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Сфера наукових інтересів: теорія суспільної географії та регіональні 

суспільно-географічні дослідження, рекреаційно-туристичний потенціал 

регіонів світу та України, економічна і соціальна географія зарубіжних країн, 

географія світового господарства та міжнародних економічних відносин, 

георуралістика. 

 

Автор  близько 200 наукових публікацій, у тому числі: 

статей у наукових фахових виданнях України та виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз: 

 Еколого-економічні особливості збалансованого розвитку Закарпатської 

області // Науковий часопис: «Географія і сучасність» Збірник наукових 

праць. Серія 4. Вип. № 33. 2015 р. (у співавторстві: Т.В. Буличева, 

К.О.  Буткалюк,  І.М. Харенко); 

 Сучасний функціональний розвиток м. Васильків у територіальному поділі 

праці Київщини // Науковий часопис: «Географія і сучасність» Збірник 

наукових праць. Серія 4. Вип. № 33. 2015 р.) (у співавторстві: 

Борканин  Л.П.); 

 Економіко-екологічні особливості збалансованого розвитку Івано-

Франківської області //Наукові записки Вінницького державного 

педагогічного ун-ту. Серія: Географія. Вип. 8. Вінниця, 2018 (у 

співавторстві: Буличева Т.В., Буткалюк К.О.). 

 

наукових статей в інших періодичних виданнях: 

 Індикатори депресивності аграрних регіонів України (суспільно-

географічне дослідження на матеріалах Поліського району Київської 

області) «Актуальні питання Наук про Землю в концепції стійкого 

розвитку Білорусі і суміжних держав» – Білорусь, м. Гомель, 2017 р. (у 

співавторстві: Буличева Т.В., Буткалюк К.О., Харенко І.М.); 

 Питання вивчення еколого-економічної безпеки регіону (на прикладі 

Івано-Франківської області) «Актуальні питання Наук про Землю в 

концепції стійкого розвитку Білорусі і суміжних держав» – Білорусь, 

м.  Гомель, 2018 р. (у співавторстві: Буличева Т.В., Буткалюк К.О.); 

 Суспільно-географічна оцінка реформи місцевого самоврядування й 

територіальної організації влади (процесу децентралізації влади) //Наукові 

записки Вінницького державного педагогічного ун-ту. Серія: Географія. – 

Вип. 9. Вінниця, 2019 (у співавторстві Буткалюк К.О., Буличева  Т.В.); 

 Economic and geographical aspects of investment and innovation development 

of Odessa region // Slovak international scientific journal. – Bratislava, Slovakia. 

- № 45, 2020. – Vol. 1. (Hryniuk T., Bulycheva T., Butkaliuk K., Schastliva O.); 



 Economic and geographical aspects of the study of the competitiveness of the 

region // Economic Development: Global Trends and National Peculiarities. – 

Collective monograph. – Kielce, Poland: “Publishing House “Baltija 

Publishing”, 2020. – Vol 2. – P. 302-318. Іноземне видання ISBN 978-9934-

588-61-7 UDC 33(08) Ec 800. 

 

навчально-методичних посібників, підручників та методичних 

рекомендацій: 

 Гринюк Т.А. Географія сільської місцевості Київської області: Навчально-

методичний посібник. К., 1996 р. – 130с.; 

 Гринюк Т.А. Економічна і соціальна географія світу: підручник для 10 

класу середньої загальноосвітньої школи. Запоріжжя, 2003 р. – 240с. 

(співавтори Загородній В.В., Романова В.Я., Линенко О.М.); 

 Гринюк Т.А. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн 

(лабораторні роботи з розділу «Світове господарство». К.: НПУ імені 

М.П.  Драгоманова, 2001 р. – 140 с. (співавтор Загородній В.В.); 

 Географія: підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Тернопіль, 

«Підручник і посібники»,  2017 р. (4,5 др. арк.) Бойко В.М., Дітчук І.Л.,  

Гринюк Т.А., Смаль І.В., Харенко І.М.; 

 Географія: підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. для шкіл з 

молдавською мовою навчання Тернопіль, «Підручники і посібники», 

2017  р. (4,5 др. арк.) Бойко В.М., Дітчук І.Л.,  Гринюк Т.А., Смаль І.В., 

Харенко І.М.;  

 Географія: підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. для шкіл з  

румунською мовою навчання Тернопіль, «Підручники і посібники», 

2017  р. (4,5 др.арк.) Бойко В.М., Дітчук І.Л.,  Гринюк Т.А., Смаль І.В., 

Харенко І.М.; 

 Географія: підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. для шкіл з 

угорською мовою навчання Тернопіль, «Підручники і посібники», 

2017  р.(4,5 др.арк.) Бойко В.М., Дітчук І.Л.,  Гринюк Т.А., Смаль І.В., 

Харенко І.М.; 

 Географія: підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. для шкіл з 

російською мовою навчання Тернопіль, «Підручники і посібники», 

2017  р. (4,5 др. арк.) Бойко В.М., Дітчук І.Л., Гринюк Т.А., Смаль І.В., 

Харенко І.М. 

 

Учасниця  низки міжнародних та всеукраїнських конференцій (за останні 

5 років 14 конференцій), зокрема: 

 Міжнародна науково-практична конференція «Регіон – 2015: стратегія 

оптимального розвитку» (м. Харків, 5–6 листопада 2015 р.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція: Освітні й наукові виміри 

географії (м. Полтава, 25 – 26 квітня 2016 р.); 

 Міжнародна наукова конференція «Від географії до географічного 

українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків (до 140–



річчя започаткування географії у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича» (м. Чернівці, 11–13 жовтня 2016 р.); 

 ІУ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми країнознавчої науки» (м. Луцьк, 15–16 листопада 2016 р.); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Десятиріччя створення 

об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні 

букові ліси Німеччини: історія, стан та проблеми впровадження 

інтегрованої системи менеджменту» (м. Рахів, 26 – 29 вересня 2017 р.); 

 VІІ міжнародна науково-практична конференція «Регіональні проблеми 

України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення» (м. Херсон, 5-6 

жовтня 2017 р.); 

 Всеукраїнська інтернет-конференція «Підприємництво у сфері послуг: 

реалії сьогодення і перспективи» (м. Черкаси, 15 листопада 2017 р.); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

моделювання та управління соціально-економічними системами в умовах 

глобалізації» (м. Дрогобич, 11 травня 2018 р.); 

 Міжнародна науково-практична конференція «Функціонування 

природоохоронних територій в сучасних умовах», присвячена 30-й річниці 

Національному природному парку «Синевир». Україна (с. Синевир, 18-20 

вересня 2019 р.); 

 ІХ Міжнародна  науково-практична конференція «Actual aspects of 

development in the context of globalization» (23-24 березня 2020, Florence, 

Italy 2020 р.); 

 Міжнародна  науково-практична конференція  «Actual problems of science 

and practice» (27-28 квітня 2020, Стокгольм, Швеція 2020 р.); 

 Міжнародна науково-практична конференція « Туризм у ХХІ столітті: 

виклики та реагування» (м. Київ, 27 листопада 2020 р.); 

 International science conference on multidisciplinary research (Berlin, Germany 

January 19-21, 2021 р.). 

 

 

 

 


