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Анотація
Досліджено питання сталого розвитку як основного напряму розвитку суспільства.
Проаналізовано сутність дефініції "сталий розвиток" та запропоновано авторське розуміння
визначення. Висвітлені та охарактеризовані проблеми морських екосистем у порівнянні з основними
цілями сталого розвитку. Розглянуто теоретичні питання, що стосуються основних положень
"Десятиліття" як нового фундаменту для зміцнення управління океаном. Запропоновано першочергові
заходи для вирішення питань управління морської екосистеми для збереження блакитного ресурсу.
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Постановка проблеми. Світовий океан – одна із основних частин біосфери, що має
визначальну функцію підтримки життя на Землі. Природний потенціал океану ‒ потужне,
найважливіше джерело ресурсів. Наразі зміцнюється усвідомлення ролі океану як важливої
природної екосистеми, зростає уявлення суспільства щодо необхідності формування
глобальної системи захисту та збереження блакитного середовища. Вивчення океану сьогодні
розглядають з позиції сталого розвитку та архітектури управління на глобальному рівні.
Наразі є актуальним дослідження міжнародної системи вирішення основних питань щодо
проведення наукових досліджень з отриманням результату відповідно потребам суспільства
жити в здоровій екосистемі
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чимало вітчизняних та іноземних учених
присвятили свої праці питанню вивчення теорії й практики використання та розвитку
морських ресурсів, зокрема: Г.В. Батуров, В.М. Бєлокопитов, С. Бесилтепе, В.Х. Геворкьян,
Дж. Лорет, В.О. Іванов, С.К. Коновалов, А.О. Кубряков, Л. Марин-Гуірао, Дуглас МакКейл,
Є.І. Овсяний, Д.В. Полєтаєв, О.Б. Полонський, О.Є. Янковський та інші. Різні аспекти
морської діяльності висвітлено у працях: Б.Г. Александрова, М.Ф. Голодова, П.Ф. Гожика,
Ю.П. Ільїна, А.В. Іщенка, В.М. Єремєєва, О.М. Кібік, О.М. Котлубея, Ю.І. Тучковенко,
О.А. Щипцова, Є.Ф. Шнюкова. Високо оцінюючи наукові досягнення у розв’язанні означених
питань, слід відзначити, що недостатньо висвітлено питання збереження та захисту екосистем
океану з позиції сталого розвитку. Необхідність вивчення цього напряму визначає
актуальність теми дослідження, її теоретичну та прикладну значущість.
Метою дослідження є роз’яснення особливостей сталого розвитку як збалансованої
системи й визначення дієвих методів і підходів управління ресурсами морської екосистеми.
Виклад основного матеріалу дослідження. Події та виклики, пов’язані з
захворюванням COVID-19, призупинили повноцінну роботу глобального суспільного світу в
38
© І.В. Шевченко

Океанографічний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану), 2(13)/2020

усіх сферах. Кинуто виклик системам охорони здоров’я, відбулися зміни в економіках держав,
загострено екологічні питання. Не залишився осторонь й водний простір, який має великий
потенціал для стимулювання сталого економічного розвитку, зайнятості населення та
інновацій.
Вперше термін "сталий розвиток" було введено Міжнародною комісією з навколишнього
середовища та розвитку в 1987 році [3]. Далі він йде неповторним еволюційним шляхом. Ідеї,
принципи, концепцію та стратегію розвитку було оприлюднено на конференції Організації
об’єднаних націй у 1992 році в Ріо-де-Жанейро. Саме тут оголосили "План дій на ХХІ
століття". Згодом концепція сталого розвитку перетворилась у стандарт мислення.
"Декларація тисячоліття", прийнята у 2000 році, визначила Цілі Розвитку Тисячоліття ‒
всеосяжні рамки цінностей, принципів і ключових чинників розвитку до 2015 року.
Наступним кроком стало адаптування визначених цілей і встановлення цільових показників з
урахуванням національної специфіки та ситуації кожної країни. Остання подія ‒ схвалення
2015 року документа "Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку
до 2030 року" [13]. Було затверджено 17 Цілей сталого розвитку, до яких входять 169 завдань.
Документ поставив складні та амбітні завдання країнам світового співтовариства, в тому числі
й Україні, щодо забезпечення сталого розвитку.
Дефініцію "сталий розвиток" сьогодні розглядають з позиції таких підходів:
антропоцентричного (потребує збалансованого вирішення проблем з метою задоволення
потреб людини в умовах обмеженої території); системного (вбачає обов’язковим вплив
суспільної, економічної та науково-технічної системи); неокласичного (спирається на
інноваційні технології при запровадженні саморегулятивних механізмів); інституціонального
(передбачає запровадження інституційних заходів); неокенсіанського (має на увазі, що
умовою досягнення сталого розвитку є ринковий механізм економічних процесів).
Існує велика кількість тлумачень визначення "сталий розвиток" (англ. – sustainable
development), проте жодне з них не є загальноприйнятим. Більшість людей розуміє це
словосполучення як процес, що характеризується постійністю, неперервністю змін. Разом з
тим, термін "development" дослівно означає "розвиток", "еволюція", "розширення",
"зростання", "покращення", а щодо терміна "sustainable", він містить дві складові частини. Так
"sustain", що означає "підтримувати", "не давати можливості згаснути, перерватися", та "able",
що має значення "здатний", утворюють словосполучення, яке породжує різні тлумачення. Ми
будемо розглядати сталий розвиток через призму тріади "економіка-екологія-людина" як
єдиної системи з позиції екосистемного підходу.
На сьогодні сталий розвиток визначено основним напрямом розвитку людської
цивілізації. Як стверджують фахівці, альтернативи йому немає, оскільки будь-який інший шлях
призведе до глобальної екологічної катастрофи [1].
Суспільне бачення розвитку нашої держави в рамках досягнення сталого розвитку
відбувається за такими напрямами: справедливий соціальний розвиток, стале економічне
зростання та зайнятість, ефективне управління, екологічна рівновага й розбудова стійкості [9].
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Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року є орієнтирами для розроблення
проєктів прогнозних і програмних документів, проєктів нормативно-правових актів з метою
забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів сталого
розвитку України.
У 2017 році фахівцями було розроблено проєкт "Стратегія сталого розвитку України до
2030 року" [7] та подано на розгляд Уряду, процедура прийняття рішення тривала більше року,
зрештою воно не було ухвалено. Документ, за умов доповнень та поправок, міг бути дієвим
інструментом для впровадження засад сталого, збалансованого розвитку держави. Наразі з
нормативних актів чинні лише укази Президента України "Про Стратегію сталого розвитку
"Україна-2020" (2015 р.), "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030
року" (2019 р.) [6] та відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України про моніторинг
реалізації цілей сталого розвитку.
Звіт про цілі сталого розвитку за 2020 рік, представлений ООН, наочно демонструє
останні дані, що свідчать про нерівномірний прогрес з досягнення цілей ще до оголошеної
пандемії COVID-19, а з настанням її він значно уповільнився та знаходиться на недостатньому
рівні для досягнення цілей, запланованих на період до 2030 року [14].
В той же час, істотно прискорилися процеси освоєння Світового океану, активізується
морська діяльність, приєднуються до останньої й континентальні держави. Цьому сприяють
глобальні тенденції сучасного розвитку, які формують нові виклики для людства, в тому числі
виклики, пов’язані з обмеженням ресурсних можливостей морів і океанів. Наприклад, океан
пом’якшує наслідки зміни клімату, поглинаючи вуглець, однак це поглинання призводить до
закислення морської води, про що свідчить зниження рівня pH. Зростання показника
закислення знижує його здатність поглинати CO2. За останні п’ять років показник рН
збільшився до 10-30 відсотків, а прогнозування попереджає про 100-150-відсоткове зростання
кислотності [14]. Тому збереження та раціональне використання океанів, морів і морських
ресурсів в інтересах сталого розвитку (ціль 14) набуває особливої актуальності.
Для України вивчення Світового океану має важливе значення. Довжина морського
узбережжя сягає 2759,2 км (з урахуванням тимчасово окупованої території АР Крим) [5].
Глибоководне Чорне та мілководне Азовське – унікальні моря, оскільки є внутрішніми,
найбільш віддаленими від Світового океану, водними об’єктами. Територія їх водозбірного
басейну в кілька разів перевищує площу цих морів і повністю чи частково охоплює території
22-х держав Європи. Моря є районами активної економічної діяльності: видобуток
біоресурсів, будівництво на прибережних територіях, освоєння берегової смуги для потреб
рекреаційної зони тощо. Така діяльність обумовлена збільшенням екологічного навантаження
на акваторії морів і підвищує ризики екологічних катастроф, що можуть знищити унікальні
екосистеми та перетворити прибережні території на непридатні до життя. Слід зауважити, що
загрозу стану моря також становлять потенційно небезпечні об’єкти, до яких відносяться
бойові припаси, елементи обладнання та установки, які повністю або частково було затоплено
в результаті аварійних ситуацій або захоронень, що містять ядерні, радіоактивні та інші
шкідливі речовини. В Чорному та Азовському морях виявлено п’ять районів захоронення
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вибухових речовин, які було затоплено після Другої Світової війни; окрім цього на шельфі
моря залишилися судна з запасами бойових снарядів, зокрема 428 контейнерів з хімічними
речовинами [8]. Усі ці об’єкти потенційно небезпечні та є локальними вогнищами
радіоактивного забруднення, а під впливом дії течій відбувається розповсюдження
техногенних радіонуклідів у сусідні акваторії та призводить до забруднення Світового океану.
Не викликає сумнівів усвідомлення очевидного: погіршення стану океану призведе до
проблеми бідності та стане причиною її додаткового розповсюдження. Наприклад, деградація
прибережних зон, може спричинити, з одного боку, масштабні негативні наслідки через
зникнення традиційних джерел харчування та вимушеної міграції місцевого населення, а, з
іншого, ми будемо спостерігати розвиток прибережних екосистем з відповідним розвитком
продовольчої безпеки, виникненням додаткових робочих місць, розвитком економіки та
культури. Проте в обох випадках будуть спостерігатися наслідки морських стихійних явищ:
урагани, шторми, іншого рівня руйнація екосистеми та віддаленість досягнення сталої
рівноваги.
Понад п’ятдесят великих екосистем утворюють загальну частину Світового океану.
Кожна екосистема, в свою чергу, утворює меншу за розміром – такий поділ продовжується до
рівня маленьких просторових біотичних структур локального масштабу [12]. Оскільки людина
використовує океан та впливає на нього, вона також є невід’ємною частиною морської
екосистеми. Відповідно, задовільний стан та функціонування екосистеми впливає на
благополуччя та здоров’я людини, даючи їй морські ресурси, екосистемні послуги та інше.
Тому, оцінка важливості підтримки та збереження здорових екосистем повинна охоплювати
всі аспекти сталого розвитку.
Також океан – це не тільки середовище життя біологічних видів і транспортне
сполучення, він є джерелом різних за об’ємом та призначенням ресурсів, в тому числі,
газогідратів (паливо майбутнього). Запаси останніх вдвічі перевищують загальносвітові,
загальновідомі види палива (вугілля, нафта, газ). Також океан багатий на рудні мінеральні
ресурси, в тому числі рідкоземельні метали. У порівнянні з ресурсами суходолу вони містять
на шість відсотків більше нікелю, в десятки разів більше кобальту тощо [2]. Особливістю
ресурсу є збільшений вміст металу в порівняні з рудами, видобутими в надрах Землі. Для
суспільства блакитний ресурс – це універсальне джерело великої кількості товарів та послуг.
Рішення по забезпеченню раціонального використання океану включають зелені
технології та інноваційне використання морських ресурсів. До першочергових питань
збереження екосистеми океану належать боротьба із закисленням, забрудненням шкідливими
речовинами та відходами, нерегульований вилов риби, втрата біорізноманіття. Наприклад,
морські перевезення складають 90% вантажу планети, що призводить до викидів вуглеводню
та інших забруднюючих речовин. Тому було прийнято відповідне рішення щодо скорочення
викидів на 50% до 2025 року. Відомо, що тільки 7,4% площі океану становлять природнозаповідні території, тому охоронні площі є довгостроковими інвестиціями в екосистему [11].
Отже, океан ‒ це найбільша здатна до саморегуляції екосистема нашої планети. Вона
забезпечує стабільність клімату, виробництво кисню та підтримує світові економічні процеси,
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від нього залежить харчування, здоров’я, водопостачання та енергетика. Проте найпотужніша
система не є нескінченною з фантастичними можливостями витримування навантаження від
вичерпності ресурсів до розвитку морського транспорту – її стан погіршується, а наслідки
мають глобальні загрози. Справедливим є зауваження: "Більше, ніж коли-небудь, захист
океану вимагає від нас мислити глобально й колективно. Нам належить об’єднати наші сили,
поділитися своїми знаннями, щоб сформувати майбутнє там, де людство і море приносять
користь один одному. Це наша відповідальність перед наступним поколінням, наш шанс жити
в збалансованому середовищі" [15].
Зусилля світового співтовариства для вивчення Світового океану сьогодні направлені в
трьохвекторну площину:
- взаємозалежність природних процесів та антропогенної дії на океан,
- сумісність інтересів економічного розвитку з соціальною справедливістю щодо
використання блакитного ресурсу як загальнолюдського,
- врахування інтересів країн, бізнесу, громадських об’єднань тощо.
Жодна з них не може бути ізольована та вирішена окремо, тому необхідним є прийняття
рішення глобального міждержавного управління, що відкриє можливості урегулювання
питання освоєння і вивчення Світового океану. Рівень знань буде залежати від кваліфікованих
спеціалістів широкого спектру. Технологічні досягнення та міжнародне співробітництво у
сфері передачі морських знань, технологій – це ключ до активізації досліджень і спостережень
за життям океану.
На підтвердження значення океану в рамках сталого розвитку в 2017 році була внесена
пропозиція ООН оголосити десятирічний період, присвячений науці про океан в інтересах
сталого розвитку. Головним мотивом рішення були зусилля, направлені на припинення
погіршення стану Світового океану та створення умов для сталого дослідження й розвитку
океанів, морів і прибережних територій. Десятиліття присвячене науці про океан в інтересах
сталого розвитку починається 1 січня 2021 року з охопленням всіх ланок управління від
глобального рівня, де приймається рішення, до територіального, що стосується узгодження
дій і результатів [16].
Головна ідея Десятиліття ‒ одночасне поглиблення наукового розуміння процесів, які
відбуваються в океані, з подальшим проведенням досліджень для отримання нових знань.
Саме вона повинна надати можливість при оцінюванні масштабів загроз від впливу людини
прийняти спільні рішення щодо відновлення стану морських екосистем у майбутньому.
Десятиліття – це новий фундамент науково-політичного інтерфейсу для покращення
управління океаном, який зміцнить міжнародне співробітництво, необхідне для розвитку
наукових досліджень та інноваційних технологій. Оскільки країни світу мають різні
можливості для проведення наукових досліджень в сфері управління морською діяльністю, що
призводить до загроз екосистем, було розроблено Дорожню карту як керівництво до дії з
механізмами та процедурами, необхідними для підготовки плану проведення власне
Десятиліття.
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Дорожня карта містить дві головні цілі та шість стратегічних завдань, котрі спрямовані
на досягнення переходу до сталого розвитку. Сталий розвиток тут розглядається як
всеохоплюючий контекст для визначення безпечного та розрахованого на майбутнє
використання ресурсів Світового океану, морів, берегових смуг. За змістом цілі направлені на
накопичення нових знань через науково-дослідницькі програми з отриманням інформаційних
даних, що забезпечать ефективне функціонування морських екосистем в інтересах
комплексної реалізації порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року. Результатом
досягнення цілей є: зниження рівня забруднення, захист екосистем, оцінка та прогноз стану
океану, безпечність, використання тільки за потреби, інформаційна відкритість, що повністю
тотожне цілі 14 сталого розвитку. Отже, оголошене Десятиліття забезпечить загальну основу
для того, щоб наука про океан рухала країни для досягнення Порядку денного сталого
розвитку до 2030 року [4].
Україна як морська держава має намір взяти активну участь у проведенні Десятиліття.
Задля цього пролонгуються науково-організаційні питання, а саме: створення Міжвідомчої
національної океанографічної комісії України як національного координаційного органу для
зв’язку з Міжурядовою океанографічною комісією ЮНЕСКО, Національного комітету з
підготовки до проведення Десятиліття. Зусилля науковців зосереджено на формуванні
національного плану щодо участі України у реалізації заходів Десятиліття, затвердженні
порядку надання дозволів на виконання морських досліджень у внутрішніх водах,
територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України [10].
Висновки з проведеного дослідження. Океан ‒ це 71% поверхні земної кулі, з яких на
сьогодні 50% досліджені. Суспільство не має можливості реально оцінити та підрахувати
екосистемні послуги морської екосистеми через наявні прогалини в наукових знаннях. Тому
першочерговими заходами для вирішення та визначення дієвих методів і підходів управління
ресурсами морської екосистеми повинні бути:
- наповнення бази даних про дно Світового океану (збирання нової та упорядкування
наявної інформації);
- зменшення рівня забруднення, в тому числі твердими побутовими відходами (повністю
припинити скидання неочищених стічних вод об’єктами розташованими у прибережній
смузі);
- зосередження уваги на збереженні біорізноманіття, а саме, запровадження заходів
відстеження внесення різними плавзасобами шкідливих інвазійних організмів до акваторій
морів;
- перегляд системи штрафів щодо незаконного, нерегульованого та непідзвітного
рибальства;
- збільшення площі природно-заповідного фонду у морських державах задля
забезпечення захисту морських і прибережних екосистем;
- розробка заходів реагування на зміну клімату на всіх рівнях (низьковуглецевий
розвиток) тощо.
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У найближчий час у суспільства є можливість використовувати міждисциплінарні
досягнення у вивченні океану для досягнення розуміння його як глобальної екосистеми, а
використання механізмів зеленого відновлення та інвестування в морські дослідження піднесе
на новий рівень розуміння блакитної екосистеми.
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Аннотация
Изучен вопрос устойчивого развития как основного направления развития общества.
Проанализирована суть дефиниции "устойчивое развитие" и предложено авторское понимание
определения. Освещены и охарактеризованы проблемы морских экосистем в сравнении с основными
целями устойчивого развития. Акцент сделан на существующих проблемах морских экосистем в
соответствии с основными целями устойчивого развития. Рассмотрены теоретические вопросы,
касающиеся основных положений Десятилетия с точки зрения нового фундамента для управления
океаном. Предложены первоочередные меры для решения вопросов управления морской экосистемой
для дальнейшего сохранения голубого ресурса.
Ключевые слова: устойчивое развитие, морская экосистема, Мировой океан, Десятилетие,
голубой ресурс
From goals of sustainable development to actions of the "Decade"
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Abstract
The article studies the issue of sustainable development as the main direction of society development.
It analyzes the essence of the "sustainable development" notion and proposes author’s understanding of this
notion. It also outlines and characterizes the problems of marine ecosystems in comparison with the main goals
of sustainable development. The article considers theoretical issues concerning main provisions of the Decade
as a new foundation for strengthening ocean governance. It also proposes priority measures for solving issues
in marine ecosystem management aimed at preservation of the blue resource.
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