Резолюція учасників он-лайн форуму
у рамках глобальної ініціативи Міжнародного географічного союзу «GeoNight»
Обговоривши доповіді, представлені на порядку денному форуму «Геостратегія
України у ХХІ столітті», учасники, які приєднались з більшості регіонів України, ухвалили
резолюцію у такій редакції.
Рамкова ініціатива «GeoNight» є важливим кроком, що сприяє згуртуванню
географів, поширенню інформації про результати досліджень в українському суспільстві та за
його межами.
Україна переживає безпрецедентну у ХХІ ст. агресію з боку російської федерації,
наслідки якої мають знайти належну оцінку не лише в державі, але й в усьому світі. Йдеться
про втрати людських життів, зруйновану промислову, транспортну, соціальну, екологічну
інфраструктуру, докорінні зміни життєдіяльності суспільства, втрати ландшафтного та
біологічного різноманіття, істотне зниження обсягів екосистемних послуг.
Географічна спільнота України висловлює щиру вдячність виконавчому комітету
Міжнародного географічного союзу (IGU), на чолі з президентом, проф. Майком Медоузом,
Асоціації європейських географічних товариств (EUGEO)на чолі з президентом, проф.
Золтаном Ковачем та генеральним секретарем, проф. Массиміліано Табусі, за солідарність та
підтримку, представлені в офіційних заявах цих організацій та безпосередньо під час
проведення форуму «GeoNight», організованого 1.04.2022 Інститутом географії НАН України.
Географічна наука має необхідний потенціал для вирішення багатьох проблем взаємодії
суспільства і природи під час війни та у повоєнний період, і шляхи його реалізації були
запропоновані під час обговорення. Це, зокрема:
-

-

-

-

-

формування робочої групи для підготовки змін до Державної стратегії регіонального
розвитку 2021-2027, оновленої Генеральної схеми планування території України,
проекту Стратегії сталого розвитку України 2030 у повоєнний період.
розробка Стратегії повоєнного відновлення ландшафтів України, з урахуванням
європейського досвіду та із залученням міжнародних експертів та донорів.
ініціювання переговорів з представниками органів державної влади (профільні комітети
ВРУ, міністерства) щодо механізмів співробітництва та реалізації пропозицій в сфері
просторового та стратегічного планування.
інтеграція зусиль у географічній освіті, інвентаризація та коригування освітніх програм,
спрямованих на поглиблення знань про територію та ресурси держави, роль і місце
України на геополітичній та геоекономічній карті світу, усвідомлення цінності географії
для збалансованої життєдіяльності суспільства.
підтримка досліджень, спрямованих на оцінку та подолання наслідків російської агресії
в Україні, зокрема наслідків вимушених внутрішніх та зовнішніх міграцій, урбіциду та
екоциду, з урахуванням глобальних викликів та Цілей сталого розвитку 2030.
посилення академічної мобільності, проведення он-лайн заходів з метою обміну
інформацією та знаннями з найбільш актуальних проблем.
активізація участі українських науковців у зарубіжних семінарах та конференціях з
метою підтримки іміджу України, об’єктивної репрезентації для міжнародної спільноти
аналітичної інформації про наслідки війни.
Київ, 01.04.2022

