
З В І Т
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 

ІНСТИТУТУ ГЕОГРАФІЇ 

НАН УКРАЇНИ
У 2022 РОЦІ



У 2022 р. Інститут проводив дослідження з 11 науково-дослідних тем.

З них:

за напрямом «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних

(експериментальних) розробок» за бюджетною програмою КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку

пріоритетних напрямів наукових досліджень» – 1 тема, 6 тем – за відомчою тематикою. Виконувались

3 договірних теми: за довором з Департаментом соціології та суспільсної географії Університету Осло

(Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo) (грант), з громадською організацією

«Екопарк Осокорки» та за договором у рамках програми: UN Recovery and Peacebuilding Program

(Component ІІ “Local Governance and Decentralisation Reform”). Здійснювалися дослідження за 1 НДР

для молодих вчених НАН України у 2021-2022 рр.

Інститут географії НАН України є провідною науково-

дослідною установою з природничо-географічних, суспільно-

географічних та картографічних досліджень в Україні.

4 відділи: ландшафтознавства, геоморфології, палеогеографії (сектор

геоморфології та сектор палеогеографії) та суспільної географії (сектор

збалансованого розвиту та екологічної оцінки; сектор територіальної

організації суспільства), картографії. В установі працює 73 співробітники

(списковий склад), з них – 49 наукових, в т.ч. – 10 докторів наук, – 23

кандидата наук, – 15 без ученого ступеня.



«КАРТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОЇ ПОСЕЛЕНСЬКОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ: В 

УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКОЇ 
МІСЦЕВОСТІ» (І Етап)

Наук. кер. акад. Л.Г. Руденко

Відповідальні виконавці: Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська, 
К.А. Поливач, С.О. Санталова, В.С. Чабанюк, В.І. 
Подвойська, М.М. Вишня, В.В. Ясько та ін.

Тема виконувалася співробітниками відділу
картографії, сектору територіальної
організації суспільства, сектору
збалансованого розвитку та екологічної
оцінки по бюджетній програмі НАН України
за КПКВК 6541230 «Підтримка розвитку
пріоритетних напрямів наукових
досліджень». Через військову агресію
дослідження призупинено і проводилося
лише один рік (2022).

Метою роботи є дослідження змін мережі
сільських поселень наприкінці ХХ – початку
ХХІ ст., змін чисельності сільського населення
в умовах трансформації сільської місцевості,
впливу процесів глобалізації та здійснення
реформи децентралізації.

Підготовлено звіт (308 с., 76 рис., 21 табл., 180
джерел, 3 додатки)



«КАРТОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКОЇ ПОСЕЛЕНСЬКОЇ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ: В 

УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКОЇ 
МІСЦЕВОСТІ» (І Етап)

1. Проаналізовано чинники та
передумови розвитку сільської
місцевості (1959-2022 рр.) з
урахуванням агресії Росії (починаючи з
2014 р.):

- особливості природних умов і
природних ресурсів та втрати
ландшафтного різноманіття;

- зміни організаційних форм
господарювання та формування
аграрної політики;

- зміни у демографічній і соціальній
сфері сільської місцевості (освіта,
охорона здоров’я, торгівля, культура,
житлове і комунальне господарство);

- міграційні процеси;

- урбанізаційні процеси;

- сільська місцевість в умовах
децентралізації;

- глобалізаційні процеси і їх наслідки
для сільської місцевості;

- природна та культурна спадщина.

2. Здійснено картографічний аналіз
змін сільського населення і сільських
поселень (розроблено і укладено
карти сільських поселень їх змін та
чисельності сільського населення за
певними часовими зрізами).

3. Визначено етапи трансформації
сільської місцевості, чинники та
передумови відповідних змін.

4. Обґрунтовано критерії та
проведено типізацію територій за
ознаками
руральності/урбанізованості.

5. Виявлено взаємовплив сільської
місцевості і розвитку регіонів в
контексті реформи децентралізації.

6. Запропоновано тематичну
структуру серії карт сільської
поселенської мережі і сільської
місцевості

7. Визначено методичні підходи до
створення моделей розвитку сільської
місцевості.



Тема: «МІСЬКА МЕРЕЖА УКРАЇНИ: ЗРІЗ ІСТОРИЧНИХ 
ЗМІН І ЇХ КАРТОГРАФУВАННЯ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»                
(ІІ Етап)

Наук. кер. акад. Руденко Л.Г.

Відповідальні виконавці: Руденко Л.Г., Бочковська А.І.,

Поливач К.А., Санталова С.О., Лейберюк О.М., Чабанюк В.С. та ін.

Проведений аналіз особливостей
формування міської мережі між
переписними періодами:

1.1. Період 1897 – 1926 рр.

1.2. Період 1926 – 1939 рр.

1.3. Період 1939 – 1959 рр.

1.4. Період 1959 – 1970 рр.

1.5. Період 1970 – 1979 рр.

1.6. Період 1979 – 1989 рр.

1.7. Період 1989 – 2001 рр.

1.8. Період 2001 – 2020 рр.

1.9. Період 1897 – 2020 рр.

Побудовано відповідні карти



✓ Розроблена типологія змін людності міст України за останні 120 років

✓ Розроблено карти з густоти міського населення за окремі історичні періоди

✓ Проаналізовано розвиток міської мережі України та її стан внаслідок агресії
росії 2014 року. Побудовано відповідну карту

✓ Отримано результати динаміки середньої людності груп міських поселень
для території України

✓ Побудовано карту «Ukraine. Settlement Network 2022», що відображає
поселенську мережу України станом на 2022 р., представлену англійською
мовою

«МІСЬКА МЕРЕЖА УКРАЇНИ: ЗРІЗ ІСТОРИЧНИХ ЗМІН І 
ЇХ КАРТОГРАФУВАННЯ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»                

(ІІ Етап)



«МЕТОДОЛОГІЯ ЛАНДШАФТОЗНАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ»
(ІІ Етап) (О.Г.Голубцов, В.М.Чехній, Л.Ю.Сорокіна, Л.М.Тимуляк та ін.).

Розроблено методичні підходи до інтеграції результатів 
оцінювання ландшафтів на різних етапах  розроблення 
комплексних планів просторового розвитку територій 
громад та під час проведення стратегічної екологічної 
оцінки, з використанням ГІС-технологій



Розроблено прототип веб-орієнтованої геоінформаційної системи палеогеографічних досліджень (https://paleo.geohub.org.ua/) та здійснюється її наповнення з метою
здійснення поетапних палеогеографічних реконструкцій природних умов рівнинної території України впродовж окремих етапів четвертинного періоду (Ж.М.Матвіїшина,
А.С.Івченко, С.П.Дорошкевич, С.П.Кармазиненко, О.В.Мацібора, А.С.Кушнір).

Приклади відображення результатів палеогеографічних досліджень у веб-орієнтованому ГІС 

Об’єкти палеоґрунтознавчого вивчення  території України 

згідно розробленого прототипу ГІС

«МЕТОДОЛОГІЯ ПОЕТАПНИХ РЕКОНСТРУКЦІЙ ПРИРОДНИХ УМОВ РІВНИННОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У 

ЧЕТВЕРТИННОМУ ПЕРІОДІ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ»  (ІІ Етап)

Загалом, результати науково-

дослідної діяльності співробітників

сектору палеогеографії у 2022 році

висвітлені у 14 публікаціях (розділ у

колективній монографії, 10 статей (у

т.ч. 2 у виданнях, що індексуються в

базах даних Scopus та ще 5 – у інших

цитованих виданнях), 3 тез доповідей).

Матеріали досліджень апробовані на 6

науково-освітніх заходах

всеукраїнського та міжнародного

рівня.



ЕТАП 1. Теоретико-методичні підходи до вивчення сучасного геоморфогенезу урбанізованих природно-антропогенних геоморфосистем в умовах

регіональних кліматичних змін для вирішення інженерно-геоморфологічних і еколого-геоморфологічних завдань з урахуванням трансформацій під

впливом белігеративної діяльності. Стан геоморфологічної вивченості рельєфу, рельєфоутворювальних відкладів та процесів на території м. Києва.

Рельєф урбанізованих територій розглядається як

найважливіший ресурс для будівництва та регулятор

екологічного стану середовища при складній взаємодії

природних та техногенних факторів геоморфогенезу. Існує

велика кількість міст, для яких рельєф (або його форми

стали) «візитною карткою» або одним з найважливіших

чинників їх просторового планування і розвитку. Такі форми

можуть бути як безпосередньо на території міста, так і за

його межами.

Геоморфологічна карта території м.

Києва м-бу 1: 10000, укладена

Лабораторією меліотративної геології

КНУ, 1983 р.

Геоморфологічна карта території м.

Києва м-бу 1: 50000, укладена Г.Б.

Островерх, 1998 р.

Геоморфологічна карта Київського

геодинамічного полігону, м-бу 1: 100000.

(В.П. Палєнко, М.Є. Барщевський, Г.Б.

Островерх, 2000)

Геоморфологічна карта умов підтоплення

м. Києва м-бу 1: 50000. (А.В. Матошко, Р.О.

Спиця, 2007).

Аналіз результатів великомасштабного

геоморфологічного картографування території м.

Києва свідчить, що на сьогодні не створена

великомасштабна геоморфологічна карта м. Києва на

принципах системного аналізу та з урахуванням

лімітуючих ендодинамічних, екзодинамічних і

антропогенних чинників розвитку геоморфосистеми

Міська геоморфологія або урбогеоморфологія -

міждисциплінарний напрямок, що вивчає вплив (позитивний і

негативний; прямий і непрямий) урбанізації на природні

форми рельєфу і антропогенні структури та процеси, що

контролюють їхній розвиток.

Військова діяльність прямо чи опосередковано

впливатиме на процеси сучасного геоморфогенезу

урбогеосистеми м. Києва. В період гарячої фази війни

найбільших трансформацій зазнав рельєф околиць міста і

передмість, де створена велика кількість проєктованих

(оборонні споруди) і спонтанних (воронки від снарядів, площі,

що зазнали впливу обстрілів РСЗВ) белігеративних форм.

ГЕОМОРФОГЕНЕЗ УРБАНІЗОВАНОЇ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННОЇ СИСТЕМИ М. КИЄВА У ПОСТВОЄННИЙ ПЕРІОД



«ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРИЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ЗМІНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ  
ІНТЕРВЕНЦІЇ» (І Етап)

(Г.П.Підгрушний, В.П.Нагірна, Н.І.Провотар, А.В.Марущинець, Л.Ю.Шабашова, М.Д.Бикова, В.В. Бондар, 
Т.В.Дем’яненко) 

Виділено дискретні та континуальні форми суспільно-
територіальних систем. Визначено сутність та склад 
локальних, регіональних та зональних компонентів 
функціонально-територіальної структури країни, 
розроблено підходи до дослідження особливостей та форм 
її трансформації в умовах воєнних дій. Визначено типи 
територій України, що постраждали внаслідок російської 
військової агресії 



Модель просторової 
справедливості 

Інструменти і компоненти досягнення 
просторової справедливості

«МЕТОДОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД НА ЗАСАДАХ ПРОСТОРОВОЇ 
СПРАВЕДЛИВОСТІ»  (Етап І) (С.А.Лісовський, чл.-кор. НАН України Є.О.Маруняк, 
І.В.Гукалова,А.А.Мозговий, С.А.Покляцький та ін.). Опрацьовані теоретичні аспекти дослідження просторової справедливості

розвитку територій в умовах військової агресії. На основі вивчення українських та

європейських нормативно-правових актів, що регулюють питання територіально-

адміністративного устрою уточнена суть понять «низова/локальна

адміністративно-територіальна одиниця», «локальна громада».

В рамках дослідження політики територіальної згуртованості країн ЄС (на

прикладі модельних країн, зокрема – Німеччини, Франції, Польщі, Нідерландів)

здійснено аналіз нормативно-правової бази, що визначає правовий статус,

сферу компетентності та управління просторовим розвитком низових/локальних

адміністративно-територіальних одиниць.

Розроблено методику досліджень для забезпечення принципу просторової

справедливості при плануванні і розвитку територіальних громад в умовах

військової агресії.



Макет веб-сторінки двомовного ГІС-застосунку для управління даними палеоґрунтознавчих досліджень 

голоцену України 

https://paleosoil-holocen.info/

НДР для молодих вчених НАН України «РОЗРОБКА ВЕБ-ОРІЄНТОВАНОГО ГІС-ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ДАНИМИ 

ПАЛЕОҐРУНТОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ГОЛОЦЕНУ В УМОВАХ АДАПТАЦІЇ ДО КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН» (2021-2022 рр.)

(А.С. Кушнір, О.М. Лейберюк, В.М. Швайко)

Авторська структурна характеристика  наповнення об’єкту 

дослідження

Частина веб-карти

Створено веб-орієнтований ГІС-застосунок для відображення результатів палеоґрунтознавчих 

досліджень голоцену території 



«ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАПЛАВИ Р. ДНІПРА 

В МЕЖАХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 

З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ, СТАТУСУ ТА ЗНАЧЕННЯ ЗАПЛАВНИХ ОЗЕР І СТАРИЧНИХ ЗНИЖЕНЬ 

ДЛЯ ФОРМУВАННЯ Й ЗБЕРЕЖЕННЯ УНІКАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ЛАНДШАФТІВ ЗАПЛАВИ»

Договір № 22-01 від 28 вересня 2022 р. з громадською організацією «Екопарк Осокорки» 

Дослідження геологічних умов формування та функціонування водойм лівобережної 

заплави Дніпра в Дарницькому районі м. Києва.

Схема розміщення водойм природно-антропогенного 

походження в межах Дарницького району м. Києва.

Геоморфологічні умови формування та функціонування 

водойм лівобережної заплави Дніпра в межах 

Дарницького району м. Києва.

Антропогенні трансформації водойм 

лівобережної частини заплави 

Дніпра протягом останніх 100 років. 

Класифікація  водойм Дарницького району 

відповідно до їх походження та масштабів 

антропогенних трансформацій.

Тип водойм

Старичні озера природного походження з відносно незначним ступенем 

антропогенної трансформації

Озера, природно-антропогенного походження, сформовані в результаті 

затоплення заболочених ділянок притерасного зниження внаслідок зміни 

рівня ґрунтових вод та інтенсивного видобутку піску

Водойми природно-антропогенного походження, що виникли внаслідок 

глибоких перетворень природних заплавних озер

Водойми, сформовані в долинах малих річок

Водойми, сформовані в межах І надзаплавної тераси Дніпра

Водойми переважно техногенного походження 



Використання результатів досліджень 

у галузях економіки№ 

п/п 

Назва розробки (автори) Призначення Показники результативності, 

значення для галузей 

економіки, економічна 

ефективність 

Місце впровадження 

 

Перспективи подальшого використання 

1 Методичні рекомендації щодо 

проведення стратегічної 

екологічної оцінки 

комплексного плану 

територіального розвитку 

громади 

(чл.-кор. НАН України 

Є.О.Маруняк, О.Г.Голубцов, 

С.А.Лісовський, 

В.М.Чехній, 

Ю.М.Фаріон) 

СЕО 

містобудівної 

документації 

на місцевому 

рівні 

Перелік основних вихідних даних 

для проведення процедури 

стратегічної екологічної оцінки 

Комплексного плану просторового 

розвитку території громади, 

особливості проведення аналізу та 

оцінки просторових показників при 

здійсненні оцінювання 

компонентів довкілля та опис 

можливостей автоматизації такого 

оцінювання.  

Міністерство розвитку громад 

та територій України 

 

СЕО містобудівної документації місцевого рівня в 

об'єднаних територіальних громадах України 

2 Інформаційна система щодо 

розміщення і характеристики 

токсичних промислових 

відходів, об'єктів хімічної 

небезпеки, об'єктів 

пожежовибухової небезпеки, 

непридатних до використання 

отрутохімікатів, побутових 

відходів, об'єктів ядерної 

небезпеки (акад. НАН України 

Л.Г.Руденко, 

К.А.Поливач, 

А.І.Бочковська, В.С.Чабанюк, 

О.М.Лейберюк, 

С.О.Санталова) 

Цивільна 

безпека та 

підготовка до 

надзвичайних 

ситуацій 

Точні геопросторові дані щодо 

розміщення і характеристики 

токсичних промислових відходів, 

об'єктів хімічної небезпеки, 

об'єктів пожежовибухової 

небезпеки, непридатних до 

використання отрутохімікатів, 

побутових відходів, об'єктів 

ядерної небезпеки 

Міністерство оборони України 

 

Забезпечення готовності до проведення лікувально-

евакуаційних заходів в ймовірних осередках масового 

ураження, визначення об’ємів спеціальної обробки у 

регіоні відповідальності 

3 Перший в Україні 

інтерактивний атлас 

«Населення України та його 

природна і культурна 

спадщина» 

(акад. НАН України 

Л.Г.Руденко, 

А.І.Бочковська, 

К.А.Поливач, 

С.О.Санталова, 

О.М.Лейберюк, 

В.С.Чабанюк, 

М.М.Вишня, 

В.І.Подвойська) 

Управління 

природною і 

культурною 

спадщиною, 

наукова та 

освітня 

діяльність 

Містить близько 4 Гб різної 

інформації, 98 векторних карт, 

текстів, світлин і таблиць щодо 

населення, природної і культурної 

спадщини України. 

Міністерство культури та 

інформаційної політики 

 

Збереження природної і культурної спадщини України 



Використання результатів досліджень
у галузях економіки

Основні місця впровадження
Міністерство оборони 

України 

Заклади вищої освіти

Обласні державні 
адміністрації

Офіс Генерального 
прокурора України

ВПРОВАДЖЕНО

Міністерство розвитку 
громад і територій України

Міністерство культури 
та інформаційної 
політики України

Міністерства захисту
довкілля та природних

ресурсів України



Координація наукової діяльності, 
зв’язки з освітою 

Заклади вищої 
освіти

Установи НАН 
України

Київська Мала 
академія наук

СПІВПРАЦЯ

Органи державної 
влади

Виконання спільних досліджень
Розробка та рецензування навчальних курсів і 
програм
Участь у роботі спецрад 
Читання лекцій для студентів 
Участь в роботі державних екзаменаційних комісій
Проведення наукових семінарів та конференцій
Проведення стажування викладачів та практик для 
студентів  

Керівництво гуртками та секціями
Участь в роботі журі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів, 
Інших конкурсів МАН.



Видавнича діяльність

Монографії 

Підручни

ки, 

навчальні 

посібни-

ки, 

кількість 

Довідники, 

науково-

популярна 

література, 

кількість 

Опубліко

вані 

брошури, 

рекомен-

дації, 

методики, 

кількість 

Статті, кількість 

Тези, 

кількість Кіль

кість 

Обсяг 

(обл.-

вид. 

арк.) 

у 

вітчизня

них 

видання

х 

у 

зарубіжних 

виданнях 

у 

препр

интах 

у 

наукових 

фахових 

журналах 

(вітчизня

них і 

зарубіж-

них), що 

входять 

до між-

народних 

баз даних 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 27,65 - 2 3 55 14 - 31 61 

 



Міжнародне наукове
та науково-технічне
співробітництво.

Чинні угоди

№ Країна Установа 

НАН України 

Установа - партнер 

(укр. та англ. мовами) 

Назва документа  

(укр. та англ. мовами) 

Термін дії Результати 

1 ФРН Інститут 

географії НАН 

України 

Інститут регіональної географії, м. Лейпциг 

Leibniz Institute for Regional Geography 

Договір про 

співробітництво  

Cooperation 

Agreement 

5 років з 

безстроковим 

продовженням в 

разі згоди сторін 

Обговорено можливості 

публікації німецьких 

фахівців в УГЖ 

 

2 ФРН Інститут 

географії НАН 

України 

Берлінський технічний університет 

Berlin Technical University 

Угода про співпрацю  

Cooperation 

Agreement 

5 років з 

безстроковим 

продовженням в 

разі згоди сторін 

Опрацьовано підходи щодо 

екологізації планувальної 

діяльності на рівні 

територіальних громад. 

3 Польща Інститут 

географії НАН 

України 

Інститут географії та просторового розвитку 

Польської академії наук 

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial 

Organization Polish Academy of Sciences 

Угода про співпрацю 

Cooperation 

Agreement 

5 років з 

безстроковим 

продовженням в 

разі згоди сторін 

Здійснено обмін досвідом в 

сфері просторового 

планування 

 

 

4 Угорщи

на 

Інститут 

географії НАН 

України 

Інститут географії АН Угорщини 

Geographical Institute of the Hungarian Academy of 

Sciences 

Генеральна угода про 

співробітництво 

General agreement on 

cooperation 

5 років з 

безстроковим 

продовженням в 

разі згоди сторін 

Дослідження 

трансформаційні процеси у 

господарстві та розселенні 

населення.  

5 В’єтнам  Інститут 

географії НАН 

України 

Інститут географії В’єтнамської академії наук 

Institute of Geography, Vietnam Academy of Sciences 

and Technology 

Генеральна угода про 

співробітництво 

General agreement on 

cooperation 

5 років з 

безстроковим 

продовженням в 

разі згоди сторін 

Обговорено перспективи 

співробітництва на 2019-

2020 рр. 

6 Білорусь Інститут 

географії НАН 

України 

Інститут природокористування НАН Білорусі 

Institute for Nature Management, National Academy of 

Sciences, Belarus 

Угода про науково-

технічну співпрацю 

Agreement on scientific 

and technical 

cooperation 

5 років з 

безстроковим 

продовженням в 

разі згоди сторін 

Обговорено напрями 

співпраці, підготовлено 

заявку для участі в конкурсі 

проектів, проведено робочі 

зустрічі 

7 Франція Інститут 

географії НАН 

України 

Університет Ліон 2 Люмьєр  Угода про співпрацю 

Cooperation 

Agreement 

5 років з 

продовженням за 

згодою сторін 

Обговорено перспективи 

співробітництва 

8 Румунія Інститут 

географії 

НАНУкраїни 

Інститут географії Румунської академії наук 

Institute of Geography of the Romanian Academy of 

Sciences 

Угода про співпрацю 

Research Agreement 

2 роки з 

продовженням за  

згодою сторін 

Обговорено перспективи 

співробітництва, готуються 

заявки на проекти 

9 Норвегія Інститут 

географії 

НАНУкраїни 

Університету Осло 

University of Oslo 

Угода про співпрацю 

Research Agreement 

  

 



Кадри
Наукові працівники

Доктори наук

Кандидати наук

Без наукового ступеня

На 1 січня 2023 року в Інституті 73 працівників (спискового складу) 

з них - 49 наукових працівників

Чоловіки

Жінки
Середній вік наукових співробітників Інституту складає 49 років;  
докторів наук – 65 років,  кандидатів наук – 42 роки.



Кадри
Молоді вчені

ПОКАЗНИКИ

забезпечення молодими вченими (за станом на 31.12.2022)

Інститут географії НАН України

Молоді вчені Разом 

молодих 

вчених

З них

Науково-

керівний 

персонал

Головні 

наукові 

співро-

бітники

Провідні 

наукові 

співро-

бітники

Старші 

наукові 

співро-

бітники

Наукові 

співро-

бітники

Молодші 

наукові 

співро-

бітники

Головні, 

провідні, 

інженери 

та інші 

головні й 

провідні 

профе-

сіонали

Аспі-

ранти

Докто-

ранти

докто-

рів

канди-

датів/до

кторів 

філософі

ї

Без ступеня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

- - - 1 3 4 - 6 - 14 - 4 10



Робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення
науково-дослідної діяльності в ЗМІ




