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Керівник – Барський Юрій Миколайович, доктор 
економічних наук, професор, декан географічного факультету 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки, професор кафедри економічної та соціальної  
географії. 
Член спеціалізованих вчених рад при Східноєвропейському 
національному університету імені Лесі Українки (2016–2020), 
експерт Державної служби якості освіти України (2010–2020), 
головний редактор збірника «Суспільно-географічні чинники 
розвитку регіонів», член редакційних колегій фахових 
журналів, в тому числі закордонних. Нагороджений Почесною 
грамотою Міністерства науки і освіти України (2019), 
грамотами керівних органів області та університету 

       Електронна адреса: barsky.yuriy@eenu.edu.ua 
              

Напрями наукових досліджень: соціально-
орієнтована економіка регіону, проблеми 
регіональної економіки та регіонального розвитку, 
сучасні проблеми територіального управління та 
самоврядування, якість  та рівень життя населення 
регіону, людський потенціал та географічні аспекти 
охорони здоров'я регіону. 

Основні наукові роботи: автор понад 150 
наукових праць, в тому числі 7 монографій та 50 
методичних видань: 

1.  Барський Ю. М. Соціально орієнтована 
економіка регіону: теорія, методологія та практика 
фінансового забезпечення: [монографія] / Ю. М. 
Барський – Луцьк: Надстир’я, 2012. – 377 с. 

2.  Барський Ю. М. Сучасний екологічний стан 
та перспективи екологічно безпечного стійкого 
розвитку Волинської області: кол. моногр. / за ред. 
В. О. Фесюка. - К.: ТОВ «Підприємство «Віеней», 
2015. – 316 с.  

3.  Barskyi Y. Using the cluster analysis in socio-
geographical researches / Y. Barskyi, V. Fesyuk, T. 
Pogrebskyi, G. Golub // Uniwersytet Śląski Wydział 
Nauk o Ziemi Sosnowiec 2016, Acta Geographica 
Silesiana, 22. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2016 – Р. 5–9 

4.  Потапова А. Г., Краснопольська Н. В., 
Барський Ю. М. Модернізація освітнього 

комплексу Волинської області:монографія. 
Луцьк:ПП Іванюк В.П., 2020.118с. 

5.  Соціально-демографічне дослідження міст 
обласного підпорядкування Волинської області: 
колективна монографія / за ред. Ю. Барського– 
Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. – 142 с. 
 

Наукове керівництво захищеними 
кандидатськими дисертаціями: 

Панюк Т. Розвиток персоналу підприємств 
молочної галузі у контексті сучасних особливостей 
функціонування ринку праці (2015р). 

 
АНОТАЦІЯ 

Тематика діяльності наукового осередку 
«Соціально-економічний розвиток регіону» є 
досить широкою, серед основних напрямків якої 
можна виділити регіональні соціально-
географічні та економіко-географічні 
дослідження. Представники осередку в межах 
даних напрямків спрямовують свій науковий 
пошук в сферу прогнозування та управління 
регіональним розвитком; розробки концепцій 
збалансованого соціально-економічного 
розвитку регіону; здійснення аналітичних 
досліджень відтворення соціально-економічної 
системи та конкурентоспроможності регіонів; 
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формування та функціонування новостворених 
територіальних громад; оцінку демографічної 
ситуації та ринку праці, територіальної 
організації соціальної сфери та продуктивних 
сил, рівня та якості життя населення, людського 
потенціалу та життєдіяльності населення 
регіону. 

 
ОСНОВНИЙ ДОРОБОК 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності 
наукового осередку є залучення до участі у 
науково-дослідної роботі колег-географів, 
докторантів, аспірантів та студентів. Зокрема, під 
керівництвом д. е. н., проф. Барського Ю. М. 
проводиться щорічна міжнародна науково-
практична Інтернет-конференція «Суспільно-
географічні чинники розвитку регіонів», участь в 
якій беруть провідні фахівці з суспільної 
географії України та ближнього зарубіжжя. 

Науковим осередком готуються аплікаційні 
форми на участь в грантових наукових 
програмах, зокрема в програмі Жана Моне. 
Результати діяльності наукового осередку 
знаходять своє відображення у виданих 
монографіях, опублікованих статтях у фахових 
виданнях, індексованих у міжнародних науково-
метричних базах. Представники осередку беруть  
участь у роботі експертних, спеціалізованих 
вчених рад. 

Також фахівці наукового осередку регулярно 
проводять наукові семінари та круглі столи з 
досліджуваної тематики, а студенти під їх 
керівництвом займають призові місця на 
студентських олімпіадах та конкурсах наукових 
робіт. В рамках осередку діють науковий гурток 
«Управління розвитком регіону» (Керівник – 
д.е.н., проф. Барський Ю.М.) та проблемна група 
«Якість життя населення регіону» (Керівники 
к.г.н., доц. Голуб Г.С., к.г.н., 
доц. Погребський Т. Г.). 

 
ПРЕДСТАВНИКИ 

Маковецька Лариса Олексіївна – кандидат 
географічних наук, доцент кафедри економічної та 
соціальної географії Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки 

Електронна адреса: 
Makovetska.larisa@eenu.edu.ua 

Напрям наукових досліджень: Проблеми 
регіональної економіки та регіонального розвитку. 

Основні наукові роботи: опубліковано 
опубліковано понад 60 праць, зокрема: 

1. Лажнік В., Маковецька Л., Сосницька Я. С. 
Особливості компонентної й територіальної 
структури транспортної системи Волинської 
області / В. Й. Лажнік, Л.О. Маковецька, С.О.Пугач 
// Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Сер.: 
Географічні науки. – 2020. – № 1 (405). – С. 66–79. 

2. Пугач С.О. Маковецька Л.О. Просторові 
особливості функціонуання мережі громадського 
транспорту м. Луцьк Волинської області / С. О. 
Пугач, Л.О. Маковецька // Природа Західного 
Полісся та прилеглих територій.: Збірник 
наук.праць / За заг. ред. Ф. В. Зузука . – 2020. – № 
16. – С. 144 – 147. 

3.  Маковецька Л.О. Суспільно-географічна 
характеристика об'єднаних територіальних громад 
Ратнівського району» / Л. О. Маковецька, 
Р. Геналюк, О. Оласюк // Науковий вісник СНУ 
імені Лесі Українки. Сер. : Географічні науки. – 
2019. – № 4 (377). – С. 45–52. 

4.  Маковецька Л. Сучасний стан та 
перспективи Україно-Канадські торговельно-
економічних відносин / Л.Маковецька, І. Мандрик 
// Україна – Канада: сучасні наукові студії [Текст] 
кол.моногр. у 3–х кн Кн 1 = Ukraine – Canada : 
Моdern Scientife Studies : Collective Monograph 
[Text]: in the books. Books 1 – Луцьк : Вежа – Друк, 
2018 . – С.40–48. 

5.  Інвестиційна привабливість Боратинської 
сільської ради в контексті комплексного соціально-
економічного розвитку сільських територій / Л. О. 
Маковецька, О. В. Цуз // Науковий вісник СНУ 
імені Лесі Українки. Сер.: Географічні науки. – 
2018. – № 3 (376). – С. 47–54 

 
Голуб Геннадій Сергійович – заступник 

декана з наукової роботи, кандидат географічних 
наук, доцент кафедри економічної та соціальної 
географії Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. 

Електронна адреса: 
golub.gennadiy@eenu.edu.ua 

Напрям наукових досліджень: якість та рівень 
життя населення регіону, питання територіального 
управління та реформи місцевого самоврядування, 
політико-географічні дослідження та геополітика. 

Основні наукові роботи: опубліковано 
67 наукових праць, зокрема: 

1. Голуб Г.С. Якість життя населення як синтез 
соціально-економічних умов середовища 
життєдіяльності регіону // Природа Західного 
Полісся та прилеглих територій: зб. наук. праць – 
Луцьк : Східноєвропейський нац. ун. ім. Лесі 
Українки, 2016. – № 13. – С. 47–50. 

2. Голуб Г.С. Сучасний стан природного та 
механічного руху населення міста Луцька та його 
вплив на склад трудових ресурсів // Г. С. Голуб, Т. 
Г. Погребський, Т. Ю. Кошулинська, С. В. Глушко 
// Природа Західного Полісся та прилеглих 
територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. – 
Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т  ім. Лесі Українки. – 
2019. – № 16. – С. 117–123. 

3. Голуб Г. С. Проблеми та перспективи 
реформи місцевого самоврядування у Волинській 
області // Г. С. Голуб, Ю. М. Барський, Т. Г. 
Погребський, С. В. Глушко // Природа Західного 
Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. / за 
заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк : Східноєвроп. нац. 
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ун-т. ім. Лесі Українки, 2018. – № 15. – С. 103–110. 
4. Соціально-демографічне дослідження міст 

обласного підпорядкування Волинської області: 
колективна монографія / за ред. Ю. Барського / Ю. 
Барський, Г. Голуб, С. Пугач, Т. Погребський, А. 
Гнип, О. Дзямко, Т. Кошулинська, Н. Лотоцький, 
М. Мельничук. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. – 
142 с. 

5. Територіальна організація життєдіяльності 
населення Волинської області : монографія / Я. Б. 
Олійник, Г. С. Голуб. – Луцьк.: Волиньполіграф, 
2015. – 191 с. 
 

Погребський Тарас Георгійович – кандидат 
географічних наук, доцент кафедри економічної та 
соціальної географії Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. 

Електронна адреса: 
pogrebskyi.taras@eenu.edu.ua 

Напрям наукових досліджень: соціально-
економічні аспекти людського потенціалу регіону. 

Основні наукові роботи: опубліковано понад 
70 наукових праць, зокрема: 

1. Pohrebskyi T. Features of pilgrimage tourism in 
Ukraine (a case study of Uman) / L. Niemets, I. 
Telebienieva, K. Sehida, O. Krainiukov, H. 
Kucheriava, T. Pohrebskyi // Proceedings of the 34nd 
International Business Information Management 
Association Conference (IBIMA) (Madrid, Spain, 13-
14 November, 2019). Editor Khalid S. Soliman. 
Madrid, International Business Information 
Management Association (IBIMA), p. 509–515 
(Scopus, Web of Science). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Pohrebskyi T. Urban population of Volyn 
region: resettlement and dynamics / T. Pavlovska, T. 
Pohrebskyi, G. Golub, V. Poruchynsky // Вісник 
Харківського національного університету імені В. 
Н. Каразіна: зб. наук. праць. – Х. : Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна, 
2019 – Сер. «Геологія – Географія – Екологія». – 
Вип. № 50. – С. 148–155. (Web of Science) 

3. Pohrebskyi T. Integration of internally displaced 
persons of Ukraine: realities, problems, perspectives / 
L. Niemets, N. Husieva, T. Pohrebskyi, O. Bartosh, M. 
Lohvynova // Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна: зб. наук. праць. – 
Х. : Харківський національний університет імені В. 
Н. Каразіна, 2019. – Сер. «Геологія – Географія – 
Екологія». – Вип. № 51. – С. 140–157. (Web of 
Science) 

4. Pogrebskyi T. Current trends of using scientific 
potential of Volyn Region / N. Krasnopolskaya, A. 
Potapova, G. Golub, T. Pogrebskyi // Uniwersytet 
Śląski Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec 2019, Acta 
Geographica Silesiana, 33. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 
2019. – Р. 35–40. 

5. Pogrebskyi T. Place of health care system in 
social infrastructure / T. Pogrebskyi // Часопис 
соціально-економічної географії: міжрегіональний 
зб. наук. праць. – Х. : Харківський національний 
університет імені В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 20 
(1). – С. 105–109. 
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