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У підручнику висвітлюються теоретико-методологічні основи 
регіональної економіки, закономірності й принципи її формування 
та розвитку. Дається оцінка факторів, що впливають на 
територіальну  організацію  господарства,  спеціалізацію  та 
інтеграцію різних груп галузей. Аналізуються основні методи 
наукового обґрунтування ефективного розміщення виробництва на 
території. Розкриваються особливості регіонального розвитку і 
територіальної організації міжгалузевих виробничих комплексів, 
даються їх змістовні сутнісні оцінки та типологія. Розглядаються 
види економічного районування, принципи формування 
господарських районів, територіальний поділ праці, його роль у 
формуванні  спеціалізації  районів.  Окремі  підрозділи  присвячені 

висвітленню особливостей економічного розвитку різних регіонів України. 
Для студентів, аспірантів, науковців, які вивчають проблеми регіональної економіки, розміщення 
продуктивних сил, географії промислових, агропромислових та соціальних комплексів, а також 
особливості територіальної організації виробництва, регіонального менеджменту і політики, процеси 
формування світо- вого господарства. 
Орієнтовна ціна — 85 грн 
СТИСЛИЙ ЗМІСТ 
Передмова. 
Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. 
1.1. Предмет, зміст і завдання регіональної економіки. 1.2. Основні теоретичні напрями розвитку 
регіональної економіки. 1.3. Закономірності регіональної економіки і принципи формування еконо- міки 
регіонів.  1.4.   Роль   територіального  поділу  праці  у  розвитку  економіки  регіонів.  1.5.   Фактори 
регіональної  економіки  та   їх   економічна  оцінка.   1.6.   Методи   наукового   аналізу   господарства 
економічних районів. 1.7.  Регіони України і світове господарство в  умовах глобалізації. 1.8.  Регіо- 
нальна економічна політика та її завдання. 1.9. Наукові основи соціально-економічного райо- нування. 
Розділ 2. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА І МІЖГАЛУЗЕВІ ВИРОБНИЧІ КОМПЛЕКСИ. 
2.1. Сутність міжгалузевих комплексів і їх типологія. 2.2. Агропромисловий комплекс. 2.3. 
Лісопромисловий комплекс. 2.4. Будівельний комплекс. 2.5. Комплекс з виробництва товарів народного 
споживання. 2.6. Паливно-енергетичний комплекс. 2.7. Гірничо-металургійний комплекс. 2.8. Ма- 
шинобудівний комплекс. 2.9. Комплекс хімічних та нафтохімічних виробництв. 2.10. Структурні 
перетворення у міжгалузевих промислових комплексах. 2.11. Транспортно-комунікаційний комплекс. 
2.12.  Соціальний  комплекс.  2.13.  Наукові  засади  раціонального  природокористування  та  сталого 
розвитку. 
Розділ 3. ЕКОНОМІКА ОСНОВНИХ МАКРОРЕГІОНІВ УКРАЇНИ. 
3.1. Формування та розвиток економіки індустріальних регіонів України. 3.2. Особливості еконо- 
мічного  розвитку  індустріально-аграрних  регіонів  України.  3.3.  Проблеми  економічного  розвитку 
аграрних регіонів України. 3.4. Регіональна економіка найбільших міст та агломерацій України. 
Література. Словник термінів і понять. 
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