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У 1973 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка за спеціальністю «Економіко-географ, викладач географії». 

Закінчив аспірантуру Сектору географії НАН України та у 1982 р. захистив 

кандидатську дисертацію на тему: «Територіальна організація зв'язків 

промисловості та торгівлі та їх вдосконалення (на прикладі виробництва і 

споживання тканин в Україні)» за спеціальністю «економічна та соціальна 

географія». 

У 2004 р. захистив докторську дисертацію «Логістичний напрям у 

суспільній географії: теорія та практика досліджень» за спеціальністю 

11.00.02. – «економічна та соціальна географія». У 2007 р. присвоєно вчене 

звання професора. 

1973-1997 рр. - асистент, старший викладач, доцент (з 1988 р.) кафедри 

зовнішньоекономічної діяльності Київського торговельно-економічного 

інституту (з 1993 р. - університет), заступник декана обліково-економічного 

факультету, факультету економіки, менеджменту та права. 

З 1997 р. - по теперішній час – доцент, професор (з 2006 р.) кафедри 

країнознавства та туризму географічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.  

2008-2014 рр. – професор кафедри туризму Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова (за сумісництвом). 

2014-2020 рр. - голова ДЕК у Національному педагогічному університеті 

імені М.П. Драгоманова. 

З 2021 р. - професор кафедри туризму Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова (за сумісництвом). 

Є членом редколегій наукових збірників «Географія та туризм» 

(Київський національний університет імені Тараса Шевченка та «Географічні 

проблеми розвитку продуктивних сил» (Херсонський державний педагогічний 

університет). Є членом редколегій та постійним автором українських та 
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міжнародних логістичних журналів «Logistics», «Логистика. Проблемы и 

решения», «Дистрибуция и логистика». 

Викладає навчальні дисципліни: «Міжнародний туристичний 

бізнес», «Логістика у сфері гостинності», «Міжнародні організації в 

туризмі». Здійснює керівництво магістерським та дипломним проектуванням. 

Розроблено навчальні програми, робочі навчальні програми, методичні 

рекомендації. 

Коло наукових інтересів: географія світового господарства, 

геологістика, територіальні транспортно-логістичні системи, логістика 

туризму, митна логістика, агрологістика, міжнародна логістика, 

міжнародний туристичний бізнес, географія транснаціональних корпорацій в 

туризмі. 

Наукові здобутки Смирнова І.Г. викладені у понад 800 наукових праць (в 

т.ч. у співавторстві), зокрема в 20 навчальних посібниках та монографіях. 

Основні наукові праці: «Розміщення виробництва непродовольчих товарів в 

Україні» (1992), «Розміщення виробництва продовольчих товарів в 

Україні» (1993), «Логістика: просторово-територіальний вимір» (2004), 

«Світове господарство в умовах глобалізації» (2006, співавтор), «Бізнесові 

основи міжнародного туризму» (2007), «Логістика туризму» (2009),   

«Географія світового господарства (з основами економіки)» (2011), 

«Міжнародна логістика» (2012), «Маркетинг сталого туризму (2020, 

співавтор). 


