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ПОСТАТІ, ПОДІЇ, ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

ЮВІЛЕЙ ВАЛЕРІЯ ПЕТРОВИЧА РУДЕНКА 
 

 
 

26 жовтня 2016 року виповнилося 60 років 

Валерію Петровичу Руденку, докторові 

географічних наук, професору, академіку 

УЕАН, деканові географічного факультету 

Чернівецького національного університету ім. 

Ю.Федьковича. 

Народився В.П.Руденко у с. Конельська 

Попівка Жашківського району Черкаської 

області в родині сільських інтелігентів, які 

змалку прищепили йому любов до рідної зем-

лі, традицій та звичаїв українського народу, 

навчили свято оберігати національну культуру, 

духовні джерела України. 

Руденко В.П. розпочав свою трудову 

діяльність у 1978 році після закінчення 

Чернівецького державного університету на 

посаді лаборанта кафедри економічної геогра-

фії; у 1978-1981 роках – аспірант цієї ж кафед-

ри. З 1982 року – інженер кафедри економічної 

географії; у цьому році займає посаду 

асистента, а з 1985 року – доцента кафедри 

економічної географії. З 1990 і до 2015 року – 

завідувач кафедри економічної географії та 

екологічного менеджменту, а з 4 вересня 2000 

року і понині – декан географічного факульте-

ту. В 1982 році захистив кандидатську, а у 

1992 – докторську дисертацію на тему 

«Природно-ресурсний потенціал і методи його 

економіко-географічного аналізу». В 1993 році 

В.П.Руденку присвоєно вчене звання професо-

ра. В 1993 році обраний член-кореспондентом, 

у 1995 році — академіком Української 

Екологічної академії наук. 

Науковий доробок В.П.Руденка присвяче-

ний актуальним проблемам менеджменту 

природоохоронної діяльності в Україні, 

зокрема еколого-економічній оцінці природно-

ресурсного потенціалу держави. Руденком 

В.П. опубліковано понад 300 наукових праць, з 

них 30 – за кордоном. Є редактором та членом 

редколегій 7 наукових журналів, 4 з яких є 

закордонними. Він – одноосібний автор трьох 

підручників для вищих навчальних закладів 

України з грифом МОН України та десяти 

монографій, восьми навчальних посібників.  

Впродовж 1992-2014 років В.П.Руденко 

виконував науково-дослідні роботи по 12 

міжнародних грантах, зокрема Європейського 

Союзу з геоінформаційних систем, Українсь-

кої Вільної Академії наук та мистецтв у США, 

Міжнародного фонду «Відродження», Світово-

го Банку, Фонду Сороса. Як науковий керівник 

і безпосередній виконавець, В.П.Руденко пра-

цював над виконанням більше 15 держ-

бюджетних та госпдоговірних науково-дослід-

них тем, що активно впроваджувались у 

практику національного господарства України. 

З 2008 року і до сьогодні є головою спеціа-

лізованої вченої ради при ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича із захисту кандидатських 

дисертацій. 
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