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ББааггрроовв   ММииккооллаа   ВВаассииллььооввиичч   
 

Народився 26 жовтня 1937 року в 
с. Новотроїцьке Херсонської області. В 1959 році 
закінчив Кримський державний педагогічний 
інститут.  

У трудовій біографії Миколи Васильовича - 
робота вчителем у сільській школі Ленінського 
району Кримської області (1959-1961), інженером-
геологом відділу регіональної геології Інституту 
мінеральних ресурсів м. Сімферополя (1961-1963), 
аспірантура, наукова та педагогічна діяльність у 
Кримському педінституті (1963-1969), а також 
політична діяльність: завідувач відділу науки і 
навчальних закладів Кримського обкому партії (1970-
1978), секретар Кримського обкому партії (1978-
1985), другий секретар Кримського обкому партії 
(1985-1988), завідувач сектором, заступник завідувача 

відділу партійного будівництва та кадрової роботи ЦК КПРС, м. Москва (1988-1989), 
перший секретар Кримського обкому партії (1989-1990), Голова Верховної Ради Криму 
(1990-1994). Саме в роки його перебування на посаді першого секретаря Кримського обкому 
партії в 1991 році Крим отримав статус автономної республіки. Микола Васильович був 
одним з авторів першої Конституції Криму, депутатом Верховної Ради України й депутатом 
Верховної Ради АРК.  

Проректор з перспективного розвитку Сімферопольського державного університету 
ім. М.І. Фрунзе (1994-1997), проректор з наукової роботи Сімферопольського 
держуніверситету (1997-1999), а з 1999 р. М.В. Багров був обраний ректором. Саме з 
ініціативи ректора Багрова М.В. указом президента України Сімферопольський державний 
університет ім. М.В. Фрунзе перейменований у Таврійський університет 
ім. В.І. Вернадського з присвоєнням йому статусу національного. 

Завдяки його участі в університеті створена кафедра «ЮНЕСКО», науково-дослідний 
центр технологій сталого розвитку, науково-освітній центр Київського інституту права, 
Інститут спелеології та карстології НАН України та Міністерства освіти і науки України. 

Наукову й педагогічну діяльність Микола Васильович активно поєднує з суспільною - 
очолює Раду ректорів вищих навчальних закладів Криму, є почесним президентом Малої 
академії наук школярів Криму «Шукач». З 2001 року М.В. Багров є головою Ради 
Кримського наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України, 
створеного в 1997 році як регіональну міжвідомчу установу, яка спрямовує зусилля вчених 
Автономної Республіки Крим і м. Севастополя на вирішення актуальних регіональних і 
загальнодержавних проблем. При кримському науковому центрі НАН України під 
головуванням Багрова М.В. створена Регіональна Рада сталого розвитку, до складу якого 
входять представники провідних наукових колективів Криму. 

З 2001 року М.В. Багров - доктор географічних наук, в 2003 р. він був обраний 
членом-кореспондентом НАН України, а в 2010 р. – академіком НАН України, член Президії 
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НАН України, дійсний член Академії інженерних наук України, член Національного 
комітету географів України, член Вченої Ради Українського географічного суспільства, 
академік Академії наук вищої школи України.  

Область наукових інтересів: проблеми розвитку й розміщення продуктивних сил 
Українського Причорномор'я й Криму; теоретичні питання сучасної географічної науки; 
проблеми трансформування регіональних господарських комплексів в умовах ринкової 
економіки; геоінформаційні технології сталого розвитку приморських територій України й 
Криму; рекреаційна географія; політична географія, у тому числі географія виборів; 
геополітика, у тому числі регіональна геополітика; геоекологія; сучасні соціокультурні 
процеси. 

Практична реалізація принципів переходу до сталого розвитку здійснюється в 
Науково-дослідному центрі "Технології сталого розвитку", створеному з ініціативи 
Багрова М.В. у ТНУ. Центр обладнаний сучасними технологіями геоінформаційного 
моделювання, що дозволяють розробляти стратегію економічної та екологічної політики 
Автономної Республіки Крим, розвитку його курортно-рекреаційного комплексу. В 2003 р. 
Науково-дослідний центр разом з Інститутом географії НАН України та Інститутом 
передових технологій (Київ) завершили роботу над створенням Атласу Автономної 
Республіки Крим (друкована й електронна версії). Ця робота стала першим регіональним 
аналогом створеного в Києві Національного атласу України. Редакційну раду атласу 
Автономної Республіки Крим очолює Багров М.В.  

Він - автор понад 200 наукових публікацій і 15 монографій. Його публікації зробили 
істотний внесок у розвиток уявлень про географічну своєрідність Криму і є навчальним 
матеріалом з соціально-економічної географії України й Криму. У роботах оригінально 
представлена геополітична роль Криму в Чорноморському регіоні як місце перетинання 
різних соціокультурних традицій, політичних впливів і унікальних природних комплексів. 
Багров М.В. - ідеолог Кримського регіоналізму, що створює школу послідовників. 

Також М.В. Багров - головний редактор журналів «Учені записки Таврійського 
національного університету ім. В.І. Вернадського» і "Геодинаміка регіону", науковий 
консультант журналу «Культура народів Причорномор'я», член редколегій наукових 
журналів «Геоінформатика», «Екологія навколишнього середовища і безпека 
життєдіяльності» і «Українського географічного журналу». 

Микола Васильович має звання заслуженого працівника освіти України й численні 
нагороди: ордена «Знак Пошани», Трудового Червоного Прапора, «За заслуги» ІІІ ступеня, 
князя Ярослава Мудрого V ступеня, орден Франції «Пальмова академічна гілка», знак 
відзнаки АРК "За вірність обов'язку". М.В. Багров визнаний гідним Державної премії 
України в сфері науки і техніки, за видатний особистий внесок у становлення й соціально-
економічний розвиток Автономної Республіки Крим йому присвоєне звання «Почесний 
кримчанин», а в 2007 р. - звання Героя України.  

В ознаменування заслуг Багрова Миколи Васильовича перед географічною наукою і 
Кримом Комісія з обліку й документації печер Української спелеологічної Асоціації 
присвоїла печері, яка розташована в районі головної вершини гори Чатирдаг - Еклізі-Бурун, 
ім'я Багрова (кадастровий номер 458-1 (2001)). Міжнародний Астрономічний Союз присвоїв 
малій планеті №5533 ім'я "Bagrov" (2000). 


