
Форма 2
стан роботи над затвердженими темами

АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
з виконання  науково-дослідної теми 

«Соціально-демографічний потенціал розвитку 

Карпатського регіону України» Категорія: відомча.

1. Назва інституту Академії, кафедри, департаменту.
Львівський  інститут  МАУП.  Кафедра  менеджменту  організацій.  У
співпраці  з  відділом  соціально-гуманітарного  розвитку  регіону
Інституту  регіональних  досліджень  НАН  України  (філія  кафедри
менеджменту організацій ЛІ МАУП при ІРД НАН України)

2. Назва  НДР  (теми,  розробки,  завдання,  шифр,  етапи  –  якщо  тема  в
звітному році розділена на окремі етапи).
 «Соціально-демографічний потенціал розвитку Карпатського регіону
України»  Категорія:  відомча.  Виконується  за  постановою  Бюро
Відділення економіки НАН України від 08 червня 2010 р., пр.№7 (№
Д.Р. 011U000706)
Етап ІІІ. Проведення SWOT-аналізу середовища регіону з точки зору
його впливу на формування СДП регіону.  Визначення конкурентних
переваг території в контексті збереження СДП. 

3. Терміни виконання  : 2011-2012 рр.

4. Перелік сторонніх організацій (при наявності таких).
Головна організація – виконавець – Інститут регіональних досліджень
НАН України. Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону.
Співвиконавець – Філія кафедри менеджменту організацій Львівського
інституту МАУП в Інституті регіональних досліджень НАН України. 

5. Науковий керівник (п.і.б., посада, науковий ступінь, вчене звання).
Садова  У.  Я.   –  завідувач  відділу  соціально-гуманітарного  розвитку
регіону, завідувач філії кафедри менеджменту організацій Львівського
інституту МАУП, д.е.н., професор.



6. Основні виконавці (цифрові дані)

Штатних, всього 7
у т.ч. докторів наук -

професорів -
кандидатів наук 2
доцентів 1

Сумісників, всього -
у т.ч. докторів наук 1

професорів 1
кандидатів наук 1
доцентів 1

7. Повний список публікацій виконавців роботи з цієї тематики за звітний
рік.
Монографії
1. Левицька  О.О.  Кадрова  політика  у  системі  охорони  здоров’я
регіону:  напрямки формування  та  реалізації:  Монографія  /  Ольга
Левицька. – Львів: ІРД НАН України, 2012. – 262 с. (14,76 д.а.).

Інші наукові публікації
2. Гинда  О.М.  Удосконалення  управління  розвитком  людського
інтелектуального потенціалу через впровадження нових інформаційних
технологій  /  Зб.  матеріалів  «Статегічні  напрями  розтку  національної
економіки у посткризовий період. Соціально-економічні дослідження у
перехідний  період»,  2-3  квітня  2012р.  За  ред..  В.В.  Засадко.-  Львів:
СПОЛОМ,  2012.  354  с.  :  ІЛ.,  ТАБЛ.-  У  надзаг.:  Центр  соц..-економ.
досліджень «Ініціатива» 79-84 с.;
3. Левицька  О.О. Перспективи  запровадження  загальнообов’язкового
соціального медичного  страхування  в  Україні  /  О.О.  Левицька  //
Соціально-економічні  та  правові  дослідження  в  суспільстві  знань:
Матеріали  доповідей  Міжнародної  науково-практичної  конференції
(Львів, 2-3 червня 2011 р.) / Львівський інститут МАУП, 2012. – 430 с. –
С. 192-199. (0,68 д.а.).
4. Левицька  О.О. Перспективи  запровадження  загальнообов’язкового
соціального медичного  страхування  в  Україні  /  О.О.  Левицька  //
Соціально-економічні  та  правові  дослідження  в  суспільстві  знань:
Матеріали  доповідей  Міжнародної  науково-практичної  конференції
(Львів, 2-3 червня 2011 р.) / Львівський інститут МАУП, 2012. – 430 с. –
С. 192-199. (0,68 д.а.).
5. Мульска  О.П.  Ризики  поширення  використання  дитячої  праці  у
регіоні (на прикладі Львівської області) /О.П. Мульска // Український
соціум. - 2012. - № 2 (41). - C.95-106 (0,59 д.а.). 



6. Мульска О.П. Зарубіжний досвід впровадження політики протидії
використанню  дитячої  праці  /Мульска  О.П.//  Сталий  розвиток
економіки. – 2012. - № 3 (13). – С. 269-273 (0,48 д.а.). 

7. Список захищених чи підготовлених до захисту (в т.ч.  і  на здобуття
ступеню доктора філософії) дисертацій за тематикою НДР.
Мульська  О.П.  Дитяча  трудова  зайнятість  та  політика  її  ліквідації:
регіональні  аспекти,  2009.  Наукова  установа  –  2013.  Інститут
регіональних  досліджень  НАН  України.  Науковий  керівник  -  д.е.н,
проф. Садова У. Я. Плановий рік захисту – 2013. 

8. Перелік конференцій,  що проведені  власними силами або спільно (в
т.ч.  –  за  Планом  проведення  наукових  конференцій  та  науково-
методичних  семінарів  у  МАУП  у  2012  році),  орієнтовна  кількість
учасників

Таблиця 7.1
Перелік конференцій та семінарів, в яких брали участь виконавці науково-

дослідної теми  «Соціально-демографічний потенціал розвитку Карпатського
регіону України»

№ 
з/п

Назва
Місце та дата
проведення

Кількість
учасників

1
Круглий стіл «Соціальні проблеми 
української міграції»

м. Львів,
15.05.2012 р.

5

2
Круглий стіл з питань «Зміни методики 
розрахунку регіонального індексу людського
розвитку»

м. Київ,
4.04.2012 р.

2

3

Міжнародна науково-практична конференція
студентів і молодих вчених «“Соціально-
економічні та правові дослідження в 
суспільстві знань»

м. Львів,
17.05.2012 р.

7

4
Круглий стіл «Шляхи забезпечення 
конкурентоспроможності туристичного 
продукту України та її регіонів»

м. Львів,
19.04.2012 р.

1

9. Оцінка стану  роботи,  основні  наукові  результати  згідно  з  технічним
завданням НДР і календарним планом (2 – 3 стор.).



Підготовлено  рекомендації  з  удосконалення  методики  розрахунку

регіонального  індексу  людського  розвитку.  Запропоновано  блок  «Стан  та

охорона здоров’я» звести до меншої кількості індикаторів з метою уникнення

взаємної кореляції показників (явища мультиколінеарності), неоднозначного

трактування ваги кожного з них і для загального спрощення методики. Варто

також врахувати екологічну ситуацію у регіонах, оскільки вплив зовнішнього

середовища  (екології)  на  20% визначає  стан  здоров’я  населення  (згідно  з

моделлю  факторів  здоров’я  Лалонда).  Тому  пропонується  у  цьому  блоці

порівнювати  обсяг  викидів  шкідливих  речовин  в  атмосферне  повітря  у

розрахунку  на  квадратний  кілометр  –  вагомий фактор  ризику  виникнення

онкозахворювань.  Не  варто  недооцінювати  вплив  середовища,  в  якому

працює людина.  Мова йде про рівень виробничого травматизму та частку

осіб загалом в економіці,  що працюють у шкідливих для здоров’я умовах.

Серед  чинників  інфраструктурного  та  кадрового  забезпечення  системи

охорони  здоров’я  є  за  доцільне  залишити  лише  кадрові  показники  –

забезпеченість  населення  регіонів  лікарями  та  середнім  медичним

персоналом,  оскільки  як  інфраструктурні,  так  і  кадрові  показники

характеризують доступність медичних послуг у конкретному регіоні.  Крім

того,  до  блоку «Стан  та  охорона здоров’я»  потрібно  включити показники

захворюваності  населення,  особливо  на  соціально  небезпечні  хвороби

(туберкульоз,  ВІЛ/СНІД,  онкологічні  захворювання).  Так,  як  відомо,  за

рівнем цих показників і за темпами поширення соціальних хвороб Україна є

однією  з  перших  у  Європі.  Рівень  інвалідизації  –  ще  один  важливий

індикатор  стану  здоров’я  населення,  котрий  одночасно  кількісно

характеризує трудовий потенціал суспільства. Це вимагає його включення до

даного блоку. З метою обґрунтування наведених пропозицій було виконано

міжрегіональний  аналіз  основних  індикаторів  стану  здоров’я  населення  в

динаміці  та  виявлено  регіони  з  найгіршими  і  найкращими  значеннями

показників. При цьому критерієм виступало середнє значення показника за

весь  період  аналізу.  В  результаті  побудовано  нову  структуру  блоку

“Суспільне  здоров'я”,  котрий  включає:  1)  індикатори  стану  здоров’я

населення; 2) фактори впливу на нього; 3) індикатори реагування (соціально-

економічні  наслідки).  Розроблено  пропозиції  щодо  ваг  показників

регіонального індексу людського розвитку за блоками: Структурно загальний

індекс  регіонального  людського  розвитку  (відповідно  до  удосконаленої



методики) складається із шести блоків показників: «Відтворення населення»,

«Соціальне  становище»,  «Комфортне  життя»,  «Добробут»,  «Гідна  праця»,

«Освіта». При цьому всі блоки показників вважаються рівнозначними, тому

ваги блоків не визначалися. Показники кожного блоку мають різну вагу, що

вимагало визначення ваги кожного показника в середині блоку. Визначення

ваг показників здійснювалося на підставі експертних оцінок. Обробка оцінок

експертів зроблена методом попарних порівнянь. 

Після  отримання  попарних  оцінок,  була  складена  матриця  попарних

порівнянь,  яка  оброблялася  за  певною  процедурою  (під  загальним

керівництвом д.е.н.,  проф. Садової У.Я. у складі: Семів Л.К.,  Андрусишин

Н.І., Бідака В.Я., Біль М.М., Ваврик А.Й., Гринькевич О.С., Левицької О.О.,

Теслюка Р.Т., Цапка С.О., Шевчука А.В., Ковальчук Л.В., Махонюка О.В).

Підготовлено  проект  Проект  Концепції  регіональної  демографічної

політики розвитку Карпатського регіону України.

10.Наявність  (витяг  з)  ухвали  засідання  кафедри  або  Вченої  ради
(зазначити дату, №) за підсумками розгляду і обґрунтування роботи. 

Звіт про виконання науково-дослідної теми «Соціально-демографічний
потенціал  розвитку  Карпатського  регіону України» заслухано  на  засіданні
філії  кафедри  менеджменту  організації  ЛІ  МАУП  в  ІРД  НАН  України.
Протокол № 7 від 21.11.2012 р.


