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МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ  

«СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ І ГЕОЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

 ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ» 

 (26 квітня 2018 р., м. Львів) 

 
26 квітня 2018 р. на кафедрі економічної і соці-

альної географії Львівського національного універ-

ситету імені Івана Франка відбулася студентська 

наукова конференція «Суспільно-географічні і гео-

економічні проблеми просторового розвитку регіонів». 

Проведення конференції стало результатом конструк-

тивної наукової співпраці молодих учених кафедри 

економічної і соціальної географії Франкового універ-

ситету (завідувач — д. геогр.н., проф. О. Шаблій) та 
кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту 

адміністрування та післядипломної освіти НУ «Львів-

ська політехніка» (завідувач — д.е.н., проф. Ж. Поп-

лавська), дослідників Науково-дослідного центру соці- 

(науковий керівник — д.е. альної й демографічної 

політики та управління «ДЕМОС» н., проф. У. Садова), 

інноваційно-креативних студентів кафедри менедж-

менту організації Львівського інституту Міжрегіо-

нальної академії управління персоналом (завідувач — 

к.е.н., доц. Л. Данилюк), науково-творчих студентів. 

Головували на конференції проф. У. Садова і 
проф. О. Шаблій. 

 

 
Зацікавлена доповідями аудиторія 

 

Регламент конференції передбачав представлення 

та обговорення низки доповідей з п’яти тематичних 

напрямків: актуальні виклики сучасного соціально-

економічного й геополітичного розвитку регіонів, 

актуальні проблеми конкурентоспроможності економіки 

регіонів, розвиток ефективних систем управління 

людськими ресурсами в суспільстві знань, актуальні 

питання гуманітарної освіти і науки в суспільстві знань, 
проблеми теорії і практики управління в суспільстві знань. 

Із вступним словом до учасників конференції 

звернувся декан географічного факультету, доц. В. Бі-

ланюк. Він наголосив на важливості проведення сту-

дентських наукових конференцій та долученні молоді до 

наукової спільноти закладів вищої освіти. Звернув увагу 

на роль молодих людей (інноваторів) у творенні сучасної 

науки й економіки, особливо в умовах політико-

економічних викликів, що стоять перед Україною та 

потребують виховання свідомого, ініціативного, креа-

тивного, державоцентричного покоління українців ХХІ ст. 
У роботі конференції взяли участь 19 молодих 

учених результати наукових досліджень яких розкрили 

тематику наукового заходу, мали прикладний та інно-
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ваційних характер, були виконані у руслі конвер-

гентних наукових пошуків з використанням сучасних 

економічних та суспільно-географічних методик дос-

лідження демографічних і соціально-економічних 

проблем локального та регіонального розвитку 

територій тощо.  

 

 
 

Студенти-учасники конференції (зліва направо): 

І. Баланда, М. Біланюк, Ю. Борсук 

 

Результати власних наукових досліджень на кон-

ференції представили: І. Лещук «Географія зовнішньо-

економічних зв’язків України та Італії», Ю. Горбач 

«Військово-промисловий комплекс України і сучасні 

географічні проблеми», І. Кривка «Суспільно-геогра-

фічні проблеми створення і функціонування ОТГ 
Закарпатської області», А. Головашова «Напрямки 

математико-географічного вивчення туристичної сфери 

регіону», М. Біланюк «Житлова зона великого міста: 

суспільно-географічна характеристика на прикладі 

м. Львова», А. Хащевацька «Геопросторова організація 

якості життя населення в макрорегіонах світу», 

Ю. Борсук «Економічна ефективність залізничних мар-

шрутів Західного регіону», С. Довгань «Географія здо-

ров’я населення Львівської області», Д. Добросельська 

«Суспільно-географічні особливості розвитку Кам’я-

неччини у ХVII–XXI ст.», З. Качмарик «Фінансова 
інфраструктура західного регіону України: суспільно-

географічні аспекти», М. Нуд «Функціонування між-

народних економічних організацій в Україні: сус-

пільно-географічний аспект», С. Андрусів «Вплив сту-

дентської міграційної мобільності на економічні та 

інноваційні вигоди/втрати економіки регіону», Я. Яри-

чевська «Кластерні стратегії відродження економіки 

Львівщини», К. Кісінас «Регіональні особливості 

формування ринку вторинного житла», П. Угринович 

«Попит і пропозиція на професійних ринках праці 

Львівщини: виробництво скла і виробів зі скла», 

Ю. Бондаренко «Детермінанти інвестиційної діяльності 
в туристично-рекреаційній сфері України», І. Кульчак 

«Ринок банківських послуг Львівщини: проблеми 

обмеження недобросовісної конкуренції», Н. Горбачук 

«Перспективи розвитку індустріальних парків в 

Україні», К. Дейнеко «Формування і розвиток ринку 

землі України». 

В дискусії та обговоренні результатів наукових 

досліджень завзяту участь взяли студенти-учасники 

конференції та знані учені — проф. У. Садова, 

проф. О. Шаблій, науковці центру «ДЕМОС», викла-

дачі кафедри економічної і соціальної географії. Вони 

наголосили на високій науковій активності молоді, 

слушності та часовості модерних наукових досліджень 

студентів, які провадяться у руслі світових економічних 

й суспільно-географічних наукових тенденцій, є на 

перехресті наук, передбачають ґрунтовні знання 
методик розрахунків економічних показників та 

застосування комп’ютерних технічних засобів, є комер-

ційно затребуваними на ринку України, мають прик-

ладний характер. 

 

 
 

Підсумки конференції від проф. У. Садової 

 

За результатами представлення наукових пові-
домлень визначені кращі доповіді: перше місце — 

М. Біланюк, Ю. Борсук, З. Качмарик, П. Угринович; 

друге місце — Н. Горбачук, Д. Добросельська, І. Ле-

щук, М. Нуд; третє місце — А. Головашова, І. Кривка, 

А. Хащевацька. 

У підсумковій дискусії учасники конференції 

відзначили належний рівень її організації, високу 

активність учасників і висловили побажання щодо 

продовження традицій студентських міжвузівських 

конференцій у м. Львові. При цьому було звернуто 

увагу на потребу активізації модерних досліджень 
молодих учених у сфері суспільної географії, гео-

економіки, регіонального управління як з боку освітніх, 

наукових установ, так і потенційних стейкголдерів, 

інвесторів. Наголошено на необхідності комерціалізації 

результатів наукових досліджень студентів шляхом 

творення стартапів чи впровадження результатів у 

програми розвитку об’єднаних територіальних громад, 

галузевих кластерів, а також навчальні освітні прог-

рами закладів вищої освіти тощо. 

 

Любов Котик, Олег Шаблій 
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в кольорі. 

 Оформлення статей повинно відповідати вимогам ВАК/ДАК (дана умова стосується насамперед 

аспірантів, магістрантів, пошукувачів та інших зацікавлених авторів). 

 Перед початком тексту статті необхідно подати такі позиції (кожну в окремому абзаці шрифтом 10):  
– УДК (великими буквами, жирним шрифтом);  
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 Особливу увагу авторам необхідно звернути на точність дат, правильність прізвищ, імен, ініціалів, назв 
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мов, на достовірність фактів, висновків, узагальнень. 
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або ж така рекомендація керівника висловлюється в кінці друкованого примірника. 

 Оскільки в кінці часопису даються відомості про авторів публікацій, то кожному з них необхідно 

вказати: повністю прізвище, ім’я та по батькові, вчений ступінь та наукове звання, місце праці, посаду, 

доручення з організації науки чи навчального процесу, при бажанні – громадські наукові доручення, 
державні звання та нагороди. Для спілкування і контактів з автором потрібно надіслати: поштову адресу, 

контактні телефони, e-mail. 

 Автор отримує один примірник часопису. 

 

 

Статті та інші матеріали до часопису просимо надсилати за такою адресою: 

Тарасу Заставецькому, члену  редколегії часопису “Історія української географії”, 

кафедра географії України і туризму, 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 

вул. М. Кривоноса, 2, 

46027      м. Тернопіль 
Тел. (0352) 43-61-54,   0974369266 

e-mail: zast@ukr.net  

 

Примітка. Електронна версія часопису міститься на сторінці “Наукової періодики України” 

(http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/iug/index.html) сайту Національної бібліотеки України імені 

В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua) 
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