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До 50-річчя  
Василя Степановича Кравціва

11 вересня 2008 р. виповнилося 50 років 
Василю Степановичу Кравціву, доктору еконо-
мічних наук, академіку Академії економічних 
наук, директору Інституту регіональних дослі-
джень НАН України.

Народився В.С. Кравців 1958 р. в с. Коло-
колин Рогатинського району Івано-Франківської 
області в селянській сім’ї. У 1980 р. з відзнакою 
закінчив географічний факультет Львівського 
державного університету ім. Івана Франка.

Від 1981 р. і до сьогодні наукова діяльність 
Василя Степановича пов’язана з Інститутом 
регіональних досліджень НАН України (до 
1994 р. – Львівське відділення Інституту еко-
номіки АН України). Тут він захистив у 1987 р. 

кандидатську дисертацію «Удосконалення управління охороною навко-
лишнього середовища (на прикладі Карпатського регіону)», а у 2007 р. в 
Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України – докторську 
дисертацію «Регіональна екологічна політика в умовах становлення рин-
кової економіки в Україні (теорія, методи, практика)», подолав шлях від 
інженера до директора Інституту.

Наукова діяльність В.С. Кравціва присвячена економічним проблемам 
охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки, раціональ-
ного використання природних ресурсів на регіональному рівні, науковим 
аспектам регіональної політики та туризму. Наукові досягнення Василя 
Степановича втілені у більш як 100 працях, опублікованих в Україні та 
за рубежем.

В.С. Кравців – один із ініціаторів та авторів розробки та запровадження 
в Україні економічних методів управління якістю довкілля, які сьогодні 
діють у формі зборів за забруднення навколишнього середовища. Під його 
науковим керівництвом і за безпосередньою участю розроблено ряд регіо-
нальних програм. Серед них: Державна програма соціально-економічного 
розвитку Карпатського регіону, Державна програма соціально-економічного 
розвитку Поділля. В.С. Кравців був ініціатором і керівником розробки 
Програми охорони навколишнього природного середовища Львівської об-
ласті на 1999-2002 рр., Програми розвитку санаторно-курортної сфери, 
туризму і відпочинку у Львівській області на 2003-2007 рр., які затвер-
джені Львівською обласною радою.

Зараз під його науковим керівництвом розробляються проект За-
кону України «Про розвиток гірських територій в Україні», Програ-
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ма охорони навколишнього природного середовища Львівської області  
на 2009-2012 рр.

Василь Степанович брав активну участь у підготовці Концепції дер-
жавної регіональної політики України. 

Наукову діяльність В.С. Кравців органічно поєднує з науково-
організаційною і науково-педагогічною: він є головним редактором 
науково-практичного журналу «Регіональна економіка», членом Колегії го-
ловного управління економіки Львівської обласної державної адміністрації, 
заступником голови ради науково-навчального комплексу «Економосвіта», 
членом ради Західного наукового центру НАН і МОН України.

Василь Степанович Кравців наділений чималим науково-організацій ним 
талантом. Він є ініціатором та організатором багатьох науково-практичних 
конференцій, велику увагу приділяє питанням зміцнення та поглиблення 
міжнародних зв’язків Інституту, зокрема, з науково-дослідними установа-
ми та вищими навчальними закладами Польщі, Німеччини, Словаччини, 
Румунії. Значну увагу приділяє В.С. Кравців вихованню і підготовці на-
укових кадрів.

Протягом уже 20 років В.С. Кравців здійснює керівництво відділом 
регіональної екологічної політики, тематика наукових досліджень яко-
го пов’язана з виробленням адаптованої до реальних економічних умов 
екологічної політики та розробкою ефективних механізмів її здійснення 
як на державному, так і на регіональному рівні, розробкою теоретичних 
основ формування стратегії освоєння природно-ресурсного потенціалу. 
Очолюваний ним відділ став своєрідною кузнею висококваліфікованих 
кадрів у галузі економіки природокористування, рекреації та регіональної 
екологічної політики. В різний час тут пропрацювало близько 40 науковців 
і спеціалістів, багато з яких сьогодні плідно працюють у різних наукових 
установах і вузах, банківських структурах. 

В особі В.С. Кравціва всі, хто з ним працює і спілкується, вбачають 
принципового керівника та інтелігентну людину. Він завжди викликає 
повагу не лише високою ерудицією, відданістю науці, а й скромністю, 
доброзичливістю, тактовністю та чуйністю. 

Нàуêîвà ãрîìàдсüê³стü, êîëåãи, учí³ тà друз³ щирî в³тàютü Вàсиëя 
Стåпàíîвичà з юв³ëåєì, зичàтü йîìу здîрîв’я, щàстя, íàтхíåííя ³ 
пîдàëüших твîрчих здîбутê³в.

Ðåдàêц³йíà êîëåã³я журíàëу
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