (Садова У.Я., Андрусишин Н.І.); 

 визначено суть, передумови та фактори відновлення 
демографічної стійкості Карпатського регіону (згідно положень 
теорії стійкості систем), охарактеризовано потреби, можливості 
та тенденції формування та реалізації регіональної соціально-
демографічної політики з орієнтацією на місцеві ресурси. 
Розроблено проект концепції регіональної соціально-
демографічної політики розвитку Карпатського регіону України 
(Садова У.Я.); 

 обґрунтовано основні освітні детермінанти (фактори), які 
відображають якісні зміни в системі освіти України. Визначено 
позиції областей Карпатського регіону за освітнім фактором в 
контексті здійснення традиційних завдань освіти, реалізації ідеї 
«трикутника знань». Досліджено вплив освітніх факторів на 
пропозицію праці населення гірських територій Львівської 
області, побудовано економіко-статистичні моделі впливу 
освітніх факторів на пропозицію праці в гірських районах 
Львівщини (Семів Л.К.); 
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 проведено експертне опитування з метою визначення найбільш 
гострих проблем розвитку соціально-демографічного потенціалу 
Карпатського регіону за такими його складовими: соціальні 
зв’язки і довіра до основних соціальних інститутів, громадянська 
та політична активність, економічна діяльність, міграційні 
установки та демографічна поведінка, ціннісні орієнтації. За 
результатами дослідження виявлено високий рівень розчарування 
в політиці і дієвості громадських ініціатив та відповідно низьку 
політичну і громадянську активність досліджуваної групи. 
Виявлено домінування вітальних цінностей (сім’я, здоров’я) у 
структурі ціннісних орієнтацій представників інтелектуальної 
еліти (Риндзак О.Т.); 

 проаналізовано міжпоколінні приватні трансферти як важливий 
фактор формування соціально-демографічного потенціалу 
регіону. Розроблено класифікацію міжпоколінних трансфертів за 
типом благ, ресурсів, зобов’язань, послуг, що передаються між 
представниками різних поколінь. Розглянуто можливі як 
позитивні, так і негативні впливи міжпоколінних трансфертів на 
формування і реалізацію соціально-демографічного потенціалу 
регіону (Риндзак О.Т.);  

 проведено дослідження способу життя населення Карпатського 
регіону України у контексті його впливу на демовідтворювані 
процеси в регіоні. Проаналізовано природно-географічні, етно-
демографічні, економічні, історичні та інші чинники у 
формуванні способу життя. Здійснений аналіз господарської 
діяльності регіону, розвитку сільського господарства та головних 
галузей промисловості регіону, доходів населення, а також 
культурологічної (традиції, норми, релігія тощо) складової та 
їхній взаємозв’язок з основними демографічними процесами 
(Махонюк О.В.). 
За результатами досліджень у звітному році опубліковано 

1 монографію, 1 збірник тез конференції, 19 наукових статей, 11 тез 
доповідей. Підготовлено до друку монографію «Соціально-
демографічний потенціал Карпатського регіону: актуальні проблеми та 
перспективи розвитку». 

За результатами досліджень підготовлено 6 наукових та 
доповідних записок (в т.ч. 2 - на рівні органів центральної влади),  з них 
впроваджено - 5 (в т.ч. 1 – на рівні органів центральної влади. 
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5. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ 
Вид тематики: відомча  (постанова бюро Відділення економіки 
НАН України від 25.11.2009 р., протокол №8. № державної 
реєстрації 0110U002027).  
Науковий керівник теми: . д.е.н. доц. Борщевський В.В. 
Основні виконавці: к.е.н. Притула Х.М., к.е.н. Крупін В.Є., к.н.д.у. 
Куліш І.М., к.е.н. Важинський Ф.А., к.е.н. Шевчук Я.В. 
Термін виконання: I кв. 2010 р. – IV кв. 2012 р. 
Протягом звітного періоду отримано наступні теоретичні та 
практичні результати: 

 обґрунтовано напрями вдосконалення структури видів економіч-
ної діяльності на сільських територіях, серед яких, зокрема, 
виділено: збільшення частки несільськогосподарських видів, 
передусім побутових, соціальних, туристичних послуг, а також 
послуг, які можуть надаватися дистанційно з використанням 
сучасних засобів зв’язку (Крупін В.Є., Максименко А.О.); 

 проведено експертне опитування провідних науковців вищих 
учбових закладів та академічних установ Карпатського регіону 
України стосовно існуючих зовнішніх і внутрішніх ризиків 
розвитку сільських територій та здійснено їх оцінку за двома 
критеріями: вірогідність реалізації наведеного ризику та вплив 
цього ризику на розвиток сільської території. На основі аналізу 
результатів експертного опитування розраховано інтегральну 
оцінку ризиків (Борщевський В.В. Притула Х.М.); 

 проведено експертне опитування працівників управління АПК у 
Львівській області та посадових осіб органів місцевого 
самоврядування (сільських та селищних голів) стосовно існуючих 
зовнішніх і внутрішніх ризиків розвитку сільських територій. На 
основі аналізу результатів опитування спрогнозовано, що в 
найближчій перспективі основними ризиками розвитку сільських 
територій є подальше зменшення кількості сільського населення, 
погіршення ситуації на ринку праці, збереження тенденції 
падіння платоспроможності та якості життя сільського населення. 
Обґрунтовано необхідність активних заходів з підтримки 
підприємницьких ініціатив у сфері сільського господарства 
(Притула Х.М., Куліш І.М., Шевчук Я.О.); 

 розраховано прогнозні показники розвитку сільських територій 
Золочівського та Старосамбірського районів Львівської області. 
Здійснено оцінку ресурсного потенціалу сільських територій 
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районів, виявлено прогнозні тенденції розвитку економіки 
сільських територій районів, оцінено зовнішні і внутрішні ризики 
розвитку сільських територій (Важинський Ф.А., Куліш І.М., 
Крупін В.Є.); 

 обґрунтовано пріоритетні сфери багатофункціонального розвитку 
сільських територій Карпатського регіону в контексті підвищення 
їх конкурентоспроможності, до яких віднесено несільсько-
господарські види діяльності (сфера побутових послуг, туризм, 
народні промисли тощо) та виробництво органічної сільсько-
господарської продукції (Крупін В.Є.); 

 визначено концептуальні напрями удосконалення соціально-
демографічної ситуації в сільській місцевості Карпатського 
регіону (Куліш І.М.); 

 розроблено інноваційні механізми покращення інвестиційного 
клімату сільських територій Карпатського регіону. Обґрунтовано 
доцільність впровадження на сільських територіях України 
інноваційних проектів, пов’язаних із застосуванням сучасних 
агротехнологій, новітніх методів обробітку ґрунту, веденням 
органічного землеробства і тваринництва, будівництвом 
інноваційних об’єктів інфраструктури (колектив виконавців під 
керівництвом Борщевського В.В.); 

 здійснено прогнозування розвитку сільських територій Карпатсь-
кого регіону на найближчу та середньострокову перспективу, 
отримано прогнозні значення показників економічного розвитку 
сільських територій на основі методів екстраполяції 
(Борщевський В.В., Важинський Ф.А.); 

  підготовлено проект Програми розвитку сільських територій 
Золочівського району Львівської області до 2015 року та проект 
Програми розвитку сільських територій Старосамбірського 
району Львівської області до 2015 року. В проектах програм дано 
характеристику економічного стану, демографічної ситуації та 
інфраструктурного забезпечення сільських територій районів; 
виявлено основні проблеми, що спричиняють негативні тенденції 
розвитку сільських територій Золочівського та Старосам-
бірського районів. Окреслено програмні цілі та завдання розвитку 
сільських територій районів до 2015 року, запропоновано заходи 
для їх досягнення (колектив виконавців під керівництвом 
Борщевського В.В.); 

 виявлено пріоритети становлення ефективного агробізнесу на 
сільських територіях Карпатського регіону, заснованого на 
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конкурентних засадах та європейському досвіді з метою 
ефективнішого використання наявного природного, ресурсного 
та людського потенціалу (Борщевський В.В., Притула Х.М., 
Крупін В.Є., Шевчук Я.О.). 
За результатами досліджень у звітному році опубліковано 37 

статей та 16 тез доповідей. Підготовлено до друку монографію 
«Сільські території Карпатського регіону України: проблеми, тенденції, 
прогнозування розвитку».   

За результатами досліджень підготовлено та направлено до органів 
влади 11 розробок (в т.ч. 4 – центральним органам влади), з них 
впроваджено 6 розробок (в т.ч. 1 – на рівні центральних органів влади). 

 
6. ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ І 

ВИЗНАЧЕННЯ ВАЖЕЛІВ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ 
Вид тематики: відомча  (постанова бюро Відділення економіки 
НАН України від 08.06.10 р., протокол № 7. № державної 
реєстрації 0111U000710). 
Науковий керівник теми: д.е.н., проф.  Іщук С.О.  
Основні виконавці: д.е.н., проф. Павлов В.І., к.е.н., проф. 
Матковський С.О., к.е.н. Кулініч Т.В., к.е.н. Андел І.В. 
Термін виконання: I кв. 2011 р. – IV кв. 2012 р. 
Основні результати досліджень у звітному році: 

 проведено комплексну оцінку стану і динаміки інвестиційного 
процесу в 4 областях (Закарпатській, Івано-Франківській, 
Львівській і Чернівецькій) Карпатського регіону України. У 
цьому контексті досліджено джерела фінансування інвестицій та 
напрямки капіталовкладень, зокрема шляхом побудови прогноз-
них структур інвестиційних ресурсів за методом середньої 
ковзної з урахуванням коефіцієнта апроксимації тренду. 
Здійснено оптимізацію структури капіталовкладень в економіку 
Карпатського регіону за критеріями ефективності інвестицій 
(Іщук С.О., Матковський С.О., Кушнірчук-Ставнича О.М., 
Ситар Л.Й., Горин Г.В.); 

 розроблено та апробовано на прикладі Львівської області 
методичний підхід до полікритеріальної рейтингової оцінки 
інвестиційної діяльності в регіоні, в основу якого закладено 
групову диференціацію адміністративно-територіальних одиниць 
(20 адміністративних районів області і 9 міст обласного значення) 
за множинами абсолютних і відносних індикаторів соціально-
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економічної ефективності капіталовкладень (Іщук С.О., Андел 
І.В., Кушнірчук-Ставнича О.М., Ткач С.М., Лиса О.І.); 

 сформовано методичний інструментарій (систему кореляційно-
регресійних моделей) для оцінки впливу інвестицій в основний 
капітал на соціально-економічний стан регіону за критеріями: а) 
детермінованості зміни основних показників, що характеризують 
рівень регіонального розвитку, від обсягів капіталовкладень; 
б) еластичності цих показників до інвестиційного забезпечення. 
(Іщук С.О., Кулініч Т.В., Ткач С.М., Ситар Л.Й.); 

 за результатами моделювання визначено результативність 
капіталовкладень у Львівській області, на підставі чого окреслено 
тенденції і перспективи розвитку інвестиційного процесу в 
регіоні, а також обґрунтовано основні важелі активізації 
інвестиційної діяльності та напрямки підвищення її ефективності 
(Іщук С.О., Павлов В.І., Кулініч Т.В., Кушнірчук-Ставнича О.М., 
Ткач С.М.); 

 розроблено методичний підхід до оптимізації структури інвес-
тицій в основний капітал за джерелами їх фінансування на основі 
використання методу елімінування, зокрема способу ланцюгових 
підстановок, який дозволяє визначати силу впливу кожного із 
джерел інвестиційних ресурсів на рентабельність капітало-
вкладень. За допомогою розробленого інструментарію проведено 
оптимізацію структури джерел інвестиційних ресурсів Карпатсь-
кого регіону України (як сукупності 4 областей) і Львівської 
області зокрема (Іщук С.О. , Кушнірчук-Ставнича О.М.); 

 запропоновано метод оптимізації розподілу інвестиційних 
ресурсів у часі і в просторі на підставі побудови економіко-
математичних моделей з урахуванням критеріїв ефективності 
капіталовкладень і системи чинників, що дозволить реалізувати 
регіональні інвестиційні програми, які включають множину 
локальних проектів (Іщук С.О.); 

 обґрунтовано соціально-економічну доцільність формування в 
регіоні системи індустріальних парків на засадах механізму 
державно-приватного партнерства як ефективної організаційної 
форми залучення інвестицій, зокрема іноземних (Іщук С.О.);  

 організовано і проведено круглий стіл на тему «Сучасний стан та 
перспективи розвитку інвестиційної діяльності в регіоні» 
(Іщук С.О., Ткач С.М.). 
Загалом за звітний період за результатами виконання теми 

опубліковано: 1 збірник наукових праць, 1 наукове видання, 1 брошуру, 
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53 статті у фахових виданнях, 26 тез конференцій. Підготовлено до 
друку монографію «Інвестиційна діяльність у Карпатському регіоні 
України». Основні результати досліджень доповідалися на 23-х 
науково-практичних конференціях.  

За результатами досліджень у звітному році підготовлено 
9 розробок, з них до центральних органів влади скеровано 3. 
Впроваджено 8 наукових розробок, у т.ч. 3 – на рівні центральних 
органів влади. 

 
7. РОЗВИТОК ТРАНСКОРДОННИХ РИНКІВ ТА ОЦІНКА ЇХ 

КОН’ЮНКТУРИ  
Вид тематики: відомча  (постанова бюро Відділення економіки 
НАН України від 30.09.2010 р.,  протокол №10. № державної 
реєстрації 0111U000708). 
Науковий керівник теми: д.е.н., проф. Мікула Н.А. 
Основні виконавці: д.е.н., проф. Бєлєнький П. Ю., к.ф.-м.н. 
Демченко В.В., к.е.н. Матвєєв Є.Е., к.е.н. Пастернак О.І., к.е.н. 
Тимечко І.Р. 
Термін виконання: I кв. 2011 р. - IV кв. 2012 р. 
Основні результати досліджень за темою у звітному році:  

 обґрунтовано теоретико-методологічні підходи щодо дослі-
дження транскордонного ринку, зокрема: як форми обміну; як 
організаційних популяцій; як переплетіння мереж; як сукупності 
інститутів; організаційного поля тощо (Мікула Н.А., 
Демченко В.В., Тимечко І.Р.); 

 визначені схеми транскордонного потоку товарів, з врахуванням 
чиннику наявності кордону (на основі використання моделі 
Хотеллінга): експорт та імпорт суб’єктами зовнішньоекономічної 
діяльності на загальних умовах, «човникову» торгівлю, нефор-
мальний експорт та імпорт учасниками малого прикордонного 
руху, контрабандний експорт та імпорт (Мікула Н.А., 
Матвєєв Є.Е., Тимечко І.Р.); 

 вивчено особливості локалізації учасників транскордонних 
ринків, зокрема прикордонних точок торгівлі (центри роздрібної 
та гуртової торгівлі; базари тощо), виявлено тенденцію до їх 
розміщення на території країни-експортера якомога ближче до 
споживача (Матвєєв Є.Е., Тимечко І.Р.); 

 розроблено методологічні підходи щодо сутності транскордонних 
ринків, встановлено їх характерні ознаки та особливості форму-
вання, зокрема обґрунтовано поняття транскордонного ринку як 
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взаємопов’язаних регіональних ринків товарів, послуг, капіталів, 
праці тощо в межах транскордонного регіону (Мікула Н.А., 
Тимечко І.Р.); 

 сформульовано термінологічний апарат визначення кон’юнктури 
транскордонного ринку. Запропоновано концептуальні підходи 
до дослідження кон’юнктури транскордонного ринку, що базу-
ються на узагальненні та адаптації засад кон’юнктурного аналізу 
регіональних та міжнародних ринків. Визначено основні завдання 
дослідження кон’юнктури транскордонного ринку (Мікула Н.А.); 

 виявлено нечіткість меж транскордонного ринку та зазначено 
основну причину – мінливість трансакційних витрат. Класифі-
ковано чинники впливу на мінливість трансакційних витрат, 
зокрема виділено: фінансові; інституційні, неформальні, 
організаційні, природно-кліматичні та технічні групи чинників 
(Мікула Н.А., Матвєєв Є.Е., Тимечко І.Р.);  

 досліджено вплив кордону на функціонування транскордонного 
ринку, як бар'єру для вільного руху товарів, послуг, осіб та капі-
талів. Визначено інші чинники, що зумовлюють функціонування 
транскордонного ринку (Демедюк О.П, Цибульська Ю.О., 
Цісінська О.Б., Федоришин О.З.); 

 запропоновано класифікацію транскордонних ринків за різними 
ознаками: територіальною ознакою, за інтегрованістю території 
локалізації, за ступенем формалізації, за ступенем організо-
ваності, за суб’єктами, за метою покупця, за етапами життєвого 
циклу транскордонного ринку (Матвєєв Є.Е., Тимечко І.Р.); 

 обґрунтовано шляхи вдосконалення інформаційного забез-
печення дослідження кон’юнктури транскордонного ринку, 
зокрема: налагодження збору та обробки транскордонної 
статистики; об’єднання зусиль єврорегіонів, органів влади 
прикордонних регіонів, науково-дослідних установ, агенцій 
регіонального розвитку та інших зацікавлених суб’єктів для ство-
рення відповідної бази даних (Мікула Н.А., Демченко В.В.); 

 запропоновано модель функціонування транскордонних ринків за 
результатами дослідження іноземного досвіду та вітчизняного 
досвіду розвитку транскордонних ринків України з країнами ЄС і 
СНД (Мікула Н.А., Гоблик В.В., Тимечко І.Р., Матвєєв Є.Е.); 

 виявлено чинники, що впливають на взаємодію учасників 
транскордонних ринків у транскордонному просторі з країнами 
ЄС та СНД. Підготовлено рекомендації з питань організації 
взаємодій на транскордонних ринках України, зокрема щодо 
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формування відповідного транскордонного інституційного сере-
довища (Мікула Н.А., Демченко В.В., Тимечко І.Р., Матвєєв Є.Е., 
Гоблик В.В.).  
За результатами досліджень у звітному році опубліковано 

3 монографії, 30 статей та 22 тези доповідей. Підготовлено до друку 
монографію «Транскордонні ринки». 

Підготовлено і направлено органам влади різних рівнів 4 
аналітичні та доповідні записки, з них 4 впроваджено (у тому числі 3 - 
на рівні центральних органів влади). Результати досліджень апробовано 
на 50 міжнародних конференціях та семінарах.  

 
8. ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ 

КОНВЕРГЕНТНОЇ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
Вид тематики: відомча  (постанова бюро Відділення економіки 
НАН України від 31.08.2011 р., протокол №9. № державної 
реєстрації 0112U000460). 
Науковий керівник теми: – д.е.н. Сторонянська І.З. 
Основні виконавці: д.е.н., проф. Козоріз М.А., д.е.н., проф. 
Давимука С.А., к.е.н. Возняк Г.В., к.е.н. Беновська Л.Я.  
Термін виконання:  І кв. 2012 р. – IV кв. 2014 р.  
Основні результати досліджень за темою у звітному році: 

 розкрито сутність, значення та можливості реалізації конвер-
гентної моделі регіонального розвитку в Україні. Обґрунтовано 
методологічні засади розробки та реалізації фінансової політики 
формування конвергентної моделі регіонального розвитку. На 
основі вивчення світового та вітчизняного досвіду визначено 
стратегічні пріоритети фінансового забезпечення міжрегіональної 
соціально-економічної конвергенції (Сторонянська І.З.);  

 сформовано концептуальні засади дослідження впливу фінан-
сових механізмів макро-, мезо- та мікрорівня на стан та тенденції 
соціально-економічного розвитку регіонів, що дозволило визна-
чити стратегічні пріоритети фінансової політики в контексті 
формування конвергентної моделі регіонального розвитку 
(Сторонянська І.З.); 

 проведено структурний аналіз напрямків формування та 
використання фінансових ресурсів регіону в розрізі таких груп: 
бюджетні ресурси, інвестиційні ресурси та ощадні ресурси 
населення. Детерміновано можливості стимулюючого та 
дестимулюючого впливу інструментів фінансового забезпечення 
регіонального розвитку на нарощення соціально-економічного 
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потенціалу та прискорення темпів розвитку регіонів 
(Сторонянська І.З.); 

 обґрунтовано концептуальні підходи до оцінки рівня капіталізації 
активів регіону (Козоріз М.А.); 

 обґрунтовано методологічні засади бюджетного забезпечення 
конвергентного розвитку регіонів України. Визначено принципи 
та критерії системно-функціонального аналізу механізмів 
формування та ефективного використання бюджетних коштів 
регіонів (Возняк Г.В.); 

 досліджено механізми формування місцевих бюджетів та орга-
нізації міжбюджетних відносин  в Україні, запропоновано та 
обґрунтовано напрями їх вдосконалення (Возняк Г.В.); 

 досліджено теоретичні  підходи до формування фінансових 
механізмів регулювання розвитку реального сектору економіки 
регіонів. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення фор-
мування та використання фінансових ресурсів реального сектору 
економіки. Виявлено диспропорції регіонального розвитку на 
основі аналізу забезпеченості фінансовими ресурсами підпри-
ємств реального сектору економіки регіонів (Беновська Л.Я); 

 проведено аналіз та оцінку забезпеченості фінансовими 
ресурсами підприємств реального сектору економіки регіонів 
України  та виявлено міжрегіональні розбіжності на основі  
аналізу динаміки необоротних та оборотних активів підприємств 
реального сектору економіки в регіональному розрізі. 
Досліджено  конвергентно-дивергентну динаміку розвитку 
регіонів України через взаємозв’язок активів підприємств 
реального сектору економіки та ВРП (Беновська Л.Я); 

 проаналізовано особливості фінансування інноваційної діяльності 
в Україні та виявлено основні проблеми фінансового 
забезпечення інноваційного розвитку підприємств. Здійснено 
діагностику фінансових ресурсів та фінансового забезпечення 
інноваційно-інвестиційного розвитку в розрізі макрорегіонів 
України (Беновська Л.Я); 

 досліджено світовий та вітчизняний досвід фінансово-кредитного 
забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів та 
нормативно-правове забезпечення формування і використання їх 
кредитних ресурсів. Проаналізовано існуючі методичні підходи 
до оцінювання ефективності використання кредитних ресурсів 
регіону (Музика І.С.); 

 



 28 

 визначено основні проблеми конвергенції регіональних кредит-
них систем. Проведено аналіз асиметрії розвитку фінансово-
кредитної інфраструктури в регіональному розрізі (Музика І.С.);  

 проведено аналіз фінансових ресурсів домашніх господарств 
регіону, досліджено нормативно-правове забезпечення їх 
формування та використання (Ключник Л.В.). 
За результатами виконання теми у звітному році опубліковано 1 

монографію, брошуру, збірник наукових праць, 38 статей та 22 тез 
конференцій. Підготовлено до друку монографію «Фінансове 
забезпечення розвитку Карпатського регіону».  

За результатами досліджень підготовлено 3 доповідні записки, з 
них 2 впроваджено. Результати досліджень апробовано на 15 
конференціях та семінарах.  

 
9. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

МІГРАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ  
Вид тематики: відомча  (цільова наукова програма  Відділення 
економіки НАН України “Соціально-економічний потенціал 
сталого розвитку України та її регіонів в посткризовий період”; 
постанова Бюро Відділення економіки НАН України від 
10.11.2011 р., пр. № 11, № державної реєстрації 0112U000462).  
Науковий керівник теми: д.е.н., проф. Садова У.Я. 
Основні виконавці: д.е.н., проф.Семів Л.К., к.філос.н. Цапок С.О., 
к.е.н. Бідак В.Я., к.психол.н. Ваврик А.Й., к.г.н. Теслюк Р.Т., к.е.н. 
Андрусишин Н.І., к.н.д.у. Біль М.М., к.е.н. Риндзак О.Т. 
Термін виконання: І кв. 2012 р. – ІІ кв. 2014 р. 
Основні результати досліджень у звітному році:  

 узагальнено теоретико-методологічні основи дослідження 
територіальних міграційних систем (ТМС) як складової сталого 
розвитку. Сформульовано міждисциплінарний підхід до 
визначення суті ТМС, а також системні засади їх організації з 
виділенням системоформуючих та системообслуговуючих 
чинників. Визначено вплив глобалізації на формування 
територіальних міграційних систем (Садова У.Я);  

 досліджено закономірності формування і функціонування 
територіальних міграційних систем в умовах регіону. Розроблено 
класифікаційні ознаки видів ТМС як об’єкту регіональної 
економіки і політики. Для регіонів України обґрунтовано 
необхідність трансформації територіальних міграційних систем 
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міждержавного типу у внутрідержавні та внутрірегіональні, що 
дасть змогу оптимізувати перерозподіл економічно активного 
населення (Садова У.Я.); 

 визначено роль інвестиційного забезпечення для розвитку 
територіальних міграційних систем. Встановлено, що базовий 
вектор стимулювання інвестиційної активності трудових 
мігрантів повинен передбачати спрямування їх доходів зі 
споживацьких потреб на підприємницьку діяльність. Виділено 
пріоритетні заходи щодо стимулювання мігрантів до підвищення 
їх інвестиційної активності (Біль М.М.);  

 досліджено особливості взаємовпливів міграції і туризму. 
Сформульовано базові вектори впливу туризму на міграцію і 
навпаки (Біль М.М.); 

 виявлено індивідуальні фактори, які заважають професіоналізації 
та конкурентоспроможності особистості у межах певної ТМС 
(Ваврик А.Й.); 

 з’ясовано, що у результаті трудових міграційних поїздок на 
недостатньому рівні реалізується і рекреативна (відновлювальна) 
функція сім’ї. Встановлено загалом негативний вплив трудових 
міграційних процесів на розвиток та функціонування інституту 
сім’ї в Україні (Левицька О.О.); 

 проведено кореляційно-регресійний аналіз залежності між 
показниками міграції та чисельності економічно-активного 
населення в основних АТО п’яти гірських районів Львівської 
області. Встановлено тісну залежність між цими показниками. 
Виявлено зростання за останні роки чисельності економічно-
активного населення у районах, і, навпаки, його зменшення - у 
містах, що підтверджує розвиток субурбанізаційних процесів 
(Махонюк О.В.); 

 виявлено головні риси міграційних процесів у сільській 
місцевості, які проявляються у: поширенні процесу 
субурбанізації поряд із зростанням чисельності населення 
приміських сіл; зменшенні інтенсивності переселення з сіл у 
міста внаслідок значного зростання цін на нерухомість та витрат 
на будівництво житла; активізації маятникової міграції завдяки 
інтенсифікації транспортних пасажирських перевезень 
(Теслюк Р.Т.); 

 проаналізовано існуючі класифікації регіональних суспільних 
систем на предмет їх кореляції з територіальними міграційними 
системами (ТМС). Запропоновано власний підхід до класифікації 
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ТМС, які розрізняються за: 1) величиною; 2) інтенсивністю мігра-
ційних потоків; 3) тривалістю існування; 4) спрямованістю; 
5) обсягом включення до їх складу країн і територій; 6) складом 
учасників; 7) величиною міграційних капіталів; 8) тенденцією 
розвитку; 9) якісною визначеністю; 10) моно- чи поліфункціо-
нальністю; 11) продуктивністю; 12) інституційним оформленням. 
(Цапок С.О.); 

 досліджено особливості управління формуванням територіальних 
міграційних систем у контексті забезпечення сталого розвитку 
регіону. Обґрунтовано необхідність організаційно-правового 
забезпечення функціонування ТМС та створення в кожному 
регіоні координаційного центру для забезпечення реалізації 
заходів міграційної політики на місцях (Бідак В.Я., Цапок С.О.); 

 за допомогою лонгітюдного соціологічного дизайну досліджено 
міграційні установки представників інтелектуальної еліти 
Карпатського регіону у 2007 та 2012 роках. Встановлено, що 
найбільш поширеним є бажання респондентів поїхати за кордон з 
метою підвищення кваліфікації, отримання нових знань та з 
пізнавальною метою. Виявлено деяке посилення еміграційних 
настроїв досліджуваної групи населення. (Риндзак О.Т.). 
За результатами досліджень у звітному році опубліковано 

2 наукові видання, 9 статей, 4 тези доповідей. Підготовлено 2 доповідні 
записки, з яких 1 впроваджено. 

 
10. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО 
РОЗВИТКУ 
Вид тематики: відомча (цільова наукова програма Відділення 
економіки НАН України “Соціально-економічний потенціал 
сталого розвитку України та її регіонів в посткризовий період”; 
постанова Бюро Відділення економіки від 10.11.11, протокол № 11, 
№ державної реєстрації 0112U000459). 
Науковий керівник теми: д.е.н., проф. Кравців В.С. 
Основні виконавці: к.е.н. Гулич О.І., к.е.н. Жук П.В., к.е.н. 
Колодійчук І.А., к.е.н.  Полюга В.О. 
Термін виконання:  І кв. 2012 р. – ІІ кв. 2014 р. 
Основні результати досліджень у звітному році:  

 узагальнено етапи становлення теорії сталого розвитку та його 
принципів на глобальному, національному та регіональному 
рівнях. Доведена важливість регіонального аспекту, який 
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дозволяє деталізувати загальні підходи до формування сталого 
розвитку й виявити його природні, соціально-економічні, 
територіально-виробничі, інституційні особливості. При цьому 
сталий розвиток регіональної системи визначено як узгодження 
локальних інтересів соціуму, економіки й природи, які 
забезпечують надійність їх взаємодії й розвиток регіону як 
цілісної системи (Кравців В.С., Жук П.В.); 

 проаналізовано та узагальнено світовий досвід збалансованого 
використання природних ресурсів гірських регіонів у практиці 
забезпечення їх сталого розвитку. Обґрунтовано необхідність 
забезпечення особливого комплексного підлоду до розв’язання 
проблем сталого розвитку гірських регіонів, зокрема, 
Карпатського регіону Європи, яке вбачається через інтегрування  
у національну та регіональну стратегію і політику розвитку 
окремої політики, орієнтованої конкретно на гірські регіони 
(Кравців В.С., Жук П.В.); 

 визначено пріоритетні напрямки регіональної стратегії сталого 
природокористування на найближчу перспективу, які б дали 
можливість перевести соціально-економічну систему 
Карпатського регіону на ресурсно-екологічну модель розвитку із 
використанням комплексу організаційно-економічних важелів 
регулювання господарювання. Наголошено на необхідності 
врахування в стратегії сталого природокористування специфіки 
регіонів, особливо це стосується гірських територій (Кравців 
В.С., Жук П.В.); 

 проаналізовано та систематизовано існуючі в світовій та 
вітчизняній практиці методологічні підходи до оцінювання 
сталого розвитку гірських районів. Запропоновано методичні 
основи підходу до оцінювання сталого розвитку регіону, який в 
більшій мірі враховує економічну і соціальну складову тріади 
сталості (Гулич О.І., Жук П.В., Колодійчук І.А., Полюга В.О.); 

 розроблено та запропоновано показники та індикатори сталого 
використання мінерально-сировинних, земельних, лісових, 
водних, природних рекреаційних ресурсів регіону з 
встановленням модельних, оптимальних, кількісних чи якісних 
значень параметрів, вихід за межі котрих засвідчуватиме втрату 
відповідності засадам сталого розвитку (Жук П.В., Гулич О.І., 
Колодійчук І.А., Полюга В.О.); 

 обґрунтовано концептуальні засади розробки та реалізації 
державної програми сталого розвитку Українських Карпат. 
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Розроблено проект «Концепції Державної програми сталого 
розвитку Українських Карпат як  складової частини програми 
Європейського Союзу «Карпатський простір» (Кравців В.С., 
Жук П.В.). 
За результатами досліджень за звітний період підготовлено та 

направлено в центральні та регіональні органи виконавчої влади  
4 наукові розробки, впроваджено 4 розробки.   

За результатами проведених досліджень у 2012 році опубліковано 
1 збірник наукових праць, 14 статей та тез доповідей. Результати 
досліджень апробовані на 8 міжнародних, всеукраїнських науково-
практичних конференціях, семінарах та круглих столах. 

 
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВА ТЕМАТИКА НАН УКРАЇНИ 

1. ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
ТРАНСКОРДОННИХ РИНКІВ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 
Вид тематики: програмно-цільова (в рамках цільової комплексної 
програми наукових досліджень НАН України «Інтеграція до 
світової спільноти та стратегічні виклики для України». Договір з 
НАН України № 03-12 від 01.06.2012. № державної реєстрації 
0112U004767). 
Науковий керівник теми: д.е.н., проф. Мікула Н.А.  
Основні виконавці: к.е.н. Матвєєв Є.Е., к.е.н. Тимечко І.Р., к.е.н. 
Крупін В.Є. 
Термін виконання: 1.06.2012 – 31.12.2012 р. 
Основні результати досліджень у звітному році: 

 узагальнено теоретичні підходи та визначено основні поняття 
транскордонного ринку праці та особливості маятникових 
трудових міграцій. Визначено, що транскордонний ринок праці - 
це система суспільних відносин, пов'язана з узгодженням попиту 
та пропозиції трудових ресурсів, умов формування робочої сили, 
оплати праці та соціального захисту в рамках транскордонного 
регіону (Мікула Н.А., Цибульська Ю.О.); 

 проаналізовано світовий досвід інфраструктурного забезпечення 
транскордонних ринків праці та  узагальнено основні підходи 
щодо їх оцінки (Мікула Н.А., Тимечко Н.А.); 

 визначено основні засади мережевої економіки та перспективи їх 
застосування для розвитку інфраструктурного забезпечення у 
транскордонному регіоні (Мікула Н.А., Кравчук І.П.); 

 обґрунтовано понятійний апарат та визначено суть і склад 
елементів інфраструктури транскордонного ринку праці як 
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механізму забезпечення його функціонування (Мікула Н.А., 
Матвєєв Є.Е., Тимечко І.Р., Цісінська О.Б.); 

 ідентифіковано основні проблеми інфраструктурного 
забезпечення транскордонних ринків праці: візовий режим, 
складність отримання офіційного дозволу на роботу, 
незабезпеченість трудових мігрантів цільовою інформацією про 
конкретні ринки та умови життєдіяльності в іншому 
соціокультурному середовищі, відсутність юридичної підтримки 
трудових мігрантів, невизнання дипломів про вищу освіту тощо 
(Мікула Н.А., Матвєєв Є.Е.); 

 проаналізовано стан розвитку організаційної, інституційної та 
прикордонної (як елемент технічної) інфраструктури 
транскордонних ринків праці України та чинники, які впливають 
на їх активізацію (Демедюк О.П.);  

 досліджено сучасний стан та визначено напрями розвитку 
інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків праці на 
сільських територіях (Крупін В.Є.); 

 обґрунтовано пропозиції щодо формування державної 
міграційної політики, зокрема на транскордонних ринках праці; 
впровадження досвіду функціонування мережі транскордонних 
партнерств EURES Європейської служби зайнятості в Україні. 
Оцінено доцільність і можливості приєднання України до мережі. 
Запропоновано алгоритм процедури вступу українських регіонів 
до мережі EURES на регіональному рівні  (Мікула Н.А., 
Цибульська Ю.О., Цісінська О.Б.); 

 розроблено методичні рекомендації щодо удосконалення інфра-
структурного забезпечення транскордонних ринків праці в Україні 
(Мікула Н.А., Цибульська Ю.О., Цісінська О.Б., Демедюк О.П.). 
За результатами проведеного дослідження  в звітному періоді 

опубліковано 2 статті та 6 тез доповідей. Підготовлено до друку 
монографію «Інфраструктурне забезпечення розвитку транскордонних 
ринків праці в Україні». 

За результатами досліджень підготовлено 3 аналітичних та 
доповідних записок, з них 2 впроваджено (на рівні центральних органів 
влади). Виконавці теми взяли участь у 5 міжнародних конференціях та 
семінарах з проблематики розвитку транскордонних ринків. 
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КОНКУРСНА ТЕМАТИКА 
1. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В СИСТЕМІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ: 
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ 
АКЦЕНТИ 
Вид тематики: конкурсна (відповідно до Указу Президента України 
№ 446/2009 від 17 червня 2009 року «Про Положення про щорічні 
гранти Президента України докторам наук для здійснення 
наукових досліджень», згідно з Розпорядженням Президента 
України від № 187/2012-рп від 06.10.2012 р., а також наказом 
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації 
України № 184 від 08.10.2012. № договору на виконання роботи  – 
Ф47/423-2012. № державної реєстрації 0112U008133). 
Науковий керівник теми: д.е.н., доц. Борщевський В.В. 
Основні виконавці: к.е.н. Притула Х.М., .к.е.н. Крупін В.Є., к.н.д.у. 
Куліш І.М. 
Термін виконання роботи: IV кв. 2012 р.; 
Основні результати досліджень: 
 обґрунтовано методологічні основи розвитку сільських терито-

рій в умовах європейської інтеграції, зокрема: вивчено досвід 
становлення та вдосконалення політики ЄС щодо розвитку 
сільських територій, розроблено концептуальні підходи до 
забезпечення розвитку сільських територій України у процесі 
європейської інтеграції, запропоновано шляхи вирішення 
проблем сільських територій з погляду пріоритетів 
регіональної політики ЄС (Притула Х.М., Куліш І.М.);  

 виявлено інституційні та суспільно-психологічні бар’єри на 
шляху розвитку сільських територій України в руслі 
економічної та регіональної політики ЄС, розроблено 
пропозиції щодо вдосконалення законодавчого поля та 
адаптації існуючих нормативно-правових актів в сфері 
розвитку сільських територій відповідно до вимог ЄС 
(Борщевський В.В., Злидник Ю.Р.); 

 окреслено пріоритети розвитку сільських територій Укра-
їни в умовах поглиблення європейської інтеграції: окрес-
лено загальнодержавні та регіональні аспекти формування 
політики сталого розвитку сільських територій та напрями 
диверсифікації економічної діяльності на сільських 
територіях України (Борщевський В.В., Крупін В.Є.); 

 розроблено механізми інноваційного розвитку сільських 
територій України в умовах активізації економічного 
співробітництва з ЄС (Борщевський В.В.).  
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За матеріалами дослідження опубліковано 1 монографію, 4  статті та 
1 тези доповіді. Підготовлено та направлено до органів влади 2 розробки, 
з них впроваджено – 2  (у т.ч. 1 - на рівні центральних органів влади). 

ГОСПДОГОВІРНА ТЕМАТИКА 

1. Науково-дослідна робота «ВИВЧЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ 
СВІТОВОГО ДОСВІДУ РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ 
ІНВЕСТОРАМИ І РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ З ЙОГО 
ВПРОВАДЖЕННЯ»  
(Договір № 1-12  від 20.02.2012 р. з Головним управлінням з 
питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та 
туризму Закарпатської обласної державної адміністрації. № 
державної реєстрації 0112U000461). 
Науковий керівник: д.е.н., проф. Мікула Н.А.  
Основні виконавці: д.е.н. Борщевський В.В. к.е.н. Тимечко І.Р., 
к.е.н. Матвєєв Є.Е., Цибульська Ю.О, Цісінська О.Б., 
Демедюк О.П., Федоришин О.З., Черторижський В.М. 
Термін виконання:  01.01.2012 – 31.05.2012 р. 
Основні результати досліджень у звітному періоді: 

 узагальнено світовий досвід роботи з іноземними інвесторами, 
виявлений на основі аналізу динаміки надходження прямих 
іноземних інвестицій, які характеризуються їх стійким зрос-
танням, зокрема країн Європейського Союзу (Великобританії, 
Німеччини, Бельгії, Швеції, Польщі та Чехії), пострадянських 
країн (Росії та Казахстану), а також інших країн (Китаю, 
Австралії та Канади) (Демедюк О.П., Федоришин О.З., 
Цибульська Ю.О., Цісінська О.Б.); 

 виявлено фактори, що впливають на рівень залучення прямих 
іноземних інвестицій в країни, які розвиваються (Мікула Н.А., 
Борщевський В.В.); 

 запропоновано формування кластерів, промислових зон, 
промислових парків, а також реалізація інноваційних проектів  в 
рамках транскордонного регіону на західному кордоні України як 
інструментів стимулювання припливу іноземних інвестицій у 
вітчизняну науково-технічну та інноваційну сфери (Мікула Н.А., 
Борщевський В.В., Тимечко І.Р., Матвєєв Є.Е.);  

 визначено роль та завдання місцевої влади у залученні іноземних 
інвестицій у регіони (Черторижський В.М., Демедюк О.П., 
Федоришин О.З., Цибульська Ю.О., Цісінська О.Б.);  
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 запропоновано інструменти запобігання та мінімізування 
інвестиційних ризиків як внутрішнього характеру, так і 
іноземного походження (Мікула Н.А., Борщевський В.В.). 
За результатами дослідження підготовлено і впроваджено 

«Рекомендації щодо удосконалення механізмів співфінансування 
транскордонних проектів та впровадження системи їх моніторингу у 
Закарпатській області» (Акт здачі-приймання науково-технічної 
продукції  №1 від 14.06.2012 р.). 

 
2. Науково-дослідна робота «РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ПАСПОРТА ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КАРТИ 
ЯВОРІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»  
(Договір № 04-12 від 20.09.2012 р. з Яворівською державною 
районною адміністрацією. № державної реєстрації 0112U007547). 
Науковий керівник теми: д.е.н., проф.  Іщук С.О.  
Основні виконавці: д.е.н., проф. Іщук С.О., к.е.н. Кушнірчук-
Ставнича О.М., Горин Г.В. 
Термін виконання: 20.09.2012 р. – 30.11.2012 р. 
Основні результати досліджень:  

 розроблено інвестиційний паспорт та інвестиційну карту 
Яворівського району Львівської області; 

Інвестиційний паспорт містить такі рубрики: 
 адміністративно-територіальний поділ Яворівського району; 
 природно-ресурсний, виробничо-господарський і трудовий 

потенціал району; 
 рейтинг району за показниками соціально-економічного 

розвитку; 
 інвестиційні пропозиції в районі (кращі практики 

інвестиційних проектів, реалізованих у районі, а також 
інформація про об’єкти для інвестування (земельні ділянки, 
споруди і приміщення)); 

 законодавчо-нормативна база регулювання інвестиційної 
діяльності. 
Інвестиційна карта Яворівського району має інтерактивну 

форму і містить інформацію про інвестиційні переваги району в 
розрізі його адміністративно-територіальних одиниць (міських, 
селищних і сільських рад).  
За результатами виконання теми опубліковано 1 брошуру: 

Інвестиційний паспорт Яворівського району Львівської області / Іщук 
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С.О., Кушнірчук-Ставнича О.М., Горин Г.В. ; НАН України. Інститут 
регіональних досліджень. – Львів, 2012. – 21 с. 

Результати виконаної роботи передані замовнику (акти здачі-
приймання науково-технічної продукції №1 від 09.11.2012 р. та №2 від 
03.12.2012 р.). 

 
3. Науково-дослідна робота «КОНЦЕПЦІЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

РОЗДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГІРНИЧО-ХІМІЧНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «СІРКА» В ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК 
«НОВИЙ РОЗДІЛ»  
(Договір № 05-12 від 10.10.2012 р. з Роздільським державного 
гірничо-хімічним підприємством «Сірка». № державної 
реєстрації 0112U007546). 
Науковий керівник теми: д.е.н., проф.  Іщук С.О.  
Основні виконавці: д.е.н., проф. Іщук С.О. 
Термін виконання: 10.10.2012 р. – 30.11.2012 р. 
Основні результати досліджень:  

 розроблено Концепцію трансформації Роздільського державного 
гірничо-хімічного підприємства «Сірка» в індустріальний парк 
«Новий Розділ», у якій висвітлено такі питання: 

 організаційно-економічні і техніко-технологічні передумови 
створення індустріального парку; 

 нормативно-законодавча база створення індустріального парку; 
 потенціал регіону функціонування індустріального парку 

(Миколаївського району Львівської області і міста обласного 
значення Новий Розділ); 

 характеристика індустріального парку «Новий Розділ» 
(інфраструктура  промислового майданчика, перспективні 
напрямки функціонування парку, основні проектні рішення); 

 умови і графік реалізації проекту; 
 система управління проектом (функції керуючої компанії); 
 очікувані результати і фінансове забезпечення проекту.  

Результати дослідження у формі заключного звіту передано 
замовнику (акт здачі-приймання науково-технічної продукції №1 від 
10.12.2012 р.). 
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4. Науково-дослідна робота «ЛІСОСИРОВИННИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВОСТІ 
ЙОГО ПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ»   
(Договір з ТОВ «ЕНО Меблі Лтд» № 02-12  від 15.05.2012 р.  
№ державної реєстрації 0112U003931). 
Науковий керівник теми: к.е.н. Полюга В.О. 
Основні виконавці: к.е.н. Жук П.В.,  Гуляєва Н.О. 
Термін виконання: 15.05. 2012 р. – 15.06. 2012 р. 
Основні результати досліджень: 

 проведено оцінку лісосировинних ресурсів Карпатського регіону  
в розрізі областей. Визначено функції лісових насаджень щодо 
забезпечення  екологічної сталості в регіоні. Виявлено основні 
негативні тенденції зміни стану лісів Карпатського регіону, а 
саме: зменшення стійкості, всихання насаджень, поширення 
хвороб і шкідників лісу, заміна корінних лісостанів похідними, 
погіршення породного складу, зменшення біорізноманіття лісів, 
накопичення запасів деревини у важкодоступних для заготівлі 
місцях тощо. Визначено, що ліси регіону є найбільш 
продуктивними лісами України. Розглянуто організаційну 
структуру лісогосподарської системи Карпатського регіону, 
зазначено, що лісовий кластер за обсягом реалізації посідає одне 
з провідних місць у регіоні серед інших галузей (Полюга В.О., 
Жук П.В., Гуляєва Н.О.); 

  розглянуто сучасний стан та динаміку розвитку галузей 
господарства областей Карпатського регіону, орієнтованих на 
використання лісових ресурсів, проаналізовано їх роль та місце в 
формуванні основних соціально-економічних показників 
регіонального розвитку. Зазначено стабільну позитивну динаміку 
основних показників ведення лісового господарства у всіх 
областях регіону (Полюга В.О., Жук П.В., Гуляєва Н.О.); 

 визначено обсяги та структуру перспективного використання 
лісосировинних ресурсів регіону для промислових цілей. 
Визначено проблемні питання промислового використання 
лісосировинного потенціалу регіону та запропоновано шляхи їх 
вирішення (Полюга В.О., Жук П.В., Гуляєва Н.О.). 
Результати дослідження у формі звіту передано замовнику (акт 

здачі-приймання виконаних робіт від 15.06.2012 р.). 
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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, одиниць  

(без включення грантів) 

Обсяги 
фінансування, 

тис.грн.  
(без включення 

грантів) 
У т.ч. на замовлення 

організацій 
Усьо
го м. 

Києва 
Ук-
раїни

Зару-
біжжя 

Усьо-
го 
 

У т.ч. 
контрактів 
з іноземни-
ми замов-
никами 

Частка в 
загаль-
ному об-
сязі фі-
нансу-
вання, % 

Кількість 
впрова-
джених 
розро-
бок, 

одиниць 

53* – 53* – 360,8 – 5,4 4 
* в т.ч. 49 – 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 2012 р. підготовлено та надіслано в 
органи влади, установи та організації 79 аналітичних та доповідних 
записок, наукових доповідей, методичних рекомендацій та методик, з 
них впроваджено – 60. До вищих державних органів країни скеровано 
27 розробок (в т.ч. Верховній Раді України - 6, Адміністрації 
Президента України – 7, міністерствам та відомствам –14), з них 
впроваджено – 16. 

Серед них: 
 
– Наукова доповідь «Концептуальні засади інноваційного 

розвитку сільських територій у посткризовий період: на прикладі 
Карпатського регіону України». 

Автори:  колектив авторів під керівництвом д.е.н. 
Борщевського В.В. 

Направлено: 
 Адміністрації Президента України (керівнику управління зв’язків 

з Кабінетом Міністрів України Б.Тирусю) (лист № 5/536 від 
3.12.2012 р.); 

 Міністерству аграрної політики та продовольства України (лист 
№ 5/537 від 03.12.2012 р.). 
В науковій доповіді окреслено основні проблеми інноваційного 

розвитку сільських територій України, здійснено аналіз цих проблем на 
прикладі Карпатського регіону, який відзначається достатньо 
складними умовами господарювання, малоземеллям, а також наявністю 
низки екологічних труднощів, притаманних його сільським територіям. 
Досліджено основні аспекти становлення інноваційного несільсько-
господарського підприємництва у сільській місцевості, описано 
інституційне середовище реалізації інноваційних проектів на рівні 
сільських територій, включаючи опис адміністративно-управлінських 
важелів нарощування інноваційного потенціалу сільських територій на 
загальнодержавному та регіональному рівнях. 

Впровадження: Адміністрація Президента України: управління 
зв’язків з Кабінетом Міністрів України (лист № 455 від 21.12.2012 р.). 

 
– Пропозиції щодо формування та механізмів реалізації 

гуманітарної політики України в світлі нової соціогуманістичної 
парадигми буття нації. 

Автор: д.е.н., проф. Вовканич С.Й. 
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Направлено: Адміністрації Президента України (лист № 3/276 від 
20.06.2012 р.).  

В представлених матеріалах автор пропонує утвердження власної 
комплексної концепції соціогуманістичної політики, яка, акумулюючи 
напрацювання науковців, включала б такі стратегічні напрями 
національного і духовного відродження: ідеологію етнодержаво-
творення та її духовно-інтелектуальне інформаційне забезпечення; 
систему формування національної еліти, стратегію розвитку науки та 
суспільного інтелекту тощо. 

Впровадження: Адміністрація Президента України (лист 
22/073388-13 від 7.07.2012 р.). 

 
– Науково-аналітична записка «Карпатський рекреаційно-

туристичний комплекс і проблеми ефективного рекреаційного 
природокористування». 

Автор: к.е.н. Гулич О.І. 
Направлено: Державному агентству України з туризму та курортів 

(лист № 7/451 від 29.10.2012 р.). 
В записці проаналізовано та узагальнено результати економічної 

діяльності галузей господарства Карпатського регіону, які 
використовують рекреаційні ресурси. Окреслено проблеми 
неефективного використання рекреаційних і туристичних ресурсів. 
Запропоновано шляхи подолання негативних тенденцій у розвитку 
туристично-рекреаційного комплексу регіону. 

Впровадження:  Державне агентство України з туризму та 
курортів (лист № 978/60/2-12 від  07.12. 2012 р.).  

 
– Доповідна записка «Методичний підхід до прогнозу 

потенціалу економічно активного населення регіону». 
Автори: колектив авторів під керівництвом д.е.н., проф. 

Садової У.Я.  
Направлено: Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради 

України (лист № 10/292 від 03.07.2012 р.). 
Представлено методичний підхід та аналітично-розрахункові дані 

щодо прогнозування обсягів чисельності економічно активного 
населення міст та адміністративних районів обласного підпорядкування 
України. 

Впровадження: Комітет з питань науки і освіти Верховної Ради 
України (лист № 04-22/16-683 від 06.07.2012 р.). 
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– Пропозиції з питань транскордонного та міжрегіонального 
співробітництва  в рамках Карпатського Єврорегіону. 

Автор: Литвин Г.П. 
Направлено: Комітету  з питань європейської інтеграції Верховної 

Ради України (лист № 210 від 01.11.2011 р.). 
Науково-аналітична записка містить пропозиції до проекту 

рекомендацій комітетських слухань на тему «Розвиток 
транскордонного та міжрегіонального співробітництва в рамках 
єврорегіонів на кордоні України з Європейським Союзом» у частині 
розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва в 
рамках Карпатського Єврорегіону. 

Впровадження: Комітет з питань європейської інтеграції 
Верховної Ради України (лист № 04-18/16-152(33382) від 
24.02.2012 р.). 

 
– Науково-аналітична доповідь «Оцінка інвестиційної діяльності 

в областях Західного регіону України». 
Автори: Іщук С.О., Кулініч Т.В., Ткач С.М. 
Направлено: Департамент регіонального розвитку Державного 

агентства з інвестицій та управління національними проектами (лист 
№ 6/499 від 16.12.2011 р.). 

У доповіді наведено результати комплексної оцінки інвестиційної 
діяльності в 7 областях (Волинській, Закарпатській, Івано-
Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській і Чернівецькій) 
Західного регіону України за період 2005-2010 рр. Проведено аналіз 
інвестицій в основний капітал регіону за джерелами їх фінансування і 
за напрямками вкладень у галузевому розрізі, тобто за видами 
економічної діяльності. Визначено ефективність інвестиційних 
процесів і основні тенденції їх розвитку в областях Західного регіону 
шляхом розрахунку трьох ключових показників (коефіцієнта оновлення 
основних засобів, інвестовіддачі і рентабельності інвестицій), 
представлених у динаміці. Обґрунтовано напрямки оптимізації 
капіталовкладень, а відтак – трансформацій у структурі економіки 
регіону, на підставі обраних критеріїв ефективності використання 
інвестиційних ресурсів.  

Впровадження: Департамент регіонального розвитку Державного 
агентства з інвестицій та управління національними проектами (лист № 
0098/12 від 13.01.2012 р.). 
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– Науково-аналітична записка «Удосконалення державної 
регуляторної політики з метою зниження міжрегіональної 
диференціації споживчих цін в Україні». 

Автор: Холонюк О.Л. 
Направлена: Комітет з питань промислової і регуляторної політики 

та підприємництва Верховної Ради України (лист № 3/416 від 
16.10.2012 р.). 

У науково-аналітичній записці подано пропозиції щодо напрямів 
та особливостей державного впливу на зниження міжрегіональної 
цінової диференціації, що полягають у формуванні комплексу заходів 
регуляторної політики у таких сферах: споживчий ринок, регіональний 
розвиток, ціни та ціноутворення. 

Наведено рекомендації щодо розвитку інфраструктури споживчого 
ринку, методів державного регулювання споживчих цін та їх 
диференціації, а також пріоритетів регуляторної політики щодо 
регіонального розвитку, а також удосконалення законодавчого 
забезпечення щодо цін та ціноутворення.   

Впровадження:  Комітет з питань промислової і регуляторної 
політики та підприємництва Верховної Ради України (лист № 04-31/12-
488/210443 від 6.11.2012 р.). 

 
– Доповідна записка «Організаційно-інституційні механізми 

територіальної самоорганізації суб’єктів економічних відносин в 
умовах дизфункції економічних інститутів держави». 

Автор: к.е.н. Матвєєв Є.Е. 
Направлено: Національне агентство з питань державної служби 

(лист №4/418 від 16.10.2012 р.). 
Результати науково-дослідної роботи містять пропозиції щодо 

використання у роботі державних органів існуючих механізмів 
територіальної самоорганізації суб’єктів економічних відносин для 
вирішенні проблем громадян. 

Впровадження: Національне агентство з питань державної служби 
(лист № 376 від 12.11.2012 р.). 

 
– Матеріали до Державної стратегії регіонального розвитку 

України на період до 2020 року (на виконання пункту 11.1.1 
Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми 
економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента 
України  № 187/2012 від 12.03.2012 р.). 

 



 44 

Автор:  д.е.н. Борщевський В.В.  
Направлено: Першому заступнику Міністра економічного 

розвитку і торгівлі України,  керівнику міжвідомчої робочої групи з 
підготовки проекту Державної стратегії регіонального розвитку України 
на період до 2020 року А.А. Максюті (лист № 1/341 від 1.08.2012 р.; 
лист № 05/358 від 31.08.2012 р.). 

В матеріалах сформульовано концептуальні підходи до нової 
регіональної політики, висвітлено проблеми регіонального розвитку та 
сучасні виклики для регіональної політики України. 

 
– Наукова записка «Концепція розвитку соціально-

демографічного потенціалу: регіональний контекст». 
Автори: колектив авторів під керівництвом д.е.н., проф. 

Садової У.Я. 
Направлено: Голові Комітету з питань соціальної політики та праці 

Верховної Ради України (лист № 10/517 від 28.11.2012 р.). 
Систематизовано проблеми та перспективи соціально-

демографічного розвитку Карпатського регіону. Запропоновано проект 
Концепції розвитку соціально-демографічного потенціалу регіону на 
період до 2030 року. 

 
– Пакет проектів нормативно-правових документів щодо 

створення територій пріоритетного розвитку у гірських зонах 
України. 

Автор: к.е.н.  Жук П.В. 
Направлено:  

 Івано-Франківській обласній державній  адміністрації (лист 
№ 7/448 від 29.10.2012 р.); 

 Закарпатській обласній державній  адміністрації (лист № 7/450 
від 29.10.2012 р.); 

 Чернівецькій обласній державній  адміністрації (лист № 7/449 від 
29.10.2012 р.); 

 Львівській обласній державній адміністрації (лист № 7/276 
від 20.06.2012 р.). 
Розроблений пакет проектів документів направлено Львівською 

обласною державною адміністрацією Міністерству економічного 
розвитку і торгівлі України з клопотанням про підтримку його 
прийняття (лист № 5/5-9167/0/2-12/1-11 від 01.11.2012 р.).  

Пакет документів включає техніко-економічне обґрунтування 
доцільності та необхідності створення територій пріоритетного 
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розвитку у гірських зонах України, перелік пріоритетних видів 
економічної діяльності на цих територіях, проект Закону України «Про 
спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях 
пріоритетного розвитку у гірських зонах України» та   відповідних 
нормативно-правових актів, які регламентують його практичну 
реалізацію. 

Впровадження:  
 Львівська обласна державна адміністрація (лист № 5/7-9166/0/2-

12/1-11 від 01.11.2012 р.). 
 Чернівецька обласна державна адміністрація (лист № 01.20-

65/0/5727 від 12.11.2012 р.). 
 Закарпатська обласна державна адміністрація (лист № 02-1/634 

від 26.11.2012 р.). 
 Івано-Франківська обласна державна адміністрація (лист 

№ 9534/2/1-12/01 від 30.11.2012 р.). 
 
– Концепція Державної програми сталого розвитку 

Українських Карпат як складової частини програми 
Європейського Союзу «Карпатський простір» (проект). 

Автори: д.е.н.,проф. Кравців В.С., к.е.н. Жук П.В.  
Направлено:   

 Чернівецькій обласній державній  адміністрації  (лист № 7/85 від 
22.02.2012 р.); 

 Львівській обласній державній адміністрації (лист № 7/86 від 
22.02.2012 р.); 

 Закарпатській обласній державній  адміністрації  (лист № 7/87 від 
22.02.2012 р.); 

 Івано-Франківській обласній державній  адміністрації  (лист 
№ 7/88 від 22.02.2012 р.).   
Проект Концепції Програми направлено Закарпатською 

облдержадміністрацією та Закарпатською обласною радою 
Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству 
регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального 
господарства України та Міністерству фінансів України для розгляду 
Кабінетом Міністрів України (лист № 1015/06-22 від 29.03 2012 р.). 

В концепції Програми окреслено коло найгостріших проблем 
соціально-економічного розвитку гірських територій Українських 
Карпат та обґрунтовано необхідність розробки і реалізації Державної 
програми їх сталого розвитку. Визначено мету, цільові орієнтири та 
оптимальний варіант розв’язання завдань сталого, збалансованого 
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розвитку гірських територій, запропоновано шляхи та способи його 
реалізації. Сформульовано очікувані результати та терміни виконання 
Програми. 

Впровадження: 
 Чернівецька обласна державна адміністрація (лист № 01-15-

65/962 від 16.03.2012 р.); 
 Головне управління економіки та промислової політики 

Львівської обласної державної адміністрації (лист № 1/22-1231 
від 05.04.2012 р.); 

 Закарпатська обласна державна адміністрація (лист № 1015/06-22 
від 29.03 2012 р.). 
Проект концепції опубліковано газетою Закарпатської обласної 

ради і обласної державної адміністрації  «Новини Закарпаття», № 
35(3902) від 27.03.2012 р. 

 
– Проект нової (скорегованої) редакції Стратегії розвитку 

Львівщини до 2015 року. 
Автори: колектив авторів під керівництвом д.е.н. 

Борщевського В.В. 
Направлено: Головному управлінню економіки та промислової 

політики Львівської обласної державної адміністрації (лист № 1/81 від 
15.02.2012 р.). 

Стратегія скорегована з врахуванням пропозицій структурних 
підрозділів облдержадміністрації в контексті заходів  і завдань 
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». 

В стратегії сформулювано нові шляхи розвитку, окреслено цілі та 
майбутні можливі досягнення регіону з урахуванням його 
потенціалу. Стратегія розроблена відповідно до чинного 
законодавства України з урахуванням досвіду регіонального розвитку у 
країнах Європейського Союзу, Центральної та Східної Європи і СНД. 

Про коригування Стратегії поінформовано Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі України (лист Львівської 
облдержадміністрації від 5.03.2012 р. № 5/5 -2070/0/2-12/1-11). 

Впровадження: Головне управління економіки та промислової 
політики Львівської обласної державної адміністрації (лист № 1/21/902 
від 14.03.2012 р.). Напрацьовані зміни та доповнення до Стратегії 
розвитку Львівщини до 2015 року затверджено розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації від 17.05.2012 р. № 309/0/5-12. 
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– Рекомендації ІІІ Міжнародної науково-практичної 
конференції «Сталий розвиток Карпат:сучасний стан і стратегія 
дій» (м. Львів, 4-5 жовтня 2012 р.). 

Направлено: Комітету Верховної Ради України з питань науки і 
освіти; Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України; Львівській обласній раді та ін. 
(лист № 1/443 від 26.10.2012 р.). 

В Рекомендаціях  за результатами ІІІ Міжнародної науково-
практичної конференції «Сталий розвиток Карпат: сучасний стан та 
стратегія дій»  наголошено на необхідності розробки окремої політики 
стосовно гірських територій (гірської політики) у складі 
загальнодержавної політики і стратегії розвитку, запропоновано шляхи 
вирішення актуальних соціально-економічних та екологічних проблем 
розвитку Карпатського регіону, сталого розвитку гірських територій, 
транскордонної співпраці. 

Впровадження: Головне Управління економіки Закарпатської 
обласної державної адміністрації (лист № 02-1/634 від 26.11.2012 р.).  

 
– Науково-аналітична доповідь «Інвестиційна діяльність у 

Львівській області: динаміка, тенденції, ефективність». 
Автори: колектив авторів під керівництвом д.е.н., проф. Іщук С.О. 
Направлено: Головному управлінню економіки та промислової 

політики Львівської обласної державної адміністрації (лист № 6/554 від 
11.12.2012 р.). 

У доповіді наведено результати комплексної оцінки інвестиційної 
діяльності у Львівській області. Відображено динаміку інвестиційних 
процесів у регіоні за період 2001-2011 рр. Проведено рейтингову оцінку 
ефективності капіталовкладень в області у розрізі її адміністративно-
територіальних одиниць (районів та міст обласного значення). 
Визначено результативність впливу залучених інвестицій на показники 
соціально-економічного розвитку регіону. Окреслено перспективні 
напрямки активізації інвестиційної діяльності у Львівській області.  

 
– Науково-аналітична записка «Аналіз стану та тенденцій 

розвитку промисловості Закарпатської області». 
Автори: к.е.н. Шульц С.Л., к.е.н. Максимчук М.В., к.е.н. 

Луцків О.М., к.е.н. Габрель М.С. 
Направлено: Головне управління економіки Закарпатської ОДА 

(лист № 3/268 від 12.06.2012 р.). 
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Для визначення шляхів модернізації промисловості області  
проаналізовано стан та тенденції розвитку промисловості області 
загалом, а також в розрізі окремих пріоритетних для економіки її 
регіону галузей, а саме машинобудування, харчової та хімічної. 
Зокрема, проведений ґрунтовний аналіз динаміки та структури 
промислового виробництва, оцінено технологічний стан розвитку 
промислового потенціалу та тенденції інноваційно-інвестиційної 
діяльності тощо.  

Обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку машинобудування, 
харчової та хімічної промисловості Закарпатської області та окреслено 
коло питань, які можуть бути вирішені регіональною владою для 
підтримки процесів структурної та технологічної  модернізації 
економіки регіону загалом. 

Висновки та пропозиції викладені у науково-аналітичній записці 
використані при розробці заходів з реалізації регіональної стратегії 
розвитку Закарпатської області до 2015 року. 

Впровадження: Головне управління економіки Закарпатської ОДА 
(лист №02-1/551 від 25.09.2012 р.). 

 
– Доповідна записка «Трансформаційні зміни попиту та 

пропозиції робітничих кадрів на ринку праці Львівщини (за 
результатами обстеження великих та середніх підприємств)». 

Автори: д.е.н., проф. Садова У. Я., к.е.н. Андрусишин Н.І., к.г.н. 
Теслюк Р.Т., Рісний О.П., Кашуба Я.М. 

Направлено:  
 Головне управління соціального захисту населення Львівської 

обласної державної адміністрації (лист № 10/322 від 7.09.2012 р.); 
 Управління професійно-технічної освіти, координації діяльності 

вищих навчальних закладів та науки Головного управління освіти 
та науки Львівської ОДА (лист № 10/383 від 19.09.2012 р.). 
Репрезентовано висновки аналізу трансформацій попиту та 

пропозиції робітничих кадрів на ринку праці регіону у 2007 та 2011 рр. 
Вони покликані допомогти вирішити проблеми забезпечення 
кваліфікаційно-якісними робітничими кадрами та врегулювання 
диспропорцій між попитом та пропозицією праці з метою швидшого 
подолання кризи та її наслідків у економічній та соціальній сферах. 

Впровадження:  
 Головне управління соціального захисту населення Львівської 

обласної державної адміністрації (лист № 12-8818 від 
25.09.2012 р.); 
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 Управління професійно-технічної освіти, координації діяльності 
вищих навчальних закладів та науки Головного управління освіти 
та науки Львівської ОДА (лист № 11-799 від 25.10.2012 р.). 

 
– Доповідна записка «Формування системи показників 

соціально-економічного стану малих міст для комплексної 
діагностики проблем їх розвитку». 

Автори: колектив авторів під керівництвом д.е.н., проф. 
Шевчук Л.Т. 

Направлено: Головне управління економіки Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації (лист № 09/343 від 06.08.2012 р.). 

Матеріали містять аналітичні оцінки та практичні рекомендації 
щодо доцільності впровадження у практику опитувальника для 
проведення діагностики стану, оцінки проблем й окреслення напрямів 
перспективного розвитку малих міст Карпатського регіону з метою 
поліпшення їх статистичного й аналітичного забезпечення.  

Впровадження: Головне управління економіки Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації (лист №04-/19-1181 від 21.08.2012 р.). 

 
– Науково-аналітична записка «Напрями підвищення 

ефективності використання кредитних ресурсів регіону» 
Автори: колектив авторів під керівництвом д.е.н. 

Сторонянської І.З. 
Направлено: Головне управління економіки Закарпатської 

облдержадміністрації; Головне управління економіки та промислової 
політики Львівської облдержадміністрації; Департамент фінансової 
політики Львівської міськради  (лист № 8/518 від 28.11.2012 р.). 

В науково-аналітичній записці обґрунтовано необхідність 
визначення обсягів кредитних ресурсів, які можуть бути залученими у 
відтворювальні процеси в регіоні, та здійснено оцінку ефективності 
діяльності системи управління ними на регіональному рівні. Проведено 
оцінку обсягів кредитного потенціалу областей Карпатського регіону 
України та оцінку ефективності регіональної кредитної політики (на 
прикладі Львівської області). 

Запропоновано напрями оптимізації взаємодії системи управління 
кредитним потенціалом регіону. 

Впровадження: Головне управління економіки та промислової 
політики Львівської облдержадміністрації (лист № 1/23/4594 від 
25.12.2012 р.). 
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– Наукова розробка «Інвестиційний паспорт Яворівського 
району Львівської області». 

Автори: Іщук С.О., Кушнірчук-Ставнича О.М., Горин Г.В. 
Направлено: Яворівській районній державній адміністрації. 
Інвестиційний паспорт району містить інформацію про: 

адміністративно-територіальний поділ району; його природно-
ресурсний, виробничо-господарський і трудовий потенціал; рейтинг 
району за показниками соціально-економічного розвитку; інвестиційні 
пропозиції в районі, а також інформацію про об’єкти для інвестування 
(земельні ділянки, споруди і приміщення.  

Впровадження: Яворівська районна державна адміністрація (акт 
здачі-приймання виконаних робіт №1 від 09.11.2012 р. за договором № 
04-12 від 20.09.2012 р.). 

 
– Науково-аналітична записка «Земельні ресурси та розвиток 

сільського господарства Карпатського регіону (Чернівецька 
область)». 

Автори: к.е.н. Колодійчук І. А., к.е.н. Білик Р.Р. 
Направлено:  

 Головному управлінню агропромислового розвитку Чернівець-
кої обласної державної адміністрації (лист № 7/521 від 
28.11.2012 р.); 

 Департаменту економічного розвитку і торгівлі Чернівець-
кої обласної державної адміністрації (лист № 7/523 від 
28.11.2012 р.); 

 Головному управлінню Держкомітету із земельних ресурсів у 
Чернівецькій області (лист № 7/522 від 28.11.2012 р.). 
В науково-аналітичній записці наведено характеристику 

земельних ресурсів Карпатського регіону та визначено основні 
чинники, що вплинули на формування їх відмінних рис. Розглянуто 
особливості землеволодіння та землекористування  у регіоні у розрізі 
історичних періодів. Проаналізовано сучасний стан сільського 
господарства Карпатського регіону і, зокрема Чернівецької області. 
Визначено роль та місце земельних відносин у формуванні структури 
виробництва сільськогосподарської продукції, умов функціонування 
нових суб’єктів господарювання.  

 
– Наукова розробка «Концепція трансформації Роздільського 

державного гірничо-хімічного підприємства «Сірка» в індуст-
ріальний парк «Новий Розділ». 
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Автори: Іщук С.О. 
Направлено: Роздільському державному гірничо-хімічному 

підприємству «Сірка». 
У Концепції висвітлено: організаційно-економічні і техніко-

технологічні передумови створення індустріального парку; потенціал 
регіону функціонування індустріального парку; характеристика 
індустріального парку (інфраструктура  промислового майданчика, 
перспективні напрямки функціонування парку, основні проектні 
рішення); умови і графік реалізації проекту; система управління 
проектом; очікувані результати і фінансове забезпечення проекту.  

Впровадження: Роздільське державне гірничо-хімічне 
підприємство «Сірка» (акт здачі-приймання науково-технічної 
продукції №1 від 10.12.2012 р. за договором № 05-12 від 10.10.2012 р.). 

 
– Науково-аналітична записка «Обґрунтування доцільності та 

організаційно-економічні засади створення муніципального банку 
у м. Львові». 

Автори: колектив авторів під керівництвом д.е.н. 
Сторонянської І.З. 

Направлена: Міському голові м. Львова (лист № 8/ 148 від 16.10. 
2012 р.). 

В науково-аналітичній записці обґрунтовано доцільність 
застосування кластерного підходу до управління підприємствами на 
рівні міста, що сприятиме підтриманню їх фінансової дисципліни, а 
обслуговування в муніципальному банку дозволить зробити більш 
прозорими та контролювати їх грошові потоки. Окреслено можливості 
та перспективи створення у місті Львові муніципального банку, як 
структуроформуючої установи в межах муніципального кластера, та 
розкрито взаємозв’язки між його учасниками. Детерміновано функції 
муніципального банку. Запропоновано організаційну структуру та 
джерела формування статутного капіталу муніципального банку у 
м. Львові. 
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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. 

Координація наукової діяльності з проблем регіональної політики 
у звітний період здійснювалась при підготовці концептуальних, 
прогнозних та аналітичних документів державного та регіонального 
значення, в ході виконання науково-дослідних робіт та практичного 
впровадження їх результатів, при організації та проведенні 
конференцій, семінарів та круглих столів з: 

– центральними, регіональними та місцевими органами влади:  
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, Міністерством аграрної політики та 
продовольства України, Міністерством екології та природних ресурсів 
України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, 
Державною міграційною службою України, Державним агентством 
України з туризму та курортів Міністерства інфраструктури України, 
Департаментом регіонального розвитку Державного агентства з 
інвестицій та управління національними проектами; Комітетами 
Верховної Ради України з питань науки та освіти, з питань соціальної 
політики та праці; Національним інститутом стратегічних досліджень 
при Президентові України; 

Львівською, Волинською, Закарпатською, Івано-Франківською, 
Чернівецькою, Рівненською, Тернопільською облдержадміністраціями; 
Львівською, Закарпатською, Івано-Франківською, Чернівецькою 
обласними радами;  

міськими радами м. Львова, Івано-Франківська, Чернівців; 
органами місцевої влади Львівської області;  

– науковими установами НАН України:  
ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, 

Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН 
України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого 
розвитку» НАН України, Інститутом проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України, Інститутом економіки 
промисловості НАН України, Інститутом економіко-правових 
досліджень НАН України, Науково-дослідним центром індустріальних 
проблем НАН України, Інститутом географії НАН України, Інститутом 
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екології Карпат НАН України, Західним науковим центром НАН та 
МОНмолодьспорту України; 

– вищими навчальними закладами: 
Львівським інститутом банківської справи Університету 

банківської справи НБУ, Національним університетом «Львівська 
політехніка», Львівським національним університетом імені Івана 
Франка, Національним лісотехнічним університетом України, 
Національним університетом водного господарства та природокорис-
тування, Луцьким національним технічним університетом, Тернопіль-
ським національним економічним університетом, Львівською комер-
ційною академією, Українською академією друкарства, Львівським 
національним аграрним університетом, Львівською державною 
фінансовою академією, Львівським інститутом Міжрегіональної 
академії управління персоналом та багатьма іншими установами. 

У звітному році Інститутом було підписано Меморандум про 
співробітництво з Львівською обласною державною адміністрацією та 
укладено нові угоди про співпрацю із такими установами та 
організаціями: Центром комплексних досліджень з питань 
антимонопольної політики Антимонопольного комітету України, 
Хмельницьким національним університетом, Інститутом агроекології і 
природокористування Національної академії аграрних наук України, 
Університетом економіки та підприємництва (м. Хмельницький). 

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С входить до складу 
міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку 
(Постанова Кабінету Міністрів України № 827 від 5.09.2012 р.). Д.е.н., 
проф. Садова У.Я. є членом Науково-експертної Ради з питань 
діяльності Державної міграційної служби України. К.е.н. Гулич О.І. 
входить до складу Науково-технічної ради Державного агентства 
України з туризму та курортів Міністерства інфраструктури України.  

Д.е.н., проф. Кравців В.С. також входить до складу робочої групи з 
питань регіонального економічного розвитку Регіонального комітету з 
економічних реформ в Львівській області. К.е.н. Жук П.В. включений 
до складу робочої групи з підготовки установчих документів та 
установчих зборів Регіональної асоціації сталого розвитку Карпат. 

Інститут є координуючим центром в Західному регіоні України з 
проблематики досліджень сталого розвитку Карпат. Зокрема, 
науковцями Інституту розроблено проект «Концепції Державної 
програми сталого розвитку Українських Карпат як  складової частини 
програми Європейського Союзу «Карпатський простір» (на 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 р. № 896-р 
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«Про затвердження плану заходів щодо стимулювання міжрегіональної 
співпраці, кооперації та інтеграції»), який пройшов громадське 
обговорення та отримав схвалення Закарпатської, Івано-Франківської, 
Чернівецької, Львівської обласних адміністрацій, Закарпатською 
облдержадміністрацією та обласною радою. Проект Концепції 
програми направлено для розгляду Міністерству економічного розвитку 
і торгівлі України, Міністерству фінансів України. Розроблено також 
проект Статуту Регіональної асоціації сталого розвитку Карпат (на 
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.09.2011 р. № 896-р), 
який отримав схвалення Закарпатської обласної ради та Української 
національної ради «Карпатського Єврорегіону». Проект Статуту взято 
за основу робочою групою з підготовки установчих документів та 
установчих зборів Регіональної асоціації сталого розвитку Карпат.  

Розроблено проект Закону України «Про спеціальний режим 
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у 
гірських зонах України» та  проекти відповідних нормативно-правових 
актів, які регламентують його практичну реалізацію. Проект Закону 
підтримано Львівською, Івано-Франківською, Чернівецькою та 
Закарпатською обласними державними адміністраціями. Підготовлені 
матеріали направлено Львівською облдержадміністрацією Міністерству 
економічного розвитку і торгівлі України. Пропозиції Інституту щодо 
подолання негативних тенденцій у розвитку туристично-рекреаційного 
комплексу Карпатського регіону отримали схвалення Державного 
агентства України з туризму та курортів і будуть  використані при 
підготовці проектів Концепції Державної цільової програми розвитку 
туризму і курортів до 2022 року.  

Інститут виступив основним організатором ІІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції «Сталий розвиток Карпат: сучасний 
стан та стратегія дій» (м. Львів, 4-5 жовтня 2012 р.), у роботі якої  взяли 
участь 120 науковців та фахівців-практиків з проблем сталого розвитку 
гірських територій, природокористування та охорони довкілля. Серед 
них  представники центральної та місцевих органів влади, науковці та 
фахівці із різних регіонів України.  За результатами  роботи 
конференції її учасниками ухвалено Рекомендації, які отримали 
схвалення Закарпатської обласної державної адміністрації і будуть 
враховані при розробці програм соціально-економічного розвитку 
Закарпатської області.  

Розвивається співпраця з місцевими органами влади. Інститутом 
було виконано ряд прикладних досліджень, зокрема, розроблено 
інвестиційний паспорт та інтерактивну інвестиційну карту 
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Яворівського району Львівщини, В рамках співпраці із  Золочівською 
та Старосамбірською районними  державними адміністраціями і 
районними радами здійснено прогнозування їх розвитку та 
підготовлено проекти Програм розвитку сільських територій цих 
районів. Провідні науковці вищих учбових закладів та академічних 
установ Карпатського регіону України були залучені до експертного 
опитування стосовно існуючих зовнішніх і внутрішніх ризиків 
розвитку сільських територій. 

У звітному році в Інституті проведено низку круглих столів з 
актуальних проблем регіонального та місцевого розвитку із залученням 
управлінців та практиків. Зокрема, проведено круглий стіл на тему 
«Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в 
регіоні», в якому взяли участь представники органів державної влади та 
місцевого самоврядування, бізнес-кіл, громадських організацій. 
Результатом роботи круглого столу стало розроблення практичних 
рекомендацій для активізації інвестиційної діяльності у Львівській 
області. 

В грудні 2012 р. в Інституті проведено також круглий стіл 
«Проблеми та перспективи розвитку малих міст Карпатського регіону», 
у роботі якого взяли участь міські голови малих міст та представники 
органів місцевого самоврядування області. Досягнуто домовленості 
щодо спільної підготовки та реалізації ряду прикладних проектів, 
спрямованих на вирішення актуальних проблем розвитку малих міст. 

Розвивається також співробітництво із окремими підприємствами та 
організаціями. Так, Інститутом, спільно із адміністрацією оптового ринку 
«Шувар» було проведено круглий стіл «Організація, формування та 
розвиток оптових ринків в Україні: досвід та завдання економічної науки».  
Розроблено Концепцію трансформації Роздільського державного 
гірничо-хімічного підприємства «Сірка» в індустріальний парк «Новий 
Розділ»«. На замовлення ТОВ «ЕНО Меблі Лтд» здійснено оцінку 
лісосировинних ресурсів Карпатського регіону та можливостей його 
промислового використання. 

За тематикою досліджень проблем транскордонного спів-
робітництва здійснювалася координація робіт з: Міністерством 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, Національним агентством України з питань 
державної служби,  Комітетом з питань європейської інтеграції 
Верховної ради України, Львівською, Закарпатською, Івано-
Франківською, Чернівецькою обласними державними адміністраціями, 
Львівським обласним територіальним відділенням Антимонопольного 
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комітету України, Київським національним економічним універ-
ситетом ім. Вадима Гетьмана, Ужгородським національним 
університетом, Донецьким національним університетом, Волинським 
національним університетом, Луцьким національним технічним 
університетом, Тернопільським інститутом соціальних та інфор-
маційних технологій, Регіональними філіалами Національного 
інституту стратегічних досліджень у Львові та Ужгороді, Львівською 
комерційною академією. 

Д.е.н., проф. Мікула Н.А. є членом науково-експертної ради з 
питань державного управління та розвитку Національного агентства 
України з питань державної служби та членом українсько-польської 
Комісії з питань транскордонного співробітництва. 

Вченими Інституту підготовлено низку аналітичних матеріалів та 
рекомендацій для центральних та регіональних органів влади з питань 
розвитку транскордонних ринків та оцінки їх кон’юнктури, 
інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків праці. 
Зокрема, на замовлення Закарпатської обласної державної адміністрації 
розроблені рекомендації щодо впровадження світового досвіду роботи 
з іноземними інвесторами у Закарпатській області.  

Інститут був співорганізатором: Круглого столу «Євро-2012 як 
чинник модернізації регіональних економік» (спільно з Регіональним 
філіалом Національного інституту стратегічних досліджень у м Львові), 
присвяченого виявленню позитивних і негативних наслідків Євро 2012 
для регіонів і України загалом. Спільно із Комісією УГКЦ у справах 
мігрантів в Інституті проведено також круглий стіл «Соціальні 
проблеми української міграції».  

В напрямі подальшого розвитку співробітництва з вищими 
навчальними закладами продовжувалась робота з реалізації програми 
діяльності науково-навчального комплексу «Економосвіта». 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, Луцький національний технічний 
університет. Ярославська державна вища технічно-економічна школа 
(Польща).  

До результатів роботи Інституту в рамках комплексу у звітному 
році слід віднести: 
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 кооперацію в питаннях забезпечення підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів в сфері економічної діяльності 
(залучення 10 науковців Інституту до навчального процесу у 
вищих навчальних закладах комплексу);  

 підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних 
кадрів (підвищення кваліфікації 16 науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів комплексу, цільова 
підготовка в Інституті аспірантів та докторантів за направленням 
вищих навчальних закладів комплексу, захист на спеціалізованих 
радах Інституту 13 кандидатських дисертацій фахівцями із 
установ-партнерів);  

 спільна наукова діяльність (залучення науковців з установ 
комплексу до виконання 3 науково-дослідних тем Інституту, 
участь науковців Інституту у виконанні 2 науково-дослідних тем 
установ-партнерів); 

 спільна видавнича діяльність (публікація 2 монографій та 
1 збірника наукових праць); 

 спільне проведення 5 науково-практичних конференцій з 
актуальних проблем економіки: Міжнародної науково-практичної 
конференції студентів і молодих вчених «Соціально-економічні 
та правові дослідження в суспільстві знань» (м. Львів, 
17.05.2012 р.);  VІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
«Інтеграція України в європейський та світовий фінансовий 
простір» (м. Львів, 20-22.06.2012 р.), IІІ Міжнародної науково-
практичної конференції «Сталий розвиток Карпат: сучасний стан 
та стратегія дій» (м. Львів, 4-5.10.2012 р.), Міжнародної науково-
практичної конференції  «Транскордонні регіони – нові виклики 
регіонального розвитку у демократичному світі» (Ярослав – 
Жешув – Львів, 17-19.10.2012 р.), Міжнародної науково-
практичної конференції ««Перспективи та пріоритети розвитку 
економіки України та її регіонів» (м. Луцьк,  11-12.10. 2012 р.).  
У рамках комплексу функціонує постійно діючий спільний 

науковий семінар Львівського інституту банківської справи 
Університету банківської справи НБУ та Інституту регіональних 
досліджень НАН України.  

Інститут бере також участь в роботі навчально-наукового центру з 
підготовки магістрів за спеціальностями «Економіка довкілля і 
природних ресурсів» з правами відділення цільової підготовки 
Національного університету водного господарства та 
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природокористування  та Західного наукового центру НАН України і 
МОНМС України.  

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С. є головою секції 
економіки Західного наукового центру НАН України і МОНМС 
України.  

При Інституті діють 9 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 
природокористування; 

 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; 

 філія кафедри історії України та економічної теорії Львівського 
національного університету ветеринарної медицини та 
біотехнологій імені С.З. Гжицького. 
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 функціонування філії кафедри банківської 
справи Львівського інституту банківської справи Університету 
банківської справи НБУ у звітному році: 
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 проведено круглий стіл «Сучасні проблеми та перспективи 
розвитку фінансово-банківської освіти та науки в Україні» 
(27.04.2012 р.); 

 видано збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми 
сучасного періоду України. Проблеми інтеграції України у 
світовий фінансовий простір»; 

 здійснювалося керівництво дипломними роботами студентів та 
керівництво кандидатськими та докторськими дисертаціями. 
В рамках роботи філії кафедри міжнародної економіки та 

маркетингу Тернопільського інституту соціальних та інформаційних 
технологій викладаються курси «Міжнародна конкуренція та 
регіональна політика», «Регіональний маркетинг», «Ринкова 
інфраструктура» для бакалаврів та спеціалістів спеціальностей 
«Міжнародна економіка», «Маркетинг». Спільно із вченими-
освітянами філії кафедри міжнародної економіки та маркетингу 
Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій 
проводилось дослідження по НДР «Розвиток транскордонних ринків та 
оцінка їх кон'юнктури».  

В рамках роботи філії кафедри міжнародних економічних 
відносин Волинського національного університету ім. Лесі Українки 
здійснювались консультації з питань транскордонного співробітництва, 
дипломного та курсового проектування з дисципліни «Міжнародна 
економіка».  

Результатом діяльності філії кафедри історії України та 
економічної теорії Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького є 
підготовка навчального посібника «Макроекономіка», який буде 
опублікований в лютому 2013 р.  

До основних результатів роботи філії кафедри менеджменту 
організацій Львівського інституту Міжрегіональної академії управління 
персоналом у звітному році відноситься: 
 проведення Міжнародної науково-практичної конференції 

студентів і молодих вчених «Соціально-економічні та правові 
дослідження в суспільстві знань» (17.05.2012 р.); 

 консультації з питань організації та проведення науково-
пошукових досліджень для викладацького складу кафедри; 

 участь працівників кафедри у виконанні науково-дослідних робіт 
Інституту. 
В рамках роботи філії кафедри фінансів та економіки 

природокористування Національного університету водного 
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господарства та природокористування у звітному році проводилось 
читання лекцій з курсу «Екологічне право» в Національному 
університеті водного господарства та природокористування та наукове 
керівництво магістерськими дипломними проектами . 

Співробітники Інституту взяли участь у розробці ряду НДР, які 
виконувались вищими навчальними закладами, зокрема, в НТУ 
«Харківський політехнічний університет», Львівській комерційній 
академії, Львівському національному аграрному університеті. 

 
У звітному році продовжувалася співпраця із Львівською 

обласною Малою академією наук. Так, к.е.н. Щеглюк С.Д. була членом 
журі на II етапі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт 
учнів-членів обласної МАН (Секції: географія та ландшафтознавство, 
кліматологія та метеорологія, геологія, геохімія та мінералогія), який 
проходив у м. Львові 18-19.02.2012 р. Було заслухано 12 наукових робіт 
учнів та обрано переможців. Найкращі роботи отримали відзнаки 
Інституту. 

У рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Україна очима молодих» (м. Львів, 13-15.03.2012 р.), яку 
організовували Національний центр «Мала академія наук України» та 
Львівська обласна Мала академія наук, науковці Інституту взяли участь 
у її роботі у складі членів журі: 
 секція «Актуальні проблеми модернізації економіки України» – 

к.е.н. Матвєєв Є.Е.  
 секція «Проблеми енергозбереження, раціонального 

природокористування та охорони довкілля України» – к.е.н. 
Полюга В.О.  
За підсумками роботи конференції було обрано переможців та 

нагороджено відзнаками найкращих учнів. 
14.03.2012 р. в Інституті регіональних досліджень НАН України 

для учнів Львівської обласної Малої академії наук організовано 
семінар-лекцію: «Економіка знань – основа модернізації економіки та 
суспільства України» (доповідач - к.е.н. Щеглюк С. Д.). 

20.04.2012 р. у рамках святкування Фестивалю науки в Інституті 
для учнів Львівської обласної МАН к.г.н. Теслюком Р.Т. була 
прочитана лекція  на тему: «Сучасні тенденції демографічних змін у 
Карпатському регіоні України». 
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Окремі чисельні показники співпраці 
Інституту регіональних досліджень НАН України  

 

з вищими навчальними закладами і установами 
Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України  

(МОНМС України) 
Кількість договорів про співробітництво, які були укладені між 
науковою установою та вищими навчальними закладами: 
загальна їх кількість на 31.12.12 27 
укладених у звітному році 2 

1. 

із Хмельницьким національним університетом 
із Університетом  _____________________ _______________________________________________________ 

 економіки та підприємництва (м. Хмельницький) 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

загальна їх кількість на 31.12.12 9 
створених у звітному році – 

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

ФАКУЛЬТЕТІВ 
загальна їх кількість на 31.12.12 – 
створених у звітному році – 

ЛАБОРАТОРІЙ 

загальна їх кількість на 31.12.12 – 
створених у звітному році – 

ІНШИХ СПІЛЬНИХ СТРУКТУР (ІНСТИТУТІВ, ЦЕНТРІВ, ОСЕРЕДКІВ ТОЩО) 
загальна їх кількість на 31.12.12 2 
створених у звітному році – 

2. 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва вищого навчального закладу та спільної структури, створеної у звітному році) 
3. Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 2011/2012

навчальному році проходили магістерську підготовку у 
спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на 
базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці 8 

 Кількість студентів вищих навчальних закладів, які у 2012/2013
навчальному році проходять магістерську підготовку у 
спільних науково-навчальних структурах, що функціонують на 
базі наукової установи та зазначені у п. 2 цієї таблиці 8 
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) – 
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Кількість вчених наукової установи, які у звітному році 
працювали викладачами в системі освіти, всього 

 
12 

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

 
3 

5. 

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

складу спеціалізованої вченої ради при науковій установі 13 
7. Кількість вчених наукової установи, які у звітному році вхо-

дили до спеціалізованих рад при вищих навчальних закладах 9 
8. Кількість студентів, які у звітному році виконували в 

науковій установі дипломні роботи 7 
9. Кількість студентів, які у звітному році проходили практику 

в науковій установі 7 
Кількість фахівців з повною вищою освітою, які прийняті на 
роботу у звітному році 8 

10. 

з них у шкільні роки займалися в гуртках Малої 
академії наук учнівської молоді 2 

11. Кількість опублікованих спільно з освітянами у звітному році 
монографій 3 
Кількість опублікованих у звітному році: 

підручників для вищої та 
 

1 
 середньої школи – 

навчальних посібників для  вищої та 3 

12. 

  середньої школи – 
13. Кількість наукових співробітників і викладачів вищих 

навчальних закладів і установ МОНМС України, які у звітному 
році підвищували кваліфікацію у науковій установі 24 

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

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

15. Кількість аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня з 
вищих навчальних закладів та установ МОНМС України, при-
кріплених у звітному році до наукової установи для підго-
товки та складання кандидатського іспиту зі спеціальності 5 
Кількість дисертаційних робіт науковців-освітян, захищених 
у звітному році на спеціалізованій вченій раді при науковій 
установі, всього 

 
16 

у тому числі:  
 на здобуття докторського ступеня – 

16. 

 на здобуття кандидатського ступеня 16 
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VІІ. КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ 

У 2012 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 
Засідання 
українсько-
польської 

робочої групи 
з питань 
організації 
спільних 
досліджень 

Державна вища 
технічно-
економічна 
школа ім. 
Броніслава 
Маркєвіча у 
м. Ярославі 

м. Львів, 
24.02. 
2012 р. 

22, 
в т.ч. 7 – 
з Польщі 

Обговорено перспективи 
проведення  спільних 
досліджень українсько-

польського 
транскордонного ринку 

та інвестиційної 
привабливості 

прикордонних районів 
України та Польщі.  

Прийнято рішення про 
підготовку проектних 
пропозиція на здобуття 
грантів в рамках програм 

міжнародного 
співробітництва ЄС 

Круглий стіл 
«Сучасні 

проблеми та 
перспективи 
розвитку 
фінансово-
банківської 
освіти та 
науки в 
Україні» 

Львівський 
банківський 
інститут 

Університету 
банківської 
справи НБУ, 
Науково-
навчальний 
комплекс 

«Економосвіта»

м. Львів,
27.04. 

2012 р. 
 

30 Обговорено стан та 
проблеми фінансово-
банківської освіти та 
науки в Україні. 

Доповіді учасників 
опубліковані у вигляді 
статей у наукових 
виданнях Інституту 

Круглий стіл 
«Євро-2012 як 

чинник 
модернізації 
регіональних 
економік» 

Регіональний 
філіал 

Національного 
інституту 

стратегічних 
досліджень 
у Львові 

м. Львів,
30.05. 
2012 р. 

68 Презентація наукової 
доповіді «Євро-2012 як 
чинник модернізації 

регіональних економік»  
Визначено актуальні 
завдання державної 

регіональної політики у 
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1 2 3 4 5 
 контексті активізації 

структурної модернізації 
регіональних 

економічних комплексів 
при підготовці до Євро-

2012 та стратегічні 
напрями подальшого 

використання 
потенціалу, 

накопиченого в процесі 
підготовки до Євро-2012 

Круглий стіл 
«Соціальні 
проблеми 
української 
міграції» 

Комісія УГКЦ 
у справах 
мігрантів 

м. Львів, 
15.05. 
2012 р. 

50 Проблематика: 
- теоретичні та прик-

ладні аспекти мігра-
ційних процесів та їх 
вплив на суспільне 
життя; 

- полілокальна родина 
мігранта та перспек-
тиви її соціального 
захисту; 

- досвід громадських 
організацій у забез-
печенні соціальної 
захищеності дітей 
мігрантів. 

Опубліковано матеріали 
круглого столу 

Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 
студентів і 
молодих 
вчених 

«Соціально-
економічні та 

правові 
дослідження 
в суспільстві 

знань» 

Львівський 
інститут 
МАУП 

м. Львів, 
17.05. 
2012 р. 

 

70, 
в т.ч. 8 - з 
Польщі 

Тематичні напрями 
конференції: 

- Актуальні виклики 
духовному благополу-
ччю людини та психо-
логічні проблеми 
трансформацій у су-
часному суспільстві; 

- Проблеми правового 
захисту прав і свобод 
особи в умовах роз-
витку громадянського 
суспільства; 

- Дослідження проблем 
та перспектив розвит-
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1 2 3 4 5 
ку ринкової інфра-
структури інновацій-
ного типу. Соціальна 
політика в ринковій 
економіці; 

- Дослідження фінан-
сово-економічних 
систем України та 
світу в умовах глоба-
лізації та кризових 
явищ; 

- Проблеми управління в 
умовах модернізації 
українського суспіль-
ства. 

Опубліковано матеріали 
конференції 

VІІ 
Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 
„Інтеграція 
України в 

європейський 
та світовий 
фінансовий 
простір" 

Національний 
банк України; 
Університет, 
банківської 
справи; 

Львівський 
банківський 
інститут 

банківської 
справи; 
Науково-
навчальний 
комплекс 

«Економосвіта» 
та ін. 

м. Львів,
20-22.06.
2012 р. 

100 
(в т.ч. 12 –
з Польщі, 
та 1 – з 
ФРН) 

Тематика конференції: 
- теоретичні засади та 

макроекономічні 
аспекти аналізу 
фінансових процесів в 
умовах глобалізації та 
євроінтеграції; 
- сучасні проблеми та 
пріоритети розвитку 
банківської системи 
України; 

- проблеми соціально-
економічного роз-
витку; 

- роль держави , освіти, 
науки і бізнесу в ство-
ренні інновацій та 
інвестиційної приваб-
ливості регіону. 

Прийнято рекомендації 
конференції. 

Опубліковано матеріали 
конференції 
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1 2 3 4 5 
Міжнародна 
конференція 
«Транскордо
нні регіони – 
нові виклики 
регіонального 
розвитку у 

демократично
му світі» 

Державна вища 
технічно-
економічна 
школа ім. Кс. 
Броніслава 

Маркєвіча у м. 
Ярославі; 
Львівський 
інститут 

банківської 
справи УБС 

НБУ 

Ярослав-
Жешув-
Львів, 

17-19.10.
2012 р. 

50, 
в т.ч. 30 – 
з Польщі 

Проблематика 
конференції: 

- Економічний потен-
ціал та методи його 
стимулювання в 
транскордонних 
регіонах; 

- Демографічний про-
цес та умови життя 
населення; 

- Когерентні системи 
моніторингу та дослі-
джень транскордон-
них процесів – стан та 
перспективи; 

- Транскордонна ста-
тистика – інформацій-
ні засади регіональної 
політики. 

Підготовлено до друку 
матеріали доповідей 

Круглий стіл 
«Організація, 
формування 
та розвиток 
оптових 
ринків в 
Україні: 
досвід та 
завдання 

економічної 
науки» 

Адміністрація 
оптового ринку 
ринок «Шувар»

 

м. Львів,
19.10. 
2012 р. 

35 Представлення доповіді 
генерального директора 
оптового ринку “Шувар” 

Федишина  Р.С. 
«Проблеми організації, 
формування та розвитку 
оптових ринків в Україні» 

та обговорення 
перспектив співпраці 
економічної науки та 

бізнесу. 
Науковий 
семінар 

«Людина, 
міграція, 
соціум: від 
теорії до 
практики» 

 м. Львів, 
1.09. 

2012 р. 

15 
(в т.ч. 2 із 
США) 

Обговорено сучасні 
тенденції міграційних 
процесів у США та 
Україні, ситуацію в 
українській діаспорі у 
США, роль та значення 
української церкви для 
українських емігрантів та 

їх нащадків у США 
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1 2 3 4 5 
IІІ 

Міжнародна  
науково-
практична 
конференція 

«Сталий 
розвиток 
Карпат: 
сучасний 
стан та 

стратегія дій» 

Міністерство 
регіонального 
розвитку, 

будівництва та 
житлово-

комунального 
господарства 
України; 

Міністерство 
екології та 
природних 
ресурсів 
України; 
Львівська 
обласна 
державна 

адміністрація; 
Західний 

науковий центр 
НАН України 
та МОНМС 
України; 
ННК 

«Економосвіта»;
Львівський 
інститут 

банківської 
справи УБС 

НБУ 
та ін. 

 

м. Львів,
4-5 

жовтня 
2012 р. 

 

120, 
в т.ч. 5 – з 
Польщі 

Загальна проблематика 
конференції: вироблення 
цільових орієнтирів і 

завдань сталого розвитку 
гірського Карпатського 
регіону України як 
складової частини 

загальноєвропейського 
регіону Карпат та 

визначення практичних 
заходів для їх реалізації. 
Прийнято рекомендації 
конференції, у яких 

відзначається 
необхідність розробки 
окремої політики 
стосовно гірських 

територій, 
запропоновано шляхи 
вирішення актуальних 
соціально-економічних 
та екологічних проблем 
розвитку Карпатського 
регіону, сталого розвитку 

гірських територій, 
транскордонної 

співпраці. 
Опубліковано матеріали 

конференції 

ІІІ 
Міжнародна 
науково-
практична 
конференція 

«Перспективи 
та пріоритети 
розвитку 
економіки 
України та її 
регіонів» 

 

Луцький 
національний 
технічний 
університет, 
Університет 
банківської 
справи НБУ, 

та ін. 
 
 

м. 
Луцьк, 

11-12.10.
2012 р. 

110, 
в т.ч. 9 – з 
Польщі, 

1 – з Росії

Тематичні напрями 
конференції: 

- Регіональна еконо-
міка; 

- Облік та фінанси; 
- Економіка та 

менеджмент; 
- Економічна теорія та 

економічна історія. 
Опубліковано матеріали 

конференції 
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1 2 3 4 5 
Круглий стіл 
«Сучасний 
стан та 

перспективи 
розвитку 

інвестиційної 
діяльності в 
регіоні» 

 м. Львів,
15.11. 
2012 р. 

37 Представлення наукової 
доповіді ««Інвестиційна 
діяльність у Львівській 
області: динаміка, 

тенденції, ефективність» 
та обговорення проблем 
та перспектив активізації 
інвестиційної діяльності 
у Львівській області. 
Зміст рекомендацій 
круглого столу: 

розробити обґрунтування 
інвестиційного проекту 

«Олімпійська надія – 
2022»; сприяти 

створенню територій 
пріоритетного розвитку у 
гірських зонах України; 
розробити програми 
розвитку  , аграрних та 
індустріальних парків в 
Україні; розробити 
стратегію створення 
інноваційних парків 

тощо 
Круглий стіл 
«Проблеми та 
перспективи 
розвитку 
малих міст 

Карпатського 
регіону» 

 м. Львів,
12.12. 
2012 р. 

43 Представлення наукової 
доповіді «Проблеми та 
перспективи розвитку 

малих міст Карпатського 
регіону» 

та обговорення 
перспектив співпраці 
економічної науки та 
органів місцевого 
самоврядування з 

вирішення актуальних 
проблем життєдіяльності 
та розвитку малих міст 

регіону 
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VІІІ. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Монографії: 

1. Фінансовий потенціал регіону: механізми формування та 
використання : монографія / НАН України. Інститут регіональних 
досліджень; за наук. ред. М. А. Козоріз. – Львів, 2012. – 307 с. 
(Ум.друк.арк. – 18,6 д.а.). – 300 прим. – (Серія «Проблеми 
регіонального розвитку». ISBN 978-966-02-4252-4). – ISBN 
978-966-02-6387-1. 

2. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних 
пріоритетів України : [монографія] / НАН України. Ін-т 
регіональних досліджень; наук. ред. В. В. Борщевський. – Львів, 
2012. – 216 с. (Ум.друк.арк. – 13,5 д.а.). – 150 прим. (Серія 
«Проблеми регіонального розвитку». ISBN 978-966-02-4252-4). – 
ISBN 978-966-02-6664-3. 

3. Мельник М. І. Формування бізнес-середовища України в умовах 
інституційних трансформацій : монографія / Мар'яна Іванівна 
Мельник. – Львів : ІРД НАН України, 2012. – 568 с. (Ум.друк.арк. – 
35,4 д.а.). – 300 прим. – ISBN 978-966-02-6345-1. 

4. Просторова організація економіки: минуле, сучасне, майбутнє : 
монографія / Ю. І. Стадницький, І. М. Комарницький, 
А. М. Коваль, Ю. Ю. Стадницька. – Хмельницький : Видавець ПП 
Цюпак А.А., 2011. – 312 с. (Ум.друк.арк. – 18,1 д.а.). – 300 прим. – 
ISBN 978- 617-513-133-6.  
Комарницький І.М., Коваль А.М., Стадницька Ю.Ю. – 
Національний університет «Львівська політехніка» 

5. Вишиванюк М. М. Соціально-економічний розвиток малих міст 
регіону: проблеми, тенденції, напрямки регулювання : монографія / 
НАН України. Ін-т регіон. досл. ; наук. ред. Л. Т. Шевчук. – Львів : 
ІРД НАН України, 2012. – 252 с. (Ум.друк.арк. – 14,65 д.а.). – 
500 прим. – (Серія «Проблеми регіонального розвитку». ISBN 
978-966-02-4252-4). – ISBN 978-966-02-6324-6. 

6. Біль М. М. Механізм державного управління туристичною галуззю 
на регіональному рівні: теоретико-прикладний аспект : 
[монографія] / М. М. Біль ; за наук. ред. О. П. Крайник. – Львів : 
ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 288 с. (Ум.друк.арк. – 13,25 д.а.). – 300 прим. 
ISBN 978-966-8687-91-4. 

7. Мікула Н. А., Ткач О. В. Регіональні просторово-економічні 
системи: сучасний стан та перспективи розвитку / НАН України. 
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Інститут регіональних досліджень. – Львів, 2012. – 386 с. 
(Ум.друк.арк. – 23.3 д.а.). –300 прим. – ISBN 978-966-02-6406-9. 

8. Конвергенція регіонів у транскордонному просторі / відп. редактор 
Н. А. Мікула ; Інститут регіональних досліджень Національної 
академії наук України, Львівський регіональний інститут 
державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України. – (Серія «Транскордонне 
співробітництво»). – Львів, 2012. – 368 с. (Ум.друк.арк. – 
19,3 д.а.). – 300 прим. – ISBN 978-966-02-6617-9.  

9. Шилепницький П. І. Державно-приватне партнерство: теорія і 
практика: монографія / П. І. Шилепницький; Інститут регіональних 
досліджень НАН України. – Чернівці, 2011. – 455 с. (Ум.друк.арк. – 
31,5 д.а). –500 прим. – ISBN 978-966-02-6292-8. 

10. Буднікевич І. М. Муніципальний маркетинг: теорія, методологія, 
практика / І. М. Буднікевич ; НАН України, Ін-т регіон. досл. ; 
наук.ред. Л. Т. Шевчук. – Львів : ІРД НАН України, 2012. – 648 с. 
(Ум.друк.арк. – 35,4 д.а.). – 300 прим. – ISBN 978- 966- 423 -220-0. 

11. Гальків Л. І. Оцінка втрат людського капіталу: теорія, методологія, 
практика : монографія / Л. І. Гальків. – Львів : ІРД НАН України, 
2011. – 444 с. (Ум.друк.арк. – 26,27 д.а.). – 300 прим. – ISBN 
978-966-397-157-7. 

12. Кузьмин В. М. Стратегічне управління розвитком територій : 
монографія. – Івано-Франківськ, 2012. – 196 с. (Ум.друк.арк. – 
11,39 д.а.). – 300 прим. – ISBN 978-966-02-6583-7. 

13. Феленчак Ю. Ризики демографічних втрат в Україні: регіональний 
вимір : монографія / за ред. Л. Т. Шевчук. – Львів : ІРД НАН 
України, 2012. – 204 с. (Ум.друк.арк. – 11,86 д.а.). – 300 прим. – 
ISBN 978-966-02-6583-7. 

14. Пабат О. В. Економічна безпека держави: інноваційні фактори : 
монографія. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН 
України, 2012. – 168 с. (Ум.друк.арк. – 9, 78 д.а.). – 500 прим. – 
ISBN 978-966-02-6333-8. 

 

Підручники, навчальні посібники, брошури, 
науково-популярні видання: 

1. Менеджмент європейської економічної інтеграції: підручник / 
С. М. Писаренко, Н. В. Горін, Л. А. Українець та ін. ; за ред. 
С. М. Писаренко. – К. : Знання, 2012. – 373 с. (Ум.друк.арк. – 
23.6 д.а.). – 500 прим. – ISBN 978-966-346-818-1. 
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2. Стадницький Ю. І. Просторова організація систем: словник-довід-
ник / Ю. І. Стадницький, І. М. Комарницький. – Хмельницький: 
ПП «Медобори-2006», 2012. – 376 с. (Ум.друк.арк. – 21 д.а.). – 
300 прим. – ISBN 978- 966-1638-93-7.  
Комарницький І. М. – Національний університет «Львівська 
політехніка». 

3. Іщук С. О. Інвестиційна діяльність у Західному регіоні України: 
стан, тенденції, ефективність / С. О. Іщук, Т. В. Кулініч, С. М. Ткач ; 
Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2012. – 
114 с. (Ум.друк.арк. – 6,55 д.а.). – 100 прим. – ISBN 978-966-02-
6288-1. 

4. Іванкова-Стецюк О. Виклики та адаптаційні резерви полілокальних 
родин українських трудових мігрантів / О. Іванкова-Стецюк, 
Г. Селещук, В. Сусак. – Львів : Інститут регіональних досліджень 
НАН України ; Комісія УГКЦ у справах мігрантів, 2011. – 104 с. 
(Ум.друк.арк. – 5,3 д.а.). – 100 прим. – ISBN 978-966-02-6320-8. 

 
 

Інститут видає щоквартальний науково-практичний журнал 
«Регіональна економіка» . У 2012 р. вийшло чотири номери журналу 
загальним обсягом 72,49 д. а.  

Інститутом видається збірник наукових праць ”Соціально-
економічні проблеми сучасного періоду України” (Свідоцтво про 
державну реєстрацію КВ № 13522-2406ПР, видане Міністерством 
юстиції України 14.12.2007 р.). ISSN 2071–4653. Протягом 2012 р. 
надруковано 5 випусків збірника загальним об’ємом 123,0 д.а. 
1. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 

Гірські території:проблеми та перспективи розвитку : [ зб.наук. 
пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; редкол.: 
В. С. Кравців (відпов. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 1 (93). – 454 с. 
(24,84 д.а.). – 100 прим.  

2. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 
Проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір 
(Збірник наукових праць) / НАН України. Ін-т регіональних 
досліджень ; редкол.: відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2012. – 
Вип. 2 (94). – 647 с. (29,7 д.а.). – 100 прим.  

3. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 
Модернізація економічного розвитку регіону (Збірник наукових 
праць) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: 
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відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2012. – Вип. 4 (96). – 450 с. 
(28.73 д.а.) – 100 прим.  

4. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 
Інвестиційна діяльність у регіоні і важелі підвищення її 
ефективності : [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних 
досліджень ; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2012. – 
Вип. 5 (97). – 300 с. (16,75 д.а.). – 100 прим.  

5. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 
Актуальні проблеми регіонального розвитку : [зб. наук. пр.] / НАН 
України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол.: В. С. Кравців 
(відп. ред.). – Львів, 2012. – Вип. 6 (98). – 429 с. (22,98 д.а.). – 
100 прим. 
 
Науковці Інституту також висвітлювали актуальні проблеми 

соціально-економічного розвитку держави та її регіонів у засобах 
масової інформації, зокрема, передачах Львівського телебачення та 
радіо. Так, 1.07.2012 р. програма Львівського телебачення «Нова 
генерація» була присвячена висвітленню основних напрямів діяльності 
Інституту. У друкованих засобах масової інформації опубліковано 
11 статей (у т.ч. в газетах «День», «Україна молода»). 

В цілому за 2012 р. науковцями Інституту опубліковано 
402 наукові статті, в т.ч. 27 – в зарубіжних виданнях. 

Загальний обсяг опублікованої наукової продукції Інституту за рік 
становить 738,31 д.а., з них співробітникам Інституту належить 
593,08 д.а. 

 
 



 

 

Видавнича діяльність ІРД НАН України у 2012 р. 
Монографії Статті, кількість 

Кіль-
кість 

Обсяг 
(обл.-
вид. 
арк.) 

Підручники, 
навчальні 
посібники, 
кількість 

Довідники, 
науково-
популярна 
література, 
кількість 

Опублі-
ковані 

брошури, 
рекомен-
дації, 

методики,
кількість 

у вітчиз-
няних 

виданнях

у зару-
біжних 
виданнях

у 
препринтах 

у наукових 
фахових 
журналах 
(вітчизн і 
зарубіжн.), 
що входять 
до міжна-
родних баз 
даних 

Тези, 
кількість

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 282,3 1 3 6 375 27 – 27 165 
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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.) 

– – – – 3 62.85 11 219.45 - - 
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ІХ. МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-
ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Протягом 2012 р. розвивалося міжнародне наукове 
співробітництво Інституту із науково-дослідними установами країн ЄС 
(Польщі, Угорщини, Словаччини), а також із науковими закладами 
країн СНД (Росії, Білорусі). Співробітництво здійснювалося як на 
основі прямих двосторонніх зв’язків, так і в рамках діючих угод про 
наукову співпрацю з такими закордонними установами : 
 Державною вищою школою фахової освіти (м. Ярослав, Польща); 
 Відділом економіки Жешувського університету (Польща); 
 Географічним факультетом Лодзького університету (Польща); 
 Академією Свєнтокшицькою ім. Яна Кохановського в Кєльце  

(Польща); 
 Факультетом економіки та суспільних наук Ніредьгазького 

інституту (Угорщина); 
 Економічним факультетом Кошицького технічного університету 

(Словаччина); 
 Інститутом економіки НАН Білорусі (м. Мінськ, Білорусь); 
 Інститутом проблем економічного відродження (м. Санкт-

Петербург, Росія). 
Основними формами міжнародної співпраці Інституту є: 

організація спільних наукових конференцій та семінарів, підготовка 
наукових кадрів, публікація статей у виданнях установ-партнерів, 
координація наукових досліджень визначеної тематики, підготовка та 
реалізація спільних проектів тощо.  

Основними тематичними напрямами міжнародного наукового 
співробітництва Інституту у звітному році були: 
 Проблеми соціально-економічного розвитку прикордонних 

регіонів та транскордонного співробітництва в умовах 
інтеграційних та глобалізаційних впливів; 

 Соціально-економічні та еколого-економічні дослідження 
Карпатського регіону;  

 Просторовий розвиток та територіальне планування регіонів. 
За звітний  період науковцями Інституту опубліковано 27 статей та 

20 тез в зарубіжних наукових виданнях загальним обсягом 16,9 д.а. 
В т.ч. у виданнях країн далекого зарубіжжя (Польща, Словаччина, 
Румунія, Сербія. Болгарія, Чехія) опубліковано 18 статей та 13 тез, 
країн СНД (Росія, Білорусь Казахстан) – 9 статей та 7 тез.  Подано до 
друку у закордонні видання 22 статі. Закордонними науковцями 
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опубліковано 12 статей в наукових виданнях Інституту загальним 
обсягом 6,9 д.а.  

Крім того, в рамках угоди про співробітництво із Лодзьким 
університетом (Польща) закінчено підготовку спільного збірника 
наукових праць (на англійській мові) «Львів-Лодзь на зламі ХХ та ХХІ 
століть – порівняльні дослідження», який буде опублікований у 2013 р. 
у Польщі.  

Інститут був безпосереднім співорганізатором 4 міжнародних 
конференцій та семінарів в Україні, до участі в яких було залучені 
закордонні науковці, та 1 – у Польщі.  

Так, 24.02.2012 року в Інституті відбулось засідання українсько-
польської робочої групи з питань організації спільних досліджень. 
Учасниками засідання були українські та польські науковці, 
представники органів місцевого самоврядування та управлінь 
статистики обох країн. З польської сторони участь у роботі взяли 
представники Державної вищої технічно-економічної школи у 
м. Ярославі, Жешувського університету, Управління статистики у 
м. Жешуві Ярославського повіту Підкарпатського воєводства. 
З українського боку до складу робочої групи ввійшли представники 
Інституту регіональних досліджень НАН України, Львівського 
інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ, 
головного управління статистики у Львівській області, Яворівської 
районної державної адміністрації, Національного Представництва 
України в Карпатському Єврорегіоні. Обговорено перспективи спільної 
підготовки та реалізації наукових проектів, які стосуються дослідження 
розвитку транскордонних ринків та інвестиційної привабливості на 
рівні адміністративних районів. У звітному році розроблено проектні 
пропозиції для подачі на конкурси Програм Європейського Союзу. 

Інститут був співорганізатором спільно із польськими науковими 
установами Міжнародної конференції «Транскордонний простір: нові 
виклики  регіонального розвитку в демократичному світі» (Ярослав – 
Жешув – Львів, 17-19.10.2012 р.) (International Conference «Transborder 
areas – new challenges of regional development in democratic world»). В 
рамках проведення конференції Інститут, спільно з Інститутом 
банківської справи УБС НБУ 19.10.2012 р., провів у м. Львові секційне 
засідання цієї конференції на тему «Транскордонна статистика – 
інформаційні засади регіональної політики», на якому науковцями 
Інституту було виголошено 6 доповідей. За результатами конференції, 
за ініціативою Інституту створена робоча група із формування 
наукового інформаційно-статистичного транскордонного кластеру за 
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участю наукових установ та статистичних управлінь прикордонних 
регіонів України та Польщі.  

З проблематики впливу інтеграційних та глобалізаційних процесів 
на соціально-економічний розвиток України та її регіонів науковці 
Інституту взяли участь у таких міжнародних конференціях: 
IV Міжнародній науковій конференції «Східний вимір глобалізації: 
політичні, економічні та культурні виклики Євроазійського регіону» 
(м. Кельце, Польща, 11.03.2012 р.), Міжнародній науково-практичній 
конференції «Транснаціональні сім’ї як наслідок української трудової 
еміграції: проблеми та шляхи їх розв’язання» (м. Львів, 22.03.2012 р.), 
VI Міжнародній науково-практичній дистанційній конференції 
«Проблеми і перспективи соціально-економічного реформування 
сучасної держави та суспільства», (м. Москва, Росія, 27-28.03.2012 р.), 
Міжнародній науково-практичній конференції «Соціально-економічні 
проблеми України в глобальному просторі» (м. Чернівці, 
26-27.04.2012 р.), Міжнародній конференції «Активність господарюючих 
суб’єктів у змінних економічних умовах» (м. Ярослав, Польща, 
20-22.06.2012 р.), VІI Міжнародній науково-практичній конференції 
«Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір» 
(м. Львів, 20-22.06.2012 р.), Міжнародній науково-практичній 
конференції «Розвиток Польщі в структурі Європейського Союзу» 
(м. Кельце, Польща, 26-28.09.2012 р.), ІІІ Міжнародній науково-практич-
ній конференції «Соціальна сфера суспільства: інноваційні тенденції 
розвитку» (м. Краснодар, Росія, 19.10.2012 р.), XI Міжнародній науковій 
конференції «Білорусь в сучасному світі» (м. Мінськ, Білорусь, 
30.10.2012 р.), Міжнародній науково-практичній конференції 
«Управління інноваційним розвитком регіону» (м. Владимир, Росія, 
11-12.12.2012 р.), та ін. 

Вчені Інституту також взяли участь у низці міжнародних 
конференцій та семінарів з проблематики сталого розвитку 
Карпатського регіону, зокрема у: IV Міжнародній конференції циклу 
«Європа Карпат» (м. Перемишль, Польща, 25.02.2012 р.), ІХ Міжнародній   
науково-практичній  конференції «Ресурси природних вод Карпатського 
регіону. Проблеми охорони та раціонального  використання» (м. Львів, 
23-24.05.2012 р.), 2-му Міжнародному конгресі «Захист навколишнього сере-
довища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» (м. Львів, 
19-22.09.2012 р.), I Міжнародній науково-практичній конференції 
«Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» (м. Івано-
Франківськ, 20-22.09.2012 р.), VI Міжнародній конференції «Географія і 
туризм: національний та міжнародний досвід» (м. Львів, 5-7.10.2012 р.,), 
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Міжнародній науково-практичній  конференції «Замки та фортеці у 
розвитку сучасного туризму» (м. Гнєв, Польща, 6-7.12.2012 р.) та ін. 

Науковці Інституту взяли участь у конференціях, засіданнях та 
круглих столах, присвячених питанням європейської інтеграції та 
транскордонного співробітництва, зокрема у: Міжнародній конференції 
«Українсько-польський кордон. Шанси чи бар'єри соціально-
економічного розвитку» (м. Красічин, Польща, 01.02.2012 р.), засіданні 
комісії з питань транскордонного співробітництва Українсько-
Польської Міжурядової координаційної ради (м. Львів, 31.05.2012 р.), 
Міжнародній науково-практичній конференції  «Проблеми та 
перспективи  розвитку співробітництва між країнами Південно-Східної 
Європи в рамках Чорноморського Економічного Співробітництва і  
ГУАМ» (м. Свищов, Болгарія, 18-19.09.2012 р.), Міжнародній науково-
практичній конференції «Україна – Болгарія – Європейський Союз: 
сучасний стан і перспективи» (м. Варна, Болгарія, 13-19.09.2012 р.), 
IV Міжнародній науково-практичній конференції “Економічна політика 
країн ЄС” (м. Донецьк, 1-3.10.2012 р.), засіданні робочої групи 
«Міжнародна мережа співробітництва воєводства Люблінського» 
(м. Люблін, Польща, 21-22.11.2012 р.) тощо. 

Всього науковці Інституту взяли участь у 30 міжнародних 
конференціях та семінарах за кордоном та 68  в Україні.  Статистичні 
дані про міжнародну діяльність інституту наведені у формі ІХ-І. 

Грантів міжнародних та зарубіжних організацій, безпосередньо 
отриманих Інститутом, у 2012 році не було.  

Протягом 2012 року здійснено 3 закордонних відрядження вчених 
Інституту для участі у конференціях, зустрічах та переговорах, в т.ч. 3 – 
за безвалютним обміном. За цей період прийнято 9 іноземних вчених. 

Інститут є відомим за кордоном центром підготовки наукових 
кадрів. 3 провідних вчених Інституту задіяні до читання лекцій в 
закордонних організаціях-партнерах. Зокрема, д.е.н., проф. 
Стадницьким Ю.І. розроблено курс лекцій із спеціальності 
«Просторова економіка», який викладається у Вищій школі економіки, 
туризму та суспільних наук в м. Кельце (Польща). У рамках угод про 
співробітництво у наступному році передбачається стажування в 
Інституті трьох польських науковців з університетів м. Жешува та 
м. Лодзь.  

Інститут регіональних досліджень НАН України в особі д.е.н., 
проф. Кравціва В.С. та д.е.н., проф. Мікули Н.А. бере участь в роботі 
Українсько-польської міжурядової Координаційної Ради з питань 
міжрегіонального співробітництва. Д.е.н., проф. Мікула Н.А. також є 
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членом українсько-польської Комісії з питань транскордонного 
співробітництва. Вчені Інституту беруть участь у засіданнях 
Національного представництва України в Карпатському єврорегіоні.  

Директор Інституту, д.е.н., проф. Кравців В.С. є  дійсним членом 
Європейської Академії природничих наук (м. Ганновер) та членом-
кореспондентом Російської академії природознавства. 

У 2013 році основна увага у питаннях міжнародного 
співробітництва буде приділена розвитку спільних досліджень з питань 
формування транскордонних кластерів, дослідженням транскордонних 
ринків та інвестиційної привабливості прикордонних територій. 
Заплановано формалізація співпраці та підписання нових угод про 
співробітництво з науково-дослідними установами Варшави та Щеціна 
(Польща). Передбачаються підготовка спільних проектів, публікація 
спільних видань та проведення спільних конференцій, стажування в 
Інституті науковців з польських установ-партнерів, відрядження 
працівників Інституту в наукові установи Польщі, Угорщини, 
Словаччини, Білорусі, Росії та прийом іноземних вчених з цих країн в 
рамках безвалютного еквівалентного обміну. 
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Х. КАДРИ 

На кінець звітного року в Інституті працювало 138 працівників 
разом з 14 сумісниками. 

Серед 78 наукових працівників (сумісників - 13) докторів наук – 19 
(сумісників – 7),  кандидатів наук – 44 (сумісників – 6). 

Середній вік докторів наук – 56 років, кандидатів наук – 43 роки, 
наукових працівників – 46 років. 

 
Показники підготовки наукових кадрів 
Згідно з постановою Президії НАН України №301 від 03.11.04 в 

Інституті діє план підготовки докторів та кандидатів наук. Загалом у 
звітному році співробітниками, докторантами,  аспірантами Інституту 
було захищено 1 докторську та 4 кандидатські роботи. 2 дисертації  
співробітників Інституту були захищені на засіданнях спеціалізованої 
вченої ради Д 35.154.01, одна - на  засіданні спеціалізованої вченої ради 
К 35.154.02 (які діють в Інституті), а дві кандидатські дисертації – в 
інших спецрадах. 

Всього на засіданнях спеціалізованої вченої ради 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», за звітний рік в Інституті 
захищено 2 докторських і 8 кандидатських дисертацій, з яких 1 – 
співробітником Інституту і 5 – аспірантами Інституту. Захисту 
дисертацій у формі наукових доповідей не було.  

На засіданнях спеціалізованої вченої ради К 35.154.02 із захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за  
спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» за звітний рік 
захищено 17 кандидатських дисертацій, з яких 1 –  співробітником 
Інституту і 1 – аспірантом Інституту. 

 
Відомості про роботу аспірантури та докторантури 
У 2012 році на навчання в аспірантуру вступило 6 осіб, з них 3 – 

з відривом від виробництва, 3 – без відриву від виробництва. 
Закінчили навчання в аспірантурі у звітному році 9 осіб: з них 3 – 

з відривом від виробництва, 6 – без відриву від виробництва (1 аспірант 
навчався в цільовій аспірантурі без відриву від виробництва на 
замовлення Львівського  Інституту банківської справи Університету 
банківської справи НБУ).  
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На роботу в Інститут зараховано 1 випускника аспірантури, що 
навчався з відривом від виробництва.  

Станом на 31.12. 2012 р. в аспірантурі Інституту перебуває 
29 аспірантів: 13 – з відривом від виробництва, 16 – без відриву від 
виробництва. 

На договірних засадах в аспірантурі Інституту без відриву від 
виробництва навчається 2 аспіранти: 1 -  за рахунок власних коштів, 1 – 
на замовлення Львівського  Інституту банківської справи Університету 
банківської справи НБУ. 

 
Докторантура 
В докторантуру Інституту у 2012 році зараховано 2 особи, 

завершили перебування в докторантурі 3 докторанти, з них 1 
працевлаштований в Інституті. 

В докторантурі Інституту станом на 31.12. 2012 р. перебуває 
8 докторантів, з них один віком до 35 років.  

 
Відомості про молодих вчених 
Протягом звітного періоду в Інституті працювало 36 молодих 

працівників (віком до 35 років). На роботу у віці до 35 років у звітному 
році прийнято 6 осіб 

В Інституті функціонує Рада молодих вчених відповідно до 
«Положення про діяльність Ради молодих вчених Інституту 
регіональних досліджень НАН України». Голова Ради – 
к.е.н. Щеглюк С.Д.  

Рада забезпечує участь молодих вчених Інституту в різноманітних 
молодіжних конкурсах, грантах, наукових конференціях, а також надає 
консультації та допомогу молодим науковцям при підготовці 
документів на здобуття премій та стипендій. 

У звітному році молоді науковці Інституту взяли участь у роботі 
7 конференцій для молодих вчених, зокрема у: Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Актуальні проблеми економіки: теоретичні та 
практичні аспекти» (м. Дніпропетровськ, 27-28.01.2012 р.); 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-
інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому 
самоврядуванні» (м. Острог, 22.02.2012 р.); науково-практичній 
конференції студентів і молодих вчених «Управління в сучасних 
умовах: новітні підходи і проблеми практики» (м. Тернопіль, 29.02–
01.03.2012 р.); VІІІ Науково-технічній  конференції науково-
педагогічних працівників та студентів «Проблеми та перспективи 
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розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в 
Україні» (м. Львів, 26-31.03.2012 р.); ІV звітній науково-практичній 
конференції студентів, аспірантів та викладачів "Наукові дослідження 
молоді" (м. Дубно, 25.04.2012 р.);  міжнародній конференції  «Молодь у 
вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення» 
(м. Кам’янець-Подільський, 15–20.10.2012 р.) та ін. 

Продовжувалася співпраця Ради молодих вчених Інституту із 
Львівською обласною Малою академією наук. У 2012 р. молоді вчені 
Інституту брали участь у таких заходах Львівської обласної МАН:  
 у проведенні II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідних робіт учнів-членів обласної МАН (м. Львів, 
18.02.2012 р.);  

 у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції 
«Україна очима молодих» (м. Львів, 13- 15.03.2012 р.,), 
організованої Національним центром «Мала академія наук 
України» та Львівською обласною Малою академією наук; 

 у рамках святкування Фестивалю науки (20.04.2012 р.) прочитана 
лекція к.г.н. Теслюка Р.Т. на тему: «Сучасні тенденції 
демографічних змін у Карпатському регіоні України» для  учнів з 
економічного, географічного й біологічного профілів. 

 
У звітному році к.е.н., н.с. Андрусишин Н.І., к.н. з держ. управ., 

н.с. Біль М.М., к.геогр.н., с.н.с. Теслюку Р.Т. Постановою Верховної 
Ради України №5516-VІ від 06.12.2012  присуджено премію Верховної 
Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі 
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 
розробок за 2012 рік за роботу «Мобільність і якість життя населення в 
умовах соціально-культурної трансформації суспільства: регіональний 
аспект». 

Стипендію Президента України для молодих вчених отримував 
к.е.н. Теслюк  Р.Т. 

Стипендію НАН України для молодих вчених отримували к.е.н. 
Тимечко І.Р., к.е.н. Притула Х.Р., Бегень О.Р. 

У звітному році премію Львівської обласної державної 
адміністрації і Львівської обласної ради для відомих учених і знаних 
фахівців отримав д.е.н., професор Вовканич С. Й., премії для 
талановитих молодих вчених і спеціалістів отримали: пров. інж. 
Махонюк О.В., інж. 1. кат. Гусєва М.О., інж. Злидник Ю.Р. 
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XI. ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
ІНСТИТУТУ 

Назви ресурсів, 
які є власністю 

установи 

Категорія ресурсу 
 Зміст ресурсу  

Характеристика 
формату 
цифрового 

представлення 
ресурсу  

1 2 3 4 
Інтранет сервер веб-сторінка Сервер 

внутрішньої 
статистики, 

обміну інформації

Php, MySql 

База даних видань 
та каталог 
бібліотеки 

веб-сторінка, 
база даних 

База даних 
наукових видань 

Інституту, 
бібліотечний 

каталог 

Php, MySql 

Комплексна 
інформаційно-
правова система 
«ЮристПРОФ» 

інформаційні 
ресурси  

Внутрішнє 
законодавство 
України та 
міжнародне 
законодавство 

Exe 

Статистичний 
програмний 
продукт  

«Паспорт 
регіону» 

база даних Основні 
показники 
соціально-

економічного 
становища 
Львівщини 

Exe 
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ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

У звітному році Інститут здійснював наукові дослідження, 
спрямовані на розробку наукових основ регіональної політики, 
обґрунтування перспектив ефективного використання природно-
ресурсного, соціально-демографічного, промислового, інвестиційного 
потенціалу територій, забезпечення сталого розвитку сільських та 
гірських територій, підвищення конкурентоспроможності прикор-
донних територій. Результати фундаментальних досліджень та 
прикладні розробки з широкого спектру проблем регіонального 
розвитку висвітлені  у наукових доповідях, концептуальних, 
методичних, аналітичних, прогнозних матеріалах, які представлені 
центральним та регіональним органам влади, органам місцевого 
самоврядування.  

Активізувалася співпраця із регіональними та місцевими органами 
влади щодо вирішення конкретних проблем регіонального та місцевого 
розвитку. З цією метою Інститут організував серію круглих столів з 
обговорення актуальних проблем регіонального розвитку. 

Інститут координував свою діяльність з науково-дослідними 
установами Відділення економіки НАН України та активно 
співпрацював з вищими   навчальними закладами Міністерства освіти, 
науки, молоді та спорту України, зокрема в рамках в рамках науково-
навчального комплексу «Економосвіта».  

Розвивалося міжнародне наукове співробітництво Інституту із 
науково-дослідними установами країн  ЄС, Росії, Білорусі. У 2012 р. 
відбулося збільшення кількості та обсягу наукових публікацій 
співробітників Інституту за кордоном.  

Кадрова політика в Інституті здійснювалась з орієнтацією на 
підвищення професійного рівня наукових кадрів та омолодження 
кадрового складу. 

В контексті стратегічних завдань, які ставляться перед 
економічною наукою, діяльність Інституту у 2013 році повинна 
відповідати визначеним пріоритетним напрямам фундаментальних 
досліджень, та реальним потребам практики.  

Особлива увага у 2013 р. буде звернута на:  
 активізацію роботи наукового колективу Інституту щодо 

збільшення обсягів спеціального фонду бюджету за рахунок 
розширення госпдоговірної тематики на замовлення центральних та 
регіональних органів  влади,  місцевого  самоврядування та 
бізнесових  структур, виконання конкурсних тем та грантів; 
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 вдосконалення координації діяльності Інституту з органами 
центральної та регіональної влади, установами Відділення 
економіки НАН України з підготовки документів 
концептуального та прогностичного характеру, національних 
доповідей, методичних рекомендацій і методик та їх впровадження 
в практичну діяльність;  

 розширення практики проведення круглих столів з обговорення 
актуальних проблем  регіонального та місцевого розвитку, 
проведення виїзних засідань за участю представників органів 
влади, підприємницьких структур та громадських організацій; 

 активізації співпраці із іноземними партнерами у підготовці 
та реалізації спільних проектів, підтримці участі 
співробітників Інституту в роботі міжнародних конференцій, 
збільшенню кількості публікацій у закордонних наукових 
виданнях; 

 вдосконаленню роботи із вищими навчальними закладами, 
публікації спільних видань, виконанню спільних проектів 
впровадженню результатів досліджень у навчальний процес; 

 виступам та публікаціям провідних наукових працівників Інституту 
у засобах масової інформації з актуальних проблем розвитку 
держави та її регіонів. 
Кадрова політика в Інституті буде здійснюватись в напрямку 

омолодження наукового потенціалу, підготовки наукових кадрів та 
залучення до наукової роботи здібної молоді. 
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С Т Р У К Т У Р А 
Інституту регіональних досліджень НАН України 

(на 1.02.2013 р.) 

 Рік утво-
рення 

Керівник, 
прізвище, 

науковий ступінь, 
звання 

Напрям досліджень 

Інститут 
регіональних 
досліджень 

1964 
1994 

КРАВЦІВ  
Василь 

Степанович,  
д.е.н., професор 

Наукові засади розвитку регіональної політики та територіальних 
суспільних систем; еколого-економічні проблеми та перспективи 
раціонального використання природно-ресурсного потенціалу  регі-
онів України, сталого розвитку гірських територій; фінансові 
ресурси регіону та проблеми його інноваційно-інвестиційного 
забезпечення; перспективи розвитку транскордонного співробіт-
ництва та підвищення конкурентоспроможності прикордонних 
територій; соціально-демографічний потенціал регіонів та 
міграційні процеси; прогнозування розвитку сільських територій; 
розвиток виробничої сфери та інвестиційна діяльність в регіонах; 
формування та реалізація регіональної структурної політики  

1. Відділ 
регіональної 
екологічної 
політики 

1980 КРАВЦІВ  
Василь 

Степанович,  
д.е.н. , професор 

Соціально-економічні проблеми екологічної безпеки, наукові 
основи формування регіональної екологічної політики та механізмів 
її реалізації, обґрунтування стратегії освоєння природно-ресурсного 
потенціалу регіону, еколого-економічні проблеми  сталого розвитку 
гірських територій; екологічні інновації 

2. Відділ 
регіональної 
економічної 
політики  

2009 ШУЛЬЦ  
Світлана 

Леонідівна,  
д.е.н., с.н.с. 

Теоретичні та прикладні аспекти формування та реалізації 
регіональної економічної політики; дослідження процесів та явищ 
трансформації економічного простору регіонів; аналіз та оцінка 
економічного потенціалу регіонів; дослідження інноваційних 
процесів у розвитку регіональних економічних систем; удоско-
налення інституційного забезпечення реалізації регіональної 
політики; розробка програмних документів регіонального розвитку 
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3. Відділ 
соціально-

гуманітарного 
розвитку регіону 

2009 САДОВА  
Уляна Ярославівна, 
д.е.н., професор 

Теоретико-методологічні засади дослідження проблем людини та 
середовища її життєдіяльності в контексті новітніх концепцій 
соціальної економіки та регіоналістики. Вивчення специфіки, 
відтворення людського потенціалу (соціально-демографічного, 
трудового, культурно-освітнього, екістичного), виходячи із 
сучасних тенденцій трансформації регіональних ринків. 
Розробка методів та прийомів аналізу і прогнозу явищ та 
процесів соціально-гуманітарної сфери регіону; побудова 
моделей регіональної соціальної політики та механізмів її 
реалізації; медико-демографічні, соціально-трудові, історико-
світоглядні, етнокультурні, міграційні аспекти соціального 
управління у регіоні 

4. Відділ 
прогнозування та 
розвитку сільських 

територій 

1964 БОРЩЕВСЬКИЙ  
Віктор Валентинович, 

д.е.н., доцент 

Теоретичні та методологічні засади прогнозування розвитку 
регіонів і сільських територій. Розробка методів і прийомів 
аналізу соціально-економічного потенціалу сільських територій, 
обґрунтування системи критеріальних оцінок для визначення 
ефективності їх розвитку. Розробка стратегічних та програмних 
документів щодо розвитку регіонів та сільських територій. 
Обгрунтування засобів нівелювання дивергенції між розвитком 
економіки сільських територій та міських агломерацій. 
Виявлення резервів багатофункціонального розвитку сільських 
територій 

5. Відділ проблем 
ринкової 

інфраструктури 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 прикордонних регіонів з 
використанням кластерного підходу. Дослідження нових форм 
транскордонного співробітництва, проблем розвитку ринкової 
інфраструктури та кон`юктури транскордонних ринків. Вивчення 
механізмів взаємодії у транскордонному просторі 
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6. Відділ проблем 

розвитку  
фінансово-
кредитних 

відносин в регіоні 

1990 СТОРОНЯНСЬКА 
Ірина Зіновіївна, 

д.е.н. 

Теоретичні та методологічні засади фінансового забезпечення 
регіонального розвитку. Джерела формування та напрями реалізації 
фінансового потенціалу регіонів. Оцінювання ефективності 
використання фінансових ресурсів регіону. Механізми активізації 
фінансово-кредитних відносин між суб’єктами господарювання, 
банківськими установами та регіональними органами влади. 
Дослідження та обґрунтування напрямків вдосконалення 
функціонування місцевих бюджетів в Україні. Побудова моделей 
оптимізації міжбюджетних відносин в Україні та методи їх 
реалізації 

7. Відділ розвитку 
виробничої сфери 

регіону та 
інвестицій 

1996 ІЩУК  
Світлана 
Олексіївна,  

д.е.н., професор 

Теоретико-методичні і прикладні засади формування та реалізації 
стратегії розвитку виробничої сфери регіону. Обґрунтування 
організаційно-економічних форм та механізмів залучення 
інвестиційних ресурсів в економіку регіону. Розробка методів 
підвищення ефективності функціонування суб’єктів виробничої 
сфери регіону. Визначення напрямків модернізації основного 
капіталу в регіоні та моделей їх інвестиційного забезпечення 

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-адміністратив-
ного устрою; обгрунтування методологічних основ просторового 
розвитку та проектування територіальних систем різного 
ієрархічного рівня (проектів та схем районного планування, гене-
ральних планів населених пунктів); економічне моделювання транс-
формаційних процесів розвитку територіальних суспільних систем; 
регіональний менеджмент та маркетинг в розвитку територіальних 
суспільних систем; розробка механізмів управління територіаль-
ними суспільними системами різного ієрархічного рівня 
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КООРДИНАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

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

 
Відділення економіки НАН України  

 
 
 Науково-навчальний 
комплекс „Економосвіта» 

Інститут регіональних 
досліджень НАН України 

Західний науковий центр 
НАН та МОН України

Вищі навчальні заклади та науково-
дослідні інститути 

Установи НАН України Центральні та регіональні 
органи влади 

89 
ДУ “Інститут економіки та  

прогнозування  НАН України», 
ДУ «Інститут економіки 

природокористування та сталого 
розвитку» 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,  
Інститут екології Карпат 

НАН України  
та ін. 

 

 Львівський інститут банківської справи 
Університету банківської справи НБУ, 
Національний університет «Львівська 

політехніка»,  
Луцький національний технічний 

університет,  
Волинський національний університет, 
Ужгородський національний університет, 

Тернопільський національний 
економічний університет,  

Львівська комерційна академія,  
Ужгородський національний університет, 

Національний університет  водного 
господарства та природокористування 

та ін. 

Кабінет Міністрів України, 
Верховна Рада України, 

Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі,  

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства, 
Міністерство екології та 
природних ресурсів,  

Міністерство аграрної політики та 
продовольства,  

Львівська, Волинська,  
Івано-Франківська, Закарпатська, 

Тернопільська 
облдержадміністрації  

та ін. 
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МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ ІРД НАН УКРАЇНИ 

 
 
 
 
 
 
 

ІРД  
НАН 

України  

Білорусь 
Інститут економіки  

НАН Білорусі 

Росія 
Інститут проблем 
економічного 

відродження (м. Санкт-
Петербург) 

Польща 
 Державна вища технічно-економічна школа  

(м. Ярослав); 
 Жешувський університет (м. Жешув); 
 Академія Свєнтокшиська (м. Кельце); 
 Географічниий факультет Університету м. Лодзь 

Угорщина 
Ніредьгазький інститут 

 ФРН 
Міністерство будівництва 
і транспорту Тюрінгії 

Словаччина 
Кошицький технічний 

університет 
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ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Всьо-
го 

Підготовлено і 
подано розробок 28 41 28 42 33 51 40 63 90 72 79 567 
З них 
впроваджено: 21 22 21 16 19 44 25 43 65 53 60 389 
в т. ч.  
центральним 
органам влади 9 7 7 5 3 11 3 10 38 23 16 132 
 регіональним 
органам влади 8 10 12 7 12 21 13 30 25 28 33 189 

КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Всього 

Кількість органі-
зованих ІРД 
конференцій, 
нарад, семінарів 4 7 13 9 12 12 10 15 12 13 13 120 
Участь науковців 
ІРД у 
конференціях 26 35 30 42 87 104 114 118 140 151 98 945 
Виступи науков-
ців ІРД на 
конференціях 66 79 87 114 163 183 186 188 223 228 185 1474 

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНСТИТУТУ 

Рік Кількість 
співробітників 

Кількість 
наукових 

співробітників 

Кількість 
докторів  
наук 

Кількість 
кандидатів 

наук 

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 

2009 142 79 18 39 

2010 136 75 19 42 

2011 139 77 19 44 

2012 138 78 19 44 
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ПІДГОТ ОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Аспіранти, 
всього 

45 39 39 34 37 39 38 42 33 27 29 

у т.ч.            
денної форми 
навчання 

9 11 15 13 12 10 9 10 12 11 13 

заочної форми 
навчання 

36 28 24 21 25 29 29 32 21 16 16 

Докторанти, 
всього 

6 8 7 5 3 5 8 10 7 9 8 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ 

Докторанти, аспіранти, 
співробітники Інституту 

Співробітники інших 
організацій 

Разом 
Роки 

докторські кандидатські докторські 
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 
2009 2 5 1 23 3 28 
2010 3 11 2 17 5 28 
2011 2 2 3 13 5 15 
2012 1 4 1 21 2 25 
Всього 21 75 28 230 49 305 

 

ПРО СТИПЕНДІАТІВ ПРЕЗИДЕНТА ТА НАН УКРАЇНИ 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Стипендіатів, всього 4 4 7 7 7 7 7 6 7 8 7 

у т.ч.            
стипендіатів 
Президента України 

1 1 2 1 1 1 І 1 1 1 1 

стипендіатів НАН 
України 

3 3 5 2 2 2 2 2 2 3 3 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Обсяг фінансування Інституту за період 2002–2012 рр.(тис. грн.) 
Вид тематики 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Фундаментальні 
дослідження 

726,1 840,2 1206,1 1793,4 2344 3045,3 4223,3 4201,5 4667,4 4165,1 4926.5 

Прикладні 
розробки у сфері 
розвитку галузей 
економіки 

125,4 125,3 244,0 298,9 268,3 436,3 604,1 544,1 767,1 1000,4 1446,6 

Госпдоговірні 
роботи 

256,1 244,6 467,8 221,6 373,3 334,5 414,5 85,0 320,5 387.5 330.0 

Загальне 
фінансування 1107,6 1210,1 1917,9 2343,9 3007,3 3816,1 5241,9 4830,6 5755,0 5360,5 6703.1 
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КОНФЕРЕНЦІЇ, НАРАДИ, СЕМІНАРИ, 
ОРГАНІЗАТОРОМ АБО СПІВОРГАНІЗАТОРОМ 
ЯКИХ ВИСТУПАТИМЕ ІНСТИТУТ У 2013 РОЦІ 

Назва 
Дата 
прове-
дення 

Місце 
прове-
дення 

Відпові-
дальні за 

організацію 
від ІРД НАН 
України 

Співорганізатори 

1 2 3 4 5 
Постійно діючий 

науково-методичний 
семінар «Регіональна 

політика та 
транскордонне 
співробітництво»  

щоквар-
тально

м. Львів Кравців В.С., 
Коломієць 

І.Ф., 
Мікула Н.А. 

 

Постійно діючий 
навчально-

методичний семінар 
для аспірантів та 

здобувачів Інституту 

про-
тягом 
року 

м. Львів Караванський 
О.В., 

Щеглюк С.Д.

 

Круглий стіл  
«Проблеми 
формування і 

розвитку банківської 
системи України та 

механізми їх 
вирішення» 

квітень м. Львів Сторонянська 
І.З. 

Львівський інститут 
банківської справи 

УБС НБУ 

Семінар для учнів 
Львівської обласної 
малої академії наук 
«Сучасні напрями 
регіональних 
досліджень» 

квітень м. Львів Щеглюк С.Д. Львівська обласна 
мала академія наук 

Круглий стіл з 
питань реалізації 
регіональної 

структурної політики

червень м. Львів Коломієць 
І.Ф., 

Шульц С Л. 

 

Круглий стіл «Досвід 
вирішення еколого-
економічних проблем 
у транскордонних 

регіонах» 

вере- 
сень 

м. Львів Жук П.В., 
Мікула Н А.
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ІІ Міжнародна 
науково-практична 

конференція 
«Міграційні процеси 
в Україні: сучасні 

виклики та 
регіональна 
специфіка» 

жовтень м. Львів Кравців В.С.,
Садова У.Я. 

 

Західний науковий 
центр НАН України 

та МОНМС 
України; 
ННК 

„Економосвіта” 

Круглий стіл 
«Механізми взаємодії 
у транскордонному 

просторі» 

жовтень м. Львів Коломієць 
І.Ф., 

Мікула Н.А. 

 

Круглий стіл 
««Модернізація 
фінансових 
механізмів 

регіонального 
розвитку»» 

листо-
пад 

м. Львів Коломієць 
І.Ф., 

Сторонянська 
І.З. 

 

 

Круглий стіл  
«Пріоритети, 
механізми та 
інструменти 
соціально-

економічного 
розвитку 

периферійних 
територій західних 
регіонів України» 

листо-
пад 

м. Львів Борщевський 
В.В. 

Регіональний філіал 
Національного 
інституту 

стратегічних 
досліджень в 
м. Львові;  

кафедра історії 
України та 

економічної теорії 
Львівського 
національного 
університету 
ветеринарної 
медицини та 
біотехнологій  

 



 

ПЛАН ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ  
РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ НА 2013 РІК 

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

№ 
п/
п 

Назва видання Вид видання 
Термін 

виконання 
Відповідальні 
виконавці 

1 2 3 4 5 
1. Карпатський регіон: актуальні проблеми та 

перспективи розвитку 
Том 1.  «Екологічна безпека та природно-
ресурсний потенціал» 

колективна 
монографія 

березень д.е.н. Кравців В.С. 

2. Карпатський регіон: актуальні проблеми та 
перспективи розвитку 
Том 2. «Соціально-демографічний потенціал 
Карпатського регіону: актуальні проблеми і 
перспективи розвитку» 

колективна 
монографія 

березень д.е.н. Садова У.Я. 

3. Карпатський регіон: актуальні проблеми та 
перспективи розвитку 
Том 3. «Фінанси Карпатського регіону: сучасний 
стан та потенціал нарощення» 

колективна 
монографія 

березень д.е.н. Сторонянська І.З. 

4. Карпатський регіон: актуальні проблеми та 
перспективи розвитку. 
Том 4. «Промисловий потенціал Карпатського 
регіону: сучасний стан та шляхи модернізації» 

колективна 
монографія 

березень д.е.н.Шульц С.Л. 
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5. Карпатський регіон: актуальні проблеми та 
перспективи розвитку Том 5.Малі міста 
Карпатського регіону: сучасний стан та 
перспективи розвитку 

колективна 
монографія 

березень д.е.н. Шевчук Л.Т. 

6. Карпатський регіон: актуальні проблеми та 
перспективи розвитку. 
Том 6. «Сільські території Карпатського регіону 
України: проблеми, тенденції, прогнозування 
розвитку» 

колективна 
монографія 

березень д.е.н. Борщевський 
В.В. 

7. Інститути та інституції регіонального розвитку монографія листопад к.е.н.Максимчук М.В. 
 

Книжкова серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі» 
Головний редактор серії: д.е.н., проф. Іщук С.О. (ISBN 978-966-02-4250-0) 

1. Карпатський регіон: актуальні проблеми та 
перспективи розвитку 
Том 7.  «Інвестиційна діяльність у Карпатському 
регіоні України 

колективна 
монографія 

березень д.е.н. Іщук С.О. 

2. Стратегічні пріоритети та механізми 
інноваційного розвитку сільських територій 
західних регіонів України 

колективна 
монографія 

листопад д.е.н. Борщевський 
В.В. 
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Книжкова серія «Транскордонне співробітництво» 

Головний редактор серії: д.е.н.,  проф. Мікула Н.А. (ISBN 978-966-02-4251-7) 
1. Карпатський регіон: актуальні проблеми та 

перспективи розвитку  Том 8 «Карпатський 
регіон: розвиток транскордонного співробітництва» 

колективна 
монографія 

березень д.е.н. Мікула Н.А. 

 



 

2. Інфраструктурне забезпечення транскордонних 
ринків праці в Україні 

колективна 
монографія 

квітень д.е.н. Мікула Н.А. 

3. Транскордонні ринки колективна 
монографія 

травень д.е.н. Мікула Н.А. 

 

Підручники і навчальні посібники 

1. Транскордонна статистика методичний 
посібник 

березень. Д.е.н. Мікула Н.А. 

2. Мікроекономіка навчальний  
посібник 

квітень д.е.н. Борщевський В.В.  
к.е.н. Гримак О.Я. 

3. Транскордонні ринки навчальний  
посібник 

вересень д.е.н. Мікула Н.А. 
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Збірник наукових праць 

«Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» 
1. Проблеми інтеграції України у світовий 

фінансовий простір (1/99) 
збірник червень д.е.н. Кравців В.С. 

д.е.н. Сторонянська І.З. 
2. Метрополійні функції обласних центрів 

Західного регіону (2/100) 
збірник вересень д.е.н. Кравців В.С. 

д.е.н. Шевчук Л.Т. 
3. Територіальні міграційні  системи: теорія та 

практика (3/101) 
збірник листопад д.е.н. Кравців В.С. 

д.е.н. Садова У.Я. 
4. Механізми взаємодії у транскордонному 

просторі (4/102) 
збірник листопад д.е.н. Кравців В.С. 

д.е.н. Мікула Н.А. 
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5. Основний капітал регіону та ефективність його 
використання (5/103) 

збірник грудень д.е.н. Кравців В.С. 
д.е.н.Іщук С.О. 

6. Пріоритети, механізми та інструменти соціально-
економічного  розвитку периферійних територій 
західних регіонів України  (6/104) 

збірник грудень д.е.н. Кравців В.С. 
д.е.н. Борщевський В.В. 

 

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. 

4. «Регіональна економіка», № 4 грудень д.е.н. Кравців В.С. 
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