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Максимчук Максим 
Віталійович 

Старший науковий співробітник відділу регіональної 
економічної політики Державної установи «Інститут 
регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН 
України», к.е.н., с.н.с. 

Автор понад ста двадцяти наукових праць з проблем 
розвитку транскордонного співробітництва, дослідження 
інституційних основ регіональної політики та інституційного 
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макрорегіоналізації держави, інституціалізації економіки 
регіонів України. 
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географічний факультет за спеціальністю «соціально-економічна географія» (1992 р.); аспірантуру 
(1997 р.) і докторантуру Інституту регіональних досліджень НАН України. Випускник Літньої 
школи Варшавського університету (1997 р.). 

Кандидат економічних наук (1998 р., спеціальність 08.10.01 розміщення продуктивних сил і 
регіональна економіка, тема дисертаційної роботи «Соціально-економічні особливості розвитку 
прикордонних територій (на прикладі Львівсько-Жешувського транскордонного регіону)»). 
Старший науковий співробітник (2005 р., спеціальність 08.00.05 розвиток продуктивних сил і 
регіональна економіка). 

Стипендіат Президії НАН України (2001-2002 рр.), нагороджений Почесною грамотою Президії 
НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України (2014 р.).
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