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Ювілей професора У.Я. Садової

19 квітня 2011 р. науковці, освітяни, друзі ві-
тали з ювілеєм Уляну Ярославівну Садову – докто-
ра економічних наук, професора, завідувача відділом 
соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту 
регіональних досліджень НАН України.

Народилась Уляна Ярославівна у м. Миколає-
ві Львівської області, де сім’я, оточуюче середовище 
змалечку заклали домінанту цінностей добра, спра-
ведливості, працьовитості, повагу до національних 
традицій.

Уляна Ярославівна закінчила економічний фа-
культет Львівського державного університету ім. 
І. Франка за спеціальністю «Планування промисло-
вості». У 1988 р. вона поступила в аспірантуру з від-
ривом від виробництва Львівського відділення Інсти-
туту економіки НАН України, яку успішно закін-

чила у 1991 р. та захистила кандидатську дисертацію. З цього часу професійна 
кар’єра тісно пов’язується з Інститутом регіональних досліджень НАН України, 
де вона упродовж 1991-1993 рр. пройшла сходинками від посади молодшого на-
укового співробітника до посади старшого наукового співробітника та отримала 
вчене звання старшого наукового співробітника.

У 2001 р. її нестримний потяг до наукової діяльності увінчався вступом до 
докторантури, результатом перебування в якій став захист у 2008 р. докторської 
дисертації на тему «Формування соціальної політики та механізм її реалізації в 
регіоні». З весни 2009 р. по сьогоднішній час Уляна Ярославівна є завідувачем 
відділу соціально-гуманітарного розвитку регіону.

У.Я. Садова – кваліфікований професійний науковець, веде активну науково
дослідницьку роботу в Інституті регіональних досліджень НАН України. В коло 
наукових інтересів входять дослідження проблем, пов’язаних з розвитком сис-
теми наукових знань про людину та суспільство, виробленням нових парадигм 
соціально-гуманітарного та інтелектуального розвитку регіону, розробкою про-
гнозів регіональних соціальних показників та методичного інструментарію оці-
нювання ефективності відповідної політики, вдосконаленням механізмів регулю-
вання систем демографічного відтворення, міграційної та економічної активнос-
ті, зайнятості, соціального захисту, соціального забезпечення населення, а та-
кож проблем, пов’язаних з експертизою законодавчих та нормативних докумен-
тів з питань державного регулювання соціально-гуманітарного розвитку та тери-
торіального управління у регіоні.

Упродовж роботи в ІРД НАН України вона була виконавцем близько 20-ти 
бюджетних та госпдоговірних тем, які були спрямовані на вирішення теоретичних 
і прикладних проблем формування і реалізації регіональної соціально-економічної 
політики, розвитку регіональних суспільних систем, інтелектуально-інноваційного 
потенціалу, регулювання рівня життя населення тощо.

У 2007 р. У.Я. Садова була співвиконавцем проекту «Соціальні ризики укра-
їнського суспільства та їх мінімізація», який реалізувався Інститутом демогра-
фії та соціальної політики НАН України на замовлення Президії НАН України. 
У даний час її наукові дослідження як керівника і виконавця наукових тем зо-
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середжені на вирішенні таких проблем, як регіональна міграційна політика, ор-
ганізація праці в умовах системної кризи, соціально-демографічний потенціал 
розвитку Карпатського регіону України і т. д.

Основні наукові результати У.Я. Садової викладені в більше ніж 160 публі-
каціях, в т. ч. в 11 монографіях, з яких одна одноосібна, одній книзі навчально-
методичного характеру, 16 публікаціях за кордоном.

Уляна Ярославівна – член редколегії наукового журналу «Регіональна еко-
номіка». Вона є позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України 
з питань соціальної політики та праці. 

Означений вагомий науковий здобуток проф. У.Я. Садової – це результат не-
втомної 22-літньої наукової роботи в ІРД НАН України. Окремою сторінкою про-
фесійного життя У.Я. Садової є її науково-педагогічна діяльність у Львівському 
національному університеті ім. І. Франка, у Львівському регіональному інституті 
державного управління НАДУ при Президентові України, у Національному універ-
ситеті «Львівська політехніка». Упродовж цих років у своїй науково-педагогічній 
діяльності вчена успішно реалізує фундаментальний принцип нового тисячоліт-
тя, що стосується інтеграції освіти і науки. На практичне упровадження цього 
засадничого принципу інноваційного розвитку і спрямована діяльність створе-
ної у 2009 р. на базі відділу, яким керує У.Я. Садова, спільної кафедри разом з 
Львівським інститутом МАУП.

Уляні Ярославівні притаманне прагнення передавати свої знання, досвід моло-
дим науковцям. Нею підготовлено чотири кандидати та один доктор економічних 
наук. Очолюваний нею відділ сформований переважно з молодих перспективних 
науковців, які обрали її своїм науковим наставником. Вона є членом спеціалізова-
ної вченої ради Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора економічного наук в Інституті регіональних досліджень НАН України. 

Науковці, редколегія журналу «Регіональна економіка», співробітники, колеги-
освітяни, вдячні учні вітають ювілярку з прекрасним святом, зичать здоров’я, 

натхнення, творчої наснаги в науковій та педагогічній діяльності.
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