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КОМПЛЕКСНИЙ МОНІТОРИНГ, 
ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 
ДИНАМІКИ СТАНУ МОРСЬКОГО 
СЕРЕДОВИЩА ТА РЕСУРСНОЇ 
БАЗИ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОГО 
БАСЕЙНУ В УМОВАХ ЗРОСТАЮЧОГО 
АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
ТА КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН 
За матеріалами наукової доповіді на засіданні 
Президії НАН України 7 липня 2016 року 

У доповіді підбито підсумки виконання у 2013—2015 рр. цільової комплек-
сної програми фундаментальних досліджень НАН України «Комплексний 
моніторинг, оцінка та прогнозування динаміки стану морського середови-
ща та ресурсної бази Азово-Чорноморського басейну в умовах зростаючого 
антропогенного навантаження та кліматичних змін». У рамках цієї про-
грами зроблено значний внесок у пізнання глибинної будови Азовського і 
Чорного морів, виявлення закономірностей розподілу корисних копалин та 
удосконалення методів їх прогнозу, пошуку і раціонального освоєння. 

Ключові слова: Азово-Чорноморський басейн, комплексний моніторинг, 
морське середовище, цільова комплексна програма.

Вступ

У 2007 р. з метою вивчення ресурсних можливостей Азово-
Чорноморського басейну в НАН України було започатковано 
цільову комплексну програму наукових досліджень НАН Укра-
їни «Комплексні біоресурсні, гідрофізичні і геолого-геофізичні 
дослідження морського середовища, перспективних нафтогазо-
вих структур та картування розподілу газогідратів в акваторії 
Чорного та Азовського морів» на 2007—2009 рр., якою перед-
бачалося поновлення регулярних морських експедиційних до-
сліджень на науково-дослідному судні (НДС) «Професор Во-
дяницький». Однак через тривалий ремонт це стало можливим 
лише в 2010 р. [1, 2] вже в рамках нової програми «Комплексна 
оцінка стану і прогнозування динаміки морського середовища 
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та ресурсів Азово-Чорноморського басейну» 
на 2010—2012 рр. Після більш ніж 15-річної 
перерви вдалося відновити міждисциплінар-
ний комплексний моніторинг стану водного і 
геологічного середовища, біоти акваторії укра-
їнської економічної зони Чорного моря з ви-
користанням сучасних технологій суднових 
вимірювань, супутникової інформації та спе-
ціалізованих баз даних. На НДС «Професор 
Водяницький» було встановлено і апробовано 
сучасний морський геолого-геофізичний апа-
ра турно-алгоритмічний комплекс, призначе-
ний для вивчення геологічної будови і пошуку 
вуглеводнів на акваторіях [3].

Відповідно до схваленої розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 
№ 545-р Концепції проекту Закону України 
«Про морську політику України», проблему 
вивчення морських акваторій, якою опікува-
лася НАН України, було визнано загально-
державною, а дослідження, що виконувалися 
в Академії, разом з іншими відомчими про-
грамами морського профілю мали б трансфор-
муватися в Національну (загальнодержавну) 
програму досліджень та використання ресур-

сів Азово-Чорноморського басейну та інших 
районів Світового океану на 2009—2034 роки. 
На жаль, очікуваного об’єднання і трансфор-
мування так і не відбулося.

У період з 2013 по 2015 р. ці дослідження було 
продовжено за новою цільовою комплексною 
програмою «Комплексний моніторинг, оцінка та 
прогнозування динаміки стану морського середо-
вища та ресурсної бази Азово-Чорноморського 
басейну в умовах зростаючого антропогенного 
навантаження та кліматичних змін», підсумки 
виконання якої наведено нижче.

Підсумки комплексних 
міждисциплінарних 
наукових досліджень

У 2013 р. у виконанні Програми брали участь 
12 наукових установ НАН України, з яких 7 
входили до складу Відділення наук про Зем-
лю, 3 — Відділення загальної біології, 1 — 
Відділення фізики і астрономії та 1 установа 
при Президії НАН України. У 2014 р. через 
анексію Російською Федерацією Автономної 
Республіки Крим з підпорядкування НАН 

Рис. 1. Густинний розріз, що перетинає основні тектонічні структури Чорноморської мегазападини за даними 
тривимірної густинної моделі [6]. Шари моделі: 1 — вода; 2 — осадові відклади; 3 — дислокований мезозой; крис-
талічна кора: 4 — верхня частина, 5 — нижня частина; 6 — інтрузії периферії Чорного моря; 7 — значення густини, 
г/см3; 8 — контури розрахункових густинних тіл; 9 — розломи, виділені за гравітаційними даними: а — обмежу-
ють Західно- та Східно-Чорноморську западини, б — інші; 10 — глибина залягання консолідованої кори, яка одно-
часно є підошвою дислокованого мезозою і покрівлею «гранітного» шару, визначеною за геолого-геофізичними 
даними; 11 — поверхня Мохо; 12 — зона океанічного типу кори
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України вийшли головні виконавці Програ-
ми — Морський гідрофізичний інститут та Ін-
ститут біології південних морів ім. О.О. Кова-
левського, на балансі якого перебувало судно 
«Професор Водяницький». Унаслідок цього 
Академія втратила останнє науково-дослідне 
судно необмеженого району плавання, а та-
кож значну частину інфраструктури, що забез-
печувала проведення комплексних морських 
досліджень. З огляду на ці обставини поста-
новою Президії НАН України від 04.06.2014 
№ 123 в Програму було внесено суттєві зміни 
і доповнення. Зокрема, корективи стосувалися 
складу наукової ради та структури Програми. 
У наступні 2014—2015 рр. 10 наукових установ 
НАН України виконували 11 наукових про-
ектів за трьома основними розділами. Проте, 
незважаючи на серйозні втрати, подальше ви-
конання Програми дозволило отримати вагомі 
наукові результати з пріоритетних напрямів 
розвитку науки і техніки.

Розділ 1. Комплексне геолого-геофізичне 
вивчення глибинної будови, складу і еволюції 
земної кори з метою визначення енергетич-
ного і мінерального ресурсного потенціалу 
Азово-Чорноморського регіону. 

Виконання проектів цього розділу сприяло 
реалізації як фундаментальних досліджень з 
пріоритетних напрямів розвитку природни-
чих наук, зокрема вивчення глибинної будо-
ви і еволюції літосферного сегменту Азово-

Чорноморського басейну, так і прикладних до-
сліджень закономірностей розподілу в ньому 
корисних копалин та удосконалення методів 
їх прогнозу, пошуку і розвідки, в тому числі 
вивченню газогідратів метану. 

В Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна 
НАН України виконано узагальнення та пере-
інтерпретацію наявних геолого-геофізичних 
матеріалів по мережі опорних профілів із за-
стосуванням новітніх технологій тривимірного 
сейсмічного, гравітаційного та сейсмотомогра-
фічного моделювання, що дозволило значною 
мірою уточнити геологічну будову Чорномор-
ської мегазападини (рис. 1) та визначити голо-
вні перспективні нафтогазоносні комплекси і 
структури, які формувалися на різних етапах 
геодинамічної еволюції Азово-Чорноморського 
регіону [4—6]. Встановлено, що центральні час-
тини Східно- і Західно-Чорноморської западин 
з аномальними потужностями осадового чохла 
розташовуються над апікальними ділянками 
діапірів, як апофізів плюму, який у цілому мож-
на розглядати як глибинну трубу дегазації Чор-
номорського нафтогазового мегабасейну. При 
цьому зовнішнім обмеженням труби дегазації 
є Циркумчорноморська система різномасш-
табних розломів з її тектонічним оперенням, 
що безпосередньо пов’язана із субвертикальни-
ми зонами деструкції гірських порід — зонами 
напруження, розущільнення і ослаблення, які 
були каналами міграції глибинних флюїдів і га-
зоподібних вуглеводнів [7]. Східно- і Західно-
Чорноморські сегменти нафтогазового басейну 
характеризуються глибинною петрофізичною, 
геотермодинамічною і флюїдодинамічною зо-
нальністю і набувають ознак єдиних нафтога-
зоносних мегарезервуарів, що контролюють 
сукупність вуглеводневих (переважно газо-
конденсатних) скупчень у нерівномірно розу-
щільнених породах. Ці вуглеводневі системи 
перебувають у стані сучасного формування і їх 
можна розглядати як невичерпне джерело при-
родної вуглеводневої сировини [8, 9].

У результаті виконаних у 2013 р. ресурсно-
орієнтованих комплексних експедиційних 
геофізичних досліджень у зоні переходу пів-
ніч но-західного шельфу до континентального 

Рис. 2. Фрагмент часового розрізу сейсмічних дослі-
джень на акваторії палеодельти Дніпра в зоні переходу 
північно-західного шельфу до континентального схи-
лу і глибоководної западини Чорного моря [10]
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схилу і глибоководної западини Чорного моря 
(акваторія палеодельти Дніпра) було закарто-
вано площу поширення границі BSR, яку ото-
тожнюють з підошвою газогідратних скупчень 
(рис. 2). Встановлено розмір і потужність газо-
гідратонасичених донних відкладів та запро-
поновано місце розташування першочергової 
дослідно-промислової свердловини [10, 11]. 
Здійснено теоретичне і практичне обґрунту-
вання щодо подальших пошуків газогідратів у 
Чорному морі [12].

Проведені співробітниками Інституту гео-
логічних наук НАН України системні гео-
структурні, термометричні, атмогеохімічні до-
слідження дали змогу визначити прогнозні 
перспективи, характеристику пасток та їх стра-
тиграфічну приуроченість на низці структур 
північно-західного шельфу Чорного моря 
(Одеська, Безіменна, Осетрова, Рифтова, Голі-
цинська, Південно-Західно-Голіцинська, Мир-
ну-Малікова, Партизанська і Понтійська) [13]. 
Вперше для північної частини Азовського мо-
ря складено карти полів приповерхневого роз-
вантаження флюїдо-газових потоків (рис. 3), 
що дозволило провести районування ділянки 

робіт за умовами сучасної геодинамічної ак-
тивності та проникності розривних порушень 
та блоків [14].

У Державній науковій установі «Відділення 
морської геології та осадочного рудоутворен-
ня НАН України» за результатами комплек-
сних геолого-геофізичних досліджень грязьо-
вих вулканів Чорного моря і зіставлення їх з 
грязьовими вулканами Керченсько-Та ман-
ського і Північно-Кавказького регіонів було 
встановлено їхню глибинність, що може свід-
чити про участь у їх формуванні мантійних 
флюїдних потоків; розроблено комплекс кри-
теріїв (мінералогічних, ізотопно-геохімічних), 
які характеризують різномасштабні зони роз-
вантаження метановмісних флюїдів [15—18].

Розділ 2. Комплексний екологічний моні-
торинг біологічних ресурсів Азово-Чор но-
морського басейну та оцінка перспектив їх 
поновлення. 

На основі аналізу підходів Водної рамкової 
директиви ЄС (2000/60/EС) та впроваджених 
сьогодні на нижньому Дунаї систем міжна-
родного моніторингу в Інституті гідробіоло-
гії НАН України запропоновано конкретний 

Рис. 3. Карта полів приповерхневого розвантаження флюїдо-газових потоків північної частини Азовського моря 
за температурними показниками донних відкладів та концентрацією радону і вільних вуглеводнів в придонному 
шарі морської води [14]
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алгоритм проведення гідробіологічного мо-
ніторингу екологічного стану перехідних вод 
Дунаю. Розроблена процедура складається з 
чотирьох етапів: 1) типізація та виділення вод-
них тіл; 2) встановлення для кожного типу ре-
ференційних умов; 3) визначення конкретних 
дескрипторів (характеристик) екологічного 
стану та методів досліджень, наразі з ураху-
ванням особливостей національних підходів; 
4) типізація та виділення водних тіл. Дескрип-
торами сучасного екологічного стану обрано 
показники біорізноманіття, сапробності та 
якості перехідних вод. Проведені експедицій-
ні дослідження дозволили оцінити сучасний 
стан біорізноманіття перехідних вод за струк-

турними характеристиками вищих водяних 
рослин, фіто- і зоопланктону та макрофауни 
безхребетних, у складі останніх зареєстровано 
10 видів з високим природоохоронним стату-
сом та 16 інвазійних видів. Встановлено, що 
за показниками біоіндикації досліджені аква-
торії належать до оліго-β-мезосапробних вод 
І—ІІІ класу якості (чисті — помірно забрудне-
ні). Отримано патенти щодо збору гідробіоло-
гічного матеріалу, оцінки сапробності та якості 
перехідних вод [19—21].

Апробація запропонованої схеми моніто-
рингу перехідних вод показала переважно «до-
брий — задовільний» екологічний стан водних 
об’єктів (рис. 4), що цілком узгоджується з 

Рис. 4. Оцінка екологічного стану водних об'єктів за результатами комплексних 
міжнародних обстежень Дунаю, проведених у 2007 (JDS-2) та 2013 (JDS-3) роках 
під егідою Міжнародної комісії по захисту ріки (IСPDR) [24]

Рис. 5. Екологічний статус класу морських прибережних екосистем північно-західної частини Чорного моря [25]



ISSN 1027-3239. Вісн. НАН України, 2016, № 8 31

З КАФЕДРИ  ПРЕЗИДІЇ  НАН УКРАЇНИ

результатами комплексних міжнародних об-
стежень Дунаю, проведених у 2007 (JDS-2) та 
2013 (JDS-3) роках під егідою Міжнародної 
комісії із захисту ріки (IСPDR) [22—24].

Для визначення екологічно-господарського 
потенціалу донної рослинності в Державній 
установі «Інститут морської біології НАН 
України» було запропоновано шкалу з 5 євро-
пейських статус-класів і проведено районуван-
ня 20 об’єктів північно-західної частини Чор-
ного моря (рис. 5). Показано, що в акваторіях 
з високим ступенем антропогенної трансфор-
мації донна рослинність практично повністю 
втрачає екологічні та господарські ресурсні 
властивості і стає об’єктом та джерелом вто-
ринного евтрофування водного сере до вища. 
Отримані закономірності дають змогу прогно-
зувати розвиток ресурсних видів донної рос-
линності для різних категорій екологічного 
статус-класу морських прибережних екосис-
тем [25].

Простежується тенденція до збільшення 
в прибережних водах запасів деяких про-
мислових риб порівняно з їх катастрофічним 
падінням майже до нуля в 1990—2000 рр. 
У північно-західній частині Чорного моря і 
Одеському регіоні спостерігається зростання 
запасів європейського анчоуса, середземно-
морського шпрота, чорноморської атерини, 
чорноморської кефалі, чорноморського сарга-
на, чорноморської ставриди, чорноморського 
мерланга, звичайного луфаря. Однак аналіз 
річної мінливості чисельності і біомаси мідії 
в Одеському регіоні показує, що кількісні по-
казники розвитку молюска до липня 2015 р. 
значно знизилися, що свідчить про негативні 
процеси в популяції мідій (рис. 6).

В Інституті телекомунікацій і глобального 
інформаційного простору НАН України розро-
блено концептуальні засади інтегральних оці-
нок екологічного стану природних екосистем 
ділянок моря і суходолу. Створено спеціалізо-
ваний фонд космічних знімків в оптимальних 
спектральних діапазонах повної лінійки роз-
різнення та розроблено сучасні інформаційні 
технології дешифрування космічних знімків 
морських акваторій і техногенно навантаже-

них ділянок прибережної смуги для завдань 
з управління охороною і раціональним вико-
ристанням природних ресурсів [26, 27]. 

Розділ 3. Створення технологій подвійно-
го призначення з метою підвищення ефек-
тивності навігаційно-гідрографічного за-
безпечення ВМС та торгового флоту Укра-
їни. 

Співробітники Державної установи «На-
уковий центр аерокосмічних досліджень Зем-
лі Інституту геологічних наук НАН України» 
розробили алгоритм виявлення та визначення 
параметрів руху морських об’єктів за зобра-
женнями їх кільватерних слідів на основі коге-
рентної обробки зображень [28, 29] (рис. 7).

У Науково-технічному центрі панорамних 
акустичних систем (нині — Державна уста-
нова «Науковий гідрофізичний центр НАН 
України») було запропоновано та випробува-

Рис. 6. Кількісні показники розвитку молюска в 
Одеському регіоні [25]

Рис. 7. Фрагмент супутникового зображення (зліва) 
і графік яскравості поверхні моря (справа) на ділянці 
моря над підводним об’єктом [28]
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но методику створення електронних карт, що 
відображують специфіку русел при побудові 
цифрових моделей рельєфу, а також стаці-
онарних і мобільних систем виявлення не-
санкціонованих підводних об’єктів. Виконано 
дослідження рельєфу дна окремих акваторій 
р. Дніпро з метою виявлення навігаційних, 
гідрографічних, екологічних небезпек та зато-
нулих об’єктів [30, 31] (рис. 8).

В Інституті радіофізики та електроніки 
ім. О.Я. Усикова НАН України розроблено но-
вий чисельно-аналітичний метод розв’язання 
задач розсіяння звукової хвилі на акустично 
м’якому тілі обертання для випадку довільно 
падаючого поля та модель для інверсії даних 
акустичного зондування в параметри газо-
виділень з морського дна. Створено мобіль-
ний апаратурно-програмний гідроакустичний 
комплекс дистанційного зондування газовиді-
лень з морського дна у всьому діапазоні гли-
бин Чорного моря (рис. 9) [32].

Отримані у Державній установі «Відді-
лення гідроакустики Інституту геофізики 
ім. С.І. Субботіна НАН України» результати 
досліджень розсіювання фазових і частотних 
характеристик сигналів при русі випроміню-
вальних і приймальних пристроїв забезпечили 
застосовність когерентних методів ефективно-
го прийому сигналу в умовах його розсіювання 
за часом (багатопроменевість поширення) і за 
частотою (доплерівський зсув спектра частот) 
(рис. 10). Це дозволяє створювати акустичні 
інформаційні системи, що забезпечують ефек-
тивну роботу в умовах мілководних каналів 
зв’язку з сильною багатопроменевістю [33].

У Державній науковій установі «Відділен-
ня морської геології та осадочного рудоут-
ворення НАН України» досліджено правову 
основу і підготовлено теоретичні та практич-
ні висновки щодо визначення меж Міжнарод-
ного району морського дна. Проаналізовано 
перспективні ресурси Міжнародного району 
морського дна, технології їх освоєння та ре-
жими експлуатації. Підготовлено комплексні 
висновки щодо окремих аспектів досліджен-
ня Україною ресурсів Міжнародного району 
морського дна [34].

Рис. 8. Приклад виявлення затонулого об’єкта за до-
помогою розроблених акустичних систем [30]

Рис. 9. Зовнішній вигляд мобільного апаратурно-прог-
рамного гідроакустичного комплексу дистанційного 
зондування газовиділень з морського дна у всьому діа-
пазоні глибин Чорного моря [32]

Рис. 10. Променева структура звукового поля акус-
тичної траси о. Тендра — о. Зміїний [33]
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Отже, в процесі виконання Програми ство-
рено ряд об’єктів права інтелектуальної влас-
ності, серед яких 6 монографій, 10 патентів, 
3 заявки на винаходи, 136 публікацій. Вико-
навці Програми взяли участь у 23 наукових 
конференціях, 7 міжнародних та національних 
виставках. Підготовлено методичні посібники, 
атласи та визначники, 2 збірники інновацій-
них пропозицій.

Вагомим наслідком реалізації Програми ста-
ло виконання протягом 2013 р. комплексних 
системних моніторингових досліджень стану 
морського середовища і біоти, мінеральних та 
біологічних ресурсів Чорного моря у 4 науково-
дослідних рейсах на НДС «Професор Водя-
ницький» [15, 35]. Відсутність у 2014—2015 рр. 
морських експедицій комплексного характеру 
є найбільшим недоліком виконання Програми. 

Слід відзначити важливість отриманих ре-
зультатів щодо розвитку ресурсного потен-
ціалу біоти та мінеральної сировини Азово-
Чорноморського басейну, уточнення глибин-
ної будови земної кори, формування та вико-
ристання на практиці систем океанографічної 
та екологічної інформації цього басейну і при-
морських регіонів України тощо. 

Перспективи комплексних 
міждисциплінарних наукових 
досліджень

З огляду на актуальність отриманих результа-
тів та з метою забезпечення розвитку науко-
вого потенціалу у сфері морських наукових 
досліджень, вважаємо за доцільне започатку-
вати цільовий науково-технічний проект НАН 
України «Комплексні наукові експедиційні до-
слідження Азово-Чорноморського басейну» на 
період 2016—2019 рр. з метою реалізації кон-
структивного принципу наукової діяльності 
в галузі океанології — систематичного прове-
дення морських експедиційних досліджень як 
невід’ємної складової ефективного виконання 
фундаментальних та прикладних наукових 
досліджень.

В Проекті необхідно передбачити розши-
рення переліку регіонів досліджень, а саме — 

разом із вивченням Чорного та Азовського 
морів запланувати участь українських учених 
у міжнародних експедиційних дослідженнях 
Середземного моря та акваторії, прилеглої до 
української антарктичної станції «Академік 
Вернадський». 

Окремим розділом Проекту необхідно пе-
редбачити поетапне створення національно-
го банку океанологічних даних (за наявності 
відповідного ресурсного забезпечення). Зо-
крема, на першому етапі робіт слід розроби-
ти концепцію створення національного банку 
океанологічних даних, інтегровану в державну 
систему інформаційних ресурсів та в систему 
міжнародного обміну океанологічними дани-
ми. Потрібно також передбачити можливість 
публікацій і розповсюдження інформації про 
знання, які є результатом спільних морських 
наукових досліджень, виконаних країнами — 
членами Міжнародного органу з морського 
дна та Міжурядової океанографічної комі-
сії ЮНЕСКО, відповідно до норм Конвен-
ції ООН з морського права 1982 р. та інших 
нормативно-правових документів.

Особливу увагу слід приділити досліджен-
ням природних ресурсів та визначенню пер-
спектив подальшого їх освоєння в прибереж-
них та шельфових зонах Азово-Чор но мор -
ського басейну. Ця комплексна проблема по-
требує залучення фахівців різних наукових 
напрямів і розроблення сучасного апаратур  но-
ме то дичного забезпечення. 

З метою розвитку та поглиблення отрима-
них у попередні роки знань щодо проявів де-
газації дна і ресурсного потенціалу Чорного 
моря необхідно продовжити дослідження газо-
насичених мулів, газових факелів та грязьових 
вулканів для встановлення локалізації і кон-
центрації нетрадиційних ресурсів у поверхне-
вому шарі. Одним із нетрадиційних ресурсів 
Чорного моря є сапропелеві мули; можливе їх 
подальше використання як добривів для кис-
лих ґрунтів або пелоїдів у грязелікуванні.

У зв’язку зі значним техногенним наванта-
женням на довкілля особливої ваги набувають 
роботи, пов’язані з екологічним контролем 
стану морського середовища та вивченням 
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стану і збереження біологічних ресурсів дослі-
джуваних акваторій.

У Проекті мають бути відображені розро-
блені рамковою програмою Європейської ко-
місії «Горизонт-2020» заходи, спрямовані на 
вивчення та освоєння ресурсного потенціалу 
океанів і морів («Інновації для забезпечення 
діяльності, пов’язаної з ініціативою Блакитно-
го зростання», «Здорові океани і моря для здо-
рових людей», «Зміцнення Європейської сис-
теми спостережень та моніторингу океанів») 
та стратегічні плани досліджень Атлантичного 
океану, Балтійського, Середземного і Чорного 
морів. Такий підхід допоможе швидше інте-
груватися до європейських та світових науко-
вих спільнот. А морський простір у цьому разі 
може стати об’єднавчим фактором. 

Проект має передбачити реалізацію кон-
структивного принципу наукової діяльності 
в галузі океанології — морські експедицій-
ні дослідження з використанням НДС, які є 
невід’ємними складовими умов ефективного 
виконання фундаментальних та прикладних 
наукових досліджень. Потрібно щороку про-
водити комплексні морські експедиційні до-
слідження як в Азово-Чорноморському ба-
сейні, так і в інших районах Світового океану. 
Організацію морських експедиційних дослі-
джень і централізований фрахт відповідних 
НДС на умовах тайм-чартеру з судновласни-
ком необхідно покласти на Державну наукову 
установу «Український центр морських дослі-
джень і технологій Міністерства освіти і науки 
та Національної академії наук України» (за 
умови укладення договорів з організаціями-
виконавцями проектів Програми на участь 
їх представників у проведенні зазначених до-
сліджень). Зокрема, для досліджень у прибе-
режній зоні Азово-Чорноморського басейну 
можливе використання НДС «Георгій Готов-
чиць» (судновласник — Український науково-
дослідний гідрометеорологічний інститут 
ДСНС України та НАН України), гідрографіч-
них суден Державної установи «Держгідрогра-
фія», надалі (в разі ремонту) — НДС «Гідробі-
олог» (судновласник — Інститут гідробіології 
НАН України).

Необхідно тимчасово, до урегулювання (на 
міждержавному рівні) проблем у сфері забез-
печення безпеки мореплавства, утриматися 
від проведення експедиційних досліджень з 
використанням НДС в акваторіях Чорного та 
Азовського морів, прилеглих до узбережжя 
півострова Крим [34]. У зазначений період і в 
сучасних умовах передбачити виконання мор-
ських експедиційних досліджень у переважно 
мілководній зоні Азовського і Чорного морів, 
у тому числі в зонах сполучення ріка-море, 
дельтових ділянках річок, естуаріїв та лиманів 
(основна дослідницька акваторія) і шельфі.

Проект дасть змогу зберегти і розширити на-
явний доробок у сфері фундаментальних і при-
кладних досліджень Азово-Чорноморського 
басейну та інших районів Світового океану, а 
також поглибити і вивести на більш високий 
інноваційний рівень океанологічні досліджен-
ня НАН України. Крім того, успішна реалізація 
Проекту дозволить зберегти і зміцнити науко-
вий та кадровий потенціал усіх складових мор-
ської діяльності, а також використати можли-
вості та забезпечити кооперацію й інтеграцію 
України в міжнародні програми Міжурядової 
океанографічної комісії ЮНЕСКО (Чорно-
морський регіональний проект BlackSea GOOS 
Глобальної системи спостережень за океаном, 
МООД), Міжнародної комісії з наукових до-
сліджень Середземного моря, Міжнародного 
органу з морського дна, Європейської комісії 
(The Black Sea Basin Joint Operation Program, 
Рамкова програма «Горизонт-2020»), Міжна-
родної комісії із захисту Чорного моря від за-
бруднень, у наукові програми НАТО «Наука 
заради миру і безпеки» тощо.

Про координацію морських 
досліджень в Україні

28 грудня 2015 р. відбулося спільне засідання 
Президії Національної академії наук та Ко-
легії Міністерства освіти і науки України, на 
якому було розглянуто низку питань стосовно 
посилення науково-технічного потенціалу та 
координації морських досліджень. У виступах 
зазначалося, що сьогодні в Україні на націо-
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нальному рівні є необхідність удосконалення 
адміністрування процесів організації та ре-
сурсного забезпечення у сфері морських наук 
і технологій, а також забезпечення підготовки 
та перепідготовки фахівців для морської галузі 
і підвищення рівня функціонування науково-
дослідного флоту.

Особливо було відзначено, що у зв’язку з 
анексією Російською Федерацією АР Крим 
втрата науково-дослідного судна необмежено-
го району плавання «Професор Водяницький», 
національного банку океанографічних даних, 
а також значної частини інфраструктури, що 
забезпечувала проведення комплексних мор-
ських досліджень в Україні, потребує терміно-
вих компенсаційних рішень і дій. З цією метою 
було вирішено реорганізувати координаційну 
раду при Президії НАН України з питань мор-
ських досліджень у Міжвідомчу координацій-
ну раду з питань морських досліджень МОН 
України та НАН України. 

Згідно з Морською доктриною України на 
період до 2035 року, затвердженою постано-
вою Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 
№ 1307, до основних напрямів, за якими має 
здійснюватися розроблення програмних до-
кументів з реалізації державної морської по-
літики, належать розвиток освіти, науки і тех-
нологій у морській галузі, а також проведення 
фундаментальних та прикладних досліджень 

Азовського і Чорного морів та інших райо-
нів Світового океану з урахуванням інтересів 
України. При цьому вирішальними фактора-
ми реалізації національних інтересів України 
у сфері морської діяльності визнано, зокре-
ма, збереження, використання та розвиток 
науково-технічного потенціалу, вдосконален-
ня системи підготовки та перепідготовки фа-
хівців для морської галузі, підвищення рівня 
функціонування науково-дослідного флоту.

Відповідно до статті 275 Конвенції ООН 
з морського права 1982 року держави безпо-
середньо або через компетентні міжнародні 
організації мають сприяти створенню націо-
нальних морських науково-технічних дослід-
ницьких центрів з метою стимулювання і удо-
сконалення проведення морських наукових 
досліджень, а також розширення національ-
них можливостей країн щодо використання і 
збереження їх морських ресурсів.

З метою розвитку науково-технічного потен-
ціалу України у сфері морської діяльності, вдо-
сконалення системи підготовки та перепідго-
товки фахівців для морської галузі та підвищен-
ня рівня функціонування науково-дослідного 
флоту прийнято рішення підготувати подання 
до Кабінету Міністрів України щодо розро-
блення проекту Концепції Державної цільової 
науково-технічної програми збереження та роз-
витку морського потенціалу України.
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INTEGRATED MONITORING, EVALUATION AND PREDICTION OF THE DYNAMICS 
OF THE MARINE ENVIRONMENT AND RESOURCES OF THE AZOV-BLACK SEA BASIN 
IN THE CONTEXT OF GROWING ANTHROPOGENIC LOAD AND CLIMATE CHANGE

The results of integrated interdisciplinary research, which are carried out within the purposeful integrated program "In-
tegrated monitoring, evaluation and prediction of the dynamics of the marine environment and resources of the Azov-
Black Sea Basin in the context of growing anthropogenic load and climate change" in 2013—2015, are presented. 
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