14.06.2019
ІV Міжнародна науково-практична конференція «Територіальний
розвиток і регіональна політика: сучасний стан та орієнтири подальших
реформ»
5-7 червня 2019 р. в спортивно-оздоровчому таборі «Гарт»
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
(с. Світязь, Волинська область) відбулася ІV Міжнародна науково-практична
конференція «Територіальний розвиток і регіональна політика: сучасний стан
та орієнтири подальших реформ» (Національна академія наук України).
Такі заходи відбуваються щорічно з ініціативи Відділення економіки
НАН України в рамках «Економічних дискусій на Світязі».
Головним організатором конференції вже традиційно виступив Інститут
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (м. Львів), а
основним
співорганізатором
–
Східноєвропейський
національний
університет імені Лесі Українки (м. Луцьк).
Метою
конференції
було
обговорення
сучасних
проблем
територіального розвитку та реалізації регіональної політики в Україні,
вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо забезпечення
соціально-економічного розвитку регіонів України в контексті сучасних
реформ та євроінтеграційних процесів.
У своїх доповідях і виступах учасники заходу приділили особливу увагу
сучасним викликам для розвитку регіонів України, а також проблемам
формування й розвитку об’єднаних територіальних громад у контексті
процесів децентралізації.
Участь у конференції взяли близько 40 науковців та практиків із різних
регіонів України (Києва, Одеси, Львова, Луцька), представники органів
місцевого самоврядування Львівської та Волинської областей, а також
іноземні вчені з Республіки Польща (Варшави, Кракова, Білостоку,
Ярослава).
Серед учасників конференції були також присутні: віцепрезидент
Національної академії наук України, голова Секції суспільних і гуманітарних
наук НАН України академік С. І. Пирожков, академік-секретар Відділення
економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних
досліджень імені М. В. Птухи НАН України академік Е. М. Лібанова,
директор
Інституту
економіки
промисловості
НАН
України
академік О. І. Амоша, директор Інституту проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України академік Б. В. Буркинський, директор
Інституту економіко-правових досліджень НАН України член-кореспондент
НАН України В. А. Устименко, заступник директора з наукової роботи
Інституту економіки промисловості НАН України член-кореспондент
НАН України Ю. С. Залознова.
Детальніше про конференцію читайте на сайті Інституту регіональних
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України.

