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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Економічне становище України значною мірою залежить від стану 

та розвитку економіки в кожному регіоні на основі регіонального 

використання трудових, матеріальних, природних ресурсів, 

оптимізації господарської діяльності. Набутий досвід свідчить про те, 

що неодмінною умовою стабілізації та подальшого розвитку 

економіки є врахування місцевих інтересів, потреб окремих регіонів 

самостійно вирішувати свої цілі та завдання з врахуванням 

загальнодержавних інтересів. Саме тому, в умовах становлення і 

розвитку ринкових відносин особливого значення набуває регіональна 

економіка – наука, що досліджує сукупність соціально-економічних 

факторів і явищ, закономірності та принципи продуктивних сил, 

економічні зв’язки в межах держави або конкретних її регіонів. 

Важливу роль відіграє регіональна економіка в забезпеченні 

економічних і соціальних перетворень, створенні єдиного соціального 

простору при раціоналізації міжрегіональних зв’язків, формуванні 

регіональних ринків.  

Вивчення регіональної економіки, територіальної і галузевої 

структур господарського комплексу, методів регіональних досліджень, 

наукових засад та інструментів реалізації регіональної економічної 

політики мають не лише теоретичне, а й практичне значення для 

майбутніх державних службовців. Допомогу в отриманні цих знань 

покликані надати дані методичні вказівки, які містять індивідуальні 

завдання, вимоги щодо написання та оформлення контрольної роботи 

для студентів заочної (дистанційної) форми навчання, питання для 

підготовки до іспиту список рекомендованої літератури. 

Метою викладання дисципліни «Регіональна економіка» є 

формування у студентів системи базових знань щодо територіальної 

організації і структури виробництва, загальних закономірностей 

розвитку продуктивних сил, раціонального використання наявних 

ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових, тощо), досягнення 

більш високої продуктивності суспільної праці на регіональному і 

міжрегіональному рівнях. 

Предметом вивчення є просторова організація продуктивних сил на 

різних рівнях адміністративно-територіальних утворень (населений 

пункт, адміністративний район, область, економічний регіон).  

Об’єктами регіональної економіки є елементи просторової 

організації продуктивних сил, а саме природні ресурси, людський і 
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трудовий потенціал, галузеві та міжгалузеві комплекси, наявна 

територіальна інфраструктура, регіональні системи господарювання 

тощо. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є: 
- вивчення територіального поділу праці, кооперації і 
спеціалізації регіонів;  

- вдосконалення внутрі- та міжрегіональних транспортно-
економічних зв’язків;  

- раціональне використання наявних трудових ресурсів та 
природно-ресурсного потенціалу;  

- забезпечення належних умов для інтелектуального розвитку 
трудової діяльності, побуту, організації оздоровлення і 
відпочинку населення;  

- охорони навколишнього середовища. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- теоретичні та прикладні питання розвитку регіональної 

економіки;  

- обґрунтування практичного значення системного підходу щодо 

управління соціально-економічним розвитком територій;  

- принципи раціонального природокористування. 

- підходи та методи щодо раціонального використання природних 

і людських ресурсів регіонів країни. 

Студенти повинні вміти використовувати знання для подальшого 

вивчення системи регіонального соціально-економічного управління, а 

також для вирішення практичних методів господарювання в регіоні в 

сучасних ринкових умовах. 

 

 

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ  

«РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА» 

 

Навчальна програма дисципліни «Регіональна економіка» 

розрахована на студентів, що навчаються за освітньо-

кваліфікаційними програмами підготовки магістрів денної та заочної 

(дистанційної) форми навчання. 

Програма побудована за вимогами Європейської кредитно-

трансферної системи та узгоджена з орієнтовною структурою змісту 

навчальної дисципліни рекомендованою ЕСТS.  

Структурно-логічна схема дисципліни наведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурно-логічна схема дисципліни  

«Регіональна економіка» 

 

Відповідно до варіативної частини «Освітньо-професійної 

програми» підготовки магістра галузі знань 1501 «Державне 

управління» спеціальності 8.15010002 «Державна служба» 

стаціонарної і заочної (дистанційної) форм навчання на вивчення 

дисципліни «Регіональна економіка» передбачено 72 год. Із 

врахуванням зменшення аудиторного навантаження на студентів і 

збільшення обсягу самостійної роботи під керівництвом викладача, 

тематичний план та розподіл навчального часу для магістрів 

стаціонарної та заочної (дистанційної) форм навчання наведено у табл.1. 

 

Таблиця 2 

Тематичний план та розподіл робочого часу для магістрів  

стаціонарної та заочної (дистанційної) форм навчання 
 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о 

у тому числі 
усього 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи регіональної економіки 

Тема 1. Закономірності, 

принципи і фактори роз-

витку продуктивних сил 

10 2 2 - - 6 9,75 0,5 0,25 - - 9 

Р е г і о н а л ь н а   е к о н о м і к а

Соціальна та 
гуманітарна 
політика

Державне 
управління

Регіональна 
статистика

Економіка І, ІІ

Аналіз соц.-екон. 
розвитку регіону

Методологія 
системного підходу 
та наук. досл-нь
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продовження табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 2. Економічне 

районування і 

територіальна організація 

господарства 

10 2 2 - - 6 9,75 0,5 0,25 - - 9 

Тема 3. Сутність, мета і 

завдання регіональної 

економічної політики 

10 2 2 - - 6 10,5 1 0,5 - - 8 

Разом за змістовим 

модулем 1 
30 6 6   18 30 2 1   26 

Змістовий модуль 2. Раціональне використання ресурсного потенціалу регіонів 

Тема 4. Природно-

ресурсне забезпечення 

розвитку регіонів 

12 2 2 - - 8 11,75 0,5 0,25 - - 12 

Тема 5. Населення і 

трудовий потенціал 

регіонів України 

10 2 2 - - 6 9,75 0,5 0,25 - - 9 

Тема 6. Інтелектуальні 

ресурси в регіональній 

економіці 

10 2 2 - - 6 9,75 0,5 0,25 - - 9 

Тема 7. Фінансові ресурси 

в економіці регіону 
10 2 2 - - 6 9,75 0,5 0,25 - - 9 

Разом за змістовим 

модулем 2 
42 8 8 - - 26 41 2 1 - - 40 

Усього годин 72 14 14 - - 44 72 4 2 - - 66 

 

 

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО НАПИСАННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Виконання контрольної роботи є обов’язковою частиною 

навчального процесу студентів заочної (дистанційної) форми 

навчання.  

Контрольна робота виконується після самостійного вивчення 

студентом дисципліни відповідно до навчального плану та робочої 

програми. Написання контрольної роботи має сприяти кращому 

засвоєнню курсу студентами заочної (дистанційної) форми навчання. 

У ході виконання запропонованих завдань передбачається самостійна 

робота студентів стосовно підбору необхідної інформації з 

різноманітних джерел, а також вивчення та узагальнення матеріалів, 

що підлягали вивченню та дослідженню. 
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Головною складовою контрольної роботи є збір та обробка 

інформації. Серед періодичних видань, в яких містяться окремі статті, 

присвячені проблемам регіональної економіки, слід виділити журнали: 

«Економіка України», «Регіональна економіка», «Економіст», 

«Зовнішня торгівля», а також окремі спеціалізовані видання, 

наприклад: «Фондовий ринок праці», «Легка промисловість», 

«Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил 

України» та ін. При написанні роботи рекомендується 

використовувати статті з газет «Урядовий кур’єр», «Бізнес», 

«Дзеркало тижня», «Посередник», «Діловий вісник», «Деловая 

Украина» тощо. 

Додаткову інформацію про світові тенденції розвитку економіки, 

окремі теоретичні питання з регіональної економіки, досвід країн, 

економіка яких подібна до української, можна отримати з російських 

журналів «Мировая экономика и международные отношения», 

«Вопросы экономики», «Российский экономический журнал» та ін.  

Важливою складовою контрольної роботи є статистична 

інформація. Основними її джерелами є щорічні статистичні довідники 

господарства України, зокрема «Україна у цифрах». Студенти можуть 

використовувати для повного розкриття питань контрольної роботи 

матеріали Інтернету та інших електронних інформаційних джерел. 

Однак посилання на ці джерела мають бути наведені за текстом та в 

списку літературних джерел. Адреси сайтів, які рекомендуються до 

використання, наведені в додатку В. 

Важливою складовою роботи є виконання графічного матеріалу, 

який допомагає наочно відобразити статистичний матеріал, визначити 

особливості розподілу і розміщення окремих явищ, формує навички з 

технічної обробки матеріалу. Найпоширенішими є побудова графіків, 

діаграм, картограм, картодіаграм. До кожного графічного матеріалу та 

таблиці треба навести письмове пояснення (аналіз) динамічних змін 

явища або змін його структури, зробити групування територіальних 

одиниць за рівнем розвитку і розміщення явища (для картограм і 

картодіаграм), визначити чинники даних змін, зробити екстраполяцію 

(прогноз) існуючих тенденцій на перспективу.  

Викладення змісту питань має бути логічним і послідовним. 

Необхідно починати розкривати питання розділів із основних 

теоретичних визначень з послідовним їх поясненням і підтвердженням 

на практиці. 
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Студент виконує одну з десяти запропонованих контрольних робіт 

в залежності від останньої цифри номера особистої залікової книжки. 

Наприклад, якщо номерами залікових книжок є 987654, 986542, 

976310, то студенти виконують контрольні роботи відповідно за 

темами 4, 2, 10. 

У методичних вказівках міститься приблизний план контрольної 

роботи, який може бути взятий за основу, а в процесі роботи над 

темою, уточнений і доповнений. Таким чином, користуючись цими 

методичними вказівками, студент має право проявити творчість і 

самостійність у процесі підготовки власної теми. 

У контрольній роботі слід передбачити вступ, висновок та навести 

список використаної літератури. 

Термін виконання контрольної роботи визначається навчальним 

планом. 

 

 

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота повинна мати титульний аркуш (форма 

титульного аркуша наведена в додатку А), зміст (перелік питань теми), 

вступ, основну частину, висновки та список використаної літератури. 

Контрольна робота оформляється відповідно до загальних вимог 

діючих стандартів. Виконувати роботу рекомендується на аркушах 

формату А4 або в окремому зошиті з полями для зауважень викладача. 

У кінці роботи необхідно навести список використаних джерел, на 

який мають бути посилання у тексті. Список літератури повинен бути 

оформлений відповідно до вимог бібліографічного опису (додаток Б). 

Загальний обсяг контрольної роботи рекомендується дотримува-

тися в межах 15-20 сторінок друкованого або рукописного тексту.  

Роботу слід виконувати шрифтом – Тіmes New Roman, розмір 

шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, береги: зліва – 3 см, зверху 

та знизу – 2 см, справа – 1,5 см. Нумерацію сторінок слід проставляти 

у верхньому правому куті, починаючи з третьої сторінки (з 

урахуванням титульного аркуша, змісту роботи, на яких номери 

сторінок не ставляться).  

Таблиці, діаграми та схеми мають бути пронумерованими за 

текстом, при необхідності їх можна винести в окремі додатки. 

Контрольна робота повинна бути зброшурована і подана на 

кафедру не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії.  
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Незараховану контрольну роботу студент повинен переробити 

відповідно до зауважень викладача і повторно здати на кафедру для 

перевірки. Зарахована контрольна робота – необхідна умова для 

допуску до складання екзамену з дисципліни. 

 
 

5. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ  

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

 

Тема 1. ФАКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ  

СИЛ РЕГІОНУ (І) 

1. Природно-ресурсний фактор розвитку продуктивних сил. 

2. Паливно-енергетичний фактор сталого розвитку продуктивних 

сил. 

3. Водний фактор розвитку продуктивних сил. 

4. Трудоресурсний фактор сталого розвитку продуктивних сил. 

5. Споживчий фактор розвитку продуктивних сил. 

 

Тема 2. ФАКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ  

СИЛ РЕГІОНУ (ІІ) 

1. Транспортний фактор сталого розвитку продуктивних сил. 

2. Науково-технічний прогрес як фактор сталого розвитку 

продуктивних сил. 

3. Фактор ринкової кон’юнктури розвитку продуктивних сил. 

4. Фактор історико-географічного положення розвитку 

продуктивних сил. 

5. Екологічний фактор розвитку продуктивних сил. 

 

Тема 3. ЕКОНОМІКА ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ  

1. Місце і роль економіки Донецького регіону в розвитку еконо-

міки країни. 

2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціали 

регіону. 

3. Територіальна і галузева структура господарства регіону. 

4. Проблеми і напрямки розвитку і розміщення продуктивних сил 

регіону. 

 

Тема 4. ЕКОНОМІКА ПРИДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ  

1. Місце і роль Придніпровського економічного регіону в розвитку 

економіки країни. 
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2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціали 

регіону. 

3. Територіальна і галузева структура господарства регіону. 

4. Проблеми і напрямки розвитку і розміщення продуктивних сил 

регіону. 

 

Тема 5. ЕКОНОМІКА СХІДНОГО РЕГІОНУ  

1. Місце і роль Східного економічного регіону в розвитку 

економіки країни. 

2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціали 

регіону. 

3. Територіальна і галузева структура господарства регіону. 

4. Проблеми і напрямки розвитку і розміщення продуктивних сил 

регіону. 

 

Тема 6. ЕКОНОМІКА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГІОНУ  

1. Місце і роль Центрального економічного регіону в розвитку 

економіки країни. 

2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціали 

регіону. 

3. Територіальна і галузева структура господарства регіону. 

4. Проблеми і напрямки розвитку і розміщення продуктивних сил 

регіону. 

 

Тема 7. ЕКОНОМІКА ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ  

1. Місце і роль Поліського економічного регіону в розвитку 

економіки країни. 

2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціали 

регіону. 

3. Територіальна і галузева структура господарства регіону. 

4. Проблеми і напрямки розвитку і розміщення продуктивних сил 

регіону. 

 

Тема 8. ЕКОНОМІКА ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ  

1. Місце і роль Подільського економічного регіону в розвитку 

економіки країни. 

2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціали 

регіону. 

3. Територіальна і галузева структура господарства регіону. 
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4. Проблеми і напрямки розвитку і розміщення продуктивних сил 

регіону. 

 

Тема 9. ЕКОНОМІКА КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ  

1. Місце і роль Карпатського економічного регіону в розвитку 

економіки країни. 

2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціали 

регіону. 

3. Територіальна і галузева структура господарства регіону. 

4. Проблеми і напрямки розвитку і розміщення продуктивних сил 

регіону. 

 

Тема 10. ЕКОНОМІКА ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ  

1. Місце і роль Причорноморського економічного регіону в 

розвитку економіки країни. 

2. Природно-ресурсний, виробничий і трудовий потенціали 

регіону. 

3. Територіальна і галузева структура господарства регіону. 

4. Проблеми і напрямки розвитку і розміщення продуктивних сил 

регіону. 

 

 

6. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

 

1. Економічні закони і закономірності розвитку продуктивних 

сил.  

2. Основні закономірності розвитку продуктивних сил і 

регіональної економіки.  

3. Найважливіші принципи розвитку регіональної економіки.  

4. Економічні та соціальні фактори розвитку продуктивних сил. 

5. Економічний район, його основні ознаки, районоутворюючі 

фактори.  

6. Принципи економічного районування.  

7. Форми територіальної організації продуктивних сил 

економічних районів.  

8. Типи економічних районів.  

9. Класифікація економічних районів в Україні.  

10. Особливості районування та сучасна мережа економічних 

районів.  
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11. Територіальна структура виробничо-територіального 

комплексу економічного району.  

12. Удосконалення територіальної організації та структури 

національного господарства. 

13. Сутність державної регіональної політики.  

14. Об’єкти і суб’єкти регіональної політики.  

15. Основні цілі державної економічної політики.  

16. Завдання державної регіональної економічної політики.  

17. Наукове обґрунтування регіонального розміщення 

продуктивних сил. 

18. Природно-ресурсний потенціал та його структура.  

19. Кількісна і якісна економічна оцінка природних ресурсів та 

природних умов.  

20. Балансові, промислові, геологічні та прогнозні запаси 

сировини і палива (корисних копалин).  

21. Характеристика природно-ресурсного потенціалу економічних 

районів.  

22. Ресурсозабезпечення і його значення для розвитку економіки 

країни. 

23. Роль населення у розвитку економіки регіонів України.  

24. Чисельність і розміщення населення в регіонах України.  

25. Відтворення людського потенціалу країни та його регіональні 

особливості.  

26. Міграційні процеси та їх види.  

27. Особливості формування та розселення населення регіонів.  
28. Державна політика зайнятості працездатного населення. 

29. Організаційний інтелектуальний капітал як джерело 

економічного розвитку адміністративно-територіальних утворень.  

30. Класифікаційні характеристики інтелектуального капіталу.  

31. Оцінка інтелектуального капіталу підприємства. 

32. Основні положення фінансової політики регіонів.  

33. Оптимізація моделі регіональної бюджетної системи.  

34. Процес формування місцевих бюджетів розвитку.  

35. Випуск облігацій місцевої позики.  

36. Інвестиційні джерела розвитку регіональної економіки. 
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7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Базова  

1. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. – 

К.: Паливода А.В., 2006. – 284 с. 

2. Клиновий Д.В., Пепа Т.В. Розміщення продуктивних сил та 
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3. Ковалевський В.В., Михайлюк О.Л., Семенов В.Ф., 
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Львів. – Магнолія, 2008. – 638 с. 

 

Допоміжна 

6. Валюх А.М. Стратегія регіонального розвитку інноваційної 

діяльності (організація та управління): Монографія. – Рівне: Ред.-

вид. центр УДУВГП. – 2004. – 174 с. 

7. Волков О.І, Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін. Економіка та 

організація інноваційної діяльності: Підручник (третє видання). – 

К.: Центр учбової літератури, 2007. – 662 с. 

8. Економіка України: стратегія і політика довгострокового 

розвитку / за ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К.: Ін-т екон. 

прогнозування, Фенікс, 2003. – 1008 с. 

9. Миронова Т.Л., Добровольська О.П., Процай А.Ф., Колодій С.Ю. 

Управління розвитком регіону: Навчальний посібник. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 328 с. 

10. Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. Посіб. 

– К.: Вища шк., 2000. – 223 с. 

11. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник. – К: Либідь, 
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12. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення 

продуктивних сил та регіональна економіка. К.: Кондор, 2004. – 

344 с. 
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8. ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Міністерство освіти і науки молоді та спорту України 

Національний університет водного господарства  

та природокористування 

Кафедра державного управління та  

місцевого самоврядування 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Регіональна економіка»  

 

Тема 1.«ФАКТОРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ (І)» 

 

 

 

 

 

Виконав: 

студент групи ДС-71, ЗФН 

Василевський В.М. 

 

Перевірив: 

к.е.н., доцент 

Валюх А.М. 

 

 
 

 

Рівне – 2013 
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Додаток Б 

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО  

ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ 

 
Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги:  
 
Один автор 

Коренівський Д.Г. Дестабілізуючий ефект параметричного 
білого шуму в неперервних та дискретних динамічних 
системах / Коренівський Д.Г. – К. : Ін-т математики, 2006. – 
111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т 
математики НАН України ; т. 59). 

Два автори Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та 
композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. 
закл.] / О. В. Суберляк, П.І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 
2007. – 375 с. 

Матеріали 

конференцій, 

з’їздів 

Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні 
проблеми та шляхи їх вирішення: зб. наук. праць за 
матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 квіт. 2013 р. / 
М-во освіти і науки, мол. та спорту України [та ін.]. – Рівне: 
НУВГП, 2013. – 452 с. 

Словники Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. 
Марченко]. – 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. – 138 с. 

Атласи 
Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в 
ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. 
ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С.С. Куруленко та ін.] ; Рада по 
вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – / [наук. 
редкол.: С.С. Куруленко та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] 
с. 

Законодавчі та 
нормативні 
документи 

Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 
груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : 
Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних 
видань). 
 
Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. 
та голов. ред. В.М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. 
статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні 
директивні правові документи). 

Дисертації Петров П.П. Механізми державного регулювання у сфері 
інноваційної діяльності України: дис. ... докт. держ. упр : 
25.00.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2009. – 426 с. 

Автореферати 
дисертацій 

Васильчук Р.М. Моделювання і прогнозування 
макроекономічних показників в системі підтримки прийняття 
рішень управління державними фінансами : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 05.13.06 
„Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / 
Васильчук Р.М.. – К., 2007. – 20 с. 
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Частина книги, 

періодичного 

видання 

Регіональні особливості народжуваності населення України 
/ Л.А. Чепелевська, Р.О. Моісеєнко, Г.І. Баторшина [та ін.] // 
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я 
України. – 2007. – № 1. – С. 25-29. 

 
Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади 
цивілізації / Д.М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми 
модернізації міст України : (кінець XIX-початок XX ст. / Д.М. 
Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137-202. 

Електронні 
ресурси 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: 
електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї 
Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л.Й. 
Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І. А. Павлуша // 
Бібліот. вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до 
журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm  

 

 

Додаток В 

 

Інтернет-ресурси 
 

1. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України. 

2. http://iportal.rada.gov.ua – Верховна Рада України, 

законодавство. 

3. http://www.library.snu.edu.ua – Наукова бібліотека 

Східноукраїнського національного університету імені Даля. 

4. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека імені 

Вернадського. 

5. http://minregion.gov.ua – Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України. 

6. http://www.narda.org.ua – Асоціація агенцій регіонального 

розвитку України. 

7. http://www.nads.gov.ua – Національне агентство з питань 

державної служби. 

8. http://www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики 

України. 

9. http://irr.org.ua – журнал «Регіональна економіка». 

10. http://www.vin.gov.ua – Вінницька ОДА. 

11. http://www.voladm.gov.ua – Волинська ОДА. 

12. http://www.adm.dp.ua – Дніпропетровська ОДА. 

13. http://www.donoda.gov.ua – Донецька ОДА. 

14. http://zhitomir-region.gov.ua – Житомирська ОДА. 
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15. http://www.carpathia.gov.ua – Закарпатська ОДА. 

16. http://www.zoda.gov.ua/ua – Запорізька ОДА. 

17. http://www.if.gov.ua – Івано-Франківська ОДА. 

18. http://www.kr-admin.gov.ua – Кіровоградська ОДА. 

19. http://www.kyiv-obl.gov.ua – Київська ОДА. 

20. http://www.loga.gov.ua – Луганська ОДА. 

21. http://www.loda.gov.ua – Львiвська ОДА. 

22. http://www.oga.mk.ua – Миколаївська ОДА. 

23. http://oda.odessa.gov.ua – Одеська ОДА 

24. http://www.adm-pl.gov.ua – Полтавська ОДА. 

25. http://www.rv.gov.ua – Рівненська ОДА. 

26. http://www.state-gov.sumy.ua – Сумська ОДА. 

27. http://www.oda.te.gov.ua – Тернопільська ОДА. 

28. http://www.kharkivoda.gov.ua – Харківська ОДА. 

29. http://www.oda.kherson.ua – Херсонська ОДА. 

30. http://adm.km.ua – Хмельницька ОДА. 

31. http://www.oda.ck.ua – Черкаська ОДА. 

32. http://www.oda.cv.ua – Чернівецька ОДА. 

33. http://cg.gov.ua – Чернігівська ОДА. 
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Ціна ___ грн. 
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Підписано до друку _________________ 

Формат 60х84   1/16   Обсяг ____ др.арк. 

Замовлення ______ Тираж ____ примірн. 

__________________________________ 

Рівне, НУВГП, Соборна, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


