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ВОВКАНИЧ 
Степан 

Йосипович 

Народився 10.03.1936 
року в с. Мшанець на 
Львівщині. Закінчив в 
1958 році Харківський 
гірничий інститут і в 
1969 році — 
економічний 
факультет 
Львівського 
державного 
університету ім. Івана 
Франка. Доктор 
економічних наук, професор. Завідувач відділу Інституту регіональних 
досліджень НАН України. 

Упродовж більше, ніж тридцятилітньої наукової діяльності його творчі інтереси 
формально вписуються в коло соціально-економічних, соціологічних, інфор-
маційних та соціально-психологічних проблем науково-технічного розвитку. 
Проте основний предмет досліджень — пошук шляхів підвищення 
духовно-інтелектуального потенціалу людини (нації) як рушійної сили розвитку 
суспільства, його гуманізації та елітаризації. Працює в галузі теорії еліт, 
зокрема над розв’язанням проблем оцінки та формування національної еліти 
України, активізації її соціальної ролі в державотворенні та націотворенні. 

На матеріалах досліджень в 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на 
тему: “Прямі інформаційні контакти як елемент наукової організації інженерної 
праці”, а в 1992 р. докторську — “Інформаційний потенціал у системі управління 
науково-технічним прогресом”. Надрукував понад 200 наукових праць, автор 
персональних і співавтор більше десятка колективних монографій. У 1992 р. 
обраний членом-кореспондентом Української Академії інформатики, а у 
1994 р. — дійсним членом Папської Академії соціальних наук. Член ряду 
спеціалізованих Вчених рад з політології, філософії та економіки. 

Водночас з науковою та педагогічною роботою бере активну участь в 
громадсько-політичній діяльності як член “Просвіти” та НТШ; обраний в 
1990 р. народним депутатом Львівської обласної Ради народних депутатів 
1-го демократичного скликання. Утвердження української національної ідеї, 
дослідження її структуро-утворюючих чинників за умов перехідної економіки, 
складних суспільних трансформацій в Україні та формування нових 
геополітичних реалій і далі інтегруються в його приватному, науковому і 
громадсько-політичному житті, займаючи у ньому значне місце та становлячи 
сенс майбутніх творчих пошуків.
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