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ПАМЯТІ ПРОФЕСОРА СТЕПАНА ІЩУКА 

16 листопада 2017 року на 79 році 
життя пішов з життя відомий 
український вчений, економіко-географ, 
академік Академії наук вищої освіти 
України, професор Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка  Степан Іванович Іщук. 

Народився Степа́н Іва́нович 14 
грудня 1937 в селі Івча Літинського 
району Вінницької області. Закінчив у 
1959 році географічний факультет 
Львівського державного університету 
імені Івана Франка, у 1968 році 
аспірантуру Сектору географії при 
Інституті геологічних наук АН УРСР 
(Київ). У 1959–1965 роках працює 
старшим лаборантом, завідувачем 
кабінету, асистентом кафедри 
політекономії Львівського державного 
університету. З 1968 року молодший 
науковий співробітник відділу теорії 
економіки районів і економічної 
географії Сектору географії Ради з 
вивченню продуктивних сил АН УРСР. З 
1970 року старший викладач, з 1978 

доцент, з 1997 професор кафедри економічної та соціальної географії географічного 
факультету Київського університету. Кандидатська дисертація «Територіальна спеціалізація 

і виробничі зв'язки промисловості» захищена у 1968 році; докторська дисертація «Виробничі 

комплекси: територіальна і комплексно-пропорційна організація» захищена у 1996 році. 
У 1998 році був опублікований перший номер наукового часопису Тернопільського 

педагогічного університету, членом редакційної колегії якого став: С.І. Іщук – доктор 
географічних наук, професор. Разом із професором Я.І. Жупанським він приклав чимало 
зусиль становленню цього регіонального географічного часопису. Як автор наукових 
публікацій, як редактор статей з економічної і соціальної географії, він подавав приклад 
молодим науковцям кваліфікованого оволодіння азами географічної науки. Зустрічі 
маститого вченого зі студентством географічного факультету під час перебування на 
рідному  Поділлі залишили добрі спогади про нього серед його слухачів. 

Фахівець у галузі теорії суспільної географії, регіоналістики, територіальної організації 
виробництва і промислових комплексів. Вивчав умови і фактори формування і розвитку 
міжгалузевих промислових комплексів України, напрямки їх реструктуризації. Розробляв 
наукові основи нового напрямку в суспільній географії — суспільно-господарчої 
комплексології. Відповідальний редактор наукового збірника «Економічна та соціальна 
географія», член експертної ради ВАК України з географічних наук. 

Відмінник народної освіти України 1990 року. Лауреат нагороди Ярослава Мудрого 
Академії наук вищої школи. Присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки 
України» у 2009 році. Автор близько 250 наукових праць. 

Світла пам’ять про Степана Івановича Іщука як знаного науковця, добру, толерантну і 
виважену людину  назавжди залишиться серед його колег, друзів, земляків. 

Редколегія часопису 


