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І. ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ 

ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

 
Професори та викладачі кафедри економічної та соціальної географії 

 
 

 

 
 
 
 
 

Олійник Ярослав Богданович 
Науковий ступінь, звання: Заслужений діяч науки і техніки 
України,  член-кореспондент  НАПН  України,  доктор 
економічних наук, професор. 
Посада: декан, завідувач кафедри. 
Дисципліни: Історія і методологія суспільної географії, Основи 
суспільної географії, Методологія та організація наукових 
досліджень, Розміщення продуктивних сил та регіональна 
економіка. 
Наукові інтереси: історія і методологія суспільної географії, 
регіональна політика, природокористування, основи суспільної 
географії, сучасні проблеми суспільної географії. 
Науково-методичні праці: Автор 500 наукових праць, у тому 
числі. 13 монографій, 10 підручників, 12 навчальних посібників. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Іщук Степан Іванович 
Науковий ступінь, звання: Заслужений діяч  науки  і  техніки 
України, доктор географічних наук, професор. 
Посада: професор. 
Дисципліни: Теорія і методологія географічної науки, 
Географічна комплексологія, Сучасні проблеми суспільної 
географії, Географія промислових комплексів. 
Наукові інтереси: історія і методологія суспільної географії, 
виробничо-територіальне комплексоутворення, географія 
промислових комплексів. 
Науково-методичні праці: Автор 250 наукових праць, у тому 
числі 12 навчальних посібників, 8 монографій. 
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Мезенцев Костянтин Володимирович 
Науковий    ступінь,    звання:    доктор    географічних    наук, 
професор. 
Посада: професор. 
Дисципліни: Географічне моделювання і прогнозування, 
Регіональне суспільно-географічне прогнозування, Human 
geography (Суспільна географія), Сучасні проблеми 
регіонального розвитку. 
Наукові інтереси: кількісні методи та регіональне 
прогнозування, районування, трансформація міст та 
урбанізованих регіонів, публічні простори, міграції, туристичні 
ресурси, перцепційна географія, географія релігії. 
Науково-методичні праці: Автор 150 наукових праць, у тому 
числі 6 навчальних посібників та 4 монографій. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Гладкий Олександр Віталійович 
Науковий ступінь, звання: доктор географічних наук, доцент. 
Посада: доцент. 
Дисципліни: Навчальні інформаційні системи у вищій 
географічній освіті, Інновації в суспільній географії, 
Менеджмент РПС і регіональної економіки, Геоінформаційний 
менеджмент, Менеджмент регіонального розвитку, Географічні 
інформаційні системи і технології ( за професійним 
спрямуванням). 
Наукові інтереси: географія міст та агломерацій, географія 
промислових комплексів, менеджмент регіонального розвитку, 
регіональна економічна ефективність. 
Науково-методичні праці: 350 наукових праць, у тому числі 6 
підручників та навчальних посібників, 6 монографій, 1 патент. 

 

 
 
 

Дорошенко Віктор Іванович 
Науковий ступінь, звання: кандидат географічних наук, доцент. 
Посада: доцент. 
Дисципліни:   Географія   торгівлі   та   сфери   обслуговування, 
Географія транспорту, Маркетингова географія. 
Наукові інтереси: географія торгівлі України, географія 
транспорту, маркетингова географія, територіальна організація 
виробництва споживчих товарів в Україні. 
Науково-методичні праці: 100 наукових праць, у тому числі 7 
навчальних посібників та монографій. 
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Мезенцева Наталія Іванівна 
Науковий ступінь, звання: кандидат географічних наук, доцент. 
Посада: доцент. 
Дисципліни: Економічна та соціальна географія України, 
Географія АПК,    Географія    праці,    Науково-дослідницький 
практикум з суспільної географії. 
Наукові інтереси: суспільна географія України, регіональні 
ринки праці,    регіональні    аспекти    агробізнесу,   географія 
захворюваності населення,      гендерна   географія,   географія 
бідності та соціальної поляризації населення. 
Науково-методичні праці: 130 наукових праць, у тому числі 7 
навчальних посібників та монографій. 

 

 
 
 
 

Матвієнко Володимир Миколайович 
Науковий ступінь, звання: кандидат географічних наук, доцент. 
Посада: заступник декана із заочної форми навчання, доцент. 
Дисципліни:  Регіональна  економічна  та  соціальна  географія, 
Розвиток суспільно-географічної думки,   Основи   організації 
наукових    досліджень (за професійним спрямуванням), 
Регіональні проблеми розвитку України. 
Наукові інтереси: історія суспільної географії, розміщення 
продуктивних сил, регіональна економічна та соціальна 
географія. 
Науково-методичні праці: 45 наукових праць, у тому числі 1 
навчального посібника 

 

 
 

Пасько Володимир Феодосійович 
Науковий ступінь, звання: кандидат географічних наук, доцент. 
Посада: заступник декана з виховної роботи, доцент. 
Дисципліни: Інновації в суспільній географії, РПС та економіка 
регіонів України, Регіональна  політика, Регіональне 
програмування, Територіальний моніторинг  соціально- 
економічного розвитку. 
Наукові інтереси: регіональне землекористування,  регіональна 
політика, регіональне програмування. 
Науково-методичні праці: 25 наукових праць, у тому числі 2 
монографій та 2 навчальних посібників. 
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Запотоцький Сергій Петрович 
Науковий ступінь, звання: кандидат географічних наук, доцент. 
Посада: доцент. 
Дисципліни: Бізнес-планування, Проблеми регіональної 
економіки, Економіко-географічна експертиза і аудит, 
Менеджмент  регіональної  економіки,  Основи  економіки 
туризму. 
Наукові інтереси: регіональне природокористування, 
регіональна  економіка  та  політика,  регіональна  та  галузева 
конкурентоспроможність, географія продовольчих ринків. 
Науково-методичні праці: 70 наукових праць, у тому числі 4 
навчальних  та навчально-методичних посібників та 3 
монографії. 

 

 
 

 
 
 

Кононенко Олена Юріївна 
Науковий ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент. 
Посада: доцент. 
Дисципліни: Суспільно-географічна районологія та основи 
регіональної політики, Актуальні проблеми стійкого розвитку, 
Основи територіального управління і стратегічного планування, 
Методика викладання географічних дисциплін у вищій школі. 
Наукові інтереси: природно-техногенна безпека,  сталий 
розвиток регіонів України, державна регіональна політика. 
Науково-методичні праці: 70 наукових праць, в тому числі 8 
монографій, 2 навчальних посібники. 

 

 
 

Мельничук Анатолій Леонідович 
Науковий ступінь, звання: кандидат географічних наук, доцент. 
Посада: доцент. 
Дисципліни: Історична географія, Галузеве картографування, 
Суспільна та соціальна географія, Сучасні проблеми 
регіонального розвитку, Сучасні проблеми регіональної 
економіки. 
Наукові інтереси: історична географія, природно-техногенна 
безпека життєдіяльності населення України. 
Науково-методичні праці: 80 наукових праць, у тому числі 2 
монографій та 4 навчальних посібників. 

 

 
 

Хвесик Юлія Михайлівна 
Науковий ступінь, звання: доктор економічних наук. 
Посада: доцент. 
Дисципліни: Регіональні інвестиційні процеси, Теоретичні 
основи управління розвитком регіону, Управління розвитком 
регіону, Менеджмент регіонального розвитку. 
Наукові інтереси: регіональний розвиток, географічні проблеми 
розвитку регіонів, інвестиції та інновації, економіка 
природокористування. 
Науково-методичні праці: 72 наукових праць. 



~9~ 

Економічна та соціальна географія. – 2013. – Вип. 1(66) 

 

 

 
 

 
 

 
Трусій Оксана Миколаївна 
Науковий   ступінь,   звання:   кандидат   географічних   наук. 
Посада: асистент. 
Дисципліни: Основи суспільної географії, Економічна та 
соціальна географія України. 
Наукові  інтереси: суспільна географія, територіальна 
організація наукового потенціалу, сфера обслуговування. 
Науково-методичні праці: 16 наукових праць. 

 

 
 

Дронова Олена Леонідівна 
Науковий ступінь, звання: кандидат географічних наук. 
Посада: асистент. 
Дисципліни: Географія міст, Геоурбаністика,  Управління 
соціально-економічним і просторовим розвитком  міст, Методи 
географічних досліджень (за професійним спрямуванням). 
Наукові інтереси: проблеми взаємодії природи та суспільства, 
наукові засади сталого розвитку, екологічна безпека, географічні 
основи природокористування  та охорона природи. 
Науково-методичні праці: 20 наукових праць, у тому числі 1 
монографії. 

 

 
 

 
Глибовець Вікторія Леонідівна 
Науковий   ступінь,   звання:   кандидат   географічних   наук. 
Посада: асистент. 
Дисципліни: Науковий спецсемінар з економічної та соціальної 
географії, Розміщення продуктивних сил, Територіальне 
планування, Основи міського планування. 
Наукові інтереси: суспільна географія, геоурбаністика, туризм. 
Науково-методичні праці: 20 наукових праць. 

 

 
 

 
Тиква Леонід Миколайович 
Посада: асистент. 
Дисципліни: Географія промислових комплексів, Основи 
геополітики, Історія і методологія суспільної географії, 
Регіональна економічна та соціальна географія. 
Наукові інтереси: географія АПК, історія суспільно- 
географічної думки, комп'ютерні методи обробки інформації. 
Науково-методичні праці: 10 наукових праць. 
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Науковий та навчально-допоміжний персонал 
кафедри економічної та соціальної географії 

 

 
Коковський Любомир Олексійович 
Науковий ступінь, звання: кандидат географічних наук 
Посада: завідувач лабораторії 
Наукові інтереси: збалансований розвиток регіонів України, 
інвестиційна привабливість та інноваційний розвиток регіонів. 
Науково-методичні праці: Автор та співавтор 25 наукових праць 

 

 
 

Денисенко Олена Олександрівна 
Науковий ступінь, звання: кандидат географічних наук 
Посада: молодший науковий співробітник, 
Наукові інтереси: регіональний розвиток, світогосподарські процеси, 
географія міст 
Науково-методичні праці: Автор та співавтор близько 30 наукових 
праць, із них одна монографія 
. 

 
 

Федюк Олексій Миколайович 
Науковий ступінь, звання: кандидат географічних наук 
Посада: інженер І категорії 
Наукові інтереси: історія української суспільної географії, географія 
культури, етнічна географія. 
Науково-методичні праці: Автор та співавтор 14 наукових праць 

 
 
 
 
 

Мельник Людмила Вікторівна 
Науковий ступінь, звання: кандидат географічних наук 
Посада: інженер І категорії 
Наукові інтереси: територіальна організація продовольчого ринку 
регіону 
Науково-методичні праці: Автор та співавтор 15 наукових праць, із них 
одна монографія, один навчальний посібник та один навчально- 
методичний комплекс. 

 
 

Кривець Ольга Олександрівна 
Науковий ступінь, звання: кандидат географічних наук 
Посада: інженер ІІ категорії 
Наукові інтереси: розвиток та становлення гендерної географії в 
зарубіжних країнах, суспільно-географічні дослідження гендерних 
співвідношень в регіонах України 
Науково-методичні праці: Автор та співавтор 12 наукових публікацій 
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Жабський Андрій Петрович 
Посада: інженер ІІ категорії 

 
 
 
 
 
 
 
 

Гулейчук Ірина Юріївна 
Посада: інженер ІІІ категорії 

 
 
 
 
 
 
 
 

Небелас Віталій Володимирович 
Посада: інженер ІІІ категорії 

 
 
 
 
 
 
 
 

Шандра Олександра Володимирівна 
Посада: інженер ІІІ категорії 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блейчик Тетяна Олександрівна 
Посада: спеціаліст І категорії 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Городиська Антоніна Василівна 
Посада: спеціаліст І категорії 


