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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ 

СТРАТЕГІЙ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІВНІЧНО-

ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ 
 

Зміни клімату та наслідки пов'язані з цим диктують свої умови, у зв'язку з чим 

особливої актуальності набувають питання прогнозування та адаптації до 

кліматичних трансформацій.  

Останнє десятиліття спостерігається негативний вплив аномальних природних 

явищ як на економічне та соціальне життя регіону, так і на життя всієї країни. 

Проте, значне зростання соціально-економічних збитків не можна пояснювати 

лише збільшенням числа аномальних явищ та щільністю населення у приморських 

та потенційно небезпечних районах. Основною причиною є все ж таки 

усвідомлення глобальності та невідворотності цієї проблеми, що призводить до 

необхідності точного обліку економічних втрат і готовності до прийняття 

непопулярних екстрених рішень, що стосуються соціальної життєдіяльності [1,2]. 

Прогнози, у тому числі пов'язані з процесами запобігання глобальним змінам 

клімату, підвищення ефективності процесів та часу прийняття економіко-

екологічних рішень в умовах динамічної зміни погодних умов, залежать від 

вироблення підходів до визначення природоємності різних галузей економіки та 

впливу на них погодно-кліматичних факторів (рис.1). 
 

 
 

Рис.1 Вплив погодно-кліматичних факторів на природоємні галузі. 
 

Загальновідомий факт, що клімат території є наслідком загальних географічних 

умов регіону, а також реалізації трьох кліматоутворюючих циклів, які знаходяться у 

взаємозв'язку: теплового балансу, водного балансу та загальної циркуляції 

атмосфери. 

Крім того, на них впливають географічні умови, які є провідними економіко-

екологічними факторами у формуванні протидій та адаптації до наростаючих 

антропогенних впливів, а саме географічна широта, висота над рівнем моря, взаємне 
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положення суші та моря, рельєф земної поверхні, морські течії, рослинний та 

сніговий покрив. 

Однією з головних особливостей гідрологічного режиму північно-західної 

частини Чорного моря є сезонна мінливість, пов'язана з географічним 

розташуванням, кліматичними умовами, впливом річкового стоку (рис.2).  Як 

відомо, у Чорному морі, особливо в його північно-західній частині, існує постійна 

вздовж берегова циркуляція циклонічного характеру, зі швидкістю потоку, що не 

перевищує 0,3 м/с. Основним фактором, що визначає характер переміщення вод 

досліджуваної акваторії, є вітер. 
 

 
Рис.2 Північно-західна частина Чорного моря 

 

У прибережних районах моря часто спостерігаються сгінно-нагінні явища, які, 

накладаючись на вже існуючу циркуляцію, створюють складну картину динаміки 

вод у просторово-часовій мінливості. До того ж, важливим моментом весняного 

сезону є вплив прісного стоку з Дніпро-Бузького лиману. 

Літній період характерний загальним ослабленням інтенсивності перенесення, всі 

напрямки вітру приблизно рівноймовірні. Вертикальний водообмін у цей період 

утруднений через яскраво виражену стратифікацію вод [3]. 

Маючи в своєму розпорядженні відомості про кліматичні особливості регіону, 

про природну повторюваність різних погодних умов, необхідність розробки 

оптимальної стратегії, яка передбачає відповідний комплекс заходів, повинен стояти 

в регіональному та національному пріоритеті. 
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