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СТЕПАНУ ІВАНОВИЧУ ІЩУКУ  – 75 років! 

Географічний факультет Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка щиро вітає доктора географічних наук, професора 
кафедри економічної та соціальної географії, Заслуженого діяча науки і 
техніки   України,   Академіка   Академії   наук   Вищої   школи   України, 
Відмінника народної освіти України, Лауреата нагороди імені Ярослава 
Мудрого Академії наук Вищої школи Степана Івановича Іщука з 
ювілеєм! 

Іщук Степан Іванович народився 14 лютого 1937 року в селі Івча 
Літинського району Вінницької області. Навчався на географічному 
факультеті  Львівського  державного  університету  імені  Івана  Франка, 
який  і  закінчив  у  1959  році.  Після  університету,  Степан  Іванович 
продовжив наукову діяльність в місті Києві, в аспірантурі Сектору 
географії при Інституті геологічних наук Академії наук УРСР. У 1968 
році  він  закінчив  навчання  в  аспірантурі  та  захистив  дисертацію  на 

здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему:  «Територіальна спеціалізація і виробничі 
зв’язки промисловості» під керівництвом академіка Максима Мартиновича Паламарчука. З 1959 по 1965 роки 
Степан Іванович працює старшим лаборантом, завідуючим кабінету, асистентом кафедри політекономії 
Львівського державного університету імені Івана Франка. Але, починаючи з 1968 року, після захисту 
кандидатської дисертації він стає молодшим науковим співробітником відділу теорії економіки районів і 
економічної географії Сектору географії Ради по вивченню продуктивних сил Академії Наук УРСР. З 1970 
Степан Іванович Іщук працює в Київському університеті імені Тараса Шевченка, спочатку старшим 
викладачем, з 1978 - доцентом, а з 1997 – професором кафедри   економічної та соціальної географії 
географічного факультету. В 1996 році він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
географічних наук на тему: «Виробничі комплекси: територіальна і комплексно-пропорційна організація». 

Степан Іванович є визнаним в Україні та в світі фахівцем у галузі територіально-виробничого 
комплексування, теорії і методології суспільної географії, регіоналістики, територіальної організації 
виробництва і промислових комплексів. Він досліджує умови і фактори формування і розвитку міжгалузевих 
промислових комплексів України та напрямки їх реструктуризації, розробляє наук. Основи нового напрямку 
в суспільній географії – суспільно-господарської комплексології. Степан Іванович працює відповідальним 
редактором наукового збірника «Економічна та соціальна географія», тривали час був членом експертної 
ради ВАК України з географічних наук. Академік АН ВШ України. 

За багато річну сумлінну працю Степан Іванович отримав цілий ряд важливих урядових нагород. 
Зокрема,  його  відзначено  грамотою  Відмінника  народної  освіти  України  (1990  р.),  почесним  званням 
Лауреата нагороди Ярослава Мудрого ВШ АН, званням Почесного професора Полтавського університету 
споживчої кооперації, а в 2009 році присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України. 

Наукові інтереси Степана Івановича дуже широкі. Зокрема, до кола його  наукового доробку входить 
вивчення теоретико-методологічних питань виробничо-територіального комплексоутворення та соціально- 
економічного районування, методологія і методика комплексного аналізу промислових вузлів, дослідження 
проблем комплексного розвитку господарства суспільно-географічних районів і розміщення продуктивних 
сил України, суспільно-географічних аспектів регіональної промислової політики Української держави в 
умовах становлення ринкових відносин, розробка наукових основ та суспільно-географічне обґрунтування 
раціональної територіальної організації промислового виробництва тощо. 

Степан Іванович - автор та співавтор понад 250 наукових праць, у тому числі 12 навчальних 
посібників, 8 монографій. Найбільш значні наукові та навчальні праці Степана Івановича такі: 1. Богаенко В. 
А. Комплексное планирование социально-экономического развития города. / Богаенко В. А., Ищук С. И., 
Степаненко А. В. – К.: Вища школа. Изд-во при Киев. ун-те, 1980. - 112 с. 2. Іщук С. І. Територіально- 
виробничі комплекси і економічне районування (методологія, теорія). / Іщук С. І. – К.: Українсько-фінський 
інститут менеджменту і бізнесу, 1996. – 244 с. 3. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна 
економіка: Навч. посіб. – К., 2006. 4. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи практика). – К., 
2004. 5. Ищук С. И. Киев на пути к глобализации / С. И.Ищук, А. В.Гладкий // Глобальный город: теория и 
реальность  /  Под  ред.  Н.А.  Слуки.  -  Москва,  Аванглион,  2007.  -  C.  224-240.  6.  Іщук  С.  І.  Промислові 
комплекси України: наукові основи територіальної організації. / Іщук С. І. – К.: вид. Паливода А. В., 2003. – 
248 с. 7. Іщук С. І., Гладкий О. В. Київська господарська агломерація: досвід регіонального менеджменту: 
Монографія. – К.: ВГЛ „Обрії”, 2005. – 239 с. 8. Іщук С. І. Географія промислових комплексів : підручник / 
С.І. Іщук, О.В. Гладкий. — К. : Знання, 2011. — 375 с. — (Вища освiта ХХI столiття). 9. Іщук С. І. Регіональна 
економіка (теорія, методи, практика) : підручник / С. І. Іщук, О. В. Гладкий. — К.: Знання, 2013. — 447 с. - 
(Вища освіта ХХІ століття). 

Щиро вітаємо шановного Степана Івановича Іщука з ювілеєм! Зичимо здоров’я, щастя, життєвих і 
творчих успіхів, нових наукових звершень та успіхів на викладацькій ниві. 

Колектив  географічного  факультету  Київського  національного  університету  імені  Тараса 
Шевченка. 


