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• Науковий збірник " Економічна географія" заснований у січні 1966 р. 
• Зареєстрований Міністерством юстиції України 22 жовтня 2009 р.  
      (наказ № 1924/15).  
• Свідоцтво про реєстрацію КВ 15817-4289Р від 20 жовтня 2009 р. 
• Постановою Президії ВАК України № 1-01/10 від 13 грудня 2000 р. включений до 

переліку фахових періодичних наукових видань за спеціальностями "Географічні 
науки". 

• Атестовано Вищою атестаційною комісією України, Постанова Президії ВАК 
України    № 1-05/2 від 10 березня 2010 року. 

• Видавець: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 
• Виходить двічі на рік. 

 
Економічна та соціальна географія : Наук. зб. / [Ред. кол.: С. І. Іщук (відп. ред.) 
та ін.]. – 2013. – Вип. 2 (67). – 352 с. 
У збірнику висвітлено актуальні питання теорії, методології й методики сучасної 

суспільної географії, особливості демографічної ситуації в різних регіонах України, 
функціонування міжгалузевих та територіально-виробничих комплексів, розробки 
територіальних екологічних відносин та регіональних аспектів розвитку продуктивних 
сил України. Для наукових працівників, викладачів вузів, аспірантів, студентів, 
працівників планово-прогнозних органів.  
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