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Народився 11. 01. 1969 р. на білоруському Поліссі.   У 1993 р. з відзнакою 

закінчив Харківський державний університет і отримав вищу освіту за 

спеціальністю «Географія», спеціалізація «Економічна та соціальна географія», 

кваліфікація «географ, викладач географії». 

Трудова і професійна діяльність. У 2008 р. захистив кандидатську 

дисертацію на тему «Етногеографічні чинники сучасних глобальних та 

регіональних територіально-політичних процесів» на здобуття наукового ступеня 

кандидата географічних наук у спеціалізованій вченій раді Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (науковий керівник – д. е. н., 

проф. М. О. Джаман). Після навчання у докторантурі, при кафедрі соціально-

економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету 

імені В. Н. Каразіна, у 2014 р. захистив докторську дисертацію на тему 

«Суспільно-географічні особливості формування глобального цивілізаційного 

простору» (науковий консультант – д. геогр. н., проф. К. А. Нємець) зі 

спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія. У 2011 р. закінчив 

факультет перепідготовки кадрів ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет 

економіки і торгівлі”за спеціальністю «Міжнародна економіка», здобув 

кваліфікацію спеціаліста з міжнародної економіки.  

Пройшов професійне стажування на базі міжнародної туристичної компанії 

«Турал С» (м. Варна, Республіка Болгарія) за напрямом «Сучасні методи та 

тренди управління туристичними комплексами: Європейський досвід» (1-25 

лютого 2022 р.) та у Харківському національному економічному університеті 

імені Семена Кузнеця (2-5 березня 2022 р.). Сертифікат № 304/05.03.2022 р. (180 

год. / 6 кредитів). Міжнародне підвищення кваліфікації  наукових, науково-

педагогічних працівників ЗВО на тему: «Неформальна освіта для здобувачів 

вищої освіти: досвід країн Європейського Союзу та України» (м. Люблін, 

Польща, 03.10.-10.10.2022 р.). Сертифікат №10265/2022. 

Основні напрями наукової та педагогічної діяльності: глобалістика та 

глобальні проблеми людства, політична географія та геополітика, геоекономіка 

та глобалізація, сакральна географія, метафізика економіки, актуальні питання 

стратегії сталого розвитку та загальнопланетарного управління в контексті 

дослідження особливостей трансформації суспільно-географічних систем і 

формування глобального цивілізаційного простору. 

Автор і викладач оригінальних навчальних дисциплін: «Глобальна 

географія і стратегія сталого розвитку», «Теорія і методологія суспільної 



географії», «Географія туризму», «Геоекономіка туризму», «Просторове 

планування» тощо.  

Проводить активну науково-просвітницьку роботу як член Українського 

географічного товариства серед вчителів, учнівської та студентської молоді міста 

Полтава та області. У співпраці із Полтавським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського регулярно 

здійснює роботу із обдарованими учнями Полтавщини. Голова журі ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. Автор та співавтор 8 монографій 

та більш ніж 150 наукових і науково-методичних публікацій у вітчизняних та 

зарубіжних виданнях, зокрема: 

1. Шуканов П. В. Глобальний цивілізаційний простір: науково- методологічні 

засади суспільно-географічного дослідження : [монографія] / за наук. ред. проф. 

К. А. Нємця. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 287 с. 

2. Шуканов П. В. Методологічні підходи до вивчення трансформації 

суспільно-географічних систем у старшій та вищій школі / Компетентнісне 

навчання та викладання географії у системі неперервної педагогічної освіти : 

[кол. монографія] / за наук. ред. д-ра пед. наук Л. П. Вішнікіної. – Полтава: ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2022. С. 41– 64. 

3. Шуканов П. В. Геопросторова диференціація країн Європи у вимірах 

сталого розвитку / П. В. Шуканов, А. А. Шуканова, Д. М. Гладир // Науковий 

вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Серія «Економічні 

науки», Полтава, 2017. – № 3 (81). С. 17–26. 

4. Шуканов П. В. Методологічне застосування цілей сталого розвитку у сфері 

туристичної  діяльності / Туристичне господарство у світлі гуманістичних ідей Г. 

С. Сковороди : матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-

семінару (м. Полтава, 3 грудня 2022 р.). Полтава : ПУЕТ, 2022. С. 70-76. 

5. Шуканов П. В. Значення туристично-цивілізаційного простору у подоланні 

глобальної кризи / П. В. Шуканов, В. О. Животенко // Вісник ХНАУ ім. В. В. 

Докучаєва. Серія «Економічні науки». – 2021,  № 2. – Т. 2. – С. 121–131. 

6. Шуканов П. В. Особливості пристосування до умов пандемії субєктів 

туристичної діяльності / А. А. Шуканова, О. А. Федій, П. В. Шуканов // Інвестиції: 

практика та досвід. – 2021. – № 18. С. 19–24. 

7. Шуканов П. В. Моніторинг геоекономічної трансформації світового ринку 

туристичних послуг / П. В. Шуканов, В. Д. Карпенко, О. В. Горячов, Н. М. 

Карпенко // Часопис соціально-економічної географії: Том 23 № 2 (2017). – 

Харків. С. 38–44. 

8. Шуканов П. В. Сакрально-географічні аспекти розвитку паломництва і 

релігійного туризму. // Модернізація туризмознавства: теорія і практика 

партнерства : [монографія] / за заг. ред. проф. Г. П. Скляра. – Полтава : ПУЕТ, 

2015. С. 255–264. 

9. Шуканов П. В. Світовий порядок та умови формування нової фінансово-

економічної архітектури світу. // Національна економіка в умовах формування 

нової фінансово-економічної архітектури світу : [монографія] / за заг. ред. проф. 

О. В. Чернявської. – Полтава : ПУЕТ, 2014. С. 24–37. 

10. Шуканов П. В. Метавсесвіт та перспективи розвитку метабізнесу // 

Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : матеріали XІІ міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 27–28 квітня 2022 року). – 

Полтава : ПУЕТ, 2022. – С. 39–42. 


