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Як галузь економічної науки регіональна еконо-
міка грунтується на загальних економічних законах,
які зводяться до територіального поділу праці,
спеціалізації регіонів і раціонального використання
всіх видів ресурсів та охорони навколишнього сере -
довища.



Манів, З. О. Регіональна економіка : навчальний 
посібник : рек. МОНУ / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. 
З. Манів. - Львів : Магнолия 2006, 2011. - 639 с.

Навчальний посібник написаний відповідно до
освітньо-професійної програми, затвердженої Мініс-
терством освіти і науки України наказом №444 від
07.06.2006 р. з напрямку 0301 "Економіка і підприємниц-
тво". Згідно тематичного плану, навчальний посібник
"Регіональна економіка" включає предмети: розміщення
продуктивних сил, регіональна економіка і екологія.

У навчальному посібнику послідовно викладені
теоретичні, методологічні та прикладні аспекти форму-
вання продуктивних сил України в умовах становлення і
розвитку ринкової економіки.

Читальний зал  
економічної літератури (513 ауд.)



Регіональна економіка : підручник : затв. МОНУ / 
Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за 
ред. Є. П. Качана. - Київ : Знання, 2011. - 670 с. 

У підручнику проаналізовано і систематизовано теорії
та концепції просторової організації господарства, суть
та механізми реалізації державної регіональної еконо-
мічної політики, основні підходи щодо пожвавлення роз-
витку регіонів України. Детально досліджено особливос-
ті розвитку господарства в галузевому і регіональному
вимірах. Розкрито наукові засади раціонального та
ефективного природокористування і природоохоронної
діяльності.

Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів,
викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто ціка-
виться проблемами економіки регіонів і територіально-
го розвитку України.

Читальний зал  
економічної літератури (513 ауд.)



Шевчук, Л. Т. Регіональна економіка : навчальний
посібник : рек. МОНУ / Л. Т. Шевчук. - Київ : 
Знання, 2011. - 319 с.

У посібнику висвітлено сучасні підходи і проблеми
вивчення регіональної економіки, розкрито основні закони,
закономірності та принципи цієї галузі знань.
Проаналізовано фактори розвитку регіональної економіки і
методи її дослідження. Відображено сучасний стан, проблеми
розвитку та розміщення продуктивних сил України, загальні
й регіональні особливості їх територіальної організації.

Для студентів економічних, географічних та інших
спеціальностей вищих навчальних закладів і здобувачів
наукових ступенів зі спеціальності "Регіональна економіка".
Посібник буде також корисним для фахівців, котрі
займаються конструюванням простору, зокрема проблемами
розміщення економічної діяльності та розселення на
найближчу і віддаленішу перспективу.

Читальний зал  
економічної літератури (513 ауд.)



Лишиленко, В. І. Регіональна економіка : підручник 
для студ. вищ. навч. закл. : затв. МОНУ / В. І. 
Лишиленко. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. 
- 384 с. 

Підручник написано у відповідності із програмою курсу
"Регіональна економіка". У ньому у розрізі тем докладно
висвітлено теоретико-методологічні основи регіонального
розвитку, охарактеризовано галузеву і територіальну структуру
народногосподарського комплексу, показано економічні
засади природоохоронної діяльності. Вміщено необхідну
статистичну інформацію, що сприятиме засвоюванню
матеріалу.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів
усіх рівнів акредитації, слухачів системи підвищення
кваліфікації, а також тих, хто самостійно вивчає цей предмет.

Читальний зал  
економічної літератури (513 ауд.)



Регіональна економіка та природокористування : навч. 
посібник для студентів вищ. навч. закл. : рек. МОНУ / 
А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. 
Черномаз ; за ред. А. П. Голікова. - 2-ге вид. - Київ : 
Центр учбової літератури, 2011. - 352 с. 

Навчальний посібник призначається для студентів
економічних спеціальностей вищих навчальних закла-
дів і складається з двох частин. У пертій частині викла-
даються теоретико-методологічні засади регіональної
економіки, стратегія та концептуальні положення її
розвитку. Розглядаються конкурентоспроможність регі-
онів, транскордонне співробітництво, сучасний стан та
перспективи соціально-економічного розвитку регіонів
України. У другій частині викладені сучасні науково-
практичні підходи до системи природокористування та
висвітлюється роль екології в забезпеченні сталого
розвитку економіки.

Читальний зал  
економічної літератури (513 ауд.)



Регіональний менеджмент : Навчальний посібник 
для студ. вищ. навч. закл. / М. А. Коваленко, Н. А. 
Кругла, Л. М. Радванська, Г. М. Швороб. - Херсон : 
Олди-плюс, 2004. - 304 с.

У навчальному посібнику подаються основи управ-
ління соціально-економічним розвитком регіону,
розглядаються основні засади державної регіональної
політики, принципи, методи і механізми управління
регіональним розвитком, методи аналізу, прогнозуван-
ня, програмування, побудови і оцінки результатів соці-
ально-економічного розвитку регіонів.

Книга призначається для студентів економічних
вузів і може бути корисною для спеціалістів-практиків у
сфері регіонального управління - службовців місцевих
органів державної влади і самоуправління, депутатів
усіх рівнів.

Читальний зал  
економічної літератури (513 ауд.)



Лифар, В. В. Транзитний потенціал регіону: теорія, 
методологія, практика : монографія / В. В. Лифар. -
Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2012. - 459 с. - Дар Лифар В. 
В.

Монографія присвячена актуальним проблемам 
формування та використання транзитного потенціалу як 
складової господарчого комплексу регіону. 
Розглядаються сутність та види транзитного потенціалу 
території, передумови формування та використання, 
оцінка стану на прикладі Запорізької області. Висвітлено 
ключові положення щодо управління та формування 
стратегії ефективною використання транзитного потен-
ціалу регіону.

Для науковців, викладачів, аспірантів, управлінців, 
економістів-практиків, студентів і магістрантів.

Читальний зал  
економічної літератури (513 ауд.)



Розміщення продуктивних сил і регіональна 
економіка : підручник / За ред. С. І. Дорогунцова. -
2-ге вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2007. - 992 с.

Видання розкриває сутність сучасних теорій і концепцій
розміщення продуктивних сил і регіональної економіки; зако-
номірностей, принципів і чинників розміщення продуктивних
сил та формування економіки регіонів; економічного району-
вання та територіальної організації продуктивних сил; науко-
вих методів аналізу розміщення продуктивних сил. Викладено
сутність регіональної економіки України та їі територіальні
особливості; характеристику економіки Донецького, Придні-
провського, Східного, Центрального, Поліського, Подільсько-
го, Карпатського, Причорноморського економічних районів.
Розглянуто зміст, мету і завдання державної регіональної
політики, механізм її реалізації; державне регулювання і про-
гнозування розвитку економіки регіонів. Розкрито сутність і
форми зовнішньоекономічних зв'язків, оцінено експортний
потенціал України та її регіонів.

Читальний зал  
економічної літератури (513 ауд.)



Розміщення продуктивних сил і регіональна 
економіка : підручник / В. В. Ковалевський, О. Л. 
Михайлюк, В. Ф. Семенов [та ін.] ; за ред. В. В. 
Ковалевського, О. Л. Михайлюк, В. Ф. Семенова. - 7-
ме вид., стереотип. - Київ : Знання, 2005. - 350 с. -
(Вища освіта ХХІ століття).

Перше видання цієї книги вийшло друком у 1998 р.
Вона отримала високу оцінку фахівців і з того часу прак-
тично є базовим підручником для вищих закладів осві-
ти України. Найважливіші переваги підручника: сис-
темність, чітка логіка побудови і висвітлення матеріалу,
всебічний аналіз форм і факторів розміщення продук-
тивних сил, нових тенденцій і перспектив подальшого
розвитку економічних районів України. Підручник
устаткований необхідними таблицями, малюнками,
картосхемами і відповідає програмі курсу "Розміщення
продуктивних сил і регіональна економіка" для вищих
навчальних закладів.

Читальний зал  
економічної літератури (513 ауд.)



Прушківський, В. Г. Реструктуризація промисловос-
ті в регіоні: теорія, методологія, практика : моногра-
фія / В. Г. Прушківський. - Донецьк : Юго-Восток, 
2008. - 443 с.

У монографії викладені теоретико-методологічні основи
управління реструктуризацією промисловості в регіоні.
Досліджено інноваційні засади управління реструктуризацією
промисловості. Проведено оцінку фінансового забезпечення
реструктуризації промисловості. Удосконалено методичні під-
ходи до оцінки управління реструктуризацією промисловості в
регіоні. Розроблено методи техніко-економічного обґрунту-
вання реструктуризації промисловості регіону з використан-
ням прогностичного та стратегічного підходів. Визначено мето-
дичні передумови реструктуризації продуктивної, непродук-
тивної та функціональної інфраструктур промисловості.
Удосконалено організаційно-економічні механізми управління
реструктуризацією промисловості регіону. Вказано напрями
регулювання розвитку промисловості регіону на державних
стратегічних засадах. Розроблено шляхи інвестиційного
забезпечення реструктуризації промисловості регіону.

Читальний зал  
економічної літератури (513 ауд.)



Читальний зал  
періодичних видань(248- А)

Періодичні видання



Добірка посилань

Оцінка можливостей транспортної кластеризації регіону
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/journals/2014/3/130-141

Побудова моделі реалізації стратегії використання 
транзитного потенціалу  регіону
http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=1518-

Транзитний потенціал України: сучасний стан та проблеми 
використання
http://www.rusnauka.com/21_NIEK_2007/Economics/24101.doc.htm

Регіональна економіка
http://ukr.vipreshebnik.ru/entsiklopediya/62-r/3090-regionalna-
ekonomika.html
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