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ВСТУП

Економічна та соціальна географія – науково-прикладна спеціальність, що займається розробленням наукових засад територіальної організації суспільства, дослідження територіального та комплексно-пропорційного аспектів розвитку продуктивних сил. 
Це передбачає глибоке вивчення процесу взаємодії суспільства з природою, розміщення виробництва, розселення населення, організації території з урахуванням природних, соціальних, економічних і екологічних чинників, прогнозування розвитку регіонів.
Даний рекомендаційний список вибірковий, складений на основі перегляду електронного каталогу, систематичного каталогу та систематичної картотеки статей наукової бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету. 
Усього 115 джерел українською та російською мовами. Хронологічно охоплено період з 1980 по 2014 рр. Список складається з 6 розділів: 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
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ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ 
ТРАНСПОРТ
Матеріал розташовано в межах розділів у алфавітному порядку прізвищ авторів та назв. 
Нумерація суцільна.
     Список стане у пригоді студентам, аспірантам, викладачам.
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