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Економічний розвиток регіонів: 

анотований бібліографічний список 

2020. – Вип. 10. – 36  с. 

Буковина 

1. Буковина: Потрібно будувати не тільки дороги і мости, а й 

школи, дитсадки [Електронний ресурс] // Голос України. — 2020. — 3 жовт. 

(№ 183). — Електрон. дані.  Йдеться про робочу поїздку Президента України 

Володимира Зеленського в Чернівецьку область.  Глава держави оглянув 

об’єкти, які споруджуються в межах програми ”Велике будівництво”, та 

проінспектував перебіг робіт на Дністровській ГАЕС, де вже завершується 

друга черга. Заступник керівника Офісу Президента України (ОПУ) Кирило 

Тимошенко, який супроводжував Президента України, доповів главі 

держави, що вже в 2021 році повноцінно запрацює Чернівецький аеропорт 

імені Леоніда Каденюка, завдяки чому будуть створені сприятливі умови для 

розвитку регіону та для сполучення з Європейським Союзом (ЄС).  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336593 

Див. також : 23 

Вінниччина 

2. Реформатори обирають регіональний формат // Уряд. кур’єр. 

— 2020. — 1 жовт. (№ 191). — С. 2.  Йдеться про робочу поїздку Президента 

України Володимира Зеленського до Вінницької області, в ході якої він 

зустрівся зі студентами Вінницького національного технічного 

університету та провів засідання Національної ради реформ. Глава держави 

зазначив, що результатом засідання мають бути важливі законопроекти 

та висловився за продовження практики проведення засідань Національної 

ради реформ у різних областях країни. Учасники засідання зосередились на 

обговоренні трьох реформ: Державної архітектурно-будівельної інспекції 

(ДАБІ), надрокористування й приєднання споживачів до електромереж. 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що ці три реформи надзвичайно 

http://www.golos.com.ua/article/336593
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важливі для поліпшення економічної ситуації та залучення інвестицій в 

Україну: ”Кожна з реформ – і ДАБІ, і надрокористування, і спрощення 

підключення до електромереж — це створення передумов для регіональної 

конкуренції, яка допоможе кожній громаді в питанні залучення інвесторів на 

свою територію”. За результатами засідання Президент України вказав на 

”безпрецедентні можливості для розвитку нової, відкритої, по-європейськи 

ефективної держави та зміцнення економіки”, та закликав ”не уникати 

проблем, а намагатися їх розв’язати, хоч як би складно це було”.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/reformatori-obirayut-regionalnij-format/ 

3. Скрипник  В. Працьовитий зять з Криму доглядає кіз, овець і 

робить сир [Електронний ресурс] / Віктор Скрипник // Голос України. — 

2020. — 29 верес. (№ 179). — Електрон. дані.  Йдеться про переселенця з 

Криму Дмитра Устиненка, який на Вінниччині зайнявся козівництвом та 

виготовляє сир з козячого молока. Зазначено, що Дмитро Устиненко 

опрацював багато інформації про козівництво та про користь для людини 

козячого молока і продуктів з нього, і в своєму господарстві використовує 

нове обладнання та передові технології.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336325 

Волинь 

Див. : 33 

Дніпропетровщина 

4. Осадча Н. В.    Експортний потенціал Дніпропетровскої 

області: пріоритети розвитку (на прикладі країн Азії) / Наталія Вікторівна 

Осадча, Сергій Володимирович Дзюба, Петро Михайлович Лашин // Вісн. 

екон. науки України. – 2020. – № 1. — С. 36-45. Проаналізовані проблеми та 

перспективи розвитку експортного потенціалу Дніпропетровської області. 

Окреслено особливості  експорту Дніпропетровської області під час 

пандемії коронавірусу та перспективи співпраці з Китаєм.  

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/reformatori-obirayut-regionalnij-format/
http://www.golos.com.ua/article/336325
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5. Тьомін І. Громади спробували сподобатися інвесторові 

[Електронний ресурс] / Ігор Тьомін // Голос України. — 2020. — 25 верес. (№ 

177). — Електрон. дані.   Йдеться про проведений на Дніпропетровщині 

регіональний форум ”Розширення інвестиційного потенціалу 

територіальних громад” за участі народних депутатів, послів зарубіжних 

країн в Україні, інвесторів, представників обласної влади, регіонального 

інвестиційного агентства та державних банків. Народні депутати України 

Сергій Демченко та Дмитро Чорний проінформували про розвиток 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ), розташованих на території їх 

виборчих округів. Також свої проекти презентували ОТГ Дніпропетровщини, 

яких загалом в регіоні налічується 78. Зокрема, Межівська ОТГ розробила 

понад 70 інвестиційних проектів, серед яких будівництво тваринницького 

комплексу, сонячних електростанцій, переробка молока й сільгосппродукції, 

створення туристичних маршрутів. Свої п’ять проектів представила 

також Підгороднянська ОТГ: будівництво великого ринку в Підгородному, 

елеваторного господарства з перевантажувальним залізничним пунктом, 

критого аквапарку й логістичного парку. Наведено коментар керівника 

компанії ”Stekloplast”, віце-президента Союзу українських підприємств 

Наталії  Єремеєвої, яка наголосила, що Дніпропетровщина є надзвичайно 

цікавою для бізнесу, та зазначила, що ”громадам важливо вміти шукати 

потенційних інвесторів і презентувати свої проекти так, щоб зацікавити 

ними”.   Текст: http://www.golos.com.ua/article/336263 

Див. також  : 74 

Донеччина 

6. Антонюк В. П. Аналіз трудового потенціалу 

Придніпровського і Донецького економічних районів у контексті 

формування регіональних інноваційних екосистем / В. П. Антонюк // 

Екон. вісн. Донбасу. — 2020. — № 1. — С. 4-14. Здійснено аналіз кількісних і 

http://www.golos.com.ua/article/336263
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якісних параметрів трудового потенціалу регіонів, що входять до 

Придніпровського і Донецького економічних районів. 

7. Поколенко Н. У рамках Проекту USAID модернізують ринки 

Маріуполя [Електронний ресурс] / Наталія Поколенко // Голос України. — 

2020. — 30 верес. (№ 180). — Електрон. дані.  Йдеться про співпрацю 

представників Проекту USAID ”Економічна підтримка Східної України” 

(Проект USAID) з міською радою Маріуполя та трьома продовольчими 

ринками ”Новий маркет”, ”Славутич маркет” і ”Юмовіламаркет” з метою 

модернізації простору ринкової торгівлі та розвитку місцевої економіки. 

Наведено коментар заступника керівника Проекту USAID ТімотіМедігана, 

який вказав на нові проблеми в роботі ринків в зв’язку з пандемією COVID-19 

та зазначив, що проект USAID підтримає модернізацію продовольчих ринків 

у місті та зробить їх більш привабливими й доступними для широкого кола 

людей. Проект USAID забезпечуватиме надання консультаційної та 

інженерної підтримки й розглядатиме можливості спільних інвестиційних 

проектів з оновлення міських ринків, а співпраця розпочнеться із 

соціологічного опитування споживачів та дослідження потенціалу місцевих 

сільськогосподарських виробників, дизайнерських і архітектурних послуг.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/336398 

Див. також : 74 

Житомирщина 

8. Дорожкіна  К. В.. Маркетингове управління органічним 

виробництвом на прикладі закритого акціонерного товариства 

”Житомирські ласощі” / К. В. Дорожкіна // Агросвіт. — 2020. — № 16. — 

С. 50-56. На прикладі закритого акціонерного товариства ”Житомирські 

ласощі”  розглянуто поняття маркетингового управління та визначено його 

основні завдання.  

9. Лук’яненко О. Необхідно забезпечити баланс між інтересами 

бізнесу та збереженням українських лісів [Електронний ресурс] / Оксана 

http://www.golos.com.ua/article/336398
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Лук’яненко // Голос України. — 2020. — 17 верес. (№ 170). — Електрон. 

дані.  Йдеться про робочу поїздку Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля на 

Житомирщину, в ході якої він ознайомився з діяльністю ТОВ ”Українська 

холдингова лісопильна компанія” у місті Коростень і провів нараду з питань 

розвитку лісової галузі та деревообробної промисловості за участі міністра 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, 

голови Комітету Верховної Ради України (ВР України) з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування Андрія Клочка, глави Державного агентства лісових 

ресурсів Василя Кузьовича, керівництва Житомирської 

облдержадміністрації (ОДА), представників органів місцевого 

самоврядування та деревообробних підприємств. Учасники наради 

обговорили загальний стан розвитку лісової галузі та деревообробної 

промисловості в регіоні та порушили проблемні питання боротьби з 

незаконними рубками й охорони лісів від пожеж. Глава уряду повідомив, що 

найближчим часом має бути розроблена концепція реформування лісової 

галузі та наголосив, що ”правильне управління лісовим господарством, 

боротьба з незаконними рубками, запобігання пожежам – це пріоритет, 

який потребує злагодженої роботи правоохоронних органів, профільного 

міністерства, уряду, Держлісагентства та територіальних громад”. Під 

час відвідання ТОВ ”Українська холдингова лісопильна компанія” Прем’єр-

міністр України відзначив важливу роль, яку відіграє деревообробна 

промисловість для економіки Житомирщини, та пообіцяв, що ”зі свого боку, 

держава має створити умови для ефективного розвитку галузі і 

забезпечити баланс між інтересами бізнесу та збереженням українських 

лісів для наступних поколінь”.   Текст: http://www.golos.com.ua/article/335879 

10. Хоменко Н. Бортництво: відродження давнього промислу / 

Наталія Хоменко // Житомирщина. — 2020. — 1 верес. (№ 57). — С. 3.  

Йдеться про презентацію в Житомирі Національного проекту ”Бортництво 

Полісся: архаїчна традиція у сучасному вимірі” за участі екс-Президента 

http://www.golos.com.ua/article/335879
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України (2005-2010 роки) Віктора Ющенка та директора Вишгородського 

історико-культурного заповідника Влади Литовченко. Наведено коментар 

першого заступника голови облдержадміністрації (ОДА) Володимира 

Федоренка, який зазначив, що бортництво в регіоні має давні традиції, та 

закликав активніше розвивати цей промисел, який, за його словами, є 

”чудовим економічним і туристичним ресурсом”.  

Закарпаття 

11. Андріїв Б. Богдан Андріїв: Системний підхід дає не 

моментальний ефект, а довготривалу ефективність [Електронний ресурс] 

/ Богдан Андріїв ; бесіду вів  Василь Нитка // Голос України. — 2020. — 9 

жовт. (№ 187). — Електрон. дані. Подано матеріали бесіди з міським 

головою Ужгорода Богданом Андріївим, який розповів про проблеми 

розвитку міста та окреслив плани на майбутнє. Зокрема, Богдан Андріїв  

акцентував увагу на розбудові інфраструктури Ужгорода, співпраці з 

місцевими громадами та питаннях використання коштів міського 

бюджету.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336873    

12. Без доріг туризм не розвинути [Електронний ресурс] // Голос 

України. — 2020. — 9 жовт. (№ 187). — Електрон. дані.  Йдеться про 

звернення народного депутата України від фракції ”Батьківщина” Івана 

Крулька до голови ”Укравтодору” Олександра Кубракова з пропозицією 

щодо відновлення автомобільної дороги Т-07-37 на території Закарпатської 

області та включення її до переліку об’єктів будівництва на 2021 рік. 

Наведено коментар Вишківського селищного голови Ярослава Гайовича, який 

зазначив, що населені пункти Шаян та Велятино є туристичними 

об’єктами, відомими мінеральними та термальними водами, однак 

відсутність належної дорожньої інфраструктури негативно позначається 

на економічному розвитку регіону та перспективі розбудови туристичного 

бізнесу Вишківської об’єднаної територіальної громади (ОТГ).  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336868    

http://www.golos.com.ua/article/336873
http://www.golos.com.ua/article/336868
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13. Галузь отримає професійне свято і державну підтримку // 

Уряд. кур’єр. — 2020. — 30 верес. (№ 189). — С. 4.  Йдеться про робочу 

поїздку Президента України Володимира Зеленського на Закарпаття, під час 

якої він підписав Указ № 403/2020 про встановлення в Україні професійного 

свята – Дня виноградаря і винороба, яке відзначатиметься щороку в другу 

неділю листопада. Виступаючи на презентації Стратегії розвитку 

Закарпатської області до 2027 року, глава держави зауважив, що цей регіон 

має хороший потенціал у виробництві органічної продукції, зокрема у 

виноградарстві та виноробстві. Володимир Зеленський доручив уряду і 

профільному міністерству розробити комплекс заходів для розвитку 

українського виноградарства та виноробства та закликав зробити все, щоб 

”закарпатське, одеське, херсонське і, звісно, кримське вино за якістю та 

популярністю нічим не поступалося італійським, іспанським та 

французьким винам”.  Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vinogradari-

potrebuyut-zakonodavchogo-zahistu/ 

14. Закарпаття потребує нових лікарень і дитсадочків // Уряд. 

кур’єр. — 2020. — 26 верес. (№ 188). — С. 2.  Йдеться про робочу поїздку 

Президента України Володимира Зеленського на Закарпаття. Після 

ознайомлення із ситуацією на міжнародному автомобільному пункті 

пропуску ”Ужгород – Вишнє Нємецьке” на українсько-словацькому кордоні, 

де виникла величезна черга вантажівок, глава держави поставив завдання 

уряду й профільним відомствам вирішити питання автомобільних черг на 

всіх українських пунктах пропуску, а пункт ”Ужгород – Вишнє Нємецьке” 

внести до Національної програми ”Велике будівництво”. У Береговому 

Володимир Зеленський оглянув перебіг капітального ремонту Берегівської 

центральної районної лікарні імені БертолонаЛіннера, яка визначена 

опорною і теж внесена до програми ”Велике будівництво”. Також місцеві 

керівники доповіли Президентові України про стан реалізації програми 

”Велике будівництво” у Закарпатській області, зокрема зауважили, що 

тривають роботи у восьми лікарнях, а загалом у регіоні реалізують 18 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vinogradari-potrebuyut-zakonodavchogo-zahistu/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vinogradari-potrebuyut-zakonodavchogo-zahistu/
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проектів, зокрема три дитячі садочки, чотири школи, два спортивні 

об’єкти.  Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/news/zakarpattya-potrebuye-novih-

likaren-i-ditsadochkiv/ 

15. Кащук В.  Володимир Кащук – господарник, а не обіцяльник 

[Електронний ресурс] / Володимир Кащук ; бесіду вів Василь Нитка // Голос 

України. — 2020. — 2 жовт. (№ 182). — Електрон. дані.  Подано матеріали 

бесіди з міським головою Хуста Володимиром Кащуком про проблеми 

розвитку міста. Зокрема, Володимир Кащук акцентував увагу на питаннях 

залучення інвестицій та створення робочих місць, а також розповів про 

сприятливі умови для туристичної галузі в Закарпатті загалом, та в Хусті 

зокрема.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336551 

16. Лаба М. Ставка на створення робочих місць і розвиток 

туризму [Електронний ресурс] / Михайло Лаба ; бесіду вів Василь Нитка // 

Голос України. — 2020. — 25 верес. (№ 177). — Електрон. дані.   Подано 

матеріали інтерв’ю з Невицьким сільським головою (Закарпатська область), 

народним депутатом України від партії ”Слуга народу” Михайлом Лабою, 

який розповів про свою депутатську діяльність та про роботу з виборцями 

на мажоритарному окрузі № 70, до якого входять Великоберезнянський, 

Воловецький, Міжгірський, Перечинський, Свалявський і частина 

Мукачівського районів. Парламентарій окреслив соціально-економічні 

проблеми розвитку регіону та розповів про хід реформи децентралізації на 

Закарпатті.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336196 

17. Нитка В. Закарпаття першим переходить на продаж деревини 

через ”Прозорро”  [Електронний ресурс] / Василь Нитка // Голос України. — 

2020. — 7 жовт. (№ 185). — Електрон. дані.  Йдеться про підписання головою 

Закарпатської облдержадміністрації (ОДА) Олексієм Петровим, керівником 

обласного управління лісового та мисливського господарства Ігорем 

Коцуром і директором державного підприємства ”ProZorro. Продажі” 

Олексієм Соболєвим тристороннього меморандуму про співпрацю щодо 

продажу необробленої деревини. Наведено коментар голови ОДА Олексія 

https://ukurier.gov.ua/uk/news/zakarpattya-potrebuye-novih-likaren-i-ditsadochkiv/
https://ukurier.gov.ua/uk/news/zakarpattya-potrebuye-novih-likaren-i-ditsadochkiv/
http://www.golos.com.ua/article/336551
http://www.golos.com.ua/article/336196
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Петрова, який зазначив, що Закарпаття є одним із лідерів продажу 

необробленої деревини через ”ProZorro. Продажі”, і ця система довела свою 

ефективність та дозволила зробити ринок прозорим, доступним та 

конкурентним.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336773    

18. Славік  Р. В. Розвиток туристично-рекреаційної сфери 

Закарпатської області в контексті загальноукраїнських тенденцій / Р. В. 

Славік // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Економіка. — Ужгород, 

2019. — Вип. 2 (54). — С. 71-78. — Шифр зберігання в Бібліотеці : 

Бп15175-2(54) Досліджено тенденції ринку рекреаційно-туристичних послуг 

Закарпатської області в контексті стратегічного планування розвитку 

рекреаційного господарства краю та його інвестиційного освоєння. Вивчено 

територіальні особливості розвитку галузі в розрізі адміністративних 

районів Закарпатської області. Висвітлено  тенденції розвитку 

туристичних потоків в Україні та визначено місце Закарпатської області 

серед областей Карпатського регіону у розвитку рекреаційно-туристичної 

сфери. 

19. Созанський Л. Й. Соціально-економічний розвиток 

Закарпатської області: міжрегіональні і транскордонні порівняння / Л. 

Й. Созанський // Соц.-екон. проблеми сучас. періоду України : зб. наук. пр. / 

ДУ ”Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України”. — Львів, 2019. 

— Вип. 3 (137). — С. 30-36. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 14407-

3(137) Проведено порівняльну міжрегіональну і транскордонну оцінку 

соціально-економічного розвитку Закарпатської області. Транскордонні 

порівняння показали суттєве відставання Закарпатської області від сусідніх 

регіонів Польщі, Словаччини, Румунії та Угорщини за всіма 

проаналізованими  показниками.    

Див. також : 23, 67 

 

 

http://www.golos.com.ua/article/336773
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Запоріжчина 

20. Череп О. Г.Ефективність інвестиційної діяльності 

промислових підприємств Запорізької області / О. Г. Череп, Д. О. 

Матвієнко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Серія : Екон. науки. — 2019. — № 6. 

— С. 225-229.  Розглянуто питання інвестиційної діяльності промислових 

підприємств в Запорізькій області. Наведено теоретичні відомості 

стосовно поняття інвестицій, розкрито їх сутність та наведено 

класифікацію видів інвестицій. Розкрито поняття ефекту та ефективності 

інвестиційної діяльності та об’єкту залучення інвестицій у теорії та на 

практиці. Проаналізовано стан та інвестиційну привабливість підприємств 

Запорізької області. 

Див. також : 33 

Івано-Франківщина 

21. Стражник Л. Колектив господарства – як одна родина 

[Електронний ресурс] / Людмила Стражник // Голос України. — 2020. — 16 

жовт. (№ 190). — Електрон. дані.  Йдеться про фермерське господарство 

(ФГ) ”Прометей” на Івано-Франківщині. Наведено коментар голови 

господарства Орисі Книшук, яка розповіла про підсумки цьогорічного 

аграрного сезону та про соціальні проекти, реалізовані останнім часом ФГ 

”Прометей”.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/337040    

22. Стражник Л. Рік важкий, та головне – працівники 

[Електронний ресурс] / Людмила Стражник // Голос України. — 2020. — 13 

жовт. (№ 189). — Електрон. дані.  Йдеться про діяльність на Івано-

Франківщині підприємства із данським капіталом ТОВ ”Гудвеллі-Україна”, 

яке спеціалізується на рослинництві та вирощуванні свинини. Наведено 

коментар головного агронома компанії Ларса Полсена, який розповів про 

деякі підсумки роботи підприємства в 2020 році та про особливості 

організації виробництва в умовах пандемії коронавірусної інфекції.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336940   

http://www.golos.com.ua/article/337040
http://www.golos.com.ua/article/336940
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Див. також : 23, 29 

Карпатський регіон 

23. Нитка В. Чотири області приєдналися до макрорегіональної 

стратегії ЄС для Карпатського регіону [Електронний ресурс] / Василь 

Нитка // Голос України. — 2020. — 16 жовт. (№ 190). — Електрон. дані.  

Йдеться про онлайн-зустріч представників Польщі, Румунії, Словаччини, 

Угорщини, України, за результатами якої представники Закарпатської, 

Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей підписали Спільну 

резолюцію щодо підтримки створення Європейської макрорегіональної 

стратегії для Карпатського регіону. В документі зазначено, що 

”макрорегіональна стратегія доповнить інші ініціативи та існуючі в 

Україні стратегії, концепції і програми, які впроваджуються на різних 

управлінських рівнях і спрямовані на активізацію та економічний розвиток 

Карпатського регіону при збереженні цінностей навколишнього 

середовища”. Висловлено переконання, що ”партнерство в рамках 

Макрорегіональної стратегії дозволить забезпечити ефективне 

використання специфічного ендогенного потенціалу гірських районів та 

реалізувати спільні великомасштабні проекти, які стануть рушійною силою 

для подальшого соціально-економічного розвитку і сприяння 

транскордонному співробітництву”.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337014    

Див. також : 18, 80, 88 

Київ 

Див. : 58, 74 

Київщина 

24. Юхименко П. І. Кластеризація туристичної галузі як 

активатор економічного потенціалу Київського регіону / П. І. Юхименко, 

Р. П. Задорожна, В. В. Зубченко // Регіон. економіка та упр. — 2019. — № 4, 

http://www.golos.com.ua/article/337014
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ч. II. — С. 161-168. Розглянуто потенціал та тенденції розвитку 

туристичної діяльності на Київщині в 2000-2017 рр. Доведено, що 

формування ефективної туристичної політики в регіоні стає особливо 

актуальним в умовах значного невикористаного потенціалу туристичної 

галузі області та інших макрорегіонів. Зазначено, що туристична 

кластеризація є особливою формою внутрішньої інтеграції та співпраці, яка 

може забезпечити високу конкурентоспроможність регіону та покращити 

його соціально-економічне становище. Проаналізовано переваги кластерного 

підходу до управління дестинаціями на території м. Біла Церква, які 

полягають у комбінації кооперації та конкуренції з метою отримання 

синергетичного економічного ефекту від діяльності. 

Луганщина 

25. Ахромкін Є. Н. Стратегія розвитку регіону в контексті 

Державної стратегії регіонального розвитку: прикладний аспект / Є. Н. 

Ахромкін, Ю. А. Завойських, О. М. Татарченко  //  Економіка та право. — 

2020. — № 1. — С. 63-69. Проаналізовано  Стратегію розвитку Луганської 

області відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку. 

Визначено передумови формування Стратегії розвитку Луганської області 

до 2027 року й її основні цілі та завдання.  

Львівщина 

26. Ангелко І. В. Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної 

привабливості туристичного регіону (на прикладі Дрогобицького 

району) / І. В. Ангелко // Укр. соціум. — 2020. — № 2. — С. 138-151. 

Охарактеризовано особливості визначення інвестиційної привабливості 

регіонів крізь призму факторів впливу. Доведено, що на інвестиційну 

привабливість регіонів впливають фактори національного та регіонального 

рівнів, серед яких вагоме місце посідає туризм. Зазначено, що для підвищення 

рівня інвестування конкретного регіону важливе значення має оцінка його 

туристичної привабливості. 
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27. Ільницька-Гикавчук  Г. Я.    Стан та перспективи розвитку 

готельного господарства Львівської області / Г. Я. Ільницька-Гикавчук // 

Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Серія : Екон. науки. – 2020. – № 1. — С. 39-42.  

Розглянуто основні показники розвитку готельного господарства Львівської 

області. Розкрито чинники, які стимулюють та стримують розвиток 

готельного господарства, та визначено тенденції його розвитку. 

28. Кушнір  Б. Бюджетні пріоритети Львівщини [Електронний 

ресурс] / Богдан Кушнір // Голос України. — 2020. — 9 жовт. (№ 187). — 

Електрон. дані. Йдеться про онлайн-зустріч з народними депутатами від 

Львівщини голови Львівської облдержадміністрації (ОДА) Максима 

Козицького, який запропонував внести зміни до Державного бюджету, 

Бюджетного та Податкового кодексів, а також наголосив на важливих 

проблемах розвитку регіону. Зокрема, керівник області акцентував увагу на 

необхідності збільшити базову та зменшити реверсну дотації для 

реструктуризації вугільної галузі та ліквідації неперспективних 

вугледобувних підприємств, а також вказав на відсутність фінансового 

ресурсу в місцевих бюджетах на компенсації пільгового проїзду для окремих 

категорій громадян. За результатами зустрічі голова ОДА підготував низку 

пропозицій для розгляду в Комітеті Верховної Ради України (ВР України) з 

питань бюджету для їх врахування під час формування Державного 

бюджету на 2021 рік.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336867    

29. Майборода О. М.  Ревіталізація промислових територій під 

багатофункціональний комплекс. Досвід Львова, Івано-Франківська, 

Варшави [Електронний ресурс] / О. М. Майборода, І. О. Духняк // Молодий 

вчений. — 2020. — № 1. — Електрон. дані.  В контексті світового досвіду 

розглянуто проекти ревіталізації об’єктів, розташованих у містах Львів, 

Івано-Франківськ та Варшава.   Текст: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/1/34.pdf    

30. Пасінович І. І. Кредитування реального сектору економіки 

регіону: стан, проблеми, перспективи / І. І. Пасінович, В. О. Дмитрук // 

http://www.golos.com.ua/article/336867
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/1/34.pdf
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Соц.-екон. проблеми сучас. періоду України : зб. наук. пр. / ДУ ”Ін-т регіон. 

дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України”. — Львів, 2019. — Вип. 3 (137). 

— С. 42-49. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 14407-3(137)  Розглянуто 

підходи до визначення реального сектору економіки. Акцентовано увагу на 

обслуговуючій, інфраструктурній ролі банків щодо суб’єктів реального 

сектору. Оцінено стан і динаміку кредитування корпоративних клієнтів в 

Україні та у Львівській області. Окреслено найгостріші проблеми, які 

перешкоджають відновленню кредитування. Визначено перспективні галузі 

кредитування. Наведено пропозиції щодо активізації кредитування 

підприємств на сучасному етапі.   

Див. також : 23, 33, 58, 74 

Миколаївщина 

31. Ландау Ю. Південний Буг: як поліпшити водозабезпечення 

Миколаївщини / Юрій Ландау, Артем Чорноморов // Уряд. кур’єр. — 2020. 

— 23 верес. (№ 175). — С. 5.  Йдеться про проблеми реалізації проекту з 

підняття рівня Олександрівського водосховища, що дасть змогу 

забезпечити стале водопостачання Миколаївської області та поліпшить 

екологічну ситуацію в регіоні.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pivdennij-bug-yak-polipshiti-

vodozabezpechennya-mi/ 

Див. : 39 

Одещина 

32. Воронков В. Володимир Зеленський: ”У Одещини великий 

потенціал регіонального виробництва” [Електронний ресурс] / В’ячеслав 

Воронков // Голос України. — 2020. — 15 верес. (№ 168). — Електрон. дані.  

Йдеться про робочу поїздку Президента України Володимира Зеленського в 

Одеську область, в ході якої він ознайомився з перебігом робіт на об’єктах, 

що їх зводять за програмою ”Велике будівництво”. Глава держави взяв 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pivdennij-bug-yak-polipshiti-vodozabezpechennya-mi/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/pivdennij-bug-yak-polipshiti-vodozabezpechennya-mi/
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участь у презентації Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки та 

акцентував увагу на величезному потенціалі регіону. Народний депутат від 

фракції ”Слуга народу” Сергій Колебошин, який презентував Стратегію, 

серед пріоритетів розвитку Одеської області назвав формування 

ефективного економічного простору, новий соціально-гуманітарний розквіт, 

екотрансформацію, глобалізацію культурного й туристичного середовища. 

Під час відвідання Одеської обласної державної філармонії, Володимир 

Зеленський зазначив, що реконструкцію будівлі філармонії необхідно внести 

в перелік об’єктів національної програми ”Велике будівництво” на 2021 рік.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/335759 

Див. також : 39 

Полтавщина 

33. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості 

освіти у XXI столітті : тези доп. XLIII Міжнар. наук. студент. конф. за 

підсумками наук.-дослід. робіт студентів за 2019 р. : (м. Полтава, 7-8 квіт. 

2020 р.) : [у 2 ч.] / ВНЗ Укоопспілки ”Полтав. ун-т економіки і торгівлі” 

(ПУЕТ). — Полтава : ПУЕТ, 2020. – Ч. 2. – 343 с.  –  Шифр зберігання в 

Бібліотеці :  А806716-2 Зі змісту : Основні формати пропозицій бізнес-

харчування в Полтавському регіоні / Є. Е. Ільїна, Н. І. Кирніс. – С. 229-231; 

Актуальні тенденції розвитку ресторанного бізнесу в Полтавському регіоні / 

М. Д. Чемеренкова, Л. І. Кущ. – С. 237-239; Чинники розвитку туризму в 

регіоні / К. О. Бондаренко, І. В. Жушман, О. О. Тараненко. – С. 240-242; 

Соціально-економічні чинники розвитку туризму у Волинській області / А, М. 

Виноградова, О. О. Тараненко. – С. 244-246; Аналіз інфраструктурної 

компоненти рекреаційного-туристичного потенціалу Запорізької області / 

В. В. Зубаха, Ю. В. Карпенко. – С. 247-249; Архітектурно-історичні ресурси 

– візитівка туристичної Полтавщини / К. П’явка, П. В. Шуканов. – С. 254-

256; Розвиток лікувально-оздоровчого туризму у Львівській області / І. В. 

Шматченко. – С. 261-262; Сутність та структура рекреаційно-

http://www.golos.com.ua/article/335759
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туристичного потенціалу регіону / Ж. В. Шокотько, О. О. Тараненко. – С. 

263-265.  

34. Данилець О. Фермери ініціюють зміни в оподаткуванні  / 

Олександр Данилець  // Уряд. кур’єр. – 2020. – 20 жовт. (№ 203). – С. 4.  

Йдеться про очолюване Олександром Мінічем фермерське господарство 

(ФГ) "Мініч» у Козельщинському районі Полтавської області. У 

господарстві впроваджують передові технології в сфері тваринництва, 

крім того, за час своєї діяльності Олександр Мініч майже щороку 

створюває робочі місця, а працівники вчасно отримують достойну зарплату 

і мають повний соціальний пакет. Наведено коментарі Олександра Мініча, 

який пропонує внести відповідні зміни до податкового законодавства для 

того, щоб фермерські господарства мали достатньо коштів на розвиток, а 

також заступника директора департаменту Полтавської 

облдержадміністрації (ОДА) Олега Палія, який розповів про розвиток 

фермерства в області та про реалізацію обласної комплексної програми з 

підтримки агропромислового комплексу (АПК). Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/fermeri-iniciyuyut-zmini-v-opodatkuvanni /   

35. Синєгубов О. ”Попри несприятливі погодні умови, аграрії 

Полтавщини другий рік поспіль збирають 6 мільйонів тонн зерна” / Олег 

Синєгубов ; бесіду вів Олександр Данилець // Уряд. кур’єр. — 2020. — 3 

жовт. (№ 193). — С. 4.  Подано матеріали бесіди з головою Полтавської 

облдержадміністрації (ОДА) Олегом Синєгубовим про розвиток регіону та 

плани на майбутнє. Зокрема посадовець наголосив на важливій ролі 

аграрного сектору в економіці області та проінформував про хід 

адміністративно-територіальної реформи на Полтавщині.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/oleg-sinyegubov-popri-nespriyatlivi-pogodni-

umovi-/ 

36. Тараненко Ю. ”За останнє десятиріччя ми посадили більш як 

6 тисяч гектарів лісу” / Юрій Тараненко ; бесіду вів Олександр Данилець // 

Уряд. кур’єр. — 2020. — 19 верес. (№ 182). — С. 5.  Подано матеріали 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/fermeri-iniciyuyut-zmini-v-opodatkuvanni%20/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/oleg-sinyegubov-popri-nespriyatlivi-pogodni-umovi-/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/oleg-sinyegubov-popri-nespriyatlivi-pogodni-umovi-/
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бесіди з начальником Полтавського обласного управління лісового та 

мисливського господарства Юрієм Тараненком про стан лісів на 

Полтавщині та про організацію протипожедних заходів в регіоні.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/yurij-taranenko-za-ostannye-desyatirichchya-mi-

pos/ 

37. Траса поєднає туристичні об’єкти Полтавщини [Електронний 

ресурс] // Голос України. - 2020. - 17 жовт. (№ 191). — Електрон. дані.   

Йдеться про допис на своїй сторінці у Фейсбуці народного депутата 

України Олега Кулініча, який проінформував про хід ремонту одного із 

найважливіших інфраструктурних проектів – траси Р-42 Лубни – Миргород 

– Опішня. Парламентарій зауважив, що над залученням коштів на цей 

об’єкт він працює вже чотири роки поспіль, і в 2020 році йому вдалося 

добитися рекордного фінансування в розмірі 370 мільйонів гривень. Олег 

Кулініч зазначив, що чотири райони області будуть з’єднані якісно 

відремонтованою дорогою, а це значно покращить логістику регіону та 

сприятиме розвитку туризму, адже ця траса поєднує величезну кількість 

туристичних об’єктів Полтавщини.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/337092   

Придніпровський регіон 

38. Іванов  С. В.    Особливості розвитку транспортнологістичної 

системи Придніпровського економічного району / Сергій Володимирович 

Іванов, Вячеслав Іванович Ляшенко, Наталія Валеріївна Трушкіна // Регіон. 

економіка та упр. – 2019. – № 3. — С. 22-27.  Проаналізовано стратегії 

регіонального розвитку на період до 2020 року в частині формування 

транспортно-логістичної системи. Досліджено сучасний стан і проблеми 

функціонування транспортно-логістичної системи в Придніпровському 

економічному районі. Розроблено комплекс заходів, реалізація яких дозволить 

трансформувати транспортнологістичну систему району.  Текст: 

http://siee.zp.ua/images/journal/2019/3(25)2019.pdf  

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/yurij-taranenko-za-ostannye-desyatirichchya-mi-pos/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/yurij-taranenko-za-ostannye-desyatirichchya-mi-pos/
http://www.golos.com.ua/article/337092
http://siee.zp.ua/images/journal/2019/3(25)2019.pdf
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Див. також : 6  

Причорноморський регіон  

39. Завгородній,  А. В. Специфіка експорту та імпорту 

підприємств агропродовольчої сфери Причорноморського регіону / А. В. 

Завгородній // Причорномор. екон. студії. — 2019. — Вип. 45. — С. 7-11. 

Розглянуто динаміку географічної структури експорту підприємств 

Миколаївської, Херсонської та Одеської областей у 2009-2018 рр. Здійснено 

аналіз географічної структури імпорту підприємств Миколаївської, 

Херсонської та Одеської областей у 2009-2018 рр. Доведено, що стан 

зовнішньоторговельної діяльності Причорноморського економічного району 

не є досконалим та вимагає визначення його подальших напрямів розвитку. 

Текст: http://www.bses.in.ua/journals/2019/45_2019/3.pdf     

40. Іванов С. В.    Передумови формування та перспективи 

розвитку транспортно-логістичного кластера в Причорноморському 

економічному районі / С. В. Іванов, В. І. Ляшенко, Н. В. Трушкіна // 

Причорномор.  екон.  студії. – 2019. – Вип. 46, ч. 2. — С. 16-24.   

Проаналізовано стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р. в 

частині формування транспортно-логістичного кластера. Текст: 

http://www.bses.in.ua/journals/2019/46_2_2019/5.pdf 

41. Порудєєва Т. В.    Шляхи підвищення економічної 

ефективності зерновиробництва в Причорноморському регіоні / Т. В. 

Порудєєва // Причорномор. екон.  студії. – 2019. – Вип. 46, ч. 2. — С. 25-30.  

Розглянуто тенденції розвитку зернової галузі Причорноморського регіону 

України. Окреслено ресурси регіону як продовольчого донора  і житниці 

України,  Проаналізовано динаміку ефективності виробництва зернової 

продукції сільськогосподарськими підприємствами регіону.  Текст: 

http://www.bses.in.ua/journals/2019/46_2_2019/6.pdf 

42. Сторожилова У. Л.    Інвестімідж та сучасні компанії нового 

покоління Причорноморського регіону / У. Л. Сторожилова, П. М. 

http://www.bses.in.ua/journals/2019/45_2019/3.pdf
http://www.bses.in.ua/journals/2019/46_2_2019/5.pdf
http://www.bses.in.ua/journals/2019/46_2_2019/6.pdf
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Сторожилов // Причорномор.  екон.  студії. – 2019. – Вип. 46, ч. 2. — С. 31-

36.  Досліджено інвестиційну діяльність в Причорноморському регіоні. 

Проаналізовано урядову інноваційну політику та наголошено, що вона 

повинна  носити системний та стратегічний характер і забезпечувати 

формування глобальної конкурентоспроможної держави. Текст: 

http://www.bses.in.ua/journals/2019/46_2_2019/7.pdf 

Рівненщина 

43. Бабінець А. Рівненщина: Такому інвестору раді будь-де 

[Електронний ресурс] / Андрій Бабінець // Голос України. — 2020. — 7 жовт. 

(№ 185). — Електрон. дані.  Наведено розповідь керівника агрофірми 

”ПоліссяГарант” на Рівненщині Олега Левінського про розвиток 

господарства та про впровадження передових технологій в аграрній сфері.  

Текст: http://www.golos.com.ua/article/336690   

44. Вода стала найголовнішим світовим дефіцитом // Уряд. 

кур’єр. — 2020. — 3 жовт. (№ 193). — С. 2.   Йдеться про робочу поїздку 

Президента України Володимира Зеленського на Рівненщину. Під час наради 

щодо стану та проблем розвитку водогосподарського комплексу глава 

держави повідомив, що Рада національної безпеки та оборони (РНБО) має 

ухвалити рішення про екологічну безпеку країни, передбачивши забезпечення 

громадян питною водою в необхідних обсягах. Володимир Зеленський 

наголосив, що проблеми водних екосистем характерні як для всієї України, 

так і для Рівненщини зокрема, та відзначив, що актуальність цього питання 

посилюється в умовах глобальних природно-кліматичних змін, які вже 

відбуваються та значною мірою впливають на людське життя і на світову 

економіку. Голова Рівненської облдержадміністрації (ОДА) Віталій Коваль 

окреслив проблеми, пов’язані з порушенням екосистеми в регіоні, а голова 

Державного агентства водних ресурсів Валентин Шліхта акцентував увагу 

на питані власності водогосподарських об’єктів меліоративних систем та 

запропонував вже на поточній парламентській сесії ухвалити розроблений 

http://www.bses.in.ua/journals/2019/46_2_2019/7.pdf
http://www.golos.com.ua/article/336690
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законопроект про організації водокористувачів. Посадовець вказав на високу 

якість підготовленого законопроекту та висловив думку, що він допоможе 

вирішити існуючі проблеми.  Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/voda-stala-

najgolovnishim-svitovim-deficitom/ 

45. Коротун О. П. Рекультивація порушених земель як спосіб 

підвищення рекреаційного потенціалу Рівненської області / О. П. 

Коротун // Інтелект XXI. — 2019. — № 4. — С. 117-122.  Обґрунтовано 

необхідність повернення у природно наближений стан деградованих земель і 

забруднених водних ресурсів у районах розташування відпрацьованих 

кар’єрів у Рівненській області. Текст: 

http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2019/2019_4/22.pdf 

46. Соснівські лісівники тримаються роботи, бо мають гідну 

мотивацію [Електронний ресурс] // Голос України. — 2020. — 7 жовт. (№ 

185). — Електрон. дані.  Йдеться про державне підприємство ”Соснівський 

лісгосп” у Березнівському районі на Рівненщині. Наведено розповідь 

директора підприємства Олександра Прохора про використання передових 

технологій в господарстві та про організацію переробки деревини.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336689    

47. Ухвалити рішення стосовно екологічної безпеки [Електронний 

ресурс] // Голос України. — 2020. — 3 жовт. (№ 183). — Електрон. дані.  

Йдеться про робочу поїздку Президента України Володимира Зеленського на 

Рівненщину, в межах якої він узяв участь в нараді щодо стану та проблем 

розвитку водогосподарського комплексу. Глава держави відзначив, що 

”проблеми водних екосистем характерні для всієї України і для Рівненщини 

також”, та наголосив, що ”водночас водні ресурси – це одне з природних 

багатств України”, які на сьогодні є ”найголовнішим світовим дефіцитом”. 

Володимир Зеленський акцентував увагу на необхідності підтримки сталого 

гідробалансу, що має безпосередній вплив на ведення сільського та рибного 

господарства в Україні, технологічні процеси в промисловості та якість 

питного водопостачання для населення. Президент України закликав Раду 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/voda-stala-najgolovnishim-svitovim-deficitom/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/voda-stala-najgolovnishim-svitovim-deficitom/
http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2019/2019_4/22.pdf
http://www.golos.com.ua/article/336689
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національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалити рішення щодо екологічної 

безпеки України, ”одним із питань якої є посилення гарантованого 

Конституцією України права громадян на достатній життєвий рівень та 

екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в необхідних 

обсягах”. Президент України повідомив, що у проекті Державного 

бюджету на 2021 рік передбачено фінансування для впровадження системи 

страхування та розширення програм зрошення в Україні, насамперед в 

південних регіонах.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336586 

48. Юркова О. Голові майбутньої Костопільської ОТГ треба буде 

працювати цілодобово [Електронний ресурс] / Олександра Юркова // Голос 

України. — 2020. — 6 жовт. (№ 184). — Електрон. дані.  Йдеться про 

міського голову Костополя на Рівненщині Євгенія Денисюка, який обіймає цю 

посаду п’ять каденцій. Євгеній Денисюк розповів про розвиток міста та про 

плани на майбутнє, а також акцентував увагу, що на місцевих виборах 25 

жовтня будуть обирати не лише міського голову, а й голову Костопільської 

об’єднаної теритолріальної громади (ОТГ), у якій проживатиме дві 

третини населення Костопільського району в нинішніх його межах.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336624 

49. Юркова О. Президент побував на об’єктах ”Великого 

будівництва” Рівненщини [Електронний ресурс] / ОлександраЮркова, 

Тетяна Панасюк // Голос України. — 2020. — 2 жовт. (№ 182). — Електрон. 

дані.  Йдеться про робочу поїздку на Рівненщину Президента України 

Володимира Зеленського. Глава держави побував на найбільши хоб’єктах, що 

зводяться за програмою ”Велике будівництво”, та відвідав 

Республіканський центр лікування та реабілітації наслідків нейротравм для 

учасників бойових дій (АТО/ООС), де поспілкувався з воїнами, які 

перебувають на реабілітації. Коментуючи хід реалізації програми ”Велике 

будівництво”, в межах якої в регіоні будують північну об’їзну дорогу міста 

Рівне та найбільший в Західній Україні спортивний комплекс на вулиці 

Макарова у Рівному, Володимир Зеленський зазначив, що ця програма 

http://www.golos.com.ua/article/336586
http://www.golos.com.ua/article/336624
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”наочно показує людям, щ овже давно можна було б зробити в Україні, якби 

ті влади, які були, справді займалися розвитком країни, а не особистим 

збагаченням за рахунок країни”.Текст: http://www.golos.com.ua/article/336549 

Див. також : 58 

Сумщина 

50. Вертіль О. Сім’я – сім працьовитих ”я” / Олександр Вертіль // 

Уряд. кур’єр. — 2020. — 25 верес. (№ 187). — С. 1, 4.   Йдеться про 

розвиток родинних форм господарювання в аграрному виробництві на 

Сумщині. Наведено коментар директора департаменту агропромислового 

розвитку Сумської облдержадміністрації (ОДА) Олександра Маслака, який 

зазначив, що Сумщина має великий потенціал для розвитку малого й 

середнього аграрного бізнесу та створення фермерських, зокрема сімейних 

господарств, і це той вагомий резерв, завдяки якому вдається істотно 

поліпшити ситуацію на сільському ринку праці.  Текст: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/simya-sim-pracovitih-ya/ 

51. Погода впливає і на інвестиційний клімат [Електронний 

ресурс] // Голос України. — 2020. — 6 жовт. (№ 184). — Електрон. дані.  

Йдеться про розвиток агропромислового комплексу Сумщини. Надано 

інформацію про залучення інвестицій в аграрну галузь та про реалізацію 

положень Стратегії розвитку Сумщини до 2027 року щодо розвитку 

сільського господарства.  Текст: http://www.golos.com.ua/article/336620 

Тернопільщина 

Див. : 58 

Харківщина 

52. Андрійченко Х. ТОП-10 кандидатів партії ”Слуга Народу” – 

про плани щодо розвитку регіону / Христина Андрійченко // Слобід. край. 

— 2020. — 8 верес. (№ 72). — С. 3.   Йдеться про візит на Харківщину 

Президента України Володимира Зеленського, в ході якого йому було 

http://www.golos.com.ua/article/336549
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/simya-sim-pracovitih-ya/
http://www.golos.com.ua/article/336620
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презентовано Стратегію розвитку Харківщини. Голова Харківської 

облдержадміністрації (ОДА) Олексій Кучер проінформував про деякі 

підсумки розвитку області та окреслив плани на майбутнє відповідно до 

підготовленої Стратегії, зокрема – створення своєї ”Кремнієвої долини” та 

найбільшого транспортного хабу у Східній Європі, облаштування Інтернету 

у всіх населених пунктах, відродження високотехнологічної промисловості. 

Володимир Зеленський висловив переконання, що Харківщина зможе 

реалізувати свою Стратегію, та акцентував увагу, що запорукою успіху є 

створення потужних громад. Наведено коментарі кандидатів на місцевих 

виборах від партії ”Слуга народу”, які висловили своє бачення розвитку 

області. 

53. Зубковська Н. О.. Підвищення конкурентоспроможності 

туристичного продукту Харківської області  [Електронний ресурс]  / Н. О. 

Зубковська, О. Г. Розметова / / Молодий вчений. — 2020. — № 1. — 

Електрон. дані. Висвітлено поняття конкуренції в туризмі та 

конкурентоспроможності туристичного продукту.  Проаналізовано 

фактори, які впливають на конкурентоспроможність  туристичного 

продукту.  Текст: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/1/54.pdf     

54. Крайнюк Л. М.. Digital-інновації в секторі туризму та 

гостинності Харківського регіону / Л. М. Крайнюк, І. Л. Полчанінова, М. 

М. Поколодна, Н. М. Влащенко // Бізнес Інформ. — 2020. — № 7. — С. 100-

112. Наведено результати дослідження стану та перспектив упровадження 

digital-інновацій на ринку туризму та гостинності Харківського регіону. 

Визначено найперспективніші цифрові технології для подальшого розвитку 

сектору туризму та гостинності.  Текст: https://www.business-

inform.net/export_pdf/business-inform-2020-7_0-pages-100_112.pdf 

55. Мелешко К. К. Аналіз рекреаційних ресурсів Харківського 

регіону / К. К. Мелешко // Бізнес Інформ. — 2020. — № 7. — С. 112-117.   

Здійснено аналіз рекреаційних ресурсів Харківського регіону. Окреслено 

перспективи  розвитку тематичних туристичних зон за районами 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/1/54.pdf
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-7_0-pages-100_112.pdf
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-7_0-pages-100_112.pdf
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Харківського регіону. Текст: https://www.business-

inform.net/export_pdf/business-inform-2020-7_0-pages-112_117.pdf 

Див. також : 74 

Херсонщина 

56. Антипенко І. Яке майбутнє у Джарилгача? [Електронний 

ресурс] / Іван Антипенко // День. – 2020. – 13 жовт. (№ 193). – Електрон. дані. 

Йдеться про рішення Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА) 

підготувати концепцію розвитку популярного рекреаційного та важливого 

природно-заповідного об’єкта Джарилгач - найбільшого незаселеного 

острова Європи, який розташований у Каркінітській затоці Чорного моря. 

Зазначено, що до складу групи з розробки концепції увійшли представники 

місцевої влади, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів і 

туристичного бізнесу, а також екологи, науковці та громадські 

активісти.Текст: https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/yake-maybutnye-u-

dzharylgacha 

57. Кацемір Я. В. Визначення напрямів підвищення споживчої 

привабливості туристично-рекреаційного комплексу Херсонської 

області / Я. В. Кацемір // Держава та регіони. Серія : Економіка та 

підприємництво. — 2019. — № 3. — С. 111-114.  Висвітлено процес 

формування туристичного кластера в Херсонській області.  Запропоновано 

напрями формування та підвищення споживчої привабливості туристично-

рекреаційного комплексу Херсонської області.  Текст: 

http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2019/3_2019/3_2019.pdf 

Див. також : 39, 58 

Хмельниччина 

58. Как тебя не любить, Хмельницкий мой / АлексейГазубей, 

Алексей Батурин, Мария Бондарь, Галина Ковальчук, Евгения Королева, 

Ульяна Купновицкая // Фокус. – 2020. – № 28 (25 сент.). — С. 26-45. 

https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-7_0-pages-112_117.pdf
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-7_0-pages-112_117.pdf
https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/yake-maybutnye-u-dzharylgacha
https://day.kyiv.ua/uk/article/taym-aut/yake-maybutnye-u-dzharylgacha
http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2019/3_2019/3_2019.pdf
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Наведено матеріали  рейтингу комфортності українських міст, 

підготовленого журналом ”Фокус”.  Зазначено. що в 2020 році перше місце 

посів Хмельницький, який у рейтингу 2019 року займав другу позицію. Крім 

Хмельницького до першої п’ятірки увійшли також  Київ, Львів, Рівне, 

Тернопіль, а на останньому двадцятому місці  – Херсон.  

Черкащина 

59. Кирей Р. Чи легко змінити все в житті? / Роман Кирей // Уряд. 

кур’єр. — 2020. — 8 жовт. (№ 196). — С. 3.  Йдеться про сім’ю переселенців 

Дмитрієнків з окупованого Луганська, які після переїзду успішно 

господарюють в Чигиринському районі на Черкащині, вирощуючи виноград. 

Зазначено, що у 2017 році Дмитрієнки взяли участь у конкурсі проектів 

”Село. Кроки до розвитку” із проектом ”Вирощування та продаж 

екологічно чистих ягід і саджанців нових перспективних сортів винограду 

та вироблення й продаж ізюму”.  Текст: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chi-

legko-zminiti-vse-v-zhitti/   

60. Плеснюк К. Д. Оцінка сільськогосподарського  потенціалу у 

контексті діагностики економічного потенціалу сільськогосподарської 

галузі Черкаського регіону / К. Д. Плеснюк // Ринк. економіка: сучас. теорія 

і практика упр.: зб. наук. пр. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Екон.-прав. 

ф-т. — Одеса, 2019.  –  Т. 18, вип. 3. – С. 265-275. – Шифр зберігання в 

Бібліотеці : Бп15853-18/3(43)    Запропоновано визначення для 

характеристики економічного потенціалу сільськогосподарської галузі 

регіону. Виокремлено наступні складові потенціалу: природний, виробничо-

господарський, фінансово-інвестиційний, науково-інноваційний, трудовий та 

потенціал якості життя у сільській місцевості. Розглянуто динаміку 

показників, які характеризують запропоновані для оцінювання складові 

сільськогосподарського потенціалу на прикладі Черкаського регіону.  

61. Соколовська Л. Тривоги фермерів Черкащини [Електронний 

ресурс] / Лариса Соколовська, Лідія Лісова // Голос України. — 2020. — 22 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chi-legko-zminiti-vse-v-zhitti/
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/chi-legko-zminiti-vse-v-zhitti/
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верес. (№ 174). — Електрон. дані.   Йдеться про збори асоціації фермерів та 

приватних землевласників Черкаської області, які обговорили проблеми 

розвитку фермерства в контексті запровадження ринку землі. За 

результатами дискусії учасники зібрання звернулися до керівника обласного 

аграрного департаменту Анатолія Яріша з проханням розробити обласну 

програму підтримки дрібних і середніх господарств для того, щоб 

забезпечити посівну кампанію та протидіяти рейдерству.  Текст: 

http://www.golos.com.ua/article/336058 

62. Цебрій О. Умань упевнено дивиться у майбутнє [Електронний 

ресурс]   / Олександр Цебрій; бесіду вела Лідія Лісова // Голос України. – 

2020. – 20 жовт. (№ 192). – Електрон. дані. Подано матеріали бесіди з 

міським головою Умані Олександром Цебрієм, який розповів про розвиток 

інфраструктури міста та про ініціативи, реалізовані в соціальній сфері та в 

медичній галузі. Текст: http://www.golos.com.ua/article/337140    

Загалом по Україні 

63. Боденчук Л. Б. Стратегічне планування розвитку територій 

як інструмент реалізації нової регіональної політики / Л. Б. Боденчук, М. 

В. Каплієнко // Публіч.упр. і адміністрування в Україні. — 2019. — Вип. 13. 

— С. 19-22. Розглянуто теоретичні підходи до стратегічного планування 

територій та поняття стратегії. Досліджено особливості вітчизняного 

досвіду формування стратегії на загальнодержавному рівні. Сформульовано 

сутність стратегічного планування в умовах децентралізації і посилення 

самоорганізації територіальних громад різних рівнів. 

64. Бондаренко В. М. Особливості економічного розвитку 

підприємництва у приміських територіях регіону / В. М. Бондаренко // 

Соц.-екон. проблеми сучас. періоду України : зб. наук. пр. / ДУ ”Ін-т регіон. 

дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України”. — Львів, 2019. — Вип. 3 (137). 

— С. 22-25. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп 14407-3(137)  

Проаналізовано наукові підходи до регулювання економічного розвитку 

http://www.golos.com.ua/article/336058
http://www.golos.com.ua/article/337140
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підприємництва у приміських територіях регіону. Запропоновано комплексне 

узагальнення особливостей економічного розвитку підприємництва у 

приміських територіях за типом рішення, що приймається підприємством 

щодо здійснення господарської діяльності у відповідній приміській 

території, впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. Приділено увагу 

інструментам забезпечення економічного розвитку підприємництва у 

приміських територіях регіону з урахуванням  інституційних змін у 

національному господарстві та досвіду розвинених країн світу.    

65. Буканов Г. М.Електронне урядування як інструмент 

реалізації державної екологічної політики на регіональному рівні / Г. М. 

Буканов // Право та держ.упр. — 2019. — № 4. — С. 225-231.  

Проаналізовано можливості інтерактивного (зворотного) аспекту системи 

електронного екологічного урядування, пов’язаного із взаємодією між 

державними і регіональними органами управління в сфері екології, 

громадськими екологічними організаціями, екологічними службами великих 

підприємств регіону і громадянами.  

66. Гайденко С. М. Інституціональні витоки підприємництва та 

його зв’язок з регіональним розвитком / С. М. Гайденко, С. О. Свічко // 

Проблеми економіки. — 2020. — № 2. — С. 338-346.  Запропоновано нове 

трактування інституційного підходу у використанні його до сучасних умов 

трансформації систем і методів управління регіональним розвитком. 

Розроблено логіко-структурну модель факторів впливу на розвиток 

підприємництва. Підприємницьке середовище запропоновано розглядати як 

інтегровану сукупність позитивних і негативних факторів, що суттєво 

впливають на результативність підприємницької діяльності. Визначено 

базові характеристики підприємницького середовища, серед яких 

першорядного значення набувають інвестиційний клімат, регуляторна 

політика та готовність суспільства до інноваційних змін. 

67. Готра В. В. Формування стратегічних пріоритетів розвитку 

регіонів як засобу реалізації їх потенціалу / В. В. Готра // Наук. вісн. 
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Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Економіка. — Ужгород, 2019. — Вип. 2 (54). — 

С. 49-54. — Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп15175-2(54)  Досліджено 

основні підходи та проблеми, що виникають у процесі управління 

регіональним розвитком в сучасних умовах. Здійснено розробку теоретико-

методологічних засад щодо формулювання стратегічних пріоритетів 

розвитку регіонів України загалом та Закарпатської області зокрема з 

метою розкриття їх потенціалу. Здійснено аналіз нормативних документів, 

що дозволяють сформулювати основні напрямки та принципи розподілу 

повноважень між центральними органами управління держави і 

регіональними органами, а також принципи створення ефективного 

економіко-організаційного механізму регіонального управління 

68. Дейч М. Є.Аналіз соціально-економічного стану регіонів 

України: доходи, депривація та соціальна підтримка / М. Є. Дейч // 

Екон.вісн. Донбасу. — 2020. — № 1. — С. 25-32.  Проаналізовано реальне 

становище в регіонах за певними показниками їх розвитку, які 

характеризують якість життя населення. 

69. ДергалюкБ. В. Роль інтелектуального капіталу для 

здійснення структурної модернізації регіональної економіки / Б. В. 

Дергалюк // Інвестиції: практика та досвід. — 2020. — № 5/6. — С. 17-20.  

Обгрунтовано детермінуюче значення інтелектуального капіталу для 

здійснення структурної модернізації регіональної економіки. Висвітлено 

причини необхідності структурної модернізації регіональної економіки.  

70. Дятлова В. В.    Зовнішньоекономічна діяльність України: 

регіональні особливості, тенденції та напрями розвитку / Валентина 

Василівна Дятлова // Вісн. екон. науки України. – 2020. — № 1. — С. 73-78.  

Окреслено сучасні особливості і тенденції у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності економічних регіонів України за основними показниками. 

Встановлено, що більшість економічних регіонів є експортоорієнтованими.  

71. Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали 

XIVВсеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, присвяч. ювіл. датам від 
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дня народж. видат. учених у галузі аграр. наук – основоположників с.-г. 

дослід. справи в Україні за наук. напрямами проф. – Богданова С. М. (1859-

1920), Шиндлера К. Г. (1869-1940) та чл.-кор. АН УРСР Тюленєва М. О. 

(1889-1969) : м. Київ, 17 трав. 2019 р. / НААН України, Нац. наук.с.-г. б-ка 

[та ін. ; уклад. В. А. Вергунов, А. С. Білоцерківська, Х. М. Дмитрієва ; 

редкол.: В. А. Вергунов (голова) та ін.]. — Київ : Компринт, 2019. — 677 

с. — Шифр зберігання в Бібліотеці : А801803. Зі змісту: Регіональне 

ресурсне забезпечення як закрита економічна система / С. І. Богуславська, Г. 

М. Мельниченко, О. Г. Підвальна. — С. 295-297; Визначення поняття 

регіональної економіки як системи / В. М. Миленький, В. В. Гончарук, К. 

Лаглер. — С. 397-400. 

72. Колодійчук І. А. Формування територіально-збалансованих 

систем управління відходами: регіональний вимір / І. А. Колодійчук ; 

[наук. ред. В. С. Кравців] ; НАН України, ДУ ”Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. 

Долішнього НАН України”. — Львів : Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. 

Долішнього НАН України, 2020. — 523 с. : іл., табл. —Шифр зберігання в 

Бібліотеці : А806782  Надано результати дослідження теоретичних 

положень щодо сутності відходів, їхньої класифікації та позиціонування у 

регіональних соціально-економічних системах. Проаналізовано кількісні 

параметри джерел генерування відходів та розглянуто територіальну 

структуру утилізаційних потужностей України. Висвітлено передовий 

європейський досвід та досліджено національне галузеве законодавство на 

предмет його відповідності міжнародним регламентам. Обгрунтовано 

концептуальні підходи та етапність формування територіально 

збалансованих систем управління на засадах сучасних технологій рециклінгу 

відходів у регіональному вимірі.  

73. Колокольчикова І. В. Принципи сегментування ринку 

плодово-ягідної продукції півдня України / І. В. Колокольчикова // 

Причорномор. екон. студії. — 2019. — Вип. 45. — С. 27-32.  Проаналізовано 
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стан та тенденції розвитку ринку плодово-ягідної продукції. Розглянуто 

складові процесу сегментування ринку.  

74. Королева Е. Украина в режиме SMART / Евгения Королева // 

Фокус. – 2020. – № 28 (25 сент.). — С. 46-47. Йдеться про впровадження 

”розумних технологій” в регіонах України. Розглянуто концепцію 

”SmartCity” – комплексу заходів, які допомагають керувати комунікаційними 

процесами з населенням.  Надано інформацію про інноваційні проекти в  

Києві, Львові, Харкові, Маріуполі, Дніпрі. 

75. Латинін К. І. Детермінант- фактор інноваційного розвитку 

регіональної економіки / К. І. Латинін // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. 

Серія : Економіка. — Ужгород, 2019. — Вип. 2 (54). — С. 55-60. — Шифр 

зберігання в Бібліотеці: Бп15175-2(54) Запропоновано визначення 

детермінант-фактору інноваційного розвитку регіональної економіки, який 

містить сукупність техніко-технологічних, людських та організаційно-

економічних чинників. Висвітлено функції детермінант-фактору, до яких 

віднесено конвенційну, атрактивну та стимулюючу.   

76. Лелеченко А. П. Вплив публічного управління на соціальний 

складник регіональної політики сталого розвитку / А. П. Лелеченко // 

Публіч. упр. і адміністрування в Україні. — 2020. — Вип. 16. — С. 58-62.  

Визначено основні принципи реалізації соціального складника регіональної 

політики сталого розвитку в умовах соціально орієнтованої держави. 

З’ясовано, що наявна натепер регіональна диференціація соціально-

економічного розвитку призводить до відмінностей у рівні життя 

населення, низького темпу економічного зростання, наявності депресивних 

територій.  Текст: http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2020/16-

2020/12.pdf 

77. Лелеченко А. П. Регіональна політика як науково-

прикладний феномен [Електронний ресурс] / А. П. Лелеченко // Інвестиції: 

практика та досвід : [електрон. вид. ] / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра 

Могили. – 2020. – № 13/14. – С. 92-96.  Окреслено специфіку теоретико-

http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2020/16-2020/12.pdf
http://www.pag-journal.iei.od.ua/archives/2020/16-2020/12.pdf
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методологічного підходу до дослідження регіональної політики як науково-

прикладного феномену. Проаналізовано поняття "регіональна політика" та 

висвітлено питання, які стосуються зовнішнього і внутрішнього підходів до 

визначення регіональної політики як складової частини єдиної державної 

політики.Текст: http://www.investplan.com.ua/pdf/13-14_2020/16.pdf 

78. Марченко  О. А. Інноваційні форми в регіональному 

управлінні туристичної діяльності / О. А. Марченко, М. В. Сальнікова, К. 

В. Шевельова // Екон. вісн. ун-ту : зб. наук. пр. учених та аспірантів / ДВНЗ 

”Переяслав–Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди”. — Переяслав-

Хмельницький, 2019. –  Вип. 43. – С. 27-35. –  Шифр зберігання в Бібліотеці 

: Бп17040-43  Обґрунтовано переваги здійснення управління та регулювання 

розвитком туризму на засадах посилення інтеграційних процесів та 

організації інноваційних форм туристичної діяльності. Визначено напрями 

та форми інтеграції й кооперування туристичних підприємств та вказано, 

що серед них найбільш прогресивними є регіональні туристичні організації, 

туристичні кластери, консорціуми, мережі, стратегічні альянси, які 

дозволяють консолідувати наявні ресурси та використовувати їх 

ефективно.  Текст: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21

REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21

P03=FILA=&2_S21STR=ecvu_2019_43_6 

79. Мильниченко С. М. Сценарії реалізації кластерної політики в 

регіонах України / С. М. Мильниченко, О. М. Пригодюк, О. В. Якушев // 

Вісн .Східноєвроп. ун-ту економіки і менеджменту. Серія : Економіка і 

менеджмент. — 2019. — № 2. — С. 134-142.  Проаналізовано три сценарії 

реалізації  кластерної політики в регіонах України. Систематизовано 

рекомендації щодо особливостей формування кластерної політики регіону 

залежно від наявних передумов створення інноваційно-освітніх кластерів.   

80. Природничі проблеми національної безпеки України у 

викликах новітньої історії / за ред. Г. І. Рудька, В. В. Стецюка ; Держ. 

http://www.investplan.com.ua/pdf/13-14_2020/16.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecvu_2019_43_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecvu_2019_43_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecvu_2019_43_6
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecvu_2019_43_6
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коміс. по запасах корис. копалин України, Громад. об-ня ”Нац. акад. наук 

вищ. освіти України”. — Київ : Букрек, 2019. — 502 с. : іл., табл. — Шифр 

зберігання в Бібліотеці : Б361957 Висвітлено актуальні питання сучасності 

України, пов’язані з наявністю, використанням та прогнозуванням стану 

різних складників довкілля, які становлять природно-ресурсний потенціал 

держави. Проаналізовано наслідки і можливі катастрофічні перетворення 

життєво важливих складників довкілля України як результат агресії 

Російської Федерації в Україні. Розглянуто проблему незаконного 

видобування бурштину та соціально-екологічні наслідки для районів його 

видобування. . Також окреслено еколого-геодинамічні ризики 

гірничовидобувної діяльності у межах процесонебезпечних територій та 

досліджено питання екологічної безпеки лісокористування в Українських 

Карпатах.    

81. Публічне управління для сталого розвитку: виклики та 

перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали III 

Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т 

упр. [та ін. ; редкол.: С. Ф. Марова (голова) та ін.]. — Маріуполь ; Київ : 

Халіков Р. Р., 2020. — 295 с. : іл., табл. — Шифр зберігання в Бібліотеці : 

А806717  Зі змісту : Реалізація стратегічних цілей в рамках розвитку міста 

Маріуполя / О. Ю. Тарасенко. – С. 165-167; Механізми сталого розвитку 

Одеського регіону / О. І. Головіна. – С. 194-197; Удосконалення екологічних 

інструментів фінансового механізму на регіональному рівні / А. Л. 

Розмарина. – С. 215-217; Реалізація досвіду впровадження змін у сталий 

територіальний розвиток в контексті євроатлантичної інтеграції в Україні 

на прикладі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії 

/ О. О. Кулаков. – С. 260-261; Сталий розвиток регіональних систем на 

прикладі Одеського регіону / К. О. Тюлькіна. – С. 270-272.  

82. Романко О. П.    Політика підвищення 

конкурентоспроможності регіону: оцінка, перспективи / Ольга Петрівна 

Романко // Регіон. економіка та упр. – 2019. – № 3. — С. 73-76. На основі 
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вивченого та узагальненого досвіду запропоновано  матрицю системи 

показників регіональної діяльності та метод визначення інтегрального 

показника рівня конкурентоспроможності регіону. Текст: 

http://siee.zp.ua/images/journal/2019/3(25)2019.pdf 

83. Савчин І. З.. Окреслення шляхів підвищення аналізування 

ефективності методики формування політики економічного розвитку 

регіонів / І. З. Савчин // Держава та регіони. Серія: Економіка та 

підприємництво. — 2019. — № 2. — С. 146-151. Розглянуто проблеми 

формування державної регіональної політики, спрямованої на економічний 

розвиток. Текст: 

http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2019/2_2019/2_2019.pdf 

84. Сєрєбряк К. І. Застосування системно-синергетичного підходу 

у дослідженні інноваційної стійкості промислових систем регіону / К. І. 

Сєрєбряк // Бізнес-навігатор. — 2019. — Вип. 4. — С. 142-145.  Розглянуто 

проблеми інноваційної стійкості промислових систем регіону та 

застосування системно-синергетичного підходу. 

85. Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах 

децентралізації / ред. І. З. Сторонянська ; НАН України, ДУ ”Ін-т регіон. 

дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України”. — Львів : Ін-т регіон. дослідж. 

ім. М. І. Долішнього НАН України, 2019. — 501 с. : іл., табл. — Шифр 

зберігання в Бібліотеці : Б362479  Визначено детермінанти сучасної моделі 

ендогенного зростання регіонів, які узгоджуються з цілями концепції 

сталого розвитку, інклюзивного зростання та враховують сучасні 

закономірності регіонального розвитку. Сформовано методологічний 

інструментарій дослідження інклюзивного як сучасної платформи 

формування моделі сталого зростання економіки. Розглянуто регіон у 

контексті зобов’язань щодо усунення проблем екологічного, соціального, 

економічного характеру та практичної реалізації головних імперативів 

сталого розвитку.  

http://siee.zp.ua/images/journal/2019/3(25)2019.pdf
http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2019/2_2019/2_2019.pdf
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86. Столяров В. Ф. Композиційний моніторинг регіонального 

людського розвитку / В. Ф. Столяров // Екон. вісн. Донбасу. — 2020. — № 

1. — С. 181-198.  Наведено логічну схему оцінки результативності та 

ефективності механізму державного регулювання регіонального людського 

розвитку на базі композиційного моніторингу досягнення Цілей Розвитку 

Тисячоліття на період до 2015 року та Цілей Сталого Розвитку на період до 

2020, 2027 та 2030 років. 

87. Сучасне управління: регіон, місто, організація в системі 

національної безпеки країни / за заг. ред. Н. Е. Аванесової ; М-во освіти і 

науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури [та ін.]. — Харків : 

Панов А. М., 2020. — 398 с. : іл., табл. — Шифр зберігання в Бібліотеці : 

А806644 Розкрито сутність актуальних питань сучасного управління на 

різних рівнях: регіоні, місті, організації. Визначено теоретико-методичні 

засади сучасного управління в системі національної безпеки країни. 

Окреслено концепції вдосконалення механізмів державного управління та 

запропоновано методологію реалізації проектів державно-приватного 

партнерства. 

88. Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та 

механізми розвитку / за ред. В. С. Кравціва, І. З. Сторонянської; НАН 

України, ДУ ”Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України”. — 

Львів : Ін-т регіон. дослідж.  ім. М. І. Долішнього НАН України, 2020. — 531 

с. : іл., табл. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Б362786  Визначено 

особливості проходження адміністративно-фінансової децентралізації в 

Україні в частині аналізу цілей реформи різних рівнів публічного управління 

та стану законодавчого забезпечення децентралізації в Україні. 

Аргументовано застосування дуалістичного підходу до адміністративно-

фінансової децентралізації в Україні, яким передбачено забезпечення 

спроможності адміністративно-територіальних одиниць базового рівня та 

утвердження державної регіональної політики. Проаналізовано фінансово-

економічний потенціал Карпатського регіону в контексті сучасних реформ.   
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89. Тертишна Л. С. Державна регіональна політика: 

господарсько-правові механізми реалізації / Лілія Сергіївна Тертишна. — 

Харків : Юрайт, 2020. — 169 с. – Шифр зберігання в Бібліотеці: А806401 

Розглянуто питання формування теоретичної моделі механізму 

господарсько-правового забезпечення функціонування державної 

регіональної політики. Дослідженню сучасний стан господарсько-правового 

забезпечення реалізації державної політики у сфері регіонального розвитку. 

90. Чекан І. В. Інституційне середовище стратегічного 

управління регіональним розвитком як система / І. В. Чекан // Наук.вісн. 

Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Економіка. — Ужгород, 2019. — Вип. 2 (54). — 

С. 79-84. — Шифр зберігання в Бібліотеці : Бп15175-2(54)  Розкрито 

компонентну будову інституційного середовища стратегічного управління 

регіональним розвитком на засадах системного підходу. Описано функції 

системи інституційного середовища стратегічного управління.   

91. Шинкарюк О. В.Науково-методичні засади державного 

регулювання стійкого людиноцентристського розвитку регіонів / О. В. 

Шинкарюк // Екон.вісн. Донбасу. — 2020. — № 1. — С. 164-180.  В 

контексті аналізу проекту Державної стратегії регіонального розвитку 

України на період до 2027 року розкрито положення науково-методичного 

та інформаційно-статистичного забезпечення державного регулювання 

людського розвитку в регіонах. 

92. Яремович П. П.    Інфраструктурне забезпечення руху 

георегіональних торговельних потоків / П. П. Яремович // Вісн. Хмельниц. 

нац. ун-ту. Серія : Екон. науки.  – 2019. – № 6. — С. 250-255.  Розглянуто 

особливості інфраструктурного забезпечення руху георегіональних 

торговельних потоків в умовах глобальних флуктацій. Визначено оптимальні 

організаційні рішення розвитку інфраструктурних об’єктів, що сприяють 

міжнародним торговельним відносинам на георегінальному рівні. 

Запропоновано економічний механізм транспортно-логістичного руху 

георегіональних торговельних потоків.  
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