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АНОТАЦІЯ 
Актуальність теми.Морська природоохоронна стратегія України  - це 

довгострокова стратегія, яка спрямована на визначення засад державної 
морської природоохоронної політики України.Морська природоохоронна 
стратегія України,  сприятиме збалансованому розвиткові приморських 
регіонів удосконаленню механізмів управління станом довкілля Чорного і 
Азовського морів, та налагодженню позитивних тенденцій з соціально-
економічного та екологічного розвитку України. В основі сучасної 
вітчизняної методології регулювання морськрї діяльності лежать праці 
Винникова В.В., Макогона Ю.В., Котлубая М.И., Лукьяновича Н.В., 
Могилѐвкина И., Машканцевой С.А, Ковшун, Н. Е. , та інших.  

Реалізація мети роботи  окреслила наступні завдання дослідженя: 
визначити сучасний стан та екологічні проблеми морських екосистем 
Чорного та Азовського морів; оцінити стан та перспективи розвитку 
морського рибальства,  морських перевезень та морських портів України; 
проаналізувати закономірності формування фінансування  
природоохоронних проектів; дослідити капітальні інвестиції та поточні 
витрати на охорону навколишнього середовища за рахунок коштів 
Державного бюджету та інвестиції в портову галузь України; 
охарактеризувати особливості Морської стратегіі України та підвищення 
ефективності управління морською діяльністю і збільшення її вкладу в 
соціально-економічний розвиток України. 

Об’єктом дослідження є комплекс теоретичних і прикладних аспектів 
провадження заходів реалізації Морської стратегії України. 

Предметом дослідження є основні умови формування і реалізації 
ефективної морської природоохоронної діяльності та Морської стратегії 
України. 

Методи дослідження. Були використані як загальнонаукові методи 
наукового пізнання, так і спеціальні методи економічних досліджень. 
Монографічний та історичний методи було використано при аналізі етапів 
формування та розвитку морської діяльності України. Системно-структурний 
аналіз було використано при визначенні розвитку морського рибальства,  
морських перевезень та морських портів. Статистично-економічні методи 
було використано при встановленні стану морської галузі. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. У 
магістерській роботі оцінено та проаналізовано морську природоохоронну 
діяльність та Морську стратегію України. 

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням 
галузі застосування.Висновки та рекомендації роботи доведені до рівня 
конкретних рекомендацій і можуть бути використані у практичній діяльності 
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 
Мінінфраструктри України. 

Перелік ключових слів: екологічні проблеми, морське рибальство, 
морські порти, капітальні інвестиції, фінансування, Морська стратегія, 
морська діяльність, управління. 
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SUMMARY 

 

Relevance of the subject.  The Marine Environmental Strategy of Ukraine 

is a long-term strategy aimed at defining the principles of the state marine 

environmental policy of Ukraine.  The Marine Environmental Strategy of Ukraine 

will contribute to the balanced development of the coastal regions, the 

improvement of mechanisms for managing the environment of the Black and Azov 

Seas, and the establishment of positive trends in socio-economic and 

environmental development of Ukraine.  The basis of modern domestic 

methodology for regulating the maritime activities are the works of Vynnikov VV, 

Makogon YV, Kotlubaya MI, Lukyanovich NV, Mogilevkina I., Mashkantseva 

SA, Kovshun, NE,  and others. 

Realization of the purpose of the work outlined the following tasks of the 

research: to define a modern condition and ecological problems of the marine 

ecosystems of the Black and Azov seas;  to assess the state and prospects of sea 

fishing development, sea transportation and seaports of Ukraine;  to analyze the 

patterns of formation of financing the environmental projects;  to study capital 

investments and current expenditures on the environmental protection at the 

expense of the State budget and investments in the port industry of Ukraine;  to 

characterize the features of the Maritime Strategy of Ukraine and the increase of 

the efficiency of maritime management and the increase of its contribution to the 

socio-economic development of Ukraine. 

The object of the research is a set of theoretical and applied aspects to 

implement the measures for realizing the Marine Strategy of Ukraine. 

The subject of the study is the basic conditions for the formation and 

implementation of the effective marine environmental activities and the Marine 

Strategy of Ukraine. 

Research methods.  Both general scientific methods of the scientific 

knowledge and special methods of economic research were used.  Monographic 

and historical methods were used in the analysis of the stages of the formation and 

the development of the maritime activities in Ukraine.  System-structural analysis 

was used to determine the development of sea fishing, sea transport and seaports.  

Statistical and economic methods were used to determine a state of the maritime 

industry. 

Results, their novelty, theoretical and practical significance.  The master's 

thesis evaluates and analyzes the marine conservation activities and the Marine 

Strategy of Ukraine. 

Recommendations for using the results of the work with the indication of 

the field of application.  Conclusions and recommendations of the work are 

brought to the level of specific recommendations and can be used in the practice of 

the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine, the 

Ministry of Infrastructure of Ukraine. 

Key words: environmental issues, sea fishing, seaports, capital investment, 

financing, Marine Strategy, Maritime Activities, Management. 
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ВСТУП  

 

Актуальність теми. До середини ХХ сторіччя  морській діяльності 

технічно були доступні майже всі ресурси і простори Світового океану.  

Однак міжнародні умови морської діяльності стали посилюватися і 

змінюватися в гіршу сторону для багатьох країн, серед яких опинилася і 

Україна.   

На сьогодні, гострими проблемами морської діяльності України є  

збереження біорізноманіттята відновлення морських ресурсів, управління 

станом довкілля Чорного і Азовського морів,  стримування евтрофікації, 

зменшення небезпечних і шкідливих токсинів, запобігання розповсюдженню 

інвазивних чужорідних видів, зменшення впливу людської діяльності  на 

морському дні, зменшення засміченості морів та пляжів, а також зменшення 

забруднення підводним шумом. Все це є метою морської стратегії України. 

Впроваджені в даний час заходи, які покращують стан морського 

середовища, є основою для заходів морської стратегії України.   

Морська природоохоронна стратегія України на період до 2036 року 

визначає головні засади розвитку морської природоохоронної політики 

України та розроблена у відповідності до вимог Угоди про Асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони. Морська природоохоронна стратегія України,  сприятиме 

збалансованому розвиткові приморських регіонів удосконаленню механізмів 

управління станом довкілля Чорного і Азовського морів, та налагодженню 

позитивних тенденцій з соціально-економічного та екологічного розвитку 

України. 

В основі сучасної вітчизняної методології регулювання морськрї 

діяльності лежать праці Винникова В.В., Макогона Ю.В., Котлубая М.И., 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text
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Лукьяновича Н.В., Могилѐвкина И., Машканцевой С.А, Ковшун, Н. Е. , та 

інших.  

Мета і задачі дослідження.  Є обгрунтування теоретичних, 

методичних та прикладних засад морської природоохоронної діяльності 

України, Морської стратегії України та формування  механізмів ефективного 

управління морською діяльністю і збільшення її вкладу в соціально-

економічний розвиток України. 

Для досягнення мети були окреслені наступні завдання дослідження: 

визначити сучасний стан та екологічні проблеми морських екосистем 

Чорного та Азовського морів; оцінити стан та перспективи розвитку 

морського рибальства,  морських перевезень та морських портів України; 

проаналізувати закономірності формування фінансування  

природоохоронних проектів; дослідити капітальні інвестиції та поточні 

витрати на охорону навколишнього середовища за рахунок коштів 

Державного бюджету та інвестиції в портову галузь України; 

охарактеризувати особливості Морської стратегіі України та підвищення 

ефективності управління морською діяльністю і збільшення її вкладу в 

соціально-економічний розвиток України. 

Об’єктом дослідження є комплекс теоретичних і прикладних аспектів 

провадження заходів реалізації Морської стратегії України. 

Предметом дослідження є основні умови формування і реалізації 

ефективної морської природоохоронної діяльності та Морської стратегії 

України. 

Методи дослідження. Були використані як загальнонаукові методи 

наукового пізнання, так і спеціальні методи економічних досліджень. 

Монографічний та історичний методи було використано при аналізі етапів 

формування та розвитку морської діяльності України. Системно-структурний 

аналіз було використано при визначенні розвитку морського рибальства,  
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морських перевезень та морських портів. Статистично-економічні методи 

було використано при встановленні стану морської галузі. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. У 

магістерській роботі оцінено та проаналізовано морську природоохоронну 

діяльність та Морську стратегію України. 

Рекомендації щодо використання результатів роботи з 

зазначенням галузі застосування. Висновки та рекомендації роботи 

доведені до рівня конкретних рекомендацій і можуть бути використані у 

практичній діяльності Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 

України, Мінінфраструктри України. 

Перелік ключових слів: екологічні проблеми, морське рибальство, 

морські порти, капітальні інвестиції, фінансування, Морська стратегія, 

морська діяльність, управління. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

В результаті виконання магістерської роботи проведено обгрунтування 

теоретичних, методичних та прикладних засад морської природоохоронної 

діяльності України, Морської стратегії України та формування  механізмів 

ефективного управління морською діяльністю і збільшення її вкладу в 

соціально-економічний розвиток України. 

Встановлено: 

1. Екосистеми Чорного  та Азовського морів знаходиться у критичному 

стані. До основних екологічних проблем відносяться: евтрофікація; 

забруднення, яке збільшується з кожним роком;  чужорідні види та інші 

фактори, що впливають на екосистеми; рідкі і тверді промислові відходи; 

нафта і нафтопродукти; змиті з сільгоспугідь добрива, хімічні засоби захисту 

рослин та грунт; побутові стоки; тощо. 

2 Провівши оцінку стану розвитку морського рибальства,  морських 

перевезень та морських портів України, слід відмітити: 

Рибопромислових комплекс завжди відігравав значну роль в 

забезпеченні України продовольством. Але, за роки незалежності, в сегменті 

відбулися глибокі структурні деформації і значне відставання від розвинених 

країн, як у виробництві, так і в споживанні риби і морепродуктів. 

Наслідком спаду вилову риби і виробництва рибної продукції є 

тенденція щорічного зменшення обсягу споживання рибної продукції 

населенням України. Це є наслідком і зносу основних фондів і недостатнього 

фінансового забезпечення рибної галузі, тощо. 

Подальший  розвиток рибного господарства можливий тільки за умови 

використання комплексного підходу, основне місце в якому займає 

фінансове забезпечення сталого розвитку підприємств рибного господарства, 

що приведе до стабільного економічного росту України. 
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До основних напрямків розвитку морської діяльності України, які 

пов’язані с роботою портів та грузоперевезенням відносяться: відновлення 

національного судноплавства шляхм створення міжнародного реєстру суден 

з  метою залучення під Державний Прапор України суден (іноземних судів).  

Це сприятиме входженню України на світовий ринок морської торгівлі, 

збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів від 

господарської діяльності судноплавних компаній. 

Для України терміново необхідно підвищення конкурентоспроможності 

українських портів через створення регіональних логістичних центрів в 

основних морських транспортних вузлах для оптимізації процесів 

проходження вантажів і створення регіональних портових кластерів, що 

об'єднують підприємства різних видів діяльності, пов'язаної з перевалкою і 

обробкою вантажів, а також з різними сервісними послугами по вантажах, 

судам і портам;  вдосконалення митно-тарифної політики з метою залучення 

транзитних вантажів (зниження тарифів на перевезення залізничним 

транспортом, спрощення процедури митного оформлення тарифних 

вантажів);  модернізація транспортної інфраструктури приморських регіонів  

(приведення наявних транспортних шляхів країни у відповідність з 

міжнародними стандартами, будівництво нових автодоріг);  побудова 

ефективної інфраструктури управління судобудівельною і судноремонтною 

промисловістю за рахунок створення регіонального кластера. 

Посилення контролю з боку держави за використанням вантажної бази 

вітчизняного морського флоту країни, як галузі транспортного комплексу з 

певним валютним ресурсом, передбачає процес реформування транспортного 

комплексу України. 

Для активізації діяльності транспортних підприємств України важливим 

є створення власної інформаційної бази щодо кон'юнктури світового 

фрахтового ринку. 

3. Проаналізувавши закономірності формування фінансування  

природоохоронних проектів та дослідивши капітальні інвестиції та поточні 
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витрати на охорону навколишнього середовища за рахунок коштів 

Державного бюджету та інвестиції в портову галузь України, встановлено 

наступне: витрати на охорону навколишнього природного середовища в 

Украї ні мають тенденцій до збільшення. Одними з основних напрямків 

витрат за останні роки залишаться очищення зворотних вод і поводження із 

відходами. Дуже малі, що необґрунтовано, є обсяги витрат, що спрямовані  

на науково-дослідні роботи природоохоронного призначення. 

Розглянувши структуру сукупних коштів, що виділялися на здійснення 

природоохоронних заходів значно переважають поточні витрати, а не 

капітальні інвестиції. Дуже мала  частка капітальних інвестиціи в інтегровані 

технології . Максимальну частку в структурі витрат на охорону 

навколишнього природного середовища становили власні кошти підприємств 

і організаціи. Частка природоохоронних витрат у ВВП варіює у межах від 

0,97 % до 1,38 %, а питома вага інвестиціи на охорону навколишнього 

середовища у загальному обсязі капітальних інвестиціи в Україні становить 

лише 1,74 % у 2018 році.  

На сьогодні, обсяги поточних витрат і капітальних інвестицій на 

охорону навколишнього природного середовища зростають. А інвестиційне 

забезпечення охорони навколишнього середовища в Україні перебуває на 

низькому рівні. Обсяги природоохоронних інвестиціи є недостатніми.  

4. Дослідивши морську діяльність України, слід відмітити, що морська 

галузь зберегла потенціал, що може стати основою для активізації 

економічного росту національного господарства України. Одним з основних 

недоліків є управління морською діяльністю, що здійснюється кількома 

центральними органами виконавчої влади без достатнього рівня координації 

як між собою, так і з місцевими органами державної виконавчої влади 

приморських регіонів. 

Нормативно-правова база, яка регулює діяльність морської галузі,  

особливо значна частина питань функціонування галузі в Україні,  на 

сьогодні регулюється підзаконними актами. 
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Державна морська політика повинна бути спрямована на подальше  

зміцнення позицій України як морської держави.  Повинна створювати 

сприятливі умови для досягнення цілей і рішення задач розвитку морської 

діяльності.   

Морська природоохоронна стратегія України повинна бути направленна 

на збереження або досягнення гарного екологічного стану, а програма 

повинна визначати стримування евтрофікації, зменшення небезпечних і 

шкідливих токсинів, збереження біорізноманіття, запобігання 

розповсюдженню інвазивних чужорідних видів, пропаганду сталого 

використання та управління морськими ресурсами, зменшення впливу 

людської діяльності  на морському дні, запобігання порушенням, 

спричиненим гідрографічними змінами, та зменшення засміченості морів та 

пляжів, а також зменшення забруднення підводним шумом, тощо. 
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