
27–28 листопада 2014 р. на базі Львівського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного управління 

при Президентові України відбулася Міжнародна науково-практична 

конференція «Регіональна політика в Україні: сучасний стан та 

стратегія реформування», присвячена 50-річчю Інституту регіональних 

досліджень НАН України.  

Головний організатор конференції – Інститут регіональних досліджень 

НАН України.  

Метою конференції було обговорення сучасних проблем 

територіального розвитку та реалізації регіональної політики в Україні, 

вироблення пропозицій щодо підвищення її ефективності в контексті 

можливих сценаріїв розвитку інтеграційних процесів.  

У конференції взяли участь 130 науковців, управлінців та практиків з 

різних регіонів України, зокрема з Києва, Луганська, Рівного, Одеси, 

Запоріжжя, Чернігова, Івано-Франківська, Луцька, Тернополя, Ужгорода та 

Львова, а також іноземні вчені та фахівці з Польщі та Румунії. Серед 

учасників конференції – 3 академіки НАН України, 3 члени-кореспонденти 

НАН України та НААН України, 35 докторів та 54 кандидатів наук, 

керівники місцевих органів влади.  

На відкритті конференції з вітальним словом від президії НАН України 

виступила академік-секретар Відділення економіки НАН України академік 

НАН України Е. Лібанова, яка повідомила учасників про рішення президії 

НАН України щодо присвоєння Інституту регіональних досліджень 

ім. академіка М. І. Долішнього та нагородила відзнаками НАН України 

провідних учених та ветеранів праці інституту.  

У рамках проведення конференції було проведено чотири пленарних 

засідання:  

● Інституційні та економічні засади модернізації системи управління 

регіональним розвитком в Україні.  

● Трудовий потенціал, зайнятість та людський розвиток: регіональний 

вимір.  

● Фінансово-економічні механізми стимулювання регіонального 

розвитку та активізації транскордонного співробітництва.  

● Стратегічні пріоритети розвитку сільських територій.  

Особливу увагу в доповідях і виступах було приділено питанням 

реформування адміністративно-територіального устрою в Україні та 

децентралізації влади, визначення інструментів стимулювання регіонального 

розвитку, активізації міжрегіонального та транскордонного співробітництва у 

контексті сучасних інтеграційних процесів і суспільно-політичних викликів.  



Пропозиції та рекомендації учасників конференції щодо шляхів 

підвищення ефективності регіональної політики в Україні будуть узагальнені 

та у формі рекомендацій надані центральним та місцевим органам влади 

(Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика в 

Україні: сучасний стан та стратегія реформування» // Національна 

академія наук України (http://www.nas.gov.ua). – 2014. – 2.12). 

 

 


