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У 2021 р. Інститут проводив дослідження з 17 науково-дослідних тем.

З них:
за Цільовою комплексною міждисциплінарною програмою наукових досліджень НАН України з проблем сталого

розвитку та раціонального природокористування в умовах глобальних змін навколишнього середовища на 2020-

2024 рр. 1 тема, 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, 3 теми – за Цільовою комплексною програмою ВНЗ НАН України

«Розвиток геологічних, геофізичних наук, технологій і нарощування ресурсів корисних копалин в Україні та

вивчення, прогнозування і мінімізація надзвичайних ситуацій», 6 тем – за відомчою тематикою. Виконувались 5

договірних тем: за довором з Міжнародною організацією з міграції (МОМ), Департаментом соціології та суспільсної

географії Університету Осло (Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo) (грант), з ТОВ

«Український науково-проектний іститут цивільного будівництва» («УКРНПІЦИВІЛЬБУД»), з громадською

організацією «Екопарк Осокорки», ТОВ «Українська будівельна реновація». 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) та картографії. В установі працює 73

співробітники (списковий склад), з них – 48 наукових, в т.ч. – 9 докторів,

– 24 кандидати наук, – 15 без ученого ступеня.



Тема: «НАУКОВИЙ СУПРОВІД 
ВПРОВАДЖЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 2030 В УКРАЇНІ ТА ЇЇ 
РЕГІОНАХ» (2020-2024)

Наук. кер. акад. НАН України Л.Г. Руденко 

Відповідальні виконавці: Л.Г. Руденко,
Є.О. Маруняк, В.М. Чехній, А.А. Мозговий,
О.В. Голубцов, С.А. Лісовський, О.Л.
Дронова, Ю.М. Фаріон

Здійснено аналіз стратегій сталого
розвитку усіх областей України з метою
виявлення пріоритетності стратегічних
цілей регіонального розвитку за період
2021-2027 рр. Визначені можливі
напрями подолання означених прогалин
в стратегіях територіального розвитку.
Виявлені розбіжності у стратегіях
сталого розвитку свідчать про
доцільність розробки (уточнення)
Стратегії сталого розвитку України до
2030 р. та національного плану дій

Перший пріоритет – економічна

складова «конкурентоздатна

економіка, інновації, смарт-

спеціалізація»

Перші - в 14 регіонах, другі - в 6, треті -

в 5, згадувались у всіх регіонах + ціль

«стала регіональна економіка», яка

визначена пріоритетною в 3 областях.

пріоритетність

виконання для

регіонів України цілі

6 з числа Цілей

2030.

Другий пріоритет – соціальна

складова

«розвиток людського капиталу,

покращення якості життя»,

Визначена першою і другою в 6

регіонахТретій пріоритет – екологічна

складова

«забезпечення екологічної безпеки,

якісних умов навколишнього

середовища»,

не стали першими в жодному регіоні, в

середньому розташовуються тільки на

4-му місці серед стратегічних цілей

розвитку регіонів.

Пріоритетність стратегічних цілей, визначених в 

регіональних стратегіях розвитку регіонів України

2021-2027 рр. АНАЛІЗ



ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЗАГРОЗ І ВИКЛИКІВ ЗБАЛАНСОВАНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

(2020-2021 рр.)

Наук. кер. акад. НАН України Л.Г. Руденко

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

Реалізована у 2021 р. частина ГІСзІв/АтІС

Вперше в Україні розроблено
методологію створення
Атласної інформаційної
системи загроз сталому
розвитку регіонів держави
(АтІС) та створено її прототип
стосовно потенційних
техногенних загроз. Під АтІС
розуміються систематизовані
цільові просторові знання в
електронній формі, що
підтримують орієнтовану на
користувача комунікацію з
метою досягнення
інформаційних цілей при
обґрунтуванні прийняття
рішень.



ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЗАГРОЗ І ВИКЛИКІВ ЗБАЛАНСОВАНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Клієнт АтІС 
AtEx

αКлієнт АтІС

Розширення 

АтІС_ФЕ

αКлієнт АтІС

Загальний інтерфейс 

Клієнта АтІС AtEx

(Фронт-Енд АтІС –

АтІС ФЕ)



Райони потенційної трансформації розсипних родовищ

Морфоструктурно-неотектонічний аналіз з метою виявлення ознак впливу неотектонічно активних 
лінійних морфоструктур на формування, просторову локалізацію та збереженість розсипних родовищ

Розроблено методичні рекомендації для здійснення морфоструктурно-неотектонічного аналізу лінійних морфоструктур при
проведенні пошуково-прогнозних робіт в районах поширення окремих видів розсипних родовищ (2017-2021 рр.)
(Р.О. Спиця, С.В. Жилкін, Г.В. Романенко)

Морфоструктурно-неотектонічні умови 
Формування і трансформації  розсипних родовищ

Середньоновітній

підетап

Пізньоновітній

підетап

Ранньоновітній
підетап



Розробка мінеральної сировини

по регіонах України

кар’єрним способом

Палеогеографічні чинники та методи дослідження утворення і накопичення мінеральної сировини в контексті 

розширення перспектив нарощування запасів корисних копалин в Україні (№ 0117U004908, 2017-2021 рр.)

А.С. Івченко, Ж.М. Матвіїшина, С.П. Дорошкевич, С.П. Кармазиненко, А.С. Кушнір, О.В. Мацібора

Інститут географії НАН України, сектор палеогеографії

Перм (P)

Лопінгій (P3)
Чангсінг

Вучапінг

Гвадалупій (P2)

Капітаній

Вордій (Казаній) (P2kz)

Родій (Уфімій) (P2u)

Цисуралій (P1)

Кунгур (P1k)

Артин (P1ar)

Сакмар (P1s)

Асселій (P1a)

Карбон

Пенсильваній 

(С)

Верхній (C3)
Гжельський (C3g)

Касімовський (C3k)

Середній (C2)
Московський (C2m)

Башкирський (C2b)

Карбон. 

Міссісіпій (C)
Нижній (C1)

Серпуховський (C1s)

Візей (C1v)

Турней (C1t)

Девон (D)

Пізній (D3)
Фаменський (D3fm)

Франський (D3f)

Середній (D2)
Живет (D2zv)

Ейфель (D2ef)

Ранній (D1)

Емс (D1e)

Празький (D1p)

Лохковський (D1l)

Силур (S)

Пржидоль (S2p)

Лудлов (S2ld)
Лудфорд

Горст

Венлок (S1v)
Гомерій

Шейнвуд

Лландовер (S1l)

Телицький

Аерон

Руддан

Ордовік (О)

Пізній (O3)

Хірнантський

Катський

Сандбський

Середній (O2)
Дарривільський

Дапінгський

Ранній (O1)
Флойський

Тремадокський

Кембрій Є

Пізній (Є3)

Батирбайський (Є3bt)

Аксайський (Є3ak)

Сакський (Є3s)

Аюсокканський (Є3as)

Середній (Є2)
Майський (Є2m)

Амгінський (Є2am)

Ранній (Є1)

Тойонський (Є1tn)

Ботомський (Є1b)

Атдабанський (Є1at)

Томмотський (Є1t)

Крейдовий

(К)

Верхній (K2)

Маастрихтський (K2m)

Кампанський (K2km)

Сантонський (K2s)

Коньякський (K2k)

Туронський (K2t)

Сеноманський (K2c)

Нижній (K1)

Альбський (K1alb)

Аптський (K1apt)

Баремський (K1br)

Готерівський (K1g)

Валанжинський (K1v)

Беріаський (K1b)

Юрський

(J)

Верхній (J3)

(Мальм)

Титонський (J3tt)

Кімериджський (J3km)

Оксфордський (J3o)

Середній (J2)

(Доггер)

Келовейський (J2k)

Батський (J2bt)

Байоський (J2b)

Ааленський (J2a)

Нижній (J1)

(Лейас)

Тоарський (J1t)

Плінсбахський (J1p)

Синемюрський (J1s)

Геттангський (J1h)

Тріасовий

(T)

Верхній (T3)

Ретський (T3r)

Норійський (T3n)

Карнійський (T3c)

Середній (T2)
Ладинський (T2l)

Анізійський (T2a)

Нижній (T1)
Оленьокський (T1o)

Індський (T1i)

Четвертинна (Q)

Голоцен (Н)

Плейстоцен (Р)

Тарантіан

Іоній

Калабрій

Неогеновий (N)

Пліоценова

Гелазький

П’яченський

Занклійський

Міоценова

Месинський

Тортонський

Серавалійський

Лангський

Бурдигальський

Аквітанський

Палеогеновий (Р)

Олігоценова
Хаттський

Рюпельський

Еоценова

Приабонський

Бартонський

Лютецький

Іпрський

Палеоценова

Танетський

Зеландський

Данський

Предметом дослідження є палеогеографічні обстановки, що 

існували протягом геологічних ер фанерозою, як передумови утворення 

окремих типів мінеральної сировини (корисних копалин) на території 

України та закономірності її формування.

Розроблені методологічні засади дослідження палеогеографічних 

передумов формування, нагромадження, локалізації та подальшої 

консервації мінеральної сировини екзогенного походження України 

протягом фанерозою (на прикладі деяких відомих родовищ корисних 

копалин вуглеводневої, гірничо-хімічної та гірничорудної сировини, 

солей, будівельних матеріалів тощо, що утворилися за сприятливих 

палеогеографічних умов протягом окремих періодів палеозойської, 

мезозойської та кайнозойської ер фанерозою)

Створені палеогеографічні текстові реконструкції природних умов, 

що існували у межах сучасних кордонів України протягом практично усіх 

періодів та епох палеозойської, мезозойської та кайнозойської ер 

фанерозою, з зазначенням ймовірного просторового розподілу ділянок 

суходіл–море та визначенням формування можливих сприятливих умов 

утворення і накопичення на них окремих видів мінеральної сировини.

Дослідження за темою спрямовані на вирішення 

теоретичних і прикладних питань, актуальних 

щодо визначення перспектив розвитку 

сировинної бази корисних копалин екзогенного 

походження, утворених протягом окремих 

періодів палеозойської, мезозойської і 

кайнозойської ер фанерозою та пов’язаних з 

тогочасними відкладами України. Основні 

результати досліджень представлені у зібраних 

та проаналізованих матеріалах (текстові 

матеріали, стратиграфічні схеми, геологічні 

картосхеми і розрізи, палеогеографічні 

реконструкції тощо) і резюмуються у заключному 

звіті .



МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  (2017-2021 рр.)

Наук. кер. акад. Руденко Л.Г.

Відповідальні виконавці: Руденко Л.Г., Поливач К.А.,
Лейберюк О.М., Вишня М.М., Підгрушний Г.П.,
Покляцький С.А., Іваненко Є.І., Байдіков І.А.,
Шабашова Л.Ю.

Розроблена методологія оцінювання ризиків
виникнення надзвичайних ситуацій і показане
місце в ній географічних підходів. Здійснено
апробацію методики оцінювання ризиків на
прикладі модельних областей. Оцінено ризики НС в
природно-господарських регіонах України –
Київському та Лівобережному Придніпров’ї.



МІСЬКА МЕРЕЖА УКРАЇНИ: ЗРІЗ 
ІСТОРИЧНИХ ЗМІН І ЇХ КАРТОГРАФУВАННЯ 

З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (2021-2025 

рр.)

Наук. кер. акад. НАН України Руденко Л.Г.

Відповідальні виконавці: Руденко Л.Г.,
Бочковська А.І., Поливач К.А., Санталова
С.О., Лейберюк О.М.

Розроблено концептуальні
положення дослідження.
Досліджено умови
формування міської мережі
України (кінець XIX – початок
XXI ст.). На основі створеної
бази даних було побудовано
ряд карт, що характеризують
динаміку зміни людності
міських поселень в періоди
між 1897-1926, 1926-1939,
1939-1959, 1959-1970, 1970-
1979, 1979-1989, 1989-2001,
2001-2020, 1897-2020 рр.



Обґрунтовано види оцінювання різних типів 

ландшафтів для цілей просторового планування в 

Україні та геоінформаційні методи такого оцінювання

(О.Г.Голубцов, В.М.Чехній, Л.Ю.Сорокіна, Л.М.Тимуляк 

та ін.)

Види оцінювання

Рівень біорізноманіття

Потенціал розвитку біотопів та підвищення рівня біорізноманіття

Рівень ландшафтного різноманіття

Природна родючість ґрунтів

Поповнення запасів ґрунтових вод

Захист ґрунтових вод до забруднення хімічними і органічними 

речовинами

Самоочищення поверхневих вод від забруднюючих речовин 

Утримання вологи

Захист від повені

Комфортність місцевого клімату 

Потенціал утримання (поглинання) парникових газів та інших викидів 

(захист клімату)

Придатність використання відновлюваних (екологічно чистих) джерел 

енергії 

Естетична привабливість ландшафтів

Привабливість ландшафтів для туризму і відпочинку

Принципова схема оцінювання

Модель геообробки даних в ГІС



Інвентаризовано та систематизовано інформацію щодо досліджених розрізів

четвертинних відкладів окремих регіонів України (Нижнє та Середнє Побужжя, 

Середнє Придніпровʼя, Приазов'я); розроблено проект структури палеогеографічної 

бази даних (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-орієнтованих гіс-застосунках

Об’єкти палеоґрунтознавчого вивчення природи голоцену  на території 

України та їх зіставлення з стратиграфічною схемою й археологічною 

періодизацією

Методологія поетапних реконструкцій природних умов рівнинної території України у четвертинному періоді та її

реалізація в геоінформаційній системі (№ 0121U107465, 2021-2024 рр.)



Трансформованість та стійкість природно-антропогенних геоморфосистем (2018-2021 рр.)
Проведено районування території України за ступенем трансформованості геоморфосистем під впливом основних видів
антропогенної діяльності. Обґрунтовано методичні підходи до інтегрального оцінювання трансформованості та стійкості
природно-антропогенних геоморфосистем території України та її регіонів. Укладено Заключний звіт. (Р.О.Спиця, В.П.Палієнко,
А.В.Матошко, О.Б.Багмет, Є.О.Мирижук, М.Л.Антощук, Г.В.Кучма, Г.В.Романенко, С.В.Жилкін).

Районування території України за ступенем трансформованості
геоморфосистем під впливом: житлового і промислового будівництва (А) 

будівництва і експлуатації автомагістралей (Б)

А Б

Техногенні просадки  поверхні над шахтними полями Кривбасу

Кількісна оцінка антропогенних змін рельєфу 
території Бабиного яру 

Гіпсометричні моделі рельєфу району Бабиного яру: А – станом 
на 30-ті роки ХХ ст; Б – станом на початок ХХІ ст



ПЕРЕДУМОВИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

ФОРМУВАННЯ 

МЕТРОПОЛІСНИХ 

РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

(2017-2021 рр.) 

Розроблено методику типізації 

територіальних громад 

метрополісного регіону за 

рівнем соціально-економічного 

розвитку, інтенсивністю й 

диверсифікованістю 

розселенських, виробничо-

логістичних та інноваційних, 

обслуговуючих, 

адміністративно-управлінських 

та бюджетних функцій, яку 

апробовано на прикладі  

Київського метрополісного

регіону. Визначено 

передумови, чинники та 

перспективні напрями 

формування метрополісів та 

метрополісних регіонів України. 

(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)

Формування ядра суцільної забудови Києва, 1976 – 2018 рр.

Зелені насадження Києва, 1985 – 2018 роки





ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК МІСТ УКРАЇНИ 

(МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ) (2017-2021 рр.)
Розроблено методологію та здійснено оцінку збалансованості розвитку великих, середніх та малих міст України за 

чотирма блоками індикаторів (економічними, екологічними, соціальними, доступності) та інтегральним індексом. 

Укладено картосхеми, що відображають співвідношення екостабілізуючих просторів та забудови в межах 153 міст. 

Розроблено рекомендації щодо забезпечення збалансованого міського розвитку та формування відповідної політики 

в Україні. (С.А.Лісовський, чл.-кор. НАН України Є.О.Маруняк, І.В.Гукалова, А.А.Мозговий, С.А.Покляцький та ін.). 



ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК МІСТ УКРАЇНИ 

(МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ)



ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК МІСТ УКРАЇНИ 

(МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ)



Макет веб-сторінки ГІС-застосунку для управління даними палеоґрунтознавчих 
досліджень голоцену України 

http://paleo-holocen.000webhostapp.com/
18

НДР для молодих вчених НАН України «Розробка веб-орієнтованого гіс-застосунку для управління даними

палеоґрунтознавчих досліджень голоцену в умовах адаптації до кліматичних змін» (№ 0121U111928, 2021-2022 рр.)

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

http://paleo-holocen.000webhostapp.com/


Структурно-геоморфологічні і неотектонічні дослідження в районі будівництва житлового комплексу по 
вул. Джона Маккейна, 5 у Печерському районі м. Києва

(дорговір з ТОВ «Українська будівельна реновація)

Проведено великомасштабні структурно-геоморфологічні і неотектонічні дослідження лівобережжя середньої течії р. Либідь. З
урахуванням даних великомасштабних інженерно-геологічних вишукувань та проведених досліджень уточнено схему
геоморфологічної та неотектонічної будови території. Здійснено оцінку активності виявлених на ділянці неотектонічно активних
розломів та їх можливого впливу на стійкість геоморфосистем в районі будівництва (Р.О. Спиця, С.В. Жилкін, Г.В. Романенко)

Тривимірна модель рельєфу району дослідження
Наотектонічно активні розломи Геологічний розріз зони 

активного  розлому 



Проведення геоморфологічних досліджень лівобережної заплави р. Дніпра в районі розміщення Екопарку
«Осокорки» та прилеглих територій (від вул. Колекторної на південь до с. Гнідин) з метою уточнення 

будови рельєфу та рельєфоутворювальних відкладів, ролі рельєфу у формуванні й збереженні місцевих 
ландшафтів та розроблення наукових рекомендацій щодо збереження і розширення площ 

природоохоронних територій (договір з Громадською організацією «Екопарк Осокорки»)

Виконано уточнено будову рельєфу і рельєфоутворювальних відкладів лівобережної заплави р. Дніпра в межах території екопарку
«Осокорки» та на прилеглих територіях. Здійснена оцінка антропогенних трансформацій рельєфу протягом останнього століття.
Проведене великомасштабне геоморфологічне картографування території дослідження. Обгрунтовано рекомендації щодо
розширення природоохоронної зони екопарку «Осокорки» (Р.О. Спиця, С.В. Жилкін, Г.В. Кучма)

Геоморфологічна будова району екопарку «Осокорки» Геологічна будова 

осадового чохла
Четвертинні відклади долини р. Дніпра



Використання результатів досліджень 

у галузях економіки
Назва розробки (автори) Призначення Вид тематики Загальне 

фінансування за 

всі роки 

створення 

розробки

(млн. грн.)

Показники результативності, 

значення для галузей економіки, 

економічна ефективність

Місце 

впровадження

Дата 

впроваджен

ня

Перспективи 

подальшого 

використання

Бази геопросторових даних 

щодо техногенної безпеки, 

нерухомих пам'яток 

культурної спадщини та 

об'єктів природно-

заповідного фонду України

(акад. НАН України 

Л.Г.Руденко,

К.А.Поливач,

А.І.Бочковська, 

В.С.Чабанюк,

О.М.Лейберюк,

С.О.Санталова)

Управління 

культурної і 

природною 

спадщиною

II. Програмно-

цільова та 

конкурсна 

тематика НАН 

України

2,615 Точні геопросторові дані щодо 

техногенної безпеки, нерухомих 

пам'яток культурної спадщини та 

об'єктів прирородно-заповідного 

фонду.

Державна служба з 

надзвичайних 

ситуцій

22.02.2021 Підготовка проєктів

планів управління 

ризиками затоплення.

Методичні рекомендації 

щодо розроблення 

комплексних планів 

просторового розвитку 

території територіальної 

громади та інших видів 

містобудівної документації 

на місцевому рівні

(О.Г.Голубцов,

член-кор. НАН України 

Є.О.Маруняк,

С.А.Лісовський,

В.М.Чехній,

Ю.М.Фаріон)

СЕО 

містобудівної 

документації на 

місцевому рівні

III. Відомча 

тематика

1,823 Методичні рекомендації здійснення

ландшафтного планування та

проведення СЕО на рівні ОТГ при

створені містобудівної документації

на місцевому рівні. Наведено

приклади практичної реалізації,

розроблено ілюстрації для

візуального представлення процедур

та послідовності робіт.

Міністерство 

розвитку громад та 

територій України

11.12.2021 СЕО містобудівної 

документації 

місцевого рівня в 

об'єднаних 

територіальних 

громадах України



Використання результатів досліджень
у галузях економіки
Основні місця впровадження

Міністерство культури 
та інформаційної
політики України

Заклади вищої освіти

Громадські
природоохоронні

організації

Обласні державні 
адміністрації

Офіс генерального 
прокурора та обласні

прокуратури

ВПРОВАДЖЕНО

Міністерство розвитку 
громад і територій

Український науково-
проектний інститут

цивільного
будівництва

«УКРЦИВІЛЬБУД»

Об’єднані
територіальні громади



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 65,12 - - - 61 22 - 42 47 

 



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 2021 року в Інституті 73 працівники (спискового складу) 

з них - 48 наукових працівників

Жінки

Чоловіки

Середній вік наукових  співробітників  Інституту  складає 49 років



Кадри
Молоді вчені

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

Докторів 

філософії

Без 

ступеня

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - 2 4 3 - 11 - 20 - 6 - 14

ПОКАЗНИКИ 

забезпечення молодими вченими (за станом на 31.12.2021) 
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