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Керівник – Коцан Наталія Несторівна, доктор 
географічних наук, професор, завідувач кафедри 
міжнародних відносин і регіональних студій 
Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки, Голова координаційної ради Інституту 
Польщі.  

Член спеціалізованих вчених рад:  Спеціалізованої вченої 

ради : Львівського національного університету імені Івана 

Франка Д 35.051.08 11.00.02 - економічна та соціальна 

географія; 11.00.05 - біогеографія та географія ґрунтів; 

11.00.11 - конструктивна географія і раціональне 

використання природних ресурсів (2008-2018 рр.), 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі 

Українки К 32.051.08 11.00.11 «Конструктивна географія і 

раціональне використання природних ресурсів» (2018-по 

даний час); член науково-методичної підкомісії зі спеціальності 

055 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії»  МОН України з розробки стандартів 

вищої освіти наказ №375 від 6.04.2016 р.. 

Член редакційних колегій фахових журналів Член редколегії журналу: Науковий вісник 

СНУ імені Лесі Українки: серія Міжнародні відносини» (політичні науки); «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (СНУ імені Лесі Українки , політичні 

науки); Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки: серія Географічні науки» (географічні 

науки); «Природа Західного полісся та прилеглих територій» (СНУ імені Лесі Українки, з 

біологічних та географічних наук). 
Голова оргкомітетів: Міжнародних науково-практичних конференцій «Актуальні 

проблеми країнознавчої науки», «Актуальні проблеми регіональних досліджень», член вченої 
ради факультету; відмінник освіти України. Переможець університетського конкурсу «Краща 
монографія» (2007 р.). Нагороджена Срібним та Золотим нагрудними знаками 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2013 р., 2015 р.); 
Нагрудними знаками «Петро Могила» та «За наукові та освітні досягнення» Міністерством 
освіти і науки України за розвиток вищої освіти (2008 р., 2015 р.); відзначена Дипломом та 
Золотим дипломом фундації «Партнерство та співпраця» при Почесному консульстві в м. 
Холм (Республіка Польща) за внесок у розвиток українсько-польських відносин (2012 р., 
2016 р.).грамотами керівних органів області та університету. 
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Напрями наукових досліджень: Україна в 

системі європейської інтеграції і 
транскордонного співробітництва; Митна 
діяльність в Україні і ЄС, а також географії 
туризму. 

 
Основні наукові праці. За період науково-

педагогічної діяльності опубліковано 150 нау-
кових праць, у тому числі сім монографії 
(одна з яких одноосібна), чотири навчальні 
посібники (один з яких одноосібний, два – 
рекомендовані Міністерством освіти і науки 
України для студентів вищих навчальних 
закладів): 

1. Коцан Н.Н. Актуальні проблеми 
регіональних досліджень у працях 
представників наукової школи Наталії Коцан 
// Науковий вісник Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі 
Українки. Серія: Географічні науки, 2018.  
№10(383). С. 9‒15.  

2. Коцан Н.Н. Розробка туристичних й 
екскурсійних маршрутів у 
Східноєвропейському національному 
університеті імені Лесі Українки // Науковий 
вісник Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. Серія: 
Географічні науки, 2018. №10(383). С. 
189‒196.  

3. Коцан Н. Розробка туристичних й 
екскурсійних маршрутів у 
Східноєвропейському національному 
університеті імені Лесі Українки Науковий 
вісник Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки. Серія: 
Географічні науки, 2018. №10(383). С. 
189‒196.  

4. Kotsan N.N. Social and geographical 
features of the formation of the modern labor 
market of the Ternopil region / L. B. Zastavetska, 
N. N. Kotsan, R. I. Kotsan, K. D. Dudarchuk, T. 
B. Zastavetskyi // Journal of Geology, Geography 
and Geoecology DOI: 10.15421/111959  

5.Коцан Н.Н. History of Development and 
the Present Stage of Transborder Cooperation in 
the Tatras Euroregion // Економічна та 
соціальна географія: Наук. зб. Київського 
національного університету ім. Тараса 
Шевчена. / [Ред. кол.: С.І.Іщук (відп. ред.) та 
ін.]. К., 2013. Вип. 3(68). С. 191–201.  

 
Наукове керівництво захищеними 

дисертаційними роботами:  
Вавринюк А. А. «Суспільно-географічний 

аналіз діяльності польської частини 
єврорегіону «Буг» (2007 р.). 

Копачинська Г.В. «Політико-географічні 
особливості формування і функціонування 
морських кордонів України» (2013 р.) 

Алісова О.О. «Суспільно-географічна оцінка 
конкурентоспроможності українсько-польського 
та польсько-німецького транскор-донних 
регіонів» (2014 р.) 

Мазурець Р.Р. «Територіально-рекреацій-ний 
комплекс Волинської області» (2014 р.) 

Поручинська І.В. «Демографічна ситуація 
Північно-Західного економічного району» (2015 
р.) 

Пасевич Ю.В. «Суспільно-географічні 
особливості функціонування ринку праці 
Волинської області» (2015 р.) 

 

АНОТАЦІЯ 

Наукова школа «Просторові особливості 

ринкової трансформації господарства України та 

її участі в європейських інтеграційних процесах» 

проводить наукові пошуки в декількох напрямах, 

на характеристиці яких зупинимось детальніше. 

Одним із надзвичайно актуальних напрямів 

дослідження є проблематика встановлення й 

функціонування державних кордонів України, 

функціонування прикордонної та митної служб, 

територіальна організація митної діяльності 

України. У цій царині успішно працюють Н.Н. 

Коцан, А.А. Вавринюк, Г.В. Копачинська. Ними 

досліджені процеси встановлення державних 

кордонів у різні часові проміжки, проблеми 

формування морських кордонів України, 

геополітичні переваги морського положення 

нашої держави, проблеми функціонування 

кордонів України, територіальна організація 

митної діяльності України, протидія контрабанді, 

нелегальним міграціям через державний кордон. 

Із цим напрямом наукових пошуків тісно 

пов'язаний ще один, який представлений 

дослідженням прикордонних територій загалом, а 

Волинської області зокрема, вивченням форм і 

напрямів прикордонного й транскордонного 

співробітництва України. Презентують цей 

напрям досліджень Н.Н. Коцан, А.А. Вавринюк, 

Г.В. Копачинська, О.О. Алісова. У численному 

масиві праць цих науковців досліджено 

транскордонне співробітництво України та 

вивчено функціонування багатьох єврорегіонів, 

розглянуто транскордонні регіони за участю 

України, проаналізовано їх 

конкурентоспроможності і перспективи розвитку.  
Актуалізує проблематику наукових досліджень 

школи ще один напрямок, об’єктом вивчення 
якого є прикордонна Волинська область. 
Широкий спектр наукових пошуків цього 
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напряму представлений працями з аналізу 
демографічної ситуації, сучасних тенденцій 
відтворення населення, системи розселення 
Волинської області в умовах трансформації 
суспільства (автор І.В. Поручинська) а також 
вивченням суспільно-географічних 
особливостей функціонування ринку праці 
Волині (автор Ю.В. Пасевич). До 
напрацювань цього напряму відносимо також 
публікації, які розкривають особливості 
розвитку та трансформації господарства 
Волинської області в ринкових уовах 
господарювання, розвитку перспективних 
сфер економіки, до яких відноситься туризм 
та рекреація. Про роль останньої у підвищенні 
соціально-економічного розвитку Волині 
наголошують Н.Н. Коцан, Г.В. Копачинська, 
Р.Р. Мазурець. Так, Р.Р. Мазурцем здійснено 
комплексне дослідження територіально-
рекреаційного комплексу Волинської області, 
проаналізовано природно-рекреаційний 
потенціал та історико-культурні рекреаційні 
ресурси даного регіону, виявлено вплив 
транскордонного співробітництва на розвиток 
туризму та рекреації на Волині. Плеядою 
науковців у складі Н.Н. Коцан, Г.В. 
Копачинська, Р.Р. Музурця, Є.В. Вознюк 
обґрунтовано перспективні напрями розвитку 
туризму в прикордонній Волинській області, 
серед яких особливе місце займає 
сентиментальний туризм. Останній, на думку 
науковців, сприятиме не тільки розвитку 
регіону, а й поглибленню українсько-
польських відносин, згладженню певних 
історичних непорозумінь між поляками та 
українцями. 

 

ДОРОБОК НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

Основні результати роботи апробовано на 

наукових заходах, конференціях. Наукові 

положення висвітлено у таких публікаціях: 

монографіях, статтях у виданнях, 

зареєстрованих у міжнародних науково-

метричних базах, статтях в наукових фахових 

виданнях України, закордонних фахових 

виданнях, навчально-методичних виданнях, у 

навчальних енциклопедичних словниках-

довідниках, тезах та в інших наукових 

виданнях.  

 
ПРЕДСТАВНИКИ ШКОЛИ 

Вавринюк Анжей Антоні – доктор 

габілітований в галузі «Історія» Державної 

вищої професійної школи в м. Холм 

(Республіка Польща)  
 

Електронна адреса: anwaw@wp.pl  
Напрям наукових досліджень: державний 

кордон і транскордонне співробітництво Польщі.  
 
Основні наукові роботи:  
1.Сучасний суспільно-географічний аналіз 

діяльності польської частини єврорегіону "Буг" : 
дис... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Вавринюк 
Анджей Антоні ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки. – Луцьк, 2007. – 298 арк. – укp.  

2.Ukraina, Polska i ich granica po 1944 r. Prasa 
ukraińska w USA i jej stanowiska w sprawie 
powojennych granic RP i USRR // Sprawy Nauki. – 
2014. – № 2(187). – S. 1–7.  

3. Encyklopedia Euroregionu "Bug", powiat 
włodawski. – Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Лесі 
Українки, 2009. – 679 s.  

4. Політичний устрій країн регіону: Західна 
Європа : енциклопед. довід. для студентів / 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : 
Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 100 с. : 
табл. – Бібліогр.: с. 96–99.  

5. Granica polsko-sowiecka po 1944 roku (na 
odcinku z Ukrainą). – Chełm, 2015. – 520 s.  

 
Копачинська Галина Василівна – кандидат 

географічних відносин, доцент кафедри 
міжнародних відносин і регіональних студій 
факультету міжнародних відносин 
Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки.  

Електронна адреса: 
Kopachinska.Galina@eenu.edu.ua  

 
Напрям наукових досліджень: Трансформація 

геополітичних інтересів України на сучасному 
етапі  

 
Основні наукові роботи:   
1. Перспективи розвитку нових видів туризму 

в межах Волинського прикордоння (на прикладі с. 
Хворостів) / Г. В. Копачинська, Р. Р. Мазурець, М. 
Г. Руднєва, І. В. Агапова // Географія та туризм : 
науковий збірник. – № 35. – Київ, 2016. – С. 148-
157.  

2. Sentimental tourism as one of the newest ways 
of enhancement and development of Ukrainian-Polish 
relations // «Studia Humanitatis». [Електронне 
видання]. – Режим доступу : http://st-
hum.ru/content/kopachynska-gv-kotsan-nn-mazurets-
rr-voznyuk-ev-sentimental-tourism-one-newest-ways   

3. European Union Common Security and Defense 
Policy : Threats and Challenges of its Functioning / 
Galina Kopachinska // International and National 
Security : Politics, Information, Ecology, Economy : 
collective monograph / ed. by A. Mytko. – Kyiv : 
MPBP “Hordon”, 2018. – P. 22-36.  
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4. The functioning of the polish-ukrainian 
border within conditions of european integration 
process intensification (on the example of 
euroregion “bug”) / Natalia Kotsan, Halyna 
Kopachynska // Journal of Geography, Politics 
and Society. – Volume 7 (2017). – Issue 2, Socio-
Economic Issues of Ukrainian West Borderland. 
– Р. 43-47. Електронний ресурс. – [Режим 
доступу] : 
file:///C:/Users/Asus/Downloads/JGPS%207(2)%
20Kotsan(2).pdf.  

5. Особливості становлення геополітики як 
науки / Г. Копачинська, А. Мидловець // 
Науковий вісник Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі 
Українки. Серія : Міжнародні відносини. – № 
2 (237). – Луцьк, 2016. – С. 165-172.  

 
 Алісова Олександра Іванівна – кандидат 

географічних наук   
 
Напрям наукових досліджень: українсько-

польське транскордонне співробітництво.  
 
Основні наукові роботи:  
1. Трудові ресурси як один з факторів 

конкурентоспроможності українсько-
польського транскордонного регіону / О. І. 
Алісова // Економічна та соціальна географія. 
- 2013. - Вип. 2. - С. 233-240. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/esg_2013_2_29  

2. Основні аспекти прикордонної співпраці 
Волинської області та Люблінського 
воєводства // Проблеми розвитку 
прокордонних територій та їх  участь в 
інтеграційних процесах: Матеріали VI 
Міжнар. наук.-практ. конф., Луцьк, 15 – 16 
жовтня 2009. /За ред. В.Й. Лажніка і С.В. 
Федонюка. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. 
ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. – С.  229–231.  

3. Трудові ресурси як один з факторів 
конкурентоспроможності українсько-
польського транскордонного регіону // 
Економічна та соціальна географія. – 2014. – 
вип. 1 (69), С. 233-240.  

4. Транскордонний регіон як об’єкт 
вивчення суспільної географії // Економічна та 
соціальна географія. – 2014. – вип. 1 (69), С. 
54-61.  

5. Особливості розвитку польсько-
німецького транскордонного регіону // 
Науковий вісник Волинського національного 
університету імені Лесі Українки, 18(243), 
2012, С.116-121.  

 
Мазурець Роман Русланович – кандидат 

географічних наук,  доцент кафедри туризму 
та рекреації   

Електронна адреса: mazuretsroman@ukr.net  
 
Напрям наукових досліджень: туристично-

рекреаційний комплекс Волинської області   
 
Основні наукові роботи:  
1. Територіально-рекреаційний комплекс 

Волинської області: монографія / Роман 
Мазурець. – Луцьк: ПрАТ «Волинська обласна 
друкарня», 2016. – 260 с.   

2. Роль культурно-історичного туристичного 
потенціалу міста Луцька у розвитку 
гастрономічних фестивалів / Р. Р. Мазурець // 
Винний та гастрономічний туризм: глобальні 
тренди та локальні практики: монографія / 
[коллектив авторів] за наук. ред. Д. І. Басюк. – 
Вінниця: ПП «ТД Едельвейс і К», 2017. – С. 231-
241.   

3. Współpraca transgraniczna Ukraine і Polski 
jako jeden z głównych czynników rozwoju turystyki 
na terenach przygranicznych / R.R. Mazurets // Od 
Wzgórz Golan przez Afganistan do Chełma / рod 
redakcią Andrzeja Мазурець Роман Русланович 
Wawrynyuka. – Chełm, 2013. – S. 114–117.   

4. Рекреаційні ресурси регіону як один з 
основних чинників формування й розвитку 
територіально-рекреаційного комплексу 
прикордонної адміністративної області та їх 
класифікація / Р. Р. Мазурець // Геополитика и 
экогеодинамика регионов. Научный журнал. 
Симферополь. – 2014. – Том 10, Выпуск 2. – С. 
136–140.  

5. Classification of territorial and recreational 
complexes: the main approaches / R. Mazurets // 
European Applied Sciences. - Stuttgart, Germany, 
2014. – S. 58–60.  

6. Чинники функціонування й розвитку 
туризму в сучасних умовах / Р. Р. Мазурець // 
Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. 
Географічні науки. –2015. – №14(315). – С. 65–69.   

7. Brand management as a key to enhance the 
value of the tourist destination // Studia i Materiały. – 
2018. – nr. 14 (styczeń-czerwiec). – Warszawa : 
Europejska uczelnia w Warszawie, 2018. – Index 
Copernicus (ICV 2016: 69.77)   

8. Sentimental tourism as one of the newest ways 
of enhancement and development of Ukrainian-Polish 
relations / Studia Humanitatis. 2017. № 2. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://st-
hum.ru/content/kopachynska-gvkotsan-nn-mazurets-
rr-voznyuk-ev-sentimental-tourism-onenewest-ways 
– Index Copernicus  

 
Поручинська Ірина Володимирівна – в. о. 

завідувача кафедри економічної та соціальної 
географії, кандидат географічних наук, доцент 
географічного факультету Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки.  
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Електронна адреса: 
Poruchynska.Irina@eenu.edu.ua  

 
Напрям наукових досліджень: 

демографічна ситуація Волинської області; 
геодемографія; геологістика; статистичні 
методи в географії та демографії.  

 
Основні наукові роботи:  
1. Система розселення Волинської області 

в умовах трансформації суспільства: 
Монографія / В. І. Поручинський, В. І. 
Поручинська, А. М. Слащук, М. М. 
Мельнійчук. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2015. 
– 193 с.  

2. Житлово-комунальне господарство / І. В. 
Поручинська І. В., Н. Н. Коцан // Країнознавча 
характеристика Чеської Республіки [Текст] : 
колект. монографія / [В. Й. Лажнік та ін. ; за 
наук. ред. В. Й. Лажніка] ; Східноєвроп. нац. 
ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т міжнар. відносин. 
- Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - С. 451-459.  

3. Статево-вікова структура населення 
Північно-Західного економічного району / 
Поручинська І. В. // Науковий вісник 
Чернівецького університету  : збірник 
наукових праць. Чернівці: Чернівецький нац.. 
ун-т, 2014. – Вип. 724-725 : Географія. – С. 
179-184.  

4. Порівняльний аналіз демографічної 
ситуації у Волинській області та 
Люблінському воєводстві / І. В. Поручинська 
// Журнал науковий огляд № 7(8), К. : 2014. – 
105–113.  

5. Ретроспективні особливості заселення 
території Північно-Західного економічного 
району України / І. В. Поручинська // 
Науковий вісник Чернівецького університету: 
збірник наукових праць. Чернівці : 
Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 762–763 : 
Географія. – С. 192-198.  

6. Вплив екології на демографічний 
розвиток Північно-Західного економічного 
району України / І. В. Поручинська, В. І. 
Поручинський // Наукові записки 
Тернопільського національного педагогічного 
університету імені В. Гнатюка. Серія: 
Гографія., 2016. - № 1 (Вип. 40). – С. 76-81.  

7. Сучасні тенденції відтворення населення 
Північно-Зіхідного економічного району / І. В. 
Поручинська, М. Р. Влах //Науковий вісник 
Східноєвропейського нац.. ун-ту ім.. Л. 
Українки. Серія: Географія. – 2016. - № 14 
(339). – С. 51-54  

 
Пасевич Юрій Васильович – кандидат 

географічних наук, кваліфікаційна категорія 
«спеціаліст вищої категорії», викладач 

фахових дисциплін Волинського коледжу 
Національного університету харчових технологій  

 
Напрям наукових досліджень: 

функціонування ринку праці Волинської області.  
 
Основні наукові роботи:  
1. Застосування кластерного аналізу у 

дослідженні локальних ринків праці Волинської 
області / Ю. В. Пасевич // Економічна та 
соціальна географія. - 2014. - Вип. 2. - С. 128-138. 
- Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/esg_2014_2_18  

2. Сучасні тенденції формування ринку праці 
Волинської області / Ю. В. Пасевич // Економічна 
та соціальна географія. - 2013. - Вип. 3. - С. 91-
102.  

3. Актуальні проблеми зайнятості та безробіття 
населення на ринку праці Волинської області / Ю. 
В. Пасевич // Актуальні проблеми країнознавчої 
науки : матеріали І Міжнар. наук.-практ. Інтернет-
конференції (м. Луцьк, 9–10 жовтня 2014 р.) / за 
ред. В. Й. Лажніка. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 
C. 53-57.  

4. Сучасний стан та просторові відмінності в 
забезпеченні трудовими ресурсами 
господарського комплексу Волинскої області / Ю. 
Пасевич // Науковий вісник Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки. 
Серія : Географічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан. - Луцьк, 
2013. - № 6 (255) : Географічні науки. - С. 105-111.  

5. Особливості й тенденції функціонування 
готельної індустрії Туреччини / Н. Коцан, Ю. 
Пасевич // Науковий вісник Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки. 
Серія : Географічні науки / Східноєвроп. нац. ун-т 
ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан. - Луцьк, 
2016. - № 14 (339). - С.37-42. 
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