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Павлов В.І. Основи підприємництва: бізнес-планування: Навч. посіб. / 
Відпов. ред. М.І. Долішній. – Луцьк: Надстир'я, 1998. – 104 с. (Т.1);  – 110 с. (Т.2);  – 
212 с. (Т.3).   

У навчальному посібнику розглянуто сутність, значення та зміст бізнес-
планування в процесі становлення і розвитку підприємництва. Запропоновані 
матеріали до практичних занять, які є складовою частиною курсу "Основи 
підприємництва", включають приклади-фрагменти розробки основних розділів 
бізнес-планів підприємницької діяльності та впровадження інвестиційних проектів. 

Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей, слухачів 
факультетів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладів вищої 
освіти, спеціалістів державних органів та підприємницьких структур. 
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Павлов В.І., Кривов'язюк І.В. Ринок цінних паперів: Курс лекцій / Під заг. 
ред. М.І. Долішнього. – Луцьк: Надстир'я. 1998. – 342 с. 

Курс лекцій розкриває суть та зміст ринку цінних паперів, принципи і 
механізми його функціонування в умовах переходу до ринкових відносин. 
Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні аспекти фондового ринку 
України. Особлива увага приділяється висвітленню досвіду організації і розвитку 
іноземних ринків цінних паперів. 

Розраховано на студентів бакалаврату і магістрату економічних факультетів 
вузів, науковців та фахівців, що цікавляться проблемами функціонування і 
розвитку фондового ринку. 
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Українська економічна думка: Хрестоматія / Упоряд., наук. ред. пер., авт. 
вступ, розд. і біогр. довід. С.М. Злупко. – К..: Знання, 1998. – 448 с. – (Трансфор-
мація гуманіт. освіти в Україні).  

У хрестоматії зібрані основні пам’ятки української економічної думки, що 
публікувалися українською, грецькою, англійською, італійською, німецькою, 
російською мовами і латинню. Вони дають змогу за першоджерелами простежити 
еволюцію економічної думки в Україні від найдавніших часів до сучасності. 

Дане видання не має аналогів у ближніх і дальніх сусідів ні за композицією, ні 
за теоретичним багатством. Будучи розрахованим передусім на викладачів, 
аспірантів, магістрів і студентів економічного профілю, воно стане у нагоді 
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економічною культурою, бере активну участь у розбудові Української держави. 

До уваги читачів: наведені у хрестоматії твори подані зі збереженням 
стилістики, орфографії та пунктуації першоджерел. 
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Шевчук Л.Т. Китай: соціально-економіко-географічна характеристика: 
Посібник. – Львів: Світ, 1999. – 136 с. 

У посібнику висвітлені соціальні, економічні та географічні особливості і 
проблеми розвитку Китаю, зроблено спробу адекватно відобразити 
феноменальний характер культури китайської цивілізації. 

Для поглибленого вивчення Китаю при засвоєнні дисциплін «Економічна і 
соціальна географія світу», «Економіка зарубіжних країн» тощо учнями профільних 
та спеціалізованих класів загальноосвітньої школи, коледжів і гімназій, студентів 
географічних, економічних факультетів, факультету міжнародних відносин 
університетів. Буде корисним викладачам географії та економіки, фахівцям різних 
галузей знань, які цікавляться проблемами розвитку Китаю. 

Зміст 

Передмова ................................................................................................................5 
1.  Візитна картка країни .........................................................................................7 
2. Територія, кордони, адміністративно-територіальний поділ .........................11 
3. Розташування економіко-географічне і геополітичне положення .................17 
4.  Природно-ресурсний потенціал ......................................................................21 
5.  Населення .........................................................................................................27 
6.  Історія розвитку ................................................................................................39 
7.  Релігія ................................................................................................................51 
8.  Культура ............................................................................................................57 
9.  Наука .................................................................................................................63 
10. Загальна характеристика господарства ..........................................................67 
11. Галузева структура господарства ...................................................................75 
12. Економічні райони КНР .....................................................................................88 
13. Зовнішньоекономічні зв’язки ............................................................................95 
14. Сучасна екологічна ситуація і проблеми охорони довкілля ........................105 
15. Проблеми соціально-економічного розвитку  

і шляхи їх розв’язання ....................................................................................111 
Список літератури .................................................................................................116 
Цікаві факти ..........................................................................................................118 
Словничок економічних термінів .........................................................................122 
China Social, Economic and Geographical Aspects ...............................................125 



 

ДОЛІШНІЙ 
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ЛНУ ім. І. Франка. – 1999. – 160 с.  

У навчальному посібнику висвітлені сучасні теоретичні і практичні проблеми 
сакральної географії, зроблено спробу адекватно відобразити регіональні аспекти 
взаємозв’язків «людина – релігія» та «суспільство-релігія». 

Для студентів географічних, філософських та інших факультетів вузів, 
викладачів, учителів, спеціалістів, які цікавляться особливостями сакральної 
життєдіяльності населення, релігійних вірувань у різних місцях геопростору і 
займаються конструюванням території, оптимальної для життя людини. 
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Злупко С.М. Економічна думка України: Навч. посіб. – Львів: ЛНУ ім. Івана 
Франка, 2000. – 496 с. 

На основі багаторічних досліджень автора вперше розкрито суть, основні 
етапи розвитку, наукові напрями і школи української економічної думки від 
найдавніших часів до сучасності, дано оцінку наукового новаторства українських 
економістів та їхнього внеску у світову економічну науку. 

Для викладачів і студентів економічного профілю, економістів, усіх, хто 
цікавиться українською економічною культурою. 

Зміст 

Передмова ................................................................................................................5 
Розділ 1.  Предмет, періодизація, джерела, стан і концепційні засади  

вивчення історії української економічної думки 
1.1.  Предмет і завдання вивчення української економічної думки ..................8 
1.2.  Періодизація історії української економічної думки .................................13 
1.3.  Джерела з історії української економічної думки .....................................19 
1.4.  Стан і концепційні засади вивчення історії  

української економічної думки ...................................................................23 
Розділ 2. Господарські уявлення стародавнього населення  

українських земель 
2.1.  Умови, фактори і генеза господарсько-економічних уявлень  

стародавнього населення українських земель ........................................29 
2.2.  Еволюція господарських занять та економічних поглядів  

у праісторичний період ..............................................................................35 
2.3.  Суспільно-економічні погляди Анахарсія – мислителя  

античності  
з Подніпров’я ..............................................................................................41 

2.4.  Господарсько-економічний  
слов’янсько-українських племен ...............................................................45 

Розділ 3. Економічна думка в Київській Русі 
3.1.  Економічна політика князів та її літописне відображення .......................52 
3.2.  Економічна платформа «Правди Руської» ...............................................61 
3.3.  Соціально-економічна концепція митрополита Іларіона Київського ......66 
3.4.  «Економічне моління» Данила Заточеника ..............................................71 

Розділ 4 Економічна думка у період ренесансно-реформаційних рухів 
4.1.  Давньоукраїнські традиції та ренесансно-реформаційні впливи  

в розвитку економічної думки ....................................................................77 
4.2.  Економічні медитації Станіслава Оріховського-Роксолана ....................84 
4.3.  Економічні погляди Івана Вишенського на тлі тогочасної доби ..............91 

Розділ 5. Економічна думка в добу Гетьманщини 
5.1.  Економічні погляди і господарська політика гетьманів ............................99 



 

5.2.  «Економічні гріхи» Інокентія Гізеля .........................................................109 
5.3.  Відображення професіоналізації праці у творчості  

Климентія Зіновієва .................................................................................114 
5.4.  Погляди Єлисея-Феофана Прокоповича на предмет  

і завдання економічної науки ..................................................................119 
5.5.  Економічні погляди А. Алейникова і Я. Козельського  

на тлі соціальних 
 вимог українського шляхетства ..............................................................127 

5.6.  Соціально-економічні проблеми в правознавчій творчості  
С.Ю. Десницького ....................................................................................133 

5.7.  Економічні погляди філософа-просвітителя Я.П. Козельського ...........140 
5.8.  «Божественна економія» Г. Сковороди ..................................................146 

Розділ 6. Становлення і розвиток класичного напряму економічної думки 
6.1. «Домоводство» В.Н. Каразина – українська паралель європейських 

економічних теорій ...................................................................................155 
6.2. «Економічна система» М.А. Балудянського ...........................................164 
6.3.  Політекономіст і статистик Т.Ф. Степанов ..............................................172 
6.4.  Фундатор теорії потреб В.І. Вернадський ...............................................179 
6.5.  М.І. Зібер – дослідник світової економіки і економічної думки ..............190 

Розділ 7. Київська школа політичної економії 
7.1.  «Основи політичної економії» М.Х. Бунґе ..............................................202 
7.2.  «Закон попиту і пропозиції» Д.І. Піхна ....................................................207 
7.3.  Теорія цінності А.Я. Антоновича .............................................................210 
7.4.  Закон цінності Р.М. Оржицького і теорія розцінки господарських 

благ О.Д. Білімовича ................................................................................214 
РОЗДІЛ 8. Розвиток української економіко-статистичної науки 

8.1. Основні етапи розвитку статистико-економічних досліджень ...............223 
8.2.  Видатний статистик – економіст Д.П. Журавський ................................226 
8.3.  Статистик селянських інтересів В.М. Навроцький .................................232 
8.4.  Чернігівська школа в земській статистиці ...............................................239 
8.5.  «Закон середніх потреб» Ф.А. Щербини .................................................245 
8.6. Демостатистичні погляди М.В. Птухи .......................................................252 

РОЗДІЛ 9. Економічні погляди І Я. Франка і його оточення 
9.1.  Економічні погляди І.Я. Франка в контексті надбань світової  

економічної думки ....................................................................................260 
9.2.  Економічні погляди О.С. Терлецького ....................................................269 
9.3.  Концепція організації народної роботи В.Г. Барвінського .....................274 
9.4.  Економічні погляди M.I. Павлика ............................................................279 
9.5.  Аграрні праці В.Г. Будзиновського ..........................................................284 
9.6.  «Україна irredenta» Ю.О. Бачинського ....................................................289 

Розділ 10. Наукові новаторства українських економістів останньої третини  
ХІХ – першої третини XX cm.  

10.1. Космогенна теорія економічного розвитку С.А. Подолинського ...........299 
10.2. М.П. Яснопольський – засновник першої в світі школи  

територіальної фінансової економетрії ...................................................312 
10.3. Наукові новаторства М.І. Туган-Барановського .....................................321 



 

10.3.1. Синтез теорій граничної цінності з трудовою  
теорією вартості ............................................................................321 

10.3.2. Дослідження економічних криз і розробка теорії  
економічної кон’юнктури ................................................................327 

10.3.3. Новаторська теорія розподілу .....................................................332 
10.3.4. Теоретик кооперації .....................................................................335 
10.3.5. Кон’юнктурна теорія грошей та її вплив на монетаризм  

новітньої доби ................................................................................339 
10.4. Засновник економетрії Павло Чомпа .....................................................348 
10.5. Економіст-математик Є.Є. Слуцький і його наукові відкриття ..............351 

10.5.1.  Аналіз теорії граничності та створення нової теорії  
збалансованого бюджету споживача ...........................................353 

10.5.2.  Засновник новітньої науки – праксеології ....................................361 
10.5.3.  Теорія хвилеподібного розвитку економіки  

та її прикладне значення ..............................................................365 
Розділ 11. Економіко-кооперативна думка, її еволюція і цінності  

11.1. «Артільний батько» М.В. Левитський .....................................................376 
11.2. Теоретик та історик кооперації С.В. Бородаєвський .............................381 
11.3. «Теорія кооперації» Б.М. Мартоса ..........................................................386 
11.4. Подвижники кооперативної ідеї  

Ю.В. Павликовський і О.М. Луцький .......................................................390 
Розділ 12. Етапи, напрями й особливості розвитку  

економічної думки у XX cm. 
12.1. Економічна думка початку століття та її державотворча  

спрямованість на зламі 10-20-х років .....................................................396 
12.2. Криза економічної теорії та політизація економічної науки  

в умовах тоталітаризму ...........................................................................401 
12.3. Протирежимні економічні теорії й погляди ............................................406 
12.4. Тоталітаризм і розвиток конкретно-економічного звання .....................412 
12.5. Національні традиції і світові цінності економічної думки  

українського зарубіжжя ............................................................................416 
12.5.1. Наукові осередки українського зарубіжжя  

та їх економічна тематика .............................................................416 
12.5.2.  Теорія аграрних циклів В.П. Тимошенка ......................................422 
12.5.3.  В.С. Голубничий – засновник теорії порівняльних  

економічних систем .......................................................................428 
Розділ 13. Розвиток економічної науки в суверенній Україні  

13.1. Фундаментальні економічні науки, їх етап і тенденції розвитку.............436 
13.1.1. Шлях подолання кризи економічної теорії 436 
13.1.2. Вивчення економічної історії та необхідність й активізації ..........447 
13.1.3. Активізація дослідження і вивчення історії економічної думки ...454 

13.2. Конкретні економічні науки в контексті розвитку економічної думки ....459 
13.3. Економічні програми політичних партій .................................................461 
13.4. Концепції та моделі української економічної перспективи ...................467 

Висновки  ...............................................................................................................475 
Особовий покажчик ..............................................................................................483 



 

ДОЛІШНІЙ 

Злупко С.М., Стефанишин О.В., Швайка Л.А. Підприємництво: основи, 
особливості, механізми: Навч. посіб. – Львів, 2000. – 370 с. 

У навчальному посібнику висвітлені основи, особливості і механізми розвитку 
підприємництва із врахуванням завдань і наслідків економічних трансформацій в 
Україні. В ньому вперше зроблена спроба адаптувати світовий підприємницький 
досвід і досягнення економічної науки у сфері підприємницької діяльності до умов 
української дійсності на порозі XXI ст. 

Зміст  

Передмова ................................................................................................................3 
Частина 1.Теоретичні засади і національні особливості  

розвитку підприємництва  
Розділ І.  Наукові основи розвитку підприємництва ..............................................7 

1.1. Поняття і сутність підприємництва (С.М. Злупко, О.В. Стефанишин) ....  8 
1.2. Види підприємництва і підприємницької діяльності  

(О.В. Стефанишин) ...................................................................................11 
1.3.  Форми організації співробітництва у сфері підприємництва 

(О.В. Стефанишин) ...................................................................................12 
1.4.  Праксеологічні та логістичні засади підприємництва (С.М. Злупко)........17 
1.5.  Типи соціально-економічних систем і підприємництво (С.М. Злупко) .....24 
1.6.  Українська економічна культура і національне підприємництво 

(С.М. Злупко) ...............................................................................................27 
1.7. Екогомологічна детермінанта розвитку підприємництва  

(С.М. Злупко) ...............................................................................................30 
Розділ II.  Основні етапи та історичні особливості формування  

національного підприємництва 
2.1.  Соціально-економічні витоки та еволюція підприємництва  

на українських землях (С.М. Злупко) ........................................................  41 
2.2.  Розвиток підприємництва в новітню добу (С.М. Злупко) .........................46 
2.3.  Кооперативне підприємництво, його суть, еволюція і форми  

(С.М. Злупко) ..............................................................................................50 
2.4.  Національне приватне підприємництво  

на західноукраїнських землях у 20-30 pp. XX ст. (С.М. Злупко) .............  56 
Розділ ІІІ. Розвиток підприємництва в перехідній економіці,  

його національні, регіональні та галузеві особливості ........................69 
3.1.  Подолання тоталітарно-імперської спадщини і створення  

підприємницького середовища (С.М. Злупко) .........................................  70 
3.2.  Особливості розвитку підприємництва і підприємницької діяльності  

в промислових галузях (С.М. Злупко) ......................................................  74 
3.3.  Розвиток підприємництва в аграрно-промисловому секторі  

економіки (С.М. Злупко, С.Й. Сажинець) ..................................................81 
3.4.  Підприємницька діяльність у споживчій кооперації  

та сфері послуг (С.М. Злупко) ..................................................................  86 
3.5.  Регіональні особливості розвитку підприємництва і  

підприємницької діяльності. (С.М. Злупко) ..............................................  94 



 

3.6.  Умови розвитку малих підприємств і необхідність  
їх удосконалення. (С.М. Злупко, С.Й. Сажинець) ....................................97 

Частина 2. Організаційно-методичне забезпечення  
малого підприємництва  

Розділ IV. Організація власної справи 
4.1.  Купівля існуючого підприємства (О.В. Стефанишин) ..........................  109 
4.2.  Оцінка доцільності купівлі існуючого підприємства  

(О.В. Стефанишин)..................................................................................114 
4.3.  Відкриття нового підприємства. О.В. Стефанишин ..............................118 

Розділ V. Розробка бізнес-плану  
5.1.  Організація розробки бізнес-плану (Л.А. Швайка) .................................129 
5.2.  Зміст основних розділів (Л.А. Швайка) ..................................................  133 
5.3.  Оцінка реальності та достовірності бізнес-плану (Л.А. Швайка) ..........155 
5.4.  Внесення змін до бізнес-плану і презентація (Л.А. Швайка) ................  157 

Розділ VI. Фінансове обслуговування підприємницької діяльності  
6.1.  Форми і методи фінансового забезпечення підприємництва 

(С.Й. Сажинець) .......................................................................................161 
6.2.  Джерела фінансового забезпечення (С.Й. Сажинець) .........................  166 
6.3.  Фінансове планування (С.Й. Сажинець) ................................................  172 
6.4.  Оцінка фінансового стану підприємства, стійкості  

платоспроможності (С.Й. Сажинець) .....................................................  174 
6.5.  Грошові безготівкові і готівкові розрахунки (С.Й. Сажинець) ................186 

Розділ VII. Планування та розвиток маркетингу  
7.1. Маркетингова стратегія і маркетингове дослідження 

(О.В. Стефанишин) .................................................................................199 
7.2.  Вибір правильного місця розташування підприємства  

(О.В. Стефанишин) ................................................................................  214 
7.3.  Особистий продаж, реклама і план просування 

(О.В. Стефанишин).................................................................................  217 
7.4.  Управління товарами (О.В. Стефанишин) .............................................222 
7.5.  Поведінка споживача і фактори, що її визначають  

(О.В. Стефанишин).................................................................................  225 
7.6.  Ціноутворення. (О.В. Стефанишин) ......................................................  228 
7.7.  Доставка товарів і послуг покупцям (О.В. Стефанишин). ...................  232 

Розділ VIII. Персонал і організаційна діяльність  
8.1.  Управління персоналом (Л.А. Швайка) ..................................................  237 
8.2.  Організація праці (Л.А. Швайка) ....................................................................  
8.3.  Оплата праці (Л.А. Швайка) ...................................................................  245 
8.4.  Мотиваційні фактори у підприємництві (Л.А. Швайка) ..........................250 

Розділ ІХ. Виробничий менеджмент  
9.1.  Формування організаційної структури управління  

підприємницькою діяльністю (М Ф. Костишина) ...................................257 
9.2.  Виробництво – основа бізнесу (М Ф. Костишина) .................................262 
9.3.  Формування та обґрунтування виробничої програми (Л.А. Швайка).....264 
9.4.  Матеріально-технічне забезпечення виробництва (Л.А. Швайка).........268 
9.5.  Управління якістю продукції (Л.А. Швайка) 270 



 

9.6.  Виробниче та оперативне управління.(Л.А. Швайка) ............................271 
Розділ X. Управління підприємницькими ризиками та їх оптимізація  

10.1. Підприємницькі ризики: суть і види  
(П.Ю. Буряк, О.В. Стефанишин) ............................................................275 

10.2. Особливості управління ризиками та їх оцінка  
(П.Ю. Буряк, О.В. Стефанишин).............................................................281 

10.3. .................................Методи і шляхи оптимізації підприємницького ризику 
(П.Ю. Буряк, О.В. Стефанишин).............................................................285 

10.4. ......................... Банкрутство малого підприємства і способи реорганізації 
(П.Ю. Буряк, О.В. Стефанишин).............................................................291 

Розділ XI. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності  
суб’єктів малого підприємництва  

11.1. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів  
малого підприємництва (Д.М. Онишко) ...................................................295 

11.2. Бухгалтерський облік результатів господарської діяльності  
суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб (Д.М. Онишко) ......317 

11.3. Звітність суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб  
(Д.М. Онишко) ...........................................................................................351 

 

22000011  

ДОЛІШНІЙ 

Шевчук Л.Т. Розміщення продуктивних сил: Навч. посіб. – Львів: ЛНУ ім. 
І. Франка, 2001. – 150 с. 

У посібнику висвітлені сучасні підходи і проблеми вивчення розміщення 
продуктивних сил, розкриті основні закони, закономірності і принципи цієї галузі 
знань, проаналізовані фактори розвитку і розміщення продуктивних сил та методи 
їхнього дослідження. Зроблено спробу адекватно відобразити сучасний стан 
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регіональні особливості їхньої територіальної організації. 

Для студентів економічних спеціальностей університетів та інших вузів. Буде 
корисним для всіх, хто займається теоретичними дослідженнями і практикою 
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У посібнику висвітлені соціальні, економічні та географічні особливості й 
проблеми розвитку Фінляндії, відображені унікальні властивості природи та народу 
цієї суворої країни, а також феноменальний характер фінляндської культури. 

Для поглибленого вивчення Фінляндії при засвоєнні дисциплін «Економічна і 
соціальна географія світу», «Економіка зарубіжних країн» тощо учнями профільних 
та спеціалізованих класів загальноосвітньої школи, коледжів і гімназій, студентів 
географічних, економічних факультетів, факультетів міжнародних відносин 
університетів. Посібник буде корисний для викладачів географії та економіки, 
фахівців різних галузей знань, які займаються проблемами розвитку Фінляндії, 
всіх, хто цікавиться цією чудовою країною. 

Зміст 

Передмова ................................................................................................................5 
1.  Візитна картка країни .........................................................................................7 
2.  Територія, кордони, адміністративно-територіальний поділ .........................15 
3.  Розташування: економіко-географічне і геополітичне положення ................23 



 

4.  Природно-ресурсний потенціал ......................................................................29 
5.  Населення .........................................................................................................41 
6.  Історія розвитку ................................................................................................61 
7.  Релігія ................................................................................................................67 
8.  Культура ............................................................................................................73 
9.  Наука .................................................................................................................79 
10.  Загальна характеристика господарства .........................................................83 
11.  Галузева структура ..........................................................................................95 
12.  Економічні райони ..........................................................................................109 
13.  Зовнішньоекономічні зв’язки ..........................................................................113 
14.  Сучасна екологічна ситуація і проблеми охорони  

навколишнього середовища ..........................................................................121 
15.  Найголовніші проблеми соціально-економічного розвитку 

країни і шляхи їх розв’язання ........................................................................125 
Післямова ..............................................................................................................129 
Список літератури ................................................................................................130 
Цікаві факти ..........................................................................................................131 
Додатки  ...............................................................................................................133 

22000022  
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Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів 
України: Навч. посіб. – Чернівці: Рута, 2002. – 293 с. 

У посібнику розкриваються науково-методичні основи і чинники розміщення 
продуктивних сил. Здійснений ретроспективно-територіальний аналіз розвитку і 
розміщення продуктивних сил в Україні від палеоліту до найновіших часів. Подана 
соціально-економічна та ресурсна база для розвитку господарства України. 
Розглянуті галузеві та територіальні особливості поширення продуктивних сил, 
зроблені акценти на галузевій структурі експортного виробництва та 
територіально-галузевій спрямованості експорту. Наведена економіко-географічна 
характеристика економічних регіонів України. 

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів економічних і 
географічних факультетів, а також для всіх, хто цікавиться особливостями 
господарського розвитку України і сучасним станом її продуктивних сил. 
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ДОЛІШНІЙ 

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / Долішній M.I., 
Стадницький Ю.І., Загородній А.Г., Товкан О.Е.: Навч. посіб. – Львів: Нац. ун-т 
«Львівська політехніка» (Інфор.-видав. центр «ІНТЕЛЕКТ+» Ін-ту післядип. освіти), 
«Інтелект-Захід», 2003. – 256 с. 

В навчальному посібнику розглядається зміст проблеми розміщення 
продуктивних сил та обґрунтовуються підходи до її правильного розв’язання. 
Значна увага приділяється економіко-математичному моделюванню територіаль-
ної організації продуктивних сил та аналізу факторів їх розміщення. Окремі розділи 
присвячено дослідженню економічних переваг і факторів протидії концентрації 
виробництва, а також ролі транспорту та земельних ресурсів при розміщенні 
продуктивних сил. Заключний матеріал навчального посібника стосується еволюції 
поглядів учених і фахівців на проблеми вибору оптимального місця локації 
підприємств. 
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ДОЛІШНІЙ 

Економіка нерухомості / Асаул А.М., Павлов В.І.,  Пилипенко І.І.,  
Павліха Н.В., Кривов'язюк І.В.: Навч. посібник. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 
2004. – 350 с. 

У посібнику розглянуто особливості формування ринку нерухомості України, 
сутність та характеристика об'єктів нерухомості, особливості їх оцінки за 
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