
Розробки Інституту, впроваджені в 2019 році 
№ 
з/п Назва розробки (автори) Призначення НТП Показники результативності, значення для галузей 

економіки, економічна ефективність 
Місце впровадження 
дата впровадження 

Перспективи подальшого 
використання 

1 

Науково-аналітична записка 
«Напрямки вдосконалення 
міжбюджетних відносин в Україні в 
контексті децентралізації влади» 
(М.І.Мельник ; Л.Я.Беновська ) 

Комітету Верховної 
Ради України з питань 

бюджету 

Обрунтовано напрямки вдосконалення організації 
розмежування видаткових повноважень між 
органами влади різних рівнів, вдосконалення 
структури доходної бази місцевих бюджетів, 
подолання бюджетних дисбалансів. 

 
Комітет з питань 

бюджету Верховної 
Ради України 

27.02.2019 

При підготовці 
пропозицій щодо 

бюджетної політики на 
середньостроковий 

період 

2 

Науково-аналітична записка 
«Соціально-економічні ефекти 
децентралізації міжбюджетних 
відносин в Україні: оцінка та 
виклики» 
(Г.В.Возняк ) 

для органів 
центральної 

виконавчої влади 

Здійснено оцінку сучасного стану функціонування 
системи міжбюджетних відносин в Україні за 
підсумками першого етапу фінансової 
децентралізації. Виявлено ризики для соціально-
економічного розвитку регіонів та обгрунтовано 
рекомендації щодо їх мінімізації. 

 
Міністерство 
регіонального 
розвитку, 

будівництва та 
житлово-

комунального 
господарства України

06.02.2019 

При розробленні 
пропозицій щодо змін 
законодавчих актів у 
сфері міжбюджетних 

відносин. 

3 

Наукова доповідь «Децентралізація в 
Україні та її вплив на соціально-
економічний розвиток територій: 
методичні підходи та результати 
оцінювання» 
(І.З.Сторонянська ; Л.Я.Беновська ; 
М.М.Біль ; М.І.Мельник ; П.В.Жук ; 
О.І.Гулич ; А.Р.Дуб ; С.О.Іщук ; 
Я.Я.Калат ; Л.В.Ключник ; 
І.А.Колодійчук ; О.О.Левицька ; 
Х.О.Патицька ; В.О.Полюга ; 
Х.М.Притула ; Н.Р.Синюра-Ростун ; 
Л.Й.Созанський ; Р.Т.Теслюк ; 
С.Л.Шульц ; Р.Є.Яремчук ) 

для органів державної 
влади різних рівнів та 
органів місцевого 
самоврядування. 

Матеріали розробки є важливими для підвищення 
ефективності формування об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ), здатності ними 
виконувати передані їм повноваження, для 
оцінювання впливу процесів децентралізації на 
розвиток областей, районів, міст, ОТГ. 

 
Верховна Рада 

України, Комітет з 
питань державного 

будівництва, 
регіональної політики 

та місцевого 
самоврядування 

22.05.2019; 
Івано-Франківська 
обласна державна 

адміністрація 
09.04.2019 

Матеріали 
дослідження будуть 

застосовані 
міжвідомчою 

регіональною робочою 
групою 

обладміністрації при 
підготовці пропозицій 
щодо адміністративно-

територіального 
устрою базовога та 
районного рівня 

області 

4 

Науково-аналітична записка 
«Ефективне використання 
міграційного капіталу України в 
умовах високої мобільності 
населення». 
(М.М.Біль ) 

Міністерству 
економічного розвитку 
і торгівлі України; 

Управління 
фіскальних ризиків 

Міністерства фінансів 
України; 

Національному банку 
України. 

Проаналізовано динаміку грошових переказів для 
України. З’ясування основних проблем 
функціонування каналів грошових переказів на 
міждержавному рівні дозволило обґрунтувати 
пріоритетні напрями ефективного використання 
міграційного капіталу з посиленням його 
інвестиційного значення. 

 
Міністерство фінансів 

України 
18.01.2019 

При підготовці 
управлінських рішень 
щодо ефективного 

використання 
міграційного капіталу. 



5 

Наукова доповідь "Інклюзивний вимір 
розвитку міст – центрів ділової 
активності України: тенденції та 
перспективи" 
(М.І.Мельник ; С.Д.Щеглюк ; 
І.В.Лещух ; Р.Є.Яремчук ) 

для органів державної 
влади різних рівнів та 
органів місцевого 
самоврядування 

Проаналізовано залежності між показниками 
соціально-економічного розвитку та якості життя 
для мешканців міст України. Визначено пріоритети 
зміни бізнес-моделей малого та середнього 
підприємництва у забезпеченні інклюзивного 
зростання міст. Проаналізовано сучасні тенденції 
розбудови ІТ-сфери та визначена соціально-
економічна роль ІТ кластерів у розвитку міст. 
Обґрунтовано першочергові заходи для 
досягнення цілей інклюзивного розвитку міст і 
регіонів. 

Департамент 
архітектури та 

розвитку 
містобудування 

Львівської обласної 
державної 
адміністрації 
12.06.2019; 
Львівське 
регіональне 

відділення Асоціації 
міст України 
30.07.2019; 

Львівський центр 
розвитку місцевого 
самоврядування 

18.06.2019; 
Директорат 
регіонального 

розвитку Мінрегіону
07.08.2019; 

Тернопільська міська 
рада 

06.08.2019; 
Департамент 
житлово-

комунального 
господарства 

Чернівецької міської 
ради 

01.08.2019; 
Луцька міська рада

08.08.2019; 
Департамент 

економічної політики 
Львівської обласної 

державної 
адміністрації 
04.06.2019; 

Директорат з питань 
розвитку місцевого 

Рекомендації будуть 
враховані при розробці 
щорічної Програми 
економічного і 

соціального розвитку 
міста Чернівці, 

профільних цільових 
програм окремих 
галузей, інших 

програмних документів 



самоврядування, 
територіальної 

організації влади та 
адміністративно-
територіального 

устрою 
24.06.2019 

6 

Доповідна записка "ДО 
ПРОБЛЕМАТИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ: 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ВИМІР" 
(М.І.Мельник ; Р.Є.Яремчук ) 

Верховна рада 
України, Комітет з 
питань фінансів, 

податкової та митної 
політики 

Рекомендації щодо оцінювання ефективності 
фінансової децентралізації з позиції активізації 
інвестиційної діяльності та трансформації 
структури інвестиційних видатків місцевих 
бюджетів в Центральному регіоні. 

 
Комітет Верховної 
Ради України з 
питань фінансів, 

податкової та митної 
політики 

07.11.2019 

Рекомендації будуть 
враховані при 

доопрацюванні пакету 
пропозицій з 
удосконалення 
вітчизняного 

законодавства з 
питань бюджетної 
децентралізації та 

розвитку 
територіальних громад 

регіону. 

7 

Наукова записка «Просторове 
планування як інструмент 
ефективного розвитку об’єднаних 
територіальних громад: проблеми та 
перспективи інституційного 
удосконалення». 
(М.І.Мельник ; 
С.Д.Щеглюк ; 
І.В.Лещух ; 
Р.Є.Яремчук ) 

Для органів 
державної влади 
різних рівнів та 
органів місцевого 
самоврядування 

У науковій записці систематизовано теоретичні 
положення щодо змісту основних містобудівних 
документів, які розробляються на базовому рівні 
планування – ОТГ, у контексті узгодження 
законодавчих змін просторової і земельної 
політик, необхідності врахування оптимальної 
організації простору з урахуванням його 
особливостей, характеристик на місцевому рівні. 
Доведено необхідність узгодження законодавчих 
ініціатив у просторовому плануванні з належним 
фінансовим та кадровим забезпеченням. 

Львівське 
регіональне 

відділення Асоціації 
міст України 
30.07.2019; 

Львівський центр 
розвитку місцевого 
самоврядування 

25.07.2019; 
Департамент 
архітектури та 

розвитку 
містобудування 

Львівської обласної 
державної 
адміністрації 
04.07.2019; 
Директорат 
регіонального 

розвитку Мінрегіону
07.08.2019 

Рекомендації 
використані при 
підготовці та 

актуалізації програм 
соціально-

економічного розвитку 
ОТГ; при уточненні 
стратегічних та 
планувальних 

документів на рівні 
ОТГ. 



8 

Доповідна записка "Формування 
структурної моделі ендогенного 
потенціалу ОТГ як передумова 
підвищення її 
конкурентоспроможності". 
(Н.М.Попадинець ; І.М.Гринчишин ; 
М.М.Біль ; Х.О.Патицька ; 
І.В.Лещух ) 

Спаська сільська рада 
об'єднаної 

територіальної 
громади (Івано-

Франківська область)

Особливості формування структурної моделі 
ендогенного потенціалу ОТГ як передумова 
підвищення її конкурентоспроможності. 

 
Спаська сільська 
рада об'єднаної 
територіальної 
громади Івано-

Франківської області
20.08.2019 

Рекомендації 
використані при 
обговоренні та 

прийнятті рішень щодо 
планування розвитку 

громади. 

9 

Науково-аналітична записка 
«Інноваційний вимір структурних 
трансформацій економіки 
Львівщини». 
(І.В.Лещух ) 

Управління 
промисловості і 
підприємництва 
Департаменту 

економічної політики 
Львівської 

облдержадміністрації.

Проаналізовані основні тенденції та структурні 
трансформації діяльності інноваційно активних 
промислових підприємств Львівської області в 
контексті освоєння ними інноваційних видів 
продукції та впровадження нових технологічних 
процесів, динаміки реалізації інноваційного 
продукту на внутрішньому та зовнішньому ринку. 

Департамент 
економічної політики 
Львівської обласної 

державної 
адміністрації 
24.06.2019 

Пропозиції будуть 
використані при 

розробленні Стратегії 
розвитку Львівської 
області на період до 
2027 року, зокрема, в 
частині обґрунтування 
пріоритетних сфер 
смарт-спеціалізації 

регіону. 

10 

Доповідна записка «Децентралізація 
та можливості розвитку професійно-
технічної освіти» 
(Н.Р.Синюра-Ростун ; 
О.В.Кушнірецька ) 

Судововишнянська 
міська рада 

Мостиського району 
Львівської області 

Досліджено можливості розвитку професійно-
технічної освіти в контексті проведення 
децентралізації. 

Судововишнянська 
міська рада 

Мостиського району 
Львівської області 

05.07.2019 

Пропозиції будуть 
враховані при 

підвищенні якості 
професійно-технічної 
освіти у Судово-
вишнянській ОТГ. 

11 

«Проблеми, перешкоди та 
перспективи розвитку 
міжмуніципального співробітництва 
об’єднаних територіальних громад». 
(М.В.Максимчук ) 

Радехівська міська 
рада 

В представлених матеріалах визначено основні 
проблеми, перешкоди та запропоновано 
перспективні напрями розвитку міжмуніципального 
співробітництва об’єднаних територіальних 
громад в умовах децентралізації влади 

 
Радехівська міська 
рада Львівської 

області 
10.07.2019 

Пропозиції викладені в 
доповідній записці 
будуть використанні 

структурними 
підрозділами 

Радехівської міської 
ради при підготовці та 
проведенні нарад з 
проблем реалізації 

реформ 
децентралізації на 

місцях, удосконалення 
практичного 

інструментарію 
управлінської 
діяльності на 



муніципальному рівні 

12 

Матеріали бліц-дослідження на тему 
"Стратегування регіонального 
розвитку на засадах смарт-
спеціалізації" 
(С.Л.Шульц ; М.В.Максимчук ; 
О.М.Луцків ; Н.М.Попадинець ; 
М.О.Карп'як ) 

Департамент 
економічної політики 
Львівської обласної 

державної 
адміністрації 

У поданих матеріалах представлені результати 
бліц-дослідження з визначення пріоритетів смарт-
спеціалізації економіки Львівської області в розрізі 
видів економічної. 

Департамент 
економічної політики 
Львівської обласної 

державної 
адміністрації 
03.06.2019 

Результати 
представленого 

дослідження будуть 
використанні при 
розробці Стратегії 
розвитку Львівської 
області на період до 

2027 року, зокрема при 
обговоренні 

регіональної стратегії в 
робочих групах з її 

розробки та визначенні 
стратегічних цілей 
розвитку регіону. 

13 

Пропозиції щодо урахування 
принципів інклюзивного розвитку в 
функціонуванні об’єднаннях 
територіальних громад 
(Н.М.Попадинець ) 

Спасівська сільська 
рада об’єднаної 
територіальної 

громади 

У поданих матеріалах представлено пропозиції 
щодо урахування принципів інклюзивного розвитку 
в діяльності об'єднаних територіальних громад. 

Спаська сільська 
рада об'єднаної 
територіальної 
громади Івано-

Франківської області
17.07.2019 

Запропоновані 
пропозиції 

використанні 
Спасівською сільською 

радою об’єднаної 
територіальної 
громади при 
обговорені та 

прийнятті рішень щодо 
планування розвитку 

об’єднаної 
територіальної 

громади. 

14 

Науково-аналітична записка 
«Зауваження та пропозиції до 
проєкту Закону України «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
обігу земель сільськогосподарського 
призначення» (реєстраційний № 
2178 від 21.09.2019 року). 
(І.Р.Залуцький ) 

Міністерство розвитку 
економіки, торгівлі та 

сільського 
господарства України, 
Комітет Верховної 

Ради України з питань 
аграрної та земельної 
політики, Комітет 
Верховної Ради 
України з питань 
економічного 

розвитку, Комітет 

Висвітлено умови та особливості запровадження 
режиму мораторію на відчуження земельних 
ділянок, призначених для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва і прав на них. 
Запропоновано консолідуючий підхід до 
розблокування мораторію на відчуження 
земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення на основі внесення змін до 
Конституції України. 

Міністерство 
розвитку економіки, 
торгівлі та сільського 
господарства України

09.11.2019; 
Комітет Верховної 
Ради України з 

питань організації 
державної влади, 

місцевого 
самоврядування, 
регіонального 

Рекомендації будуть 
враховані при 

вдосконаленні Закону 
України «Про внесення 

змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо обігу 

земель 
сільськогосподарського 

призначення» . 



Верховної Ради 
України з питань 

екологічної політики 
та 

природокористування, 
Комітет Верховної 

Ради України з питань 
організації державної 
влади, місцевого 
самоврядування, 
регіонального 
розвитку та 

містобудування, 
Департамент 

агропромислового 
розвитку Львівської 
облдержадміністрації

розвитку та 
містобудування 

11.11.2019; 
Комітет Верховної 
Ради України з 

питань екологічної 
політики та 

приробокористування
26.10.2019; 
Департамент 

агропромислового 
комплексу Львівської 
обласної державної 

адміністрації 
08.10.2019 

15 

Наукова доповідь «Об'єднані 
територіальні громади Карпатського 
регіону: соціологічна оцінка» 
(І.З.Сторонянська ; А.О.Максименко ; 
О.О.Левицька ; Х.О.Патицька ) 

Комітет з питань 
державного 
будівництва, 

регіональної політики 
та місцевого 

самоврядування 
Верховної ради 
України, обласні 

державні адміністрації

Представлено методику комплексного аналізу 
ефективності механізмів адміністративно-
фінансової децентралізації в контексті їх впливу 
на соціально-економічний розвиток регіонів та 
територіальних громад. Методика протестована 
на прикладі областей Карпатського регіону. 

Департамент 
економічної політики 
Львівської обласної 

державної 
адміністрації 
25.02.2019; 

Львівська обласна 
рада 

15.02.2019; 
Департамент 

фінансів Львівської 
ОДА 

15.03.2019; 
Верховна Рада 

України, Комітет з 
питань державного 

будівництва, 
регіональної політики 

та місцевого 
самоврядування 

20.02.2019 

Матеріали розробки 
можуть бути 

використані при 
прийнятті рішень щодо 

напрямів 
стимулювання 
соціально-

економічного розвитку 
територіальних громад 
Львівської області. 

16 
Науково-аналітична доповідь 
«Соціально-економічне становище 
об'єднаних територіальних громад: 

Міністерство 
регіонального 

розвитку, будівництва 

Представлено результати соціологічного 
дослідження серед представників органів 
місцевого самоврядування ОТГ в областях 

Міністерство 
регіонального 
розвитку, 

Результати оцінювання 
доцільно 

використовувати в 



Захід VS центр» 
(І.З.Сторонянська ; А.О.Максименко ; 
О.О.Левицька ; Х.О.Патицька ) 

та житлово-
комунального 

господарства України, 
ОДА областей 
Карпатського та 

Центрального регіону 
України. 

Карпатського регіону та Центральної України. 
Проведено оцінку результативності першого етапу 
адміністративно-фінансової децентралізації на 
базовому рівні та виявлені проблеми 
функціонування ОТГ. 

будівництва та 
житлово-

комунального 
господарства України

07.08.2019; 
Львівська обласна 

державна 
адміністрація 

30.07.2019 

плануванні та 
прогнозуванні 
формування та 
розвитку ОТГ. 

17 

Науково-аналітична записка 
"Формування та розвиток об'єднаних 
територіальних громад Львівської 
області: стан, проблемні питання та 
шляхи їх вирішення" 
(Х.О.Патицька ) 

Львівське регіональне 
відділення Асоціації 

об'єднаних 
територіальних 

громад 

Проведено аналіз результатів формування 
об'єднаних територіальних громад Львівської 
області. Досліджено особливості наповнення 
бюджетів цих територіальних громад, проведено 
оцінку рівня їх фінансової спроможності на основі 
розрахунку окремих критеріїв, виокремлено 
тенденції розвитку громад. 

Львівське 
регіональне 

відділення Асоціації 
об'єднаних 

територіальних 
громад 

26.07.2019 

Визначено ризики та 
проблеми розвитку 
ОТГ, запропоновано 
шляхи їх вирішення 

18 

Доповідна записка "Інституційні 
проблеми міжмуніципального 
співробітництва сільських і міських 
територіальних громад" 
(М.І.Мельник ; 
С.Д.Щеглюк ; 
І.В.Лещух ; 
Р.Є.Яремчук ) 

Львівське регіональне 
відділення Асоціації 

міст України 

Розроблено пропозиції щодо основних напрямів 
проведення послідовної державної політики 
стимулювання розвитку міжмуніципального 
співробітництва сільських і міських територіальних 
громад 

Львівське 
регіональне 

відділення Асоціації 
міст України 
03.07.2019; 

Львівський центр 
розвитку місцевого 
самоврядування 

25.07.2019 

Реформування 
місцевого 

самоврядування та 
територіальної 
організації влади 

19 

Доповідна записка "Автономія 
закладів освіти: нові можливості для 
розвитку системи освіти в ОТГ" 
(Н.Р.Синюра-Ростун ) 

для органів місцевого 
самоврядування 

Проаналізовано особливості запровадження 
управлінської автономії у систему управління 
закладами освіти на рівні ОТГ та окремого 
закладу. Визначено переваги та недоліки з якими 
стикаються органи управління при впровадженні 
автономії. Запропоновано послідовні кроки з 
впровадження автономії в процес управління. 

 
Судововишнянська 

міська рада 
Мостиського району 
Львівської області 

05.07.2019; 
Підберізцівська 
сільська рада 

Пустомитівського 
району Львівської 

області 
25.09.2019 

Управління та 
планування розвитку 

системи освіти 

20 
Науково-аналітична записка 
«Бюджетний контроль на місцевому 
рівні в умовах реформи фінансової 

Асоціація об'єднаних 
територіальних 
громад м. Київ 

Визначено інституційні (організаційні та правові) 
проблеми функціонування системи бюджетного 
контролю за коштами місцевих бюджетів. 

 
Асоціація об'єднаних 

територіальних 

Розроблення 
пропозицій з 

вдосконалення 



децентралізації: проблеми та шляхи 
їх вирішення» 
(Г.В.Возняк ) 

Систематизовано порушення, що мають місце в 
органах місцевого самоврядування на всіх стадіях 
бюджетного процесу та проаналізовано їх кількісні 
параметри. Виявлено об'єктивні та суб'єктивні 
фактори, що породжують такі проблеми. 

громад 
21.08.2019 

нормативно-правових 
актів з питань 

бюджету, місцевих 
фінансів, а також 

організації діяльності 
місцевих органів 

виконавчої влади та 
органів місцевого 
самоврядування 

21 

Науково-аналітична записка 
«Фінансове забезпечення 
функціонування органів управління в 
ОТГ Львівщини: напрями 
оптимізації» 
(Л.В.Ключник ) 

органам місцевого 
самоврядування 

Здійснено аналіз динаміки видатків на утримання 
органів державного управління в умовах 
децентралізації об’єднаних територіальних громад 
Львівщини. Обгрунтовано проблеми 
нераціонального використання коштів на 
утримання органів державного управління та 
визначено шляхи їх подолання. 

 
Підберізцівська 
сільська рада 

Пустомитівського 
району Львівської 

області 
26.07.2019 

Під час підготовки 
пропозицій щодо 

оптимізації 
функціонування 

органів управління та 
розвитку 

територіальної 
організації влади 

22 

Науково-аналітична записка 
«Напрями удосконалення механізму 
справляння податку на доходи 
фізичних осіб в контексті досягнення 
фінансової спроможності 
територіальних громад» 
(Х.О.Патицька ) 

органам місцевого 
самоврядування 

Досліджено можливості удосконалення системи 
адміністрування ПДФО в контексті досягнення 
спроможності територіальних громад. 
Аргументовано пропозицію переходу від 
"оподаткування працівника" до оподаткування 
мешканця" при справлянні ПДФО для нарощення 
надходжень податку до бюджетів сільських 
територіальних громад. 

 
Підберізцівська 
сільська рада 

Пустомитівського 
району Львівської 

області 
27.05.2019 

підготовка 
рекомендацій та 

пропозицій 
ефективного 

адміністрування 
податку на доходи 
фізичних осіб 

23 

Доповідна записка «Ризики 
управління майном, що є в 
комунальній власності та напрямки їх 
нівелювання в умовах 
децентралізації влади» 
(І.Р.Тимечко ) 

органам місцевого 
самоврядування 

У доповідній записці розкрито інституційні ризики 
управління територіальною громадою 
безпосередньо чи через утворені ними органи 
місцевого самоврядування майном, що є в 
комунальній власності. Запропоновано 
інструменти безпосереднього управління 
територіальною громадою майном, що є в 
комунальній власності, що дозволить врахувати 
інтереси громади та підвищити ефективність 
використання спільних ресурсів. 

 
Дрогобицька міська 

рада 
28.11.2019 

Матеріали будуть взяті 
Постійною комісією з 
питань бюджету, 
фінансів та цінової 

політики та інвестицій 
Дрогобицької міської 
ради до уваги при 

підготовці 
рекомендацій та 

пропозицій на сесію 
ради 

24 

Науково-аналітична записка “Ключові 
тренди розвитку промисловості 
України: регіональний вимір" 
(С.О.Іщук ; Л.Й.Созанський ; 

Комітет з питань 
промислової політики 
та підприємництва 
Верховної ради 

Проведено аналіз поточного стану і результатів 
промислової діяльності в Україні. Визначено 
ключові тренди розвитку вітчизняної 
промисловості на підставі оцінювання динаміки 

Кіровоградська 
обласна державна 

адміністрація 
15.04.2019; 

Практичне 
застосування при 

здійсненні подальшого 
аналізу, моніторингу 



О.С.Процевят ) України, Департамент 
промислової політики 

Міністерства 
економічного розвитку 
і торгівлі України, 
обласні державні 
адміністрації. 

значень множини показників функціонування 
промислового сектора національної економіки у 
регіональному розрізі. Запропоновано комплекс 
заходів, спрямованих на активізацію залучення 
інвестицій у промисловість, підвищення рівня 
інноваційної активності та нарощення експортного 
потенціалу вітчизняних товаровиробників. 

Департамент 
економічного 
розвитку та 

регіональної політики 
Миколаївської 

обласної державної 
адміністрації 
15.04.2019; 
Департамент 
економічного 

розвитку і торгівлі 
Тернопільської 

обласної державної 
адміністрації 
16.04.2019; 
Департамент 
економічного 
розвитку 

Чернігівської 
обласної державної 

адміністрації 
16.04.2019; 
Департамент 
економічного 
розвитку, 

промисловості та 
інфраструктури 

Івано-Франківської 
обласної державної 

адміністрації 
17.04.2019; 
Департамент 
економічного 
розвитку, 

промисловості та 
інфраструктури 
Хмельницької 

обласної державної 
адміністрації 
29.03.2019; 

Донецька обласна 

діяльності 
промислових 

підприємств регіону, а 
також при розробці 
плану заходів з 

реалізації Стратегії 
регіонального розвитку 

області. 



державна 
адміністрація 
01.04.2019; 
Департамент 

економічної політики 
та стратегічного 

планування Одеської 
обласної державної 

адміністрації 
08.04.2019; 

Львівська обласна 
державна 

адміністрація 
11.04.2019; 

Комітет з питань 
промислової політики 
та підприємництва 
Верховної ради 

України 
28.03.2019 

25 

Науково-аналітична записка 
«Формування спільної стратегії 
smart-спеціалізації регіонів у 
транскордонному просторі» 
(І.Р.Тимечко ) 

органи місцевого 
самоврядування 

Запропоновано механізм формування та 
реалізації спільної стратегії smart-спеціалізації 
регіонів в межах єврорегіону Карпати враховуючи 
досвід країн-членів ЄС та інституційне 
середовище транскордонного співробітництва 
Україна-ЄС. 

Асоціація органів 
місцевого 

самоврядування 
“Єврорегіон Карпати 

– Україна” 
11.10.2019 

у діяльності Асоціації 
"Єврорегіон Карпати - 

Україна" у сфері 
місцевого і 

регіонального 
розвитку, а також 
транскордонного 
співробітництва 

Карпатського регіону 

26 

Науково-аналітична доповідь 
“Розвиток деревообробної 
промисловості в Україні: регіональні 
аспекти” 
(С.О.Іщук ; Л.Й.Созанський ; 
Л.П.Коваль ; О.В.Ляховська ) 

Комітет з питань 
промислової політики 
та підприємництва 
Верховної ради 
України, Комітет з 

питань європейської 
інтеграції Верховної 

ради України, 
Департамент 

промислової політики 
Міністерства 

економічного розвитку 

Матеріали науково-аналітичної доповіді будуть 
враховані під час формування обласної програми 
соціально-економічного розвитку, а також під час 
внесення пропозицій до проектів нормативно-
правових актів центральних органів виконавчої 
влади та державних програм розвитку 

Департамент 
агропромислового 

розвитку та 
економічної політики 

Житомирської 
обласної державної 

адміністрації 
02.07.2019; 

Кіровоградська 
обласна державна 

адміністрація 
03.07.2019; 

При прийнятті 
управлінських рішень 

щодо вирішення 
проблем промислового 

сектора економіки 
області 



і торгівлі України, 
обласні державні 
адміністрації 

Кіровоградська 
обласна державна 

адміністрація 
03.07.2019; 
Департамент 
економічного 

розвитку і торгівлі 
Київської обласної 

державної 
адміністрації 
11.07.2019; 
Департамент 
економічного 
розвитку та 

регіональної політики 
Миколаївської 

обласної державної 
адміністрації 
25.06.2019; 

Комітет з питань 
промислової політики 
та підприємництва 
Верховної Ради 

України 
18.06.2019; 
Департамент 
економічного 
розвитку 

Чернігівської 
обласної державної 

адміністрації 
19.06.2019; 

Департамент екології 
та природних 

ресурсів Київської 
обласної державної 

адміністрації 
20.06.2019; 
Департамент 
економічного 

розвитку і торгівлі 



Тернопільської 
обласної державної 

адміністрації 
24.06.2019; 
Департамент 

економічної політики 
та стратегічного 

планування Одеської 
обласної державної 

адміністрації 
05.06.2019; 
Департамент 
економічного 
розвитку, 

промисловості та 
інфраструктури 
Хмельницької 

обласної державної 
адміністрації 
05.06.2019; 

Львівська обласна 
державна 

адміністрація 
11.06.2019; 

Запорізька обласна 
державна 

адміністрація 
13.06.2019; 

Комітет Верховної 
Ради України з 

питань європейської 
інтеграції 

04.06.2019 

27 

Науково-аналітична доповідь 
"Територіальний розвиток і 
регіональна політика. Регіональні 
економічні тренди та детермінанти 
регіональної політики" 
(І.З.Сторонянська ; Т.Г.Васильців ; 
А.Р.Дуб ; С.О.Іщук ; О.М.Луцків ; 
Л.Й.Созанський ; С.Л.Шульц ) 

для органів державної 
влади, обласних 

державних 
адміністрацій 

Розглянуто тенденції економічного розвитку 
регіонів України, які формуються під впливом 
геополітичних змін та реалізації сучасних реформ 
всередині країни, в розрізі видів економічної 
діяльності. Проаналізовано структурні та 
динамічні характеристики товарного експорту 
регіонів України. Окреслено напрямки та 
детермінанти Державної регіональної політики 

Міністерство 
економічного 

розвитку і торгівлі 
України 

03.09.2019; 
Департамент 
економічного 

розвитку і торгівлі 

При формуванні 
розділів проекту 
Стратегії розвитку 

Миколаївської області, 
при визначенні 

перспектив розвитку 
територій регіону, 

підвищення 



щодо нівелювання негативних викликів та 
активізації механізмів стимулювання економічного 
зростання в регіонах України. 

Тернопільської 
обласної державної 

адміністрації 
27.08.2019; 
Департамент 
економічного 

розвитку і торгівлі 
Київської обласної 

державної 
адміністрації 
02.08.2019; 
Департамент 
економічного 
розвитку та 

регіональної політики 
Миколаївської 

обласної державної 
адміністрації 
30.07.2019; 
Директорат 
регіонального 

розвитку Мінрегіону
07.08.2019 

ефективності 
вітчизняного 
промислового 
виробництва. 
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Науково-аналітична доповідь 
“Тенденції розвитку легкої 
промисловості в Україні: регіональні 
аспекти” 
(С.О.Іщук ; Л.Й.Созанський ) 

Національний комітет 
з промислового 
розвитку, обласні 

державні 
адміністрації. 

Визначено проблеми та особливості розвитку 
виробництв легкої промисловості в Україні. 
Проведено вертикально-горизонтальний аналіз 
міжсекторальних зв’язків вітчизняної легкої 
промисловості, зокрема, порівняно з країнами-
членами ЄС. Оцінено динаміку показників 
функціонування виробництв легкої промисловості 
на регіональному рівні у контексті їх виробничої та 
зовнішньоекономічної діяльності. Обґрунтовано 
способи стимулювання розвитку легкої 
промисловості в Україні. 

Департамент 
економічної політики 
та стратегічного 

планування Одеської 
обласної державної 

адміністрації 
06.12.2019; 
Департамент 
економічного 
розвитку 

Чернігівської 
обласної державної 

адміністрації 
06.12.2019; 
Департамент 
економічного 
розвитку 

Чернігівської 

При підготовці 
інформаційно-

аналітичних матеріалів 
для профільних 

центральних органів 
виконавчої влади. 



обласної державної 
адміністрації 
06.12.2019; 
Департамент 
економічного 
розвитку та 

регіональної політики 
Миколаївської 

обласної державної 
адміністрації 
09.12.2019; 

Національний комітет 
з промислового 

розвитку 
14.12.2019; 
Департамент 

агропромислового 
розвитку та 

економічної політики 
Житомирської 

обласної державної 
адміністрації 
04.12.2019; 
Департамент 
економічного 
розвитку 

Чернігівської 
обласної державної 

адміністрації 
06.12.2019; 

Кіровоградська 
обласна державна 

адміністрація 
27.11.2019; 
Департамент 
економічного 
розвитку, 

промисловості та 
інфраструктури 

Івано-Франківської 
обласної державної 



адміністрації 
28.11.2019; 
Департамент 
економічного 

розвитку і торгівлі 
Тернопільської 

обласної державної 
адміністрації 
28.11.2019; 
Департамент 
економічного 
розвитку, 

промисловості та 
інфраструктури 
Хмельницької 

обласної державної 
адміністрації 
28.11.2019; 

Донецька обласна 
державна 

адміністрація 
18.11.2019; 
Департамент 

економічної політики 
Львівської обласної 

державної 
адміністрації 
27.11.2019 
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Пропозиції до проекту Стратегії 
регіонального розвитку Київської 
області на період 2021-2027 роки 
(С.Л.Шульц ; А.І.Мокій ; 
Н.М.Попадинець ) 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі Київської 

ОДА 

В представлених матеріалах надані пропозиції 
щодо формування оперативних цілей, 
пріоритетних завдань проєкту Стратегії, а також 
запропоновано перелік індикаторів моніторингу їх 
реалізації. 

Департамент 
економічного 

розвитку і торгівлі 
Київської обласної 

державної 
адміністрації 
09.12.2019 

Зазначені пропозиції 
враховані робочою 

групою з розроблення 
Стратегії розвитку 
Київської області на 
2021-2027 роки та 
Плану заходів з її 
реалізації на 2021-

2023 роки при 
доопрацюванні 

остаточного варіанту 
проєкту Стратегії. 
Результати спільної 



роботи 
передбачається 

використати також і 
при підготовці інших 

програмних документів 
з питань соціально-

економічного розвитку 
Київської області. 
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Науково-аналітична записка 
"Динаміка виробництва харчових 
продуктів із зерна у регіонах України: 
сировинний аспект" 
(С.О.Іщук ; О.В.Ляховська ) 

Комітет Верховної 
ради України з питань 
аграрної та земельної 

політики, 
Департамент 

промислової політики 
Міністерства 

економіки, торгівлі та 
сільського 

господарства України, 
обласні державні 
адміністрації. 

Здійснено групування регіонів України за обсягом 
виробництва зернових (пшениці і жита) і ступенем 
їх переробки на борошно. Визначено рівень 
розвитку у регіонах виробництва продукції з 
борошна у розрізі хлібобулочних, кондитерських і 
макаронних виробів. Проведено структурно-
динамічну оцінку експортно-імпортних операцій із 
зерновими культурами і продуктами їх переробки. 
Обґрунтовано рекомендації щодо розвитку в 
Україні виробництв із поглибленої переробки 
зернових. 

 
Департамент 

агропромислового 
розвитку Харківської 
державної обласної 

адміністрації 
13.12.2019; 
Департамент 

агропромислового 
розвитку Сумської 
державної обласної 

адміністрації 
23.12.2019; 

Донецька обласна 
державна 

адміністрація 
16.12.2019; 
Департамент 

агропромислового 
розвитку Волинської 
обласної державної 

адміністрації 
08.01.2020; 

Кіровоградська 
обласна державна 

адміністрація 
24.12.2019; 

Кіровоградська 
обласна державна 

адміністрація 
24.12.2019; 
Департамент 

економічної політики 

Інформацію розміщено 
на веб-сайті 

департаменту та 
рекомендовано 

райдержадміністраціям 
та радам об’єднаних 
територіальних громад 
використовувати її під 
час розробки Програм 

економічного та 
соціального розвитку 
Донецької області в 
частині розвитку та 

експортоспроможності 
харчової та переробної 

промисловості, 
зокрема 

борошномельної, 
макаронної та 
хлібопекарської 

галузей 



Львівської обласної 
державної 
адміністрації 
10.01.2020; 
Департамент 

розвитку економіки та 
сільського 

господарства 
Чернігівської 

обласної державної 
адміністрації 
09.01.2020; 
Департамент 

агропромислового 
розвитку та 

економічної політики 
Житомирської 

обласної державної 
адміністрації 
15.01.2020; 
Департамент 

агропромислового 
розвитку 

Миколаївської 
обласної державної 

адміністрації 
10.01.2020 
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Науково-аналітична доповідь 
«Оцінка функціонування мережі 
пунктів пропуску через державний 
кордон у Закарпатській області» 
(Х.М.Притула ; А.О.Максименко ; 
Я.Я.Калат ; О.П.Демедюк ; 
С.О.Іщук ; Л.Й.Созанський ; 
І.З.Сторонянська ; А.Р.Дуб ; 
С.Л.Шульц ; О.М.Луцків ) 

Державна митна 
служба України; 

Державна 
прикордонна служба 
України; Міністерство 

інфраструктури 
України; Міністерство 
розвитку громад та 

територій; 
Міністерство 

закордонних справ 
України; Закарпатська 
обласна державна 
адміністрація; 

Досліджено загальнонаціональні та регіональні 
тенденції розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності. Проаналізовано розподіл пасажиро- та 
вантажопотоків через наявні пункти пропуску по 
всій ділянці державного кордону у Закарпатській 
області. Вивчено особливості функціонування 
пунктів пропуску на українсько-словацькій, 
українсько-угорській та українсько-румунській
ділянках державного кордону. Здійснено 
експертно-розрахункову оцінку розвитку мережі 
пунктів пропуску у Закарпатській області. 

 
Закарпатська 

митниця Державної 
фіскальної служби

21.12.2019 

Буде використано під 
час планування 
заходів щодо 

оптимізації діяльності 
діючих пунктів 

пропуску та в процесі 
проведення спільних 

заходів з 
представниками 
прикордонних та 

митних служб суміжних 
країн, а також у роботі 

урядових та 
міжнародних робочих 



Закарпатська митниця 
ДФС 

груп, до яких 
долучатимуться 
фахівці митниці. 
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Проміжний звіт науково-дослідної 
роботи «Соціально-економічне 
обґрунтування перспектив розбудови 
мережі пунктів пропуску через 
державний кордон у Закарпатській 
області». Етап І. Дослідження 
національного і міжнародного 
нормативно-правового забезпечення 
просторового розвитку 
транскордонних регіонів 
(Х.М.Притула ; А.О.Максименко ; 
Я.Я.Калат ; О.П.Демедюк ; 
С.Л.Шульц ; О.М.Луцків ) 

Закарпатська обласна 
державна 

адміністрація 

Здійснено порівняльний аналіз національного 
законодавство України у сфері розвитку 
транспортної та прикордонної інфраструктури, 
розбудови мережі пунктів пропуску та 
містобудування та законодавчого забезпечення 
розвитку транспортних мереж у ЄС. Розкрито 
особливості розвитку транспортної та 
прикордонної інфраструктури у транскордонному 
просторі Україна-ЄС. Обґрунтовано перспективи 
інтеграції транспортної мережі Закарпатської 
області до міжнародних та транс’європейських 
транспортних мереж. 

 
Департамент 

інфраструктури, 
розвитку і утримання 

мережі 
автомобільних доріг 

загального 
користування 

місцевого значення 
та житлово-
комунального 
господарства 
Закарпатської 

обласної державної 
адміністрації 
04.10.2019; 
Департамент 

інфраструктури, 
розвитку і утримання 

мережі 
автомобільних доріг 

загального 
користування 

місцевого значення 
та житлово-
комунального 
господарства 
Закарпатської 

обласної державної 
адміністрації 
27.11.2019 

Буде використано в 
роботі Департаменту 

при підготовці 
нормативно-правових 
актів у сфері розвитку 

транспортної та 
прикордонної 

інфраструктури. 
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Проміжний звіт науково-дослідної 
роботи «Соціально-економічне 
обґрунтування перспектив розбудови 
мережі пунктів пропуску через 
державний кордон у Закарпатській 
області». Етап ІІ. Розробка 
інформаційної підтримки задач 

Закарпатська обласна 
державна 

адміністрація 

Охарактеризовано наявну мережу пунктів 
пропуску через державний кордон у Закарпатській 
області. Визначено особливості функціонування 
пунктів пропуску на українсько-словацькій, 
українсько-угорській та українсько-румунській 
ділянках державного кордону України. Здійснено 
експертно-розрахункову оцінку функціонування 

 
Департамент 

інфраструктури, 
розвитку і утримання 

мережі 
автомобільних доріг 

загального 

Буде використано 
Департаментом при 

підготовці нормативно-
правових актів у сфері 
розвитку транспортної 

та прикордонної 
інфраструктури. 



аналізу існуючої інфраструктури та 
розвитку для забезпечення 
прогнозної пропускної спроможності 
пунктів пропуску 
(Х.М.Притула ; А.О.Максименко ; 
Я.Я.Калат ; О.П.Демедюк ; 
С.О.Іщук ; Л.Й.Созанський ; 
І.З.Сторонянська ; А.Р.Дуб ; 
С.Л.Шульц ; О.М.Луцків ) 

мережі пунктів пропуску через державний кордон у 
Закарпатській області. 

користування 
місцевого значення 

та житлово-
комунального 
господарства 
Закарпатської 

обласної державної 
адміністрації 
27.11.2019 
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Заключний звіт науково-дослідної 
роботи «Соціально-економічне 
обґрунтування перспектив розбудови 
мережі пунктів пропуску через 
державний кордон у Закарпатській 
області». Етап III. Оцінка перспектив 
розбудови мережі пунктів пропуску 
через державний кордон у 
Закарпатській області 
(Х.М.Притула ; А.О.Максименко ; 
Я.Я.Калат ; О.П.Демедюк ; 
С.О.Іщук ; Л.Й.Созанський ; 
І.З.Сторонянська ; А.Р.Дуб ; 
С.Л.Шульц ; О.М.Луцків ) 

Закарпатська обласна 
державна 

адміністрація 

Наведено загальну характеристику розвитку 
українсько-польського, українсько-словацького, 
українсько-угорського та українсько-румунського 
прикордоння. Представлено основні параметри 
перспективних пунктів пропуску через державний 
кордон у Закарпатській області. Здійснено оцінку 
пріоритетності відкриття пунктів пропуску у 
Закарпатській області на основі розрахунку 
інтегрального індексу. 

 
Департамент 

інфраструктури, 
розвитку і утримання 

мережі 
автомобільних доріг 

загального 
користування 

місцевого значення 
та житлово-
комунального 
господарства 
Закарпатської 

обласної державної 
адміністрації 
19.12.2019 

Буде використано 
Департаментом при 

підготовці нормативно-
правових актів у сфері 
розвитку транспортної 

та прикордонної 
інфраструктури 
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Науково-аналітична записка «Щодо 
напрямів підвищення ефективності 
формування фінансового потенціалу 
територіальних громад у Волинській 
області» 
(І.М.Гринчишин ; 
А.Р.Дуб ) 

Департамент 
економіки та 
європейської 

інтеграції Волинської 
обласної державної 

адміністрації 

Охарактеризовано власні доходи місцевих 
бюджетів територіальних громад Волинської 
області. Здійснено аналіз податкових надходжень. 
Акцентовано увагу на ПДФО, як 
бюджетоутворюючому джерелу надходжень. 
Запропоновано напрями з активізації 
підприємницької діяльності на місцевому рівні. 

Департамент 
економіки та 
європейської 

інтеграції Волинської 
обласної державної 

адміністрації 
18.12.2019 

прийняття програм 
сприяння розвитку 
підприємництва на 
місцевому рівні 
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Науково-аналітична записка «Ринок 
міграційних послуг в Україні: до 
аналізу й регулювання ситуації» 
(У.Я.Садова ; О.В.Махонюк ) 

Комітет Верховної 
ради України з питань 

науки і освіти 

Розглянуто загальний принцип кредитування 
економіки України за допомогою зовнішніх та 
внутрішніх запозичень. Особливу увагу приділено 
державному механізму фінансування економіки 
через облігації внутрішніх державних позик. 
Здійснено аналіз можливості запровадження 
міграційних облігацій. Розроблено пропозиції для 
якісного використання даного механізму. 

 
Верховна Рада 

України, Комітет з 
питань науки та 

освіти 
22.07.2019 

Представлені 
матеріали можуть бути 

використані при 
розробці державної 
політики соціально-

економічного розвитку 
України та її регіонів, 
обґрунтування цілей, 



завдань, а також 
механізмів реалізації 
міграційної політики. 
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Доповідна записка: «Концепція 
державної міграційної політики 
України (нова редакція)» 
(О.Т.Риндзак ) 

Адміністрація 
президента України; 

Міністерство 
соціальної політики 
України; Державна 
міграційна служба 
України; Комітет 
Верховної Ради 

України з питань прав 
людини, національних 

меншин і 
міжнаціональних 

відносин. 

Обґрунтовано необхідність розробки і 
затвердження нової редакції Концепції державної 
міграційної політики України. Реалізація 
розробленої автором Концепції дозволить 
уповільнити темпи міграційних втрат людського 
потенціалу, сприятиме інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб та іммігрантів до регіонів-
реципієнтів, а також підвищенню ефективності 
державної міграційної політики загалом. 

 
Адміністрація 

Президента України
26.03.2019; 
Міністерство 

соціальної політики 
України 

04.04.2019 

При підготовці 
нормативно-правових 
актів та заходів з 
вдосконалення 

державної міграційної 
політики 
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Науково-аналітична записка «Щодо 
методики оцінювання якості 
людського потенціалу в регіонах 
України» 
(Т.Г.Васильців ; У.Я.Садова ) 

Комітет з питань 
соціальної політики, 

зайнятості та 
пенсійного 

забезпечення 
Верховної ради 
України; Інститут 
демографії та 
соціальних 

досліджень ім. М.В. 
Птухи НАН України; 

Міністерство 
соціальної політики 
України; Державна 
служба статистики 

України. 

Розроблено методичний підхід до оцінювання 
однієї із компонент якості людського потенціалу –
демографічно-валеологічної. Здійснено 
оцінювання демографічно-валеологічної 
компоненти якості людського потенціалу за 
регіонами України. Практичне значення методики 
полягає у (1) вимірюванні рівня компоненти якості 
людського потенціалу, (2) класифікації регіонів 
України щодо якості людського потенціалу. 

 
Комітет Верховної 
Ради України з 

питань соціальної 
політики, зайнятості 

та пенсійного 
забезпечення 

28.05.2019 

для подальшої 
спеціалізації політики 

збереження та 
розвитку якості 

людського потенціалу 
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Науково-аналітична записка 
«Економічні наслідки та ефекти 
функціонування Україно-Німецької 
територіальної міграційної системи» 
(У.Я.Садова ; 
І.Є.Бараняк ) 

Комітету Верховної 
Ради України з питань 

науки і освіти 

Розвинено окремі аспекти дослідження нових 
утворень – територіальних міграційних систем. 
Виявлено чіткі ознаки формування україно-
німецької міграційної системи (УНТМС), окреслено 
економічні наслідки та ефекти її функціонування. 
Обґрунтовано, що міграційний капітал у межах цієї 
системи може виступати одним з способів 
інвестування в Україну. 

 
Верховна Рада 

України, Комітет з 
питань науки та 

освіти 
22.07.2019 

Матеріали розробки 
можуть бути 
використані в 

законотворчій роботі з 
питань міграційної 

політики. 
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Методичні рекомендації 
«Оцінювання середовища 
міграційної активності населення» 
(Т.Г.Васильців ; О.О.Левицька ; 
О.П.Мульска ) 

Львівська обласна 
державна 

адміністрація; 
Львівська обласна 
асоціація малого і 

середнього 
підприємництва. 

Розроблено і обґрунтовано науково-методичні 
засади побудови інтегрального індексу 
середовища міграційної активності населення (на 
прикладі зовнішніх міграційних процесів). Науково-
практичне значення розробки полягає у 
формуванні системи інформаційно-аналітичного 
забезпечення оцінювання та прогнозування 
міграційної активності населення, моделюванні 
впливу чинників на рівень міграційної активності 
населення в країні чи регіоні. 

 
Департамент 

економічної політики 
Львівської обласної 

державної 
адміністрації 
12.12.2019 

При прогнозуванні 
розвитку ринку праці та 
зайнятості в регіоні та 
розробці відповідних 

програм. 
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Проект Стратегії регіонального 
розвитку Запорізької області на 
період до 2027 року та Плану заходів 
на 2021-2023 роки з її реалізації 
(І.З.Сторонянська ;М.І.Мельник ; 
С.Л.Шульц ;А.І.Мокій ;Т.Г.Васильців ; 
Л.Я.Беновська ;Р.Т.Теслюк ; 
І.В.Лещух ;О.М.Луцків ; 
Х.О.Патицька ;А.О.Максименко ; 
І.Є.Бараняк ) 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі Запорізької 

ОДА 

Проєкт Стратегії регіонального розвитку 
Запорізької області на період до 2027 року 
базується на використанні новітніх європейських 
підходів до стратегування регіонального розвитку, 
імплементації засад смарт-спеціалізації (що 
дозволило виокремити види економічної 
діяльності регіону, які характеризуються 
інноваційною активністю та зростаючою віддачею) 
та принципів інклюзивності у процесі її 
формування. 

 
Департамент 
економічного 

розвитку і торгівлі 
Запорізької обласної 

державної 
адміністрації 
20.12.2019 

Проєкт Стратегії 
регіонального розвитку 
Запорізької області на 
період до 2027 року та 
План заходів на 2021-

2023 роки з її 
реалізації, 

затверджено рішенням 
Запорізької обласної 

ради №124 від 
12.12.2019 р. та 
прийнятий до 
виконання. 
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Проєкт Стратегії розвитку Львівської 
області на період до 2027 року та 
Плану заходів з її реалізації у 2021-
2023 роках . 
(І.З.Сторонянська ;М.І.Мельник ; 
С.Л.Шульц ;П.В.Жук ;О.І.Гулич ) 

Департамент 
економічного 

розвитку, торгівлі та 
промисловості 
Львівської ОДА 

Здійснено виокремлення пріоритетних видів 
економічної діяльності області, які можуть 
сформувати основу смарт-спеціалізації та 
забезпечити прискорене економічне зростання 
регіону, серед яких високотехнологічні види 
промисловості (біоекономіка, креативні індустрії, 
зокрема ІТ-сфера). Здійснено SWOT-аналіз та 
обґрунтовано сценарії розвитку які базуються на 
використанні новітніх європейських підходів до 
стратегування регіонального розвитку. 

 
Департамент 
економічного 

розвитку, торгівлі та 
промисловості 
Львівської 

облдержадміністрації
29.11.2019 

Стратегія розвитку 
Львівської області на 
період до 2027 року та 
План заходів на 2021-

2023 роки з її 
реалізації затверджено 
рішенням Львівської 
обласної ради від 
24.12.2019 р. та 

прийняті до виконання. 
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Науково-аналітична записка 
«Ендогенний інвестиційний 
потенціал територіальних громад як 
чинник зміцнення їх спроможності» 
(І.В.Лещух ;І.М.Гринчишин 
;Х.О.Патицька ) 

Департамент 
економіки та 
європейської 

інтеграції Волинської 
обласної державної 

адміністрації 

Запропоновано методику оцінювання ендогенного 
інвестиційного потенціалу ОТГ, на основі якої 
проаналізовано ендогенний інвестиційний 
потенціал окремих ОТГ України за підіндексами 
забезпечення фінансовими, трудовими та
виробничими ресурсами. Визначено чинники 
впливу на ендогенний інвестиційний потенціал 

 
Департамент 
економіки та 
європейської 

інтеграції Волинської 
обласної державної 

адміністрації 

Використання при 
розроблені та 

реалізації заходів із 
стимулювання 

місцевого розвитку. 



ОТГ України. 18.12.2019 
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Науково-аналітична записка 
"Напрями нарощення податкового 
потенціалу територіальних громад". 
(Х.О.Патицька ;Н.М.Попадинець ) 

органам місцевого 
самоврядування 

обґрунтовано напрямки нарощення податкового 
потенціалу територіальних громад в контексті 
забезпечення їх фінансової спроможності, 
зокрема, акумулювання надходжень акцизного 
податку з реалізації підакцизних товарів на 
єдиному казначейському рахунку; удосконалення 
процедури адміністрування податків на майно та 
проведення нормативної грошової оцінки земель. 

 
Підберізцівська 
сільська рада 

Пустомитівського 
району Львівської 

області 
24.05.2019 

Використання при 
розробці відповідних 

нормативних 
документів 

 
 


