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Приклади розробок, впроваджених в 2017 році  

№ 
п/п 

Назва розробки 

Вид 
тематики 

(державна; 
програмно-
цільова та 
конкурсна 
тематика 
НАН 

України; 

відомча 
тематика; 
госпдоговір
на тематика) 

Показники результативності, значення для 
галузей економіки, економічна 

ефективність 

Місце впровадження 

(назва організації, 
відомча належність,  

адреса) 

Дата 
впрова-
дження 

 

Перспективи 
подальшого 
використання 

 Наукова доповідь 
«Гірська політика: 
європейський досвід 
для України» 

відомча 
тематика 

Представлено основні засади європейської політики 
розвитку гірських територій та особливості її 
секторальних складових. Проаналізовано питання 
підтримки  економічного розвитку і вирішення 
проблем депопуляції гір, а також  збереження їх 
екологічних функцій, місцевої культурної 
спадщини. На базі аналізу європейського досвіду, з 
урахуванням вітчизняних  інституційних та інших 
умов обґрунтовано концептуальні основи політики 
розвитку гірських територій України. 

Комітет Верховної Ради 
України з питань 

екологічної політики, 
природокористування та 

ліквідації наслідків 
Чорнобильської 
катастрофи  

(м. Київ, 

 вул. Грушевського, 5)  

 

20.12.17 Матеріали доповіді 
будуть використані при 
розробці нормативно-
правових документів, 

спрямованих на 
забезпечення розвитку 
гірських територій 

 

Науково-аналітична 
записка 
«Інституційне 
забезпечення 
структурних змін в 

відомча 
тематика 

Проведено аналіз структурних зрушень та 
визначено пріоритети структурної корекції 
економіки західних областей України, 
обґрунтовано наукові засади формування 
інституційного забезпечення структурних змін 

Міністерство фінансів 
України (м. Київ, вул. М. 

Грушевського 12/2 

31.01.17 Використання при 
підготовці 

Міністерством фінансів 
України аналітичних, 

програмних та  
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економіці регіонів 
України»  
 

економіки регіонів, подано пропозиції щодо 
підвищення ефективності структурної 
трансформації економіки регіонів України в 
контексті реалізації заходів регіональної 
структурної політики. 

стратегічних документів 
з питань забезпечення 
структурних змін 
економіки регіонів 

України. 

 

Доповідна записка 
«Проблеми та 
напрями 
удосконалення 
інституційного 
забезпечення 
розвитку 
індустріальних 
парків в Україні» 

відомча 
тематика 

Представлено результати дослідження 
актуального стану та проблем інституційного 
супроводу розвитку індустріальних парків в 
Україні та запропоновано рекомендації щодо 
інституційних інструментів активізації їх 
функціонування. 

 

Комітет Верховної Ради 
України з питань 

європейської інтеграції 

(м. Київ, 

 вул. Грушевського, 5)  

 

27.02.17 Використання при 
розробці нормативно-
правових документів, 

спрямованих на 
забезпечення розвитку  
індустріальних парків в 

Україні. 

 

Науково-аналітична 
записка «Оцінка 
структурних змін 
у промисловому 
секторі економіки 
регіонів України». 

 

відомча 
тематика 

Визначено рівень індустріалізації економіки 
регіонів України та промислову спеціалізацію 
останніх за показником обсягу випуску 
промислової продукції. Проведено аналіз 
структури валової доданої вартості, створеної 
вітчизняною промисловістю на регіональному 
рівні, у розрізі видів промислової діяльності. 
Здійснено комплексну оцінку  ефективності 
промислового сектора економіки регіонів 
України. 

 

Одеська обласна державна 
адміністрація (м.Одеса, пр. 

Шевченка, 4) 

Донецька  обласна державна 
адміністрація (Донецька 

область, м. Краматорськ, пл. 
Миру, 2) 

Запорізька обласна державна 
адміністрація (м.Запоріжжя, 

пр. Соборний, 164) 

Хмельницька обласна 
державна адміністрація (м. 
Хмельницький, майдан 

Незалежності, Будинок Рад)

Луганська обласна державна 
адміністрація (Луганська 
обл., м. Сєвєродонецьк, пр. 

Центральний, 59) 

Тернопільська обласна 
державна адміністрація 

(м.Тернопіль, вул. 
М.Грушевського, 8) 

25.09.17 

 

 03.10.17 

 

04.10.17  

 

12.10.17 

 

 

17.10.17  

 

17.10.17. 

 

Використання при 
розробці та реалізації 

регіональних стратегій та 
програм  

розвиткупромислового 
сектора економіки 
регіонів України. 
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Полтавська обласна 
державна адміністрація 

(м.Полтава, вул. Соборності, 
45) 

 Херсонська обласна 
державна адміністрація 

(м.Херсон, пл. Свободи, 1) 

Кіровоградська обласна 
державна адміністрація 
(м.Кропивницький, пл. 
Героїв Майдану, 1) 

Львівська обласна державна 
адміністрація (м.Львів, вул. 

Винниченка, 18) 

Івано-Франківська обласна 
державна адміністрація 

(м.Івано-Франківськ, вул. 
Грушевського, 21) 

18.10.17 

 

 

20.10.17 

 

03.11.17 

 

03.11.17 

 

07.11.17 

 

 

Наукова доповідь 
«Територіальний 
розвиток та 
регіональна 
політика  в 
Україні» 

 

відомча 
тематика 

Проведено системну оцінку ефективності 
першого етапу реформування 
адміністративно-територіального устрою 
України, фінансової децентралізації, а також 
пов’язаних секторальних реформ через призму 
одержаних результатів та їх відповідності 
задекларованим цілям. Проаналізовано 
перспективи та ризики зміцнення економічної 
спроможності територіальних громад як 
базових одиниць системи місцевого 
самоврядування. 

Верховна рада України, 
Комітет з питань 

державного будівництва, 
регіональної політики та 
місцевого самоврядування 

(м. Київ, 

 вул. Грушевського, 5)  

 

Івано-Франківська обласна 
державна адміністрація 

(м.Івано-Франківськ, 
вул.Грушевського, 21) 

02.10.17 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.17 

Використання в роботі 
Комітету при розробці 
нормативно-правових 
документів з питань 

реформування місцевого 
самоврядування в 

Україні, зокрема для 
удосконалення моделі 
перерозподілу ресурсів, 
зон відповідальності між 

національним, 
регіональним та 
місцевим рівнями 

управління. 
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Науково-аналітична 
доповідь 
«Розвиток 
транскордонного 
співробітництва: 
Прикордонні 
території в умовах 
дії Угоди про 
асоціацію між 
Україною і ЄС» 

відомча 
тематика 

Проаналізовано основні тенденції соціально-
економічного розвитку прикордонних 
областей, суміжних з країнами-членами ЄС. 
Досліджено особливості просторової 
організації економіки прикордонних регіонів в 
контексті активізації інтеграційних процесів, 
пов’язаних із підписанням Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС та 
«тимчасовим» застосуванням Поглибленої і 
всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ). 
Вивчено динаміку та структуру товарного 
експорту і імпорту областей Західного регіону 
України та визначено перспективи розвитку 
зовнішньої торгівлі товарами. Окреслено 
особливості функціонування прикордонної 
торгівлі в українсько-польському 
транскордонному регіоні. Запропоновано 
напрями активізації транскордонного 
співробітництва. 

Комітет Верховної Ради 
України з питань 

державного будівництва, 
регіональної політики та 
місцевого самоврядування 

(м. Київ, 

 вул. Грушевського, 5) 

02.10.17  Використання при 
розробці нормативно-
правових та програмних 
документів з питань 
транскордонного 
співробітництва 

 

Доповідна записка 
«Міграційні 
тренди Львівської 
області в умовах 
трансформації 
регіональних 
ринків праці» 

відомча 
тематика 

Представлено статистичний аналіз міграційної 
ситуації у Львівській області та теоретико-
методологічні аспекти дослідження 
потенційної міграції населення. За 
результатами соціологічного моніторингу 
міграційних настроїв безробітних (2013-2016 
рр.) визначено ризики втрат людського 
потенціалу в умовах трансформації 
регіонального ринку праці (на прикладі міста 
Львова) та розроблено пропозиції щодо 
запобігання вимиванню найбільш цінного 
людського потенціалу за межі регіону і країни 

Львівська обласна 
державна адміністрація 

(м.Львів, вул. Винниченка, 
18) 

 

Львівський міський центр 
зайнятості  

(м.Львів, вул. Княгині 
Ольги, 122) 

14.12.17  

 

 

 

 

20.12.17 

Використання при 
розробці та реалізації 

регіональних стратегій та 
програм зайнятості 

населення 
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Науково-аналітична 
доповідь 
«Використання 
соціально-
економічного 
потенціалу 
кооперації для 
розвитку 
сільських 
територій 
України» 

 

відомча 
тематика 

Представлено основні закономірності 
поширення кооперації в сільській економіці та 
окреслено пріоритетні завдання, спрямовані на 
підвищення ефективності використання її 
соціально-економічного потенціалу в розвитку 
сільських територій України. Значну увагу 
приділено дослідженню низки інституційних 
дисфункцій, які стримують розвиток 
сільськогосподарської кооперації та 
проявляються як на законодавчому рівні, так і 
через неформальні інститути. Розроблено 
пропозиції щодо внесення змін до низки 
положень чинного законодавства України у 
сфері регулювання діяльності 
сільськогосподарських кооперативів 

Тернопільська обласна 
рада 

(м. Тернопіль,  вул.  
Грушевського, 8)  

 

Львівська  обласна 
державна адміністрація 

(м.Львів, вул. Винниченка, 
18) 

 

 

 

 

6.04.17  

 

 

 

 

04.07.17 

Використання при 
розробці та реалізації 

регіональних стратегій та 
програм розвитку 
сільських територій 

 

Наукова записка 
«Концептуальні 
засади цільової 
Програми 
розвитку гірських 
територій 
Львівської 
області» 

 

відомча 
тематика 

Запропоновано основні положення Програми 
розвитку гірських територій Львівської 
області, зокрема: визначення проблем, на 
розв’язання якої спрямована Програма; 
аналізом причин виникнення проблем та 
обґрунтуванням необхідності їх розв’язання; 
формулюванням мети Програми; 
обґрунтування оптимального розв’язання 
проблем на основі порівняльного аналізу 
можливих варіантів; шляхів і способів; 
очікуваних результатів виконання Програми. 

Департамент економічної 
політики Львівської 
облдержадміністрації 

(м.Львів, вул. Винниченка, 
18) 

 

23.06.17 Використання при 
реалізації цільової 
Програми розвитку 
гірських територій 
Львівської області 

 

Проект Стратегії 
розвитку 
Пустомитівського 
району на період до 
2025 року 

госпдого-
вірна 

тематика 

Представлено характеристику актуального 
соціально-економічного стану району,  
здійснено аналіз сильних та слабких сторін 
району за методологією SWOT-аналізу,  
Розроблено сценарії розвитку району,  систему 
стратегічних і операційних цілей розвитку 
району за ключовими напрямами 

Пустомитівська районна 
рада 

(Львівська обл.,  

м. Пустомити,  

вул. Грушевського, 35) 

19.05.17 

 

 

Використання при 
реалізації Стратегії 

розвитку 
Пустомитівського 

району на період до 2025 
року 


