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Аннотація 

Актуальність теми. Розвиток країни та суспільства на сьогодні неможливо уявити без 

моря, яке є величезним середовищем для тисяч різних морських видів, і він давно став 

сферою одночасного перебування багатьох мільйонів людей. Проблеми охорони морського 

простіру давно набули глобального значення для всіх країн, так як ми всі знаємо, що море не 

має кордонів. Саме тому міжнародне співробітництво у цій галузі має виключне значення для 

всього світового співтовариства.   

Об’єктом дослідження є комплекс теоретичних і прикладних аспектів управління 

морською стратегією. 

Мета та задача дослідження. Метою та задачею дослідження є розробка відповідною 

для України Морської Стратегії та постанова конкретних кроків як її запустити на практиці 

Завданням роботи є аналіз категоріального апарату та інституціональної бази 

морської стратегії, методики стратегування в системі морського природокористування в 

морську транспротну галузь. 

Методи дослідження загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, 

застосування яких здійснюється у межах системного підходу. Дослідження ґрунтується на 

законах, директивах, актах які здійснюються запровадження морської стратегії в життя тих 

чи інших країн, наслідки яких відображаються у реальному житті суспільства. Специфіка 

тематики дослідження обумовила використання методу прогнозування у двох його основних 

формах – моделювання та екстраполяції, що дозволило сконструювати майбутню модель 

державної політики щодо впровадження морської стратегії та відновлення акваторії Чорного 

та Азовських морів. 

Матеріалами дослідження є нормативно-правові акти та директиви Європейського 

Союзу з питань екології та морської стратегії, в середньому кожна морська стратегія тих чи 

інших країн складає сто сторінок.  

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. У магістерській роботі 

досліджено та обґрунтовано сутність процесу управління системою морської стратегії різних 

держав. 

Практичне значення одержаних результатів. Висновки та рекомендації роботи 

доведені до рівня конкретних рекомендацій і можуть бути використані у практичній 

діяльності морського стратегування України. 

Апробація результатів дослідження: Я не брав участі у кондеренціях, колоквіумах 

щодо публікацій.  

Структура дипломної роботи. Логіка дослідження зумовила структуру дипломної 

роботи: спершу був вступ, та розкриття основних моментів цієї роботи та її цілі. У першому 

розділі розглядались теоретичні засади, державні механізми управління та норми 

екологічного стану морських вод, які в цілому давали поняття що таке морська стратегія. У 

другому розділі була розкрита методологія стратегування, а саме досвід запровадження 

морської стратегії різними країнами Європейського Союзу, це була поверхнісна оцінка. Опис 

заходів які ми можемо запровадити завдяки Європейського союзу та й сучасний стан 

акваторій України, а саме Азовського та Чорного Морю. В останньому розділі я більш 

детально розглянув Морську Стратегію Болгарії, вирішив що ми маємо мойже однакові для її 

реалізації, і що це найбільш наближено до нас, також написав українську програму 

запровадження морської стратегії та свої ідеї для її реалізації, сподіваюсь що вони мають 

сенс. Список використаних джерел склав 42 пункта, загальний об’єм роботи склав 110 

сторінок. 
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SUMMARY 

 

     Actuality of theme. The development of the country and society today cannot be 

imagined without the sea, which is a huge environment for thousands of different 

marine species, and it has long since become a realm of residence for many millions 

of people. The problems of maritime space protection have long become of global 

importance for all countries, since we all know that the sea has no borders. That is 

why international cooperation in this field is of the utmost importance for the entire 

world community. 

 

    The object of the research is complex of theoretical and applied aspects of 

maritime strategy management. 

 The purpose and tasks of the study. The method and task examines the mailing for 

the Maritime Strategy for Ukraine and the solution of concrete steps how to allow it in 

practice. 

    Research methods. General scientific and special methods of cognition, the 

application of which is carried out within the framework of a systematic approach. 

The research is based on the laws, directives, acts that implement the maritime 

strategy in the lives of certain countries, the consequences of which are reflected in 

the real life of society. The specifics of the research subject led to the use of the 

prediction method in its two main forms - modeling and extrapolation, which allowed 

to construct a future model of state policy for the implementation of maritime strategy 

and the restoration of the Black Sea and Azov seas.  

    The study is based on regulations and directives of the European Union on 

ecology and maritime strategy, with an average of one hundred pages per maritime 

strategy. 

    Results, their novelty. In the master's work investigates and substantiates the 

essence of the process of managing the maritime strategy system of different 

countries. 

    The practical significance of the results obtained. The conclusions and 

recommendations of the work are brought to the level of specific recommendations 

and can be used in the practical activities of maritime strategy of Ukraine. 

    Key words: measures to prevent marine pollution, pollution of the marine 

environment, responsibility for marine pollution, marine strategy, zoning. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Розвиток країни та суспільства на сьогодні 

неможливо уявити без моря, яке є величезним середовищем для тисяч різних 

морських видів, і він давно став сферою одночасного перебування багатьох 

мільйонів людей. Проблеми охорони морського простіру давно набули 

глобального значення для всіх країн, так як ми всі знаємо, що море не має 

кордонів. Саме тому міжнародне співробітництво у цій галузі має виключне 

значення для всього світового співтовариства.   

Об’єктом дослідження є комплекс теоретичних і прикладних аспектів 

управління морською стратегією. 

Мета та задача дослідження. Метою та задачею дослідження є розробка 

відповідною для України Морської Стратегії та постанова конкретних кроків як 

її запустити на практиці 

Завданням роботи є аналіз категоріального апарату та інституціональної 

бази морської стратегії, методики стратегування в системі морського 

природокористування в морську транспротну галузь. 

Методи дослідження загальнонаукових та спеціальних методів пізнання, 

застосування яких здійснюється у межах системного підходу. Дослідження 

ґрунтується на законах, директивах, актах які здійснюються запровадження 

морської стратегії в життя тих чи інших країн, наслідки яких відображаються у 

реальному житті суспільства. Специфіка тематики дослідження обумовила 

використання методу прогнозування у двох його основних формах – 

моделювання та екстраполяції, що дозволило сконструювати майбутню модель 

державної політики щодо впровадження морської стратегії та відновлення 

акваторії Чорного та Азовських морів. 
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Матеріалами дослідження є нормативно-правові акти та директиви 

Європейського Союзу з питань екології та морської стратегії, в середньому 

кожна морська стратегія тих чи інших країн складає сто сторінок.  

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. У 

магістерській роботі досліджено та обґрунтовано сутність процесу управління 

системою морської стратегії різних держав. 

Практичне значення одержаних результатів. Висновки та рекомендації 

роботи доведені до рівня конкретних рекомендацій і можуть бути використані у 

практичній діяльності морського стратегування України. 

Апробація результатів дослідження: Я не брав участі у кондеренціях, 

колоквіумах щодо публікацій.  

Структура дипломної роботи. Логіка дослідження зумовила структуру 

дипломної роботи: спершу був вступ, та розкриття основних моментів цієї 

роботи та її цілі. У першому розділі розглядались теоретичні засади, державні 

механізми управління та норми екологічного стану морських вод, які в цілому 

давали поняття що таке морська стратегія. У другому розділі була розкрита 

методологія стратегування, а саме досвід запровадження морської стратегії 

різними країнами Європейського Союзу, це була поверхнісна оцінка. Опис 

заходів які ми можемо запровадити завдяки Європейського союзу та й сучасний 

стан акваторій України, а саме Азовського та Чорного Морю. В останньому 

розділі я більш детально розглянув Морську Стратегію Болгарії, вирішив що ми 

маємо мойже однакові для її реалізації, і що це найбільш наближено до нас, 

також написав українську програму запровадження морської стратегії та свої 

ідеї для її реалізації, сподіваюсь що вони мають сенс. Список використаних 

джерел склав 42 пункта, загальний об’єм роботи склав 110 сторінок. 
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ВИСНОВКИ 

1.На даний момент Україна знаходиться в ненайкращому своєму стані, в 

стані кризи, війні, та втративши акваторії Чорного Моря, Автономну Республіку 

Крим, та місто Севастополь.  

2.Країна все меньше й меньше має морського товарообігу з іншими 

країнами, в тому числі це пов’язано з загостренням російсько-українських 

відносин. Але в цій дипломній роботі були морські стратегії різних країх, в тому 

чилі Сполученого Королівства, Швеції, Фінляндії, Польщі та Болгарії. І в них 

були виділені найкращі для України варіанти подальшого розвитку, окрім того 

що є в сучасному плані українського розвитку моря, та й планів розвитку 

портів, які на даний момент є фундаментом морської стратегії тих чи інших 

країн.  

3.Неможливо не підкреслити незадовільний стан екології у акваторіях 

Чорного та Азовських морів, та як іх можливо вирішити, як мінімум ми повинні 

зберегти те що вже маємо, звідси й виходить концепція сталого розвитку, при 

якої би могла розвиватись Україна в морському плані, та й морське середовище 

мало би меньші викиди. В тому числі й закони та міри які би були направлені на 

скорочення викидів продуктів людської життєдіяльності до моря. В тому числі 

й тих елементів що мають екологічний ризик. Також у праці була зазначена 

необхідна законодавча база для запровадження морської стратегії та її 

регулювання.  

4.В понятті «морська стратегія» ми прийшли к висновку, що сюди входять 

не тільки й моря, але й річки, а саме розвиток річкових перевізок, та й річкового 

туризму. Авжеж неможливо запровадити морську стратегії, без регулювання, 

для цього теж були розписані певні механизми.  
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5.Якщо підсумувати всю роботу, то можливо прийти к висновку, що для 

того щоб в українській морській стратегії та взагалі в Україні було все добре, 

для цього повинна бути певна робота, поки її ні, поки ми маємо багато 

бюрократичних засад, слабку економіку, мало інвестицій, особливо 

європейських, до яких дуже прагне Влада – до тих пір ми не будемо мати 

результату.  

6.Як мені здається зараз період коли Україна стоїть на розпутті, і як зараз і 

буде, так буде і пізніше. Тому поки ми все не зруйнували, ми повинні 

скористатися тим що маємо, та реалізувати його. І не відставати у розвитку від 

інших країн Європейського Союзу на 30-40 років. І як мені здається краще все 

це зробити завдяки  європейського досвіду, який вже, для того щоб не 

придумувати «велосипед», а саме залучати європейських спеціалістів та 

іностранних європейських студентів, саме вони нам зможуть у цьому питанні 

допомогти. 
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