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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предмет навчальної дисципліни: оволодіння науковими основами розміщення і 

територіальної організації продуктивних сил України, аналізу їх сучасного стану і 

визначення головних напрямків розвитку в умовах становлення ринкової економіки. Значна 

увага приділяється вивченню галузевої і територіальної структури народного господарства, 

наукових основ державної регіональної політики тощо. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Мета начальної дисципліни: формування знань щодо теоретичних і практичних засад 

територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямків 

регіонального розвитку економіки. 

 

Основні завдання 
 

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння теорії розміщення продуктивних сил, 

регіональної економіки та регіонального розвитку, наукових засад регіональної економічної 

політики; оволодіння знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського 

комплексу України та її економічних районів тощо. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін: «Політична економія», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Математика для економістів», «Економічна 

безпека» та передує вивченню навчальних дисциплін: «Митне регулювання», «Національна 

економіка», «Інвестування», «Фінансова політика України». 

 

Вимоги до знань і умінь 
 

а) знати предмет, завдання навчальної дисципліни «Регіональна економіка» та зміст її 

основних складових; систему закономірностей та принципів територіальної організації 

продуктивних сил; особливості розвитку окремих галузей, сфер та видів діяльності, їх 

регіональні аспекти; економіку окремих регіонів, об'єктивні передумови їх економічного 

розвитку; регіональні економічні процеси та їх наслідки; систему органів галузевого та 

територіального управління; основні аспекти природокористування територій України; 

основні проблеми економіки регіонів України та напрями їх вдосконалення. 

б) уміти: використовувати отримані знання при аналізі економічних процесів та оцінці 

господарського комплексу регіонів України; орієнтуватися в системі територіальної 

організації та комплексно-пропорційного розвитку продуктивних сил; збирати фактичні дані, 

аналізувати й оцінювати їх допустимість, достовірність та достатність для прийняття 

правильних рішень. 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

Навчальна програма складена на  4 кредити. 

Форми контролю  проміжний контроль, залік 



 

 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка». 

Тема 2 Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів. 

Тема 3. Регіон у системі територіального поділу праці. 

Тема 4. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових 

умовах. 

Тема 5. Природний та трудоресурсний потенціал України. 

Тема 6. Економічне районування та територіальна організація господарства. 

Тема 7. Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. 

Тема 8. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і 

розміщення. 

Тема 9. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем. 

Тема 10. Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку. 

Тема 11. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші 

світові структури. 

Тема 12. Фактори сталого розвитку продуктивних сил. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1.  Предмет, метод і завдання дисципліни „Регіональна економіка”. 

Сутність поняття „регіональна економіка”, визначення сутності поняття „регіональна 

економіка” за науковцями М. Ф. Тимчуком, А. Г. Мазуром, М. І. Долішнім, С. М. Злупком 

тощо. 

Ретроспективний огляд появи даного терміну. Теоретико-методологічні основи 

регіональної економіки. Теорія центральних місць В. Кристаллера, А. Льоша, теорія 

економічних центрів Я. Кінберга, Х. Боса, теорія економічної взаємодії територіальних 

формувань Д. Рейллі, теорія „витрати – випуск” В. Леонтьєва.Об’єкт, предмет дисципліни 

„регіональна економіка” формування А.Г. Мазура предмета дисципліни. 

Місце дисципліни в системі наукових знань. Зв’язок дисципліни з соціально-

економічною географією, розміщенням продуктивних сил і регіональною економікою, 

макроекономікою, мікроекономікою, соціально-економічною статистикою, фінансами та 

іншими науками які вивчають економіку в різних аспектах. 

Головна мета дисципліни – засвоєння студентами теоретичних і практичних основ 

розміщення і територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану і 

головних напрямів регіонального розвитку економіки в умовах ринкових відносин; 

сформувати екологічні знання, мислення та екологічну свідомість в економістів. Головні 

завдання дисципліни. Значення дисципліни в професійній підготовці економістів. 

 

Тема 2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил та 

формування економіки регіонів . 

Зміст поняття «продуктивні сили», поняття «розміщення продуктивних сил» 
(дисципліна, процес, локалізація в просторі, структурні зрушення, зсуви) і поняття 

«територіальна організація продуктивних сил». Територіальний поділ праці і розміщення 

продуктивних сил. 

Концепція факторів розміщення продуктивних сил як одна з фундаментальних у 

даному курсі. Фактори (чинники) як рушійні сили, першопричини будь-яких процесів. 

Основоположники вчення про фактори розміщення: німецькі економісти і соціологи Йоган 

Генріх Тюнен (1783-1850) та Альфред Вебер (1868-1958) та їх теорії „штандарту”. Фактори 

розвитку у т. ч. регіонального. Потенціал регіонального розвитку як сукупність факторів 

регіонального розвитку. Мультиколінеарність факторів як дія факторів в унісон. Класифікація 

факторів (традиційна і за пріоритетністю факторів). Традиційна класифікація факторів: фактор 

економіко-географічного положення; природно-ресурсні фактори; історичні фактори; 

демографічні фактори; соціальні фактори; екологічні фактори; фактор науково-технічного 

прогресу; часовий фактор, тощо. Визначальна роль екологічних і соціальних критеріїв у 

розміщенні продуктивних сил. Урбанізація та проблеми довкілля. Вплив науково-технічного 

прогресу на розміщення продуктивних сил. 

Економічні закони суспільного виробництва і закономірності розміщення 

продуктивних сил, їх об’єктивний характер. 

Поняття про закономірності (закони, начала, правила) як про особливі групи 

необхідних, істотних, стійких відношень (взаємозв’язків), між територією (територіальними 

ресурсами) і продуктивними силами; як відображення тяжіння окремих елементів сфери 

матеріального виробництва і сфери послуг до території з особливими характеристиками, а 

також як відображення специфіки територіальної організації виробництва (концентрація і 

дисперсність, спеціалізація і комплексність, комбінування і кооперування і т. д.) та 

розселення. Основні риси цих відношень (взаємозв’язків): об’єктивність, необхідність, 

обов’язковість прояву, автономність.  

Суть наступних законів і закономірностей: 

 закон поділу праці – закономірність територіального поділу праці. 

 закон інтеграції праці – закономірність регіональної інтеграції господарства. 



Сучасні інтеграційні процеси, вирівнювання ступенів економічного і соціального 

розвитку окремих регіонів. Коротка характеристика закономірностей розміщення 

продуктивних сил. 

Поняття про принципи розміщення продуктивних сил. 

 

Тема 3.  Регіон у системі територіального поділу праці. 

Господарство країни як складна економічна, соціальна, екологічна система. Сутність 

формування „соціально-економічного простору”, „економічного простору”.  

Сутність поняття „регіон”, місце регіону в економічному просторі, однорідні 

(гомогенні), вузлові регіони. Структуру регіону як таксону (ядро), периферія.  

Комплексний розвиток регіону. Поняття територіальної соціально-економічної 

системи, основні функціональні  підсистеми ТСЕС (виробнича підсистема, соціальна 

підсистема і природо-ресурсна підсистема). 

Галузева і територіальна структура регіону. 

Поняття про галузь („господарська галузь”, „відомча галузь”). Галузь, підприємства 

якої випускають однорідну продукцію, або так звана „чиста” галузь. Номенклатура галузей. 

Державний класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) ДК 009-96. Галузева 

структура як склад галузей, співвідношення і взаємопов’язаність між ними. Поняття про 

”горизонтальні” зв’язки і «”вертикальні” зв’язки. Галузі спеціалізації, галузі експортної 

спеціалізації, допоміжні, обслуговуючі галузі. 

Поняття про інфраструктуру (поєднання діючих споруд, будівель, мереж, що прямо 

не беруть участі у виробництві матеріальних благ, але необхідні для самого процесу, і які 

можна об’єднати у певні однорідні групи галузі). Виробнича, інженерна, соціальна, 

транспортна і економічна інфраструктура. 

Типи структури господарства країни: аграрний, аграрно-індустріальний, 

індустріальний, індустріально-аграрний.  

Територіальна структура як об’єкт дослідження, як „стержнева категорія” 

геопросторової організації господарства країни, що охоплює ряд основних економічно-

географічних понять і, зокрема, наявність і взаємозв’язаність форм територіальної організації 

продуктивних сил.  

Територіальні структурні ланки – форми розміщення продуктивних сил (стійкі 

економіко-географічні утворення, що характеризуються розмірністю, конфігурацією, 

щільністю і взаємним розташуванням структурних елементів): економічна зона, 

економічний район, економічний підрайон, обласний район, економічний 

(господарський) округ, економічний вузол, і елементарні складові структури – 

економічні центри і пункти. 

Диспропорції у територіальній структурі національної економіки. Види 

просторових диспропорцій: зниження продуктивності праці (у  результаті вичерпання 

ресурсів, несвоєчасного вводу потужностей і т. д.), зниження життєвого рівня населення (при 

наявності недостатньої кількості місць прикладання праці, відставання розвитку соціальної 

інфраструктури), погіршення стану навколишнього середовища (у результаті 

перевантаження ділянки видами підприємства, скупчення екологічно шкідливих 

виробництв).Порушення пропорційності – зміна геопросторової структури таксонів, її 

перебудова, формування нової територіальної структури. Критерії та шляхи удосконалення 

територіальної структури. 

 

Тема 4. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових 

умовах. 

Загальні риси господарського комплексу України. Економіка країни як єдиний 

господарський комплекс. Поняття, сутність та складові виробничого комплексу та його 

інфраструктури. Виробничий комплекс як складова частина національної економіки, 

структура виробничого комплексу, виробничий комплекс як складова сфери виробництва 

товарів і послуг (промисловість, сільське господарство, а також виробнича інфраструктура). 

Промисловість як провідна ланка виробничого комплексу, що визначає територіальну 



організацію господарства. Територіальна структура виробничого комплексу, формування 

його територіальної організації, основні елементи територіальної організації (промисловий 

район, промисловий вузол, промисловий центр, промисловий пункт). 

Зміна в галузевій структурі в результаті змін форм власності, розширення співпраці з 

розвиненими країнами світу, розвитком кризових явищ (розриву старих зв’язків між 

підприємствами, ріст інфляційних процесів). Стратегія і тактика структурної перебудови 

промисловості.  

Особливості сучасної економічної ситуації в Україні. Рівень розвитку продуктивних 

сил як один з найважливіших економічних факторів подальшого розвитку економіки країни. 

Формування нових відносин у сфері економічної діяльності всіх видів. 

Виробнича інфраструктура її роль в структурі виробничого комплексу. Роль науково-

інформаційних галузей у виробничій інфраструктурі, роль технополісів, складові виробничої 

інфраструктури (будівельний комплекс, транспортний комплекс, зв’язок). Місце інженерної 

інфраструктури. 

 

Тема 5.  Природний та трудоресурсний потенціал України. 

Природно ресурсний потенціал і його структура. Місце України у  світових 

сировинних і паливно-енергетичних ресурсах та ступінь забезпечення власних потреб. 

Характеристика мінеральних, земельних, водних, біологічних, рекреаційних та інших 

ресурсів. Економічна доцільність освоєння окремих видів природних ресурсів при сучасному 

рівні розвитку продуктивних сил. 

Народонаселення та його роль у розвитку територіальної організації господарства. 

Чисельність населення, та інші показники які аналізують народонаселення. Регіональні 

особливості відтворення населення. Демографічні проблеми. Населення різних регіонів. 

Територіальне розміщення, територіальна організація населення. Міське та сільське 

населення. Міські агломерації. Пріоритетність розвитку малих і середніх міст. Урбанізація та 

проблема довкілля. Національний склад населення, етногенез українського народу. 

Проблеми розширеного відтворення населення на сучасному етапі розвитку 

продуктивних сил. Новий зміст поняття “розширене відтворення населення” (зростання 

кваліметричних якостей трудового потенціалу замість його кількісного зростання). 

Формування нової соціальної структури населення. Поняття про індекс людського розвитку. 

Міграція населення та її види. Регіональні особливості та відмінності у  рівні життя 

населення.  

Трудові ресурси. Структура і розподіл за видами зайнятості, сферами виробництва, 

галузями господарства. Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості. Ринок праці. 

Забезпечення ефективної зайнятості. Регулювання регіональних ринків праці. Проблеми 

безробіття в Україні. 

 

Тема 6.  Економічне районування та територіальна організація господарства. 

Економічне районування як науковий метод територіальної організації господарства. 

Наука про економічне районування. Визначення економічного районування, рівні 

економічного районування. 

Територіальний поділ та інтеграція праці – основа формування економічних районів. 

Поняття про економічний район, як територіальну підсистему національного комплексу 

першого рангу і спеціалізацією загальнодержавного значення. Головні ознаки району. 

Сучасні уявлення про економічний район, як про територіально-господарський комплекс. 

Об’єктивний характер формування економічного району. Наука про економічне 

районування. Визначення економічного районування. Методологічні підходи економічного 

районування, економічного району. 

Районоутворювальні фактори та їх структура (відносини у процесі економічної 

діяльності, поділ та інтеграція праці, співвідношення форм власності, технічна база 

господарства, природні умови та ресурси, політико-адміністративні межі, працересурсний 

потенціал і т. д.). Принципи економічного районування. Визначення факторів та принципів 

економічного районування різними науковцями. 



Основні підходи до економічного районовування (пропозиції щодо 

макроекономічного районування українських науковців) та його проблем. 

Таксономія економічних районів: головні (великі) економічні райони, економічні 

підрайони, обласні економічні райони, низові економічні райони, економічні вузли. 

Практичне значення економічного районування. 

 

Тема 7.  Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики. 

Визначення регіональної політики, регіонально-економічної політики. Основні 

напрями регіональної економічної політики. Концепція державної регіональної політики. 

Аспекти регіональної економічної політики. Цілі і завдання державної регіональної 

фінансової політики вертикальні й горизонтальні фіскальні дисбаланси. Механізм 

фінансового вирівнювання Основні завдання регіональної економічної політики. Поняття про 

внутрішні міжурядові фінансові відносини.  

Цілі регіональної економічної політики. Примноження національного багатства 

країни. Підвищення територіального поділу праці. Оптимізація інтеграційних і 

дезінтеграційних процесів. Врахування особливості регіонів.  

Теорії регіональної політики. Об’єкти та суб’єкти регіональної економічної політики. 

Адміністративна область як одиниця регіональної економічної політики. 

Розмежування повноважень між центром і регіонами. Підвищення ролі території у 

розвитку продуктивних сил. Посилення спрямовуючої і координуючої ролі держави. 

Гармонійне поєднання державного управління і місцевого сома врядування як основи 

розмежування повноважень у сфері управління економікою. 
Механізм реалізації регіональної економічної політики. Складові елементи механізму 

реалізації регіональної економічної політики: законодавчо-нормативна база, бюджетно-
фінансове регулювання, вільні економічні зони, транскордонне співробітництво. Прямі і 
непрямі методи регіональної економічної політики. Характеристика системи управління 
регіональним розвитком. Правові, економічні, адміністративні методи регіональної 
економічної політики. Основні напрями створення ефективної системи регулювання 
економічного розвитку регіону. Горизонтальні та вертикальні взаємодії місцевої адміні-
страції. Інвестиційна політика регіону. Інвестиційний потенціал регіону. Поняття про 
фінансову автономію. Місцевий бюджет в бюджетній системі. Основні принципи 
регіональної економічної політики України. Регіональна економічна політика України як 
один із засобів інтеграції країни у Європейську і Світову співдружність країн. 

 

Тема 8. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і 

розміщення . 

Об’єктивний характер формування міжгалузевих комплексів. Міжгалузеві комплекси 

– поєднання галузей за певною метою. 

Характеристика міжгалузевих комплексів:  

1. агропромисловий: роль комплексу в господарстві країни та його структура, галузі 

комплексу як фактор районування, їх вплив на розвиток та територіальну організацію 

господарства; вплив науково-технічного прогресу на розвиток і розміщення міжгалузевого 

комплексу України; розміщення галузей комплексу та їх коротка характеристика,2. 

машинобудівний ,3. лісовиробничий, 4. металургійний,  

5. хімічний, 6. будівельний, 7. паливно-енергетичний, 8. транспортний,  

9.водогосподарський, 10.комплекс по виробництву непродовольчих товарів народного 

споживання, 11.еколого-економічний,12.соціальний комплекс,13. рекреаційний,14. науковий, 

 

Тема 9.  Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем. 

Етапи соціально-економічного розвитку. Два підходи до оцінки періодизації 

суспільного розвитку: цивілізаційний, формаційний. Суспільно-економічна формація  в 

розумінні прибічників формаційного підходу.  

Характерні особливості протікання процесів регіоналізації в Україні, їх етапність 

(перший період, другий тощо). 



Основні позитивні зрушення які відбулися в економіці регіонів (адаптація до нових 

економічних умов, зростання випуску продукції в галузях машинобудування, металургії , 

деревообробної галузі). 

Соціально-економічні проблеми регіонів України. Комплекс чинників які зумовлюють 

вплив на соціально-економічний розвиток регіонів(макрорівневі, зовнішні, внутрішні, 

об’єктивні та суб’єктивні). 

 

Тема 10.  Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку. 

Підходи до економічного та соціально-економічного районування в Україні. 

Проблемність районування України. Районування України за сучасними відомими 

українськими вченими. Аналіз існуючих схем районування України. Особливості сучасної 

регіональної організації продуктивних сил України. 

Місце і спеціалізація економічних районів у системі територіального поділу праці. 

Комплексний соціально-економічний розвиток територій в умовах ринкових відносин. 

Збільшення внеску кожного регіону в розвиток господарства країни.  

Характеристика продуктивних сил економічних районів. Соціально-економічні і 

екологічні проблеми регіонів та шляхи їх вирішення. 

1. Західний економічний район. 

Фактори розвитку району. Людські ресурси. Роль і місце району у системі 

національної економіки. Господарський комплекс району як інтегральне поєднання 

міжгалузевих територіальних комплексів: паливно-енергетичного, машинобудівного, хіміко-

індустріального, агропромислового, лісопромислового, індустріально-будівельного, 

транспортного і реакційного.  

Промисловість – провідна галузь району. Особливості формування галузевої та 

територіальної структури регіону.  

Соціально-економічні, екологічні, демографічні та інші проблеми розвитку регіону.2. 

Центральний економічний район. 3.Північно-східний економічний район.4. Східний 

економічний район .5. Центрально-східний економічний район. 

6. Південний економічний район. 

 

Тема 11.  Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші 

світові структури. 

Міжнародні (зовнішні) зв’язки як взаємообмін однієї країни з іншими країнами світу 

енергією, інформацією та іншими продуктами економічної діяльності, а також як всі види 

співпраці (політичної, економічної, неформальної тощо) і особисті контакти громадян. 

Структура міжнародних (зовнішніх) зв’язків.  

Політичні зв’язки. Характер і напрямки зовнішньоекономічної діяльності держави. 

Міністерство зовнішніх справ та його роль у формуванні політичних зв’язків. Зв’язки на 

рівні партій, громадських організацій та на рівні різних органів влади. Міжнародні політичні 

організації. Участь у роботі ООН, у Хельсінському процесі, у СНД тощо.  

Наукові, культурні та туристські зв’язки. Зовнішньонаукова, зовнішньо культурна 

діяльність та міжнародний туризм.  

Міжнародний поділ праці, його суть і значення у формуванні зовнішньоекономічних 

зв’язків. Зовнішні економічні зв’язки як один з найважливіших засобів економії суспільної 

праці. Передумови розвитку міжнародних економічних зв’язків, що випливають з 

необхідності поглиблення міжнародного поділу праці, інтересів зміцнення незалежності 

України. Місце України у світовому поділу територіальному поділі праці. Об’єктивні 

передумови розширення зовнішньо-економічних зв’язків, що випливають з необхідності 

поглиблення міжнародного поділу праці, інтересів зміцнення незалежності України. 

Економічні зв’язки. Зовнішньоекономічна діяльність і зовнішньоекономічна політика. 

Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків. Зовнішня торгівля: структура, тенденції 

розвитку. Експорт, імпорт. Поліпшення структури торгівлі. Бартерні операції. Створення 

спільних підприємств і міжнародних організацій за участю українських та іноземних 



організацій, фірм, управлінь. Проблеми іноземного інвестування. Вільні та спеціальні 

економічні зони.  

Соціально-економічний тип держав. Найбільш характерні групи країн (економічно 

розвинені країни, країни великої вісімки, розвинені країни Західної Європи, країни 

середнього рівня, країни що розвиваються і країни перехідної економіки) 

Екологічні зв’язки. Міжнародні екологічні програми. Участь України у міжнародній 

програмі «Людина і біосфера». 

 

Тема 12.  Фактори сталого розвитку продуктивних сил. 

Сталий розвиток суспільства та його екологічна, економічна та соціальна складові. 

Стратегія сталого розвитку України. Зростання масштабів виробництва та його вплив на 

навколишнє середовище. Промисловий комплекс і проблеми раціонального 

природокористування. Екологічні проблеми теплової, атомної та гідроенергетики, чорної та 

кольорової металургії, видобувної, хімічної і нафтохімічної промисловості та промисловості 

будівельних матеріалів. 

Особливості впливу агропромислового комплексу на навколишнє середовище.  

Транспортна система як джерело забруднення навколишнього середовища. Система 

розселення як фактор антропогенного впливу на навколишнє середовище. Урбанізація. 

Розвиток міст і проблеми використання відходів. 

Економічна оцінка природних ресурсів. Теоретичні основи економічної оцінки 

природних ресурсів. 

 

 

РОЗДІЛ 4.  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна  
Основна  

1. Конституція України. – К.: Юридична л-ра, 1996 

2. Закон України „Про інвестиційну діяльність”. – К.: Парламентське видавництво, 2000. – 

15с. 

3. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”. – К.: Парламентське 

видавництво, 1999. – 78с. 

4. Закон України „Про місцеві державні адміністрації”. – К.: Парламентське видавництво, 

1999. – 31с. 

5. Концепція державної регіональної політики. 

6. Алаев З.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь. 

– М.: Мысль, 1983. – С.155-168. 

7. Географічна енциклопедія України: в 3-х т. /Редкол.: О.М. Маринич (відповід. ред.) та ін. 

– К.: “Українська Радянська Енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1989, – Т.3: П-Я. – 480с. 

8. Географічна енциклопедія України: в 3-х т. /Редкол.: О.М. Маринич (відповід. ред.) та ін. 

– К.: “Українська Радянська Енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 1989, – Т.1: А-Ж. – 416с. 

9. Географічна енциклопедія України: в 3-х т. /Редкол.: О.М. Маринич (відповід. ред.) та ін. 

– К.: “Українська Радянська Енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1989, – Т.2: З-О. – 480  с. 

10. Регіональна політика: методологія, методи, практика /НАН України. Інститут 

регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І. 

Долішній. – Львів, 2001. – 700с. 

11. Білявський Г. О Основи екології. Підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй. І. Ю. 

Костіков. – К.: Либідь, 2004. – 408 с. 

12. Клименко М.О., Прищепа А. М., Вознюк Н. М. Моніторинг довкілля: Підручник – К.: 

Видавництво центр „Академія”, 2006. – 360с.  

13. Лишиленко В. І. Регіональна економіка: Підручник / В. І. Лишиленко – К.: Центр 

учбової літератури, 2009. – 384с. 

14. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка Підручник / За ред. 

В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. – 7-ме вид., стер. – К.: Знання, 2005. – 

350 с.– (Вища освіта ХХІ століття). 



15. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Є.П. Качана. – К.: ВД 

„Юридична книга”, 2001. – 552 с. 

16. Адаменко О. М., Косенко Я. В. Основи екології: Навчальний посібник. – К.: ЦЦНЛ, 

2005. – 320с. 

17. Голіков А. П., Дайнеко О. Г. Позднякова Л. О. Черномас П. О. Регоінальна економіка та 

природокористування / Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009 – 352с. 

18. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (Теорія, методи, практика). Вид. 5-тн доп. – К.: 

Європ. Ун-т, 2002 – 216с. 

19. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. 

посіб. – 4-те вид., випр. і. доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2006. – 319с. 

20. Долішній М. І., Стадницький Ю. І., Загородній А. Г., Товкан О. Е. Розміщення 

продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посіб. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 

«Інтелект Захід», 2003. – 256 с. 

21. Клиновий Д. В., Пепа Т. В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка 

України / За наук. ред. Л. Г. Чернюк: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2006. – 728 с. 

22. Коваль Я. В., Антоненко І. Я. Регіональна економіка: Навч. посіб. – К: ВД 

„Професіонал”, 2005. – 272 с. 

23. Лишиленко В. І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навчальний 

посібник. – К.: Цкнтр навчальної літератури, 2006. – 325с. 

24. Мельник С.А. Управління регіональною економікою: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. 

– 124с. 

25. Кучерявий В. П. Екологія. – Львів: Світ, 2001 – 500 с. 

26. Савченко В. Ф. Регіональна економіка: Навчальний посібник / Савченко В.Ф. – К.: 

Кондор, 2012. – 339 с. 

27. Сазонець І. Л., Джинджоян В. В., О. О. Чубар Розміщення продуктивних сил. – К.: ЦУЛ, 

2006. – 320с. 

28. Соціально-економічна географія України: Навчальний посібник /За ред. проф. Шаблія 

О.І. Вид. друге, перероблене і доп. – Львів.: Світ, 2000. – 680с. 

29. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб. – К.: 

„Вікар”, 2001. – 520c. 

30. Чистов С. М. Державне регулювання економіки; Навч. посіб. –  Вид. 2-ге, доопрац. і 

допов. – К.: КНЕУ, 2005. – 440с 

31. Шевчук Л.Т. Розміщення продуктивних сил. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені 

Івана Франка, 2001. – 150 с. 

32. Пак Н.Т., Писаренко С.М. Зарубіжний досвіт формування і реалізації регіональної 

політики / Регіональна політика: методологія, методи, практика //НАН України. Інститут 

регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І. 

Долішній. – Львів, 2001. – C. 57 – 71 

33. Пак Н. Т. Регіональна економіка: навч. посібн. / Н. Т. Пак. – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2015. – 326 с. 

Додаткова 

34. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Данилишин Б.М., 

Дорогунцов С.І., Міщенко В.С. та ін.; Під ред. Б.М. Данилишина. – К.: НАН України, РВПС 

України, 1999. – 716 с. 

35. С.І. Дорогунцов, М.А. Хвесик, І.Л. Головинський. Методологічні підходи до 

комплексної оцінки господарської освоєності водноресурсного потенціалу. – К.: НАНУ, 

РВПС України, 2000. – 50 с. 

36. Мазур А.Г. Регіональна економіка: проблеми відтворення та управління. – Вінниця, 

2000. – 263с. 

37. Опельбаум Ю. Ш., Пак Н. Т., Герасименко С. В. Регіональний аналіз реалізації 

алкогольних напоїв в Україні. // Вип. 6 (XLIY) Частина 4. – НАН України Інститут 

регіональних досліджень – Львів, 2003. – С. 290– 293. 

38. Пак Н. Т. Роль держави у формуванні інвестиційних ресурсів регіону// Соціально-

економічні дослідження в перехідний період. – ІРД НАН України, 2000. – С. 403 – 408. 



39. Пак Н. Т. Роль держави у формуванні місцевих бюджетів. – Соціально-економічні 

дослідження в перехідний період. – ІРД НАН України, 2000. – С. 403 – 408. 

40. Пак Н. Т. Структурні зрушення в промисловості Львівської області. //Вісник Львівської 

державної фінансової академії: збірник наукових статей. Економічні науки / Головний 

редактор Буряк П. Ю. – Львів: Львівська державна фінансова академія, 2005. – № 6. – С. 247 

– 251. 

41. Пак Н. Т. Територіальні особливості соціально-економічного розвитку західного регіону 

в умовах формування ринкових відносин // Вип.№12.Серія Економіка Науковий вісник 

Ужгородського університету.–2002. С.28 – 32. 

42. Пак Н. Т. Технології кредитування підприємницького сектору: зарубіжний досвід 

//Вісник Львівської державної фінансової академії / головний редактор Буряк П. Ю. – Львів: 

ЛДФА, 2009. – № 17. – С. 128 – 135. 

43. Пак Н. Т. Чаповська Р. Б. Про застосування мультиплікатора видатків для розстановки 

акцентів державної економічної політики // Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції “механізми активації підприємництва в Україні”. – Львів, 1 – 3 листопада 2001 

року. – С.198–201. 

44. Пак Н. Т., Осідач О. Б. Загальна характеристика основних чинників сталого розвитку 

Закарпатської області. // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – Вип. № 4. 

– Львів: ІРД НАН України, 2006. С. 187 – 193. 

45. Пак Н.Т. Інноваційний розвиток держави та  механізми його регулювання // Соціально-

економічні проблеми сучасного періоду України, 2008, Вип.. 5(73) 

46. Пак Н. Т. Технології кредитування підприємницького сектору: зарубіжний досвід 

//Вісник Львівської державної фінансової академії / головний редактор Буряк П. Ю. – Львів: 

ЛДФА, 2009. – № 17. – С. 128 – 135. 

47. Пак Н. Т. Державне підприємництво як акселератор національної економіки та протидія 

корупції // Матеріали YI Міжнародної науково-практичної конференції „Фінансово-

податкові механізми активізації підприємництва”, 10 – 11 листопада 2011 року – Львів: 

ЛДФА, 2011. Т.1 Збірник тез наукових доповідей – С.159–163. 

48. Пак Н. Т. Державне підприємництво як акселератор національної економіки та протидія 

корупції // Вісник Львівської державної фінансової академії / головний редактор Буряк П. Ю. 

– Львів: ЛДФА, 2011. – № 21. – С. 128 – 135. 

49. Пак Н.Т. Імперативи державного регулювання взаємодії промислового та фінансового  

секторів економіки // Вісник Львівської державної фінансової академії / головний редактор 

Буряк П. Ю. – Львів: ЛДФА, 2012. – № 22. – С. 29 – 35. 

50. Пак Н. Т. Національно-державні економічні системи в контексті глобалізації // Вісник 

Львівської державної фінансової академії / головний редактор Буряк П. Ю. – Львів: ЛДФА, 

2013. – № 24. – С. 206 – 211. 

51. Пак Н. Т. Сучасні тенденції глобалізації та регіоналізації світового господарства // 

Фінансові механізми активізації підприємництва: УІІ Міжнар. наук. – практ. конф., 7-8 

листопада 2013 р. – Львів: ЛДФА, 2013. – С. 187 – 190 

52. Пак Н. Т. Сучасні тенденції глобалізації та регіоналізації світового господарства // 

Вісник Львівської державної фінансової академії / головний редактор Буряк П. Ю. – Львів: 

ЛДФА, 2013. – № 25. – С. 206 – 211. 

 

РОЗДІЛ 5.  ІНТЕРНЕТ САЙТИ 
1. Бібліотека – http://www.library.com.ua/ 

2. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

3. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/ 

4. Нормативні акти України: www. nau.kiev.ua/ 

5. Українське право: www. ukr.pravo.com/ 
 

http://www.library.com.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.liga.net/

