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РОЗДІЛ 1. УКРАЇНСЬКИЙ ПІВДЕНЬ У НОВИХ РЕАЛІЯХ: ВИКЛИКИ ТА 

СТРАТЕГІЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ  

1.1. Чи існує «Новий Південь»?  

Фактична втрата контролю над АР Крим навесні 2014 року докорінно змінила 

ситуацію на південних кордонах України. Берегова смуга з населенням понад два 

мільйони людей, що проживають в десятках міст і сотнях селищ з десятками 

портів, заводів, баз відпочинку, заводів і сільгоспугідь протягнулося від порту Рені на 

Дунаї до Маріуполя на Азовському морі майже на 1000 кілометрів. Ці території 

належать до п‘яти адміністративних областей і, до останнього часу, не сприймалися, як 

певна цілісність – територіальна соціально-економічна система, що має спільні риси щодо 

викликів національній безпеки, особливостей розвитку промисловості та транспорту, 

туризму та агропромислового сектору. Ці Придунайські, Причорноморські та Приазовські 

території мають подібні природні умови та ресурси, теплий клімат, родючі степові 

чорноземні ґрунти, пляжі та море для розвитку туризму, вітер та сонце для розвитку 

відновлювальної енергетики.  

Приморські території Нового Півдня мають спільні економічні характеристики, 

що обумовлюються довгою приморською смугою і високою концентрацією  морських 

торгових портів. Це створює сприятливі умови для розвитку насамперед портового та 

рекреаційного господарства – широкі можливості для розвитку курортно-туристичного 

господарства. Крім того, приморські території південних областей України 

характеризуються розвиненою промисловістю, зокрема  машинобудуванням, в т.ч. 

виробництвом суден, сільськогосподарської техніки, електротехнічних виробів. 

Насамперед це стосується Запорізької, Одеської та Миколаївської областей, тоді як на 

аграрній Херсонщині якнайкраще представлене сільське господарство та багатогалузева 

харчова промисловість.  

Основна спільна характеристика для регіону Півдня – його приморське та 

прикордонне розташування. Регіон має значну протяжність берегової лінії – близько 

1000 км. Завдяки приморському положенню регіон має вихід до багатьох світових ринків.  

Приморське положення регіону зумовило формування структури економіки даного 

регіону, де значне місце займає розвинутий море-господарський комплекс (8 морських 

портів в Одеській області), що включає - морський транспорт каботажного та 

міжнародного плавання, суднобудування та судноремонт, курортно-туристичне 

господарство, рибне господарство. Лідером є Одещина, де зосереджено 75% море-

господарського комплексу України.  

Придунайське розташування регіону дає змогу підтримувати річкове сполучення з 

багатьма європейськими країнами (Румунією, Болгарією, Угорщиною, країнами 

колишньої Югославії, Словаччиною та ін.). Українські дунайські порти Рені, Ізмаїл, Усть-

Дунайськ (та порто-пункти Кілія і Вилкове) складають Дунайський портово-промисловий 

комплекс, що здійснює обробку вантажів у напрямках до країн СНД, Центрально-Східної 

і Західної Європи та здатний щорічно переробляти понад 20-24 млн. т вантажів.  

Придунайський регіон, до складу якого входять три райони Одеської області - 

Ізмаїльський, Ренійський, Кілійський і в якому проживають більше 270 тисячі жителів, 

являє собою досить унікальний край, зорієнтований на обслуговування та здійснення 

морських і річкових перевезень по великій європейській річці Дунай. Такі підприємства, 

як Українське Дунайське пароплавство, Ізмаїльський, Усть-Дунайський та Ренійський 

морські торговельні порти, є містоутворюючими, і від їх успішної виробничої діяльності 

залежить наповнення міських і районних бюджетів, благополуччя всього регіону. На 

підприємствах море-господарського комплексу працюють 6,5 тисячі осіб, що з 

урахуванням сімей становить приблизно чверть населення міст Ізмаїл, Рені, Кілія та 

Вилкове. 

 В регіоні проходять основні міжнародні транспортні коридори через Україну: 
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 Пан-Європейский № 9, який сполучає Фінляндію, Росію, Литву, Білорусь, Україну, 

Молдову, Румунію, Болгарію та Грецію. 

 Ґданськ – Одеса (Балтійське море – Чорне море), учасники: Італія, Словенія, 

Угорщина, Словаччина, Україна. 

 Європа – Кавказ – Азія (ТРАСЕКА), учасники: Україна, Молдова, Болгарія, Румунія, 

Туреччина, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Туркменістан, Узбекистан, Казахстан, 

Киргизстан і Таджикистан. 

 Пан-Європейський № 7 Дунайський (водний), учасники: Німеччина, Австрія, 

Словаччина, Угорщина, Хорватія, Югославія, Болгарія, Румунія, Молдова, Україна. 

Громади приморських міст мають подібні проблеми щодо реорганізації 

промисловості, яка залишилися в спадок від СРСР. Море і державний кордон 

відкривають шлях до міжнародного бізнесу та контрабанди, працевлаштування за 

кордоном. Спеціалізація на обслуговування військово-промислового комплексу змінилася 

на сервісні функції АПК, що сприймається як втрата іміджу та зниження соціального 

статусу і втрату робочих місць.  

Політичні уподобання та спосіб соціальної самоорганізації, демографічні та родинні 

проблеми, мова спілкування та навчання є досить подібними для місцевих громад від 

порту Рені до порту Маріуполя. 

Нарешті, нові виклики організації безпеки створює база Чорноморського флоту РФ в 

Севастополі та 40000 військове угрупування Російської Федерації з ядерною зброєю на 

території АР Крим.  

 

1.2. «Новий Південь» України у форматі 3-х субрегіонів:   Бессарабія, 

Причорномор’я та Приазов’я  

Південне узбережжя України має певні відмінності, що зумовлені їх географічним 

положенням та історією розвитку. З давніх-давен функціонують три транспортні коридори 

з півдня на північ, які одночасно розділяють південь на три природно-історичних 

субрегіони: від Дунаю до Дністра, від Дністра до Дніпра, від Дніпра російського кордону 

біля річки Дон. Місцеві громади також суттєво відрізняються, що зумовлюються як 

історією розвитку цих територій, їх етнічним складом, політичними уподобаннями, так 

особливостями природно-ресурсного потенціалу та соціально-економічного розвитку. 

Найбільш віддаленим куточком південної України (після анексії Криму) є місто Рені, 

розташоване на кордоні з Румунією і Молдовою. Його потенціал транспортного вузла 

обмежується браком залізничних під'їзних колій по території України (залізничне полотно 

прокладене через Молдову). На кордоні з Молдовою знаходиться Болград, більшість 

мешканців якого складають болгари, кількість яких є майже у 10 разів вищою за кількість 

українців. П‘яту частину територіальної громади Болграду займають гагаузи, а десяту – 

росіяни. Мабуть, найбільший потенціал для сталого розвитку субрегіону Бессарабія має 

Ізмаїл – місто обласного підпорядкування, розташоване на кордоні з Румунією. Саме 

через Ізмаїл проходять міжнародні транспортні коридори, зокрема Пан'европейський 

транспортний коридор, що сполучає між собою Західну і Східну Європу. Водночас Ізмаїл 

є культурним центром Бессарабії і навіть має статус історичного центру Українського 

Придунав‘я. Місто Кілія має усі можливості для розвитку багатогалузевого господарства: 

сільськогосподарського виробництва, промисловості, транспортної системи, будівництва, 

туризму. Насамперед воно славиться своїм суднобудуванням та судно-ремонтом завдяки 

роботі Кілійського судобудівельно-судоремонтного заводу, який виробляє судна класу 

―ріка-море‖, в тому числі для судновласників Бельгії, Голландії, Германії.  

Особливо вигідне положення з-поміж приморських територій має Одеса: це місто є 

один з головних транспортних вузлів між Європою і Азією. Місто обласного значення 

Бердянськ є не лише одним з успішних приморських курортів, але й потужним 

промисловим центром. Багатоплановий характер розвитку міста робить його найбільш 
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привабливим для інвестування з-поміж територій Запорізької області. Серед приморських 

міст особливо виділяється Маріуполь, що знаходитися фактично впритул до зони 

військових дій на Сході України. Не дивлячись на небезпеку, місто продовжує 

функціонувати: працюють промислові підприємства, об‘єкти соціальної інфраструктури 

тощо.  

Виходячи з потреб стратегічного планування сталого розвитку приморських 

територій півдня на основі визначених чинників просторової диференціації ми можемо 

визначити три субрегіони півдня України: 

 Бессарабія; 

 Причорномор’я; 

 Приазов’я. 

Субрегіон визначається як частина регіону зі своїми характерними рисами та 

особливостями соціально-економічного, природно-ресурсного та етно-політичного 

характеру. Ми можемо констатувати наявність об‘єктивно існуючого регіону – 

приморський Південь, що складається з трьох субрегіонів. 

Бессарабія. Субрегіон розташований у межах Одеської області від Дунаю до 

Дністра, з півночі обмежується державним кордоном із Молдовою. Унікальна територія 

включена до складу України в 1940 році, фактично в обмін на Придністров‘я, яке було 

передано в склад Молдови. До цього часу входила у склад Румунії, як і Північна 

Буковина. Цивілізаційне освоєння Бессарабії, як і всього Півдня, розпочалося з скіфських 

та давньогрецьких часів, тривалий час входив до складу Туреччини. В Бессарабії 

збереглися традиції приватного господарства та місцевого самоврядування, південна 

аграрна  культура. Субрегіон є багатонаціональним, там проживає болгарське, гагаузьке, 

румунське та молдовське населення, є росіяни старовіри та українці. Портові міста на 

Дунаї Рені та Кілія мають типове для півдня пострадянське та не укорінене 

російськомовне населення. До 1991 року на території Бессарабії знаходилися ударні 

частини десантних військ, бомбардувальної авіації тощо, і тому залишається досить 

багато родин військових пенсіонерів та залишків радянської військової інфраструктури. 

Унікальним є транспортно-логістичне положення та природно-рекреаційний 

потенціал субрегіону. Бессарабія є Дунайськими воротами України до Європейського 

Союзу, її порти можуть бути транспортним хабом Чорноморсько-Балтійського транзиту. 

Дунайські плавні з унікальною рослинністю і кліматом та піщані береги Чорного моря 

мають величезний потенціал розвитку туризму як для потреб України, так і всієї 

Центральної Європи. 

Унікальний клімат, ґрунти, море та річки дають можливість відновити 

виноградарство та виноробство, сконцентруватися на вирощуванні фруктів та овочів, 

розведення риби та морепродуктів. За умов будівництва транспортної магістралі Рені – 

Мариупіль Бессарабія може стати не тільки південними воротами України, але й 

елементом транзитного коридору ЄС – Схід. 

Соціально-економічний розвиток субрегіону Бессарабія можливий лише у тісній 

співпраці України з ЄС, особливо Румунією та Молдовою. 

Причорномор’я. Найбільш розвинений і заселений субрегіон Півдня України, який 

простягнувся від Дністра до Дніпра і включає такі міста як Одеса, Миколаїв та Херсон, 

охоплюючи прибережні частини цих трьох областей України. У зв‘язку з евакуацією 

флоту з Криму, його розміщення, утримання та реконструкція здійснюється саме тут. 

Субрегіон характеризується переважанням сільського автохтонного населення з 

типовим російськомовним пострадянським населенням великих міст, зокрема це 

стосується Миколаєва, який багато років був центром військового суднобудування. 

Субрегіон є найбільш розвиненим на Півдні як в промисловому відношенні, так і у 

розвитку сільського господарства. Велике населення міст, значна кількість недостатньою 

мірою завантажених портів та підприємств створюють безробіття та соціальне 

напруження.  
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Розвинуте монокультурне сільське господарство орієнтоване на експорт пшениці та 

соняшника для свого розвитку потребує транспортної інфраструктури, зокрема 

автошляхів. На сьогоднішній день саме Причорномор‘я виконує функцію зони відпочинку 

на морському узбережжі для українських туристів. Цей регіон потребує реіндустріалізації, 

виходячи із технологічних та логістичних можливостей, які відкриває перед Україною 

євроінтеграція. 

Приазов’я. Субрегіон розташований на схід від Дніпра до Російського кордону і 

адміністративно належить до Херсонської, Запорізької та Донецької областей. 

Найбільшим приморським, промисловим та портовим містом є Маріуполь, крім того 

можна виділити Бердянськ та Генічеськ. Етнічний склад регіону є строкатим, присутні 

греки, турки, росіяни, вірмени, міста з типовим пострадянським населенням. Маріуполь з 

пів міліонним населенням є центром металургійної промисловості, що має джерело 

доходів для населення і джерело забруднення для навколишнього природного 

середовища. В регіоні розвинене риболовство, риборозведення та переробка. Потужний 

агропромисловий комплекс за структурою та спеціалізацією подібний до Причорномор‘я. 

Берегова зона досить перспективна як в природоохоронному, так і в рекреаційному 

відношенні, потребує розвитку та освоєння. Транспортні комунікації вздовж узбережжя 

ускладнені, необхідним є будівництво транспортного коридору Рені-Мариупіль, перш 

за все з питань національної безпеки і захисту морських кордонів по Азовському морю, 

яке тепер у військовому відношенні контролюється Росією. 

Зміна транспортної інфраструктур може сприяти розвитку цього регіону, що є 

перспективним як в сфері АПК так і туризму. Південь має сприятливі кліматичні умови та 

можливості розвитку автономної енергетики на основі відновлювальних джерел (сонця та 

вітру), що можуть сприяти заселенню цих територій, будівництву нових 

енергоефективних підприємств та створенню нових робочих місць. 

В цілому новий південь за умов будівництва рокадної дороги вздовж морського 

кордону та забезпечення безпеки може стати драйвером розвитку економіки Украйни в 

контексті євроінтеграції. Не тільки функція південних воріт і транспортного коридору, але 

й розвиток АПК, туризму, нової енергетики та реіндустраілізація на основі нових 

технологій старопромислових міст може стати трендами розвитку цього регіону. 

Відкритість до моря, сприятливі кліматичні умови, які забезпечують енергозбереження та 

транспортні можливості є запорукою розвитку регіону Новий Південь. 

 
 

Місцеві громади приморських територій: 

Одеська область 

 м. Рені – населення – 20 000, мер – С. Колевич. 

 м. Ізмаїл – населення – 84 000, мер – Андрій Абрамченко.  

o (1940-1954 центр Ізмаїльської обл.), етнічний склад - росіяни — 43,7 %, українці — 38 %, 

болгари — 10 % і молдовани — 4,3 %. 

 м. Кілія – населення – 21800, мер – Максим Переверзєв. 

 м. Вилково – населення 8 500, мер – Геннадій Труханов.  

o етнічний склад 70 % — росіяни, близько 25 % — українці, а також румуни, молдавани, 

гагаузи та болгари. 

 м. Татарбунари - населення -15 000, мер – Віктор Швець. 

 м. Білгород-Дністровський, населення – 60 000,  мер – Ігор Нановський. 

 м. Іллічівськ – населення – 70 000, мер – Валерій Хмельнюк. 

 м. Одеса – населення – 1 000 000, мер – Геннадій Труханов. 

 м. Южний – населення – 28 000,  мер – Володимир Новицький,  

o етнічний склад українці (65,9 %) і росіяни (29,9 %), гагаузи (1,3 %), білоруси (1,1 %), 

молдавани (0,8 %), вірмени (0,3 %), татари (0,3 %). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
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Миколаївська область 

 м. Очаків – населення –14 800, мер – М. Калиниченко. 

 м. Миколаїв – населення – 495 032, мер – Ю.Гранатуров. 

Херсонська область 

 м. Херсон – населення 324 666, мер – Владимир Миколаенко. 

 м. Скадовськ  – населення – 19 700, мер – Александр Гавриш,  

o етнічний склад:  українців — 72,4%, росіян — 22,9%, білорусів — 1,6%, молдован — 0,8%, 

інших — 2,3%. 

 м. Генічеськ – населення – 34 300, мер – Кельбус Сергій Олексійович. 

 Запорізька область 

 м. Приморськ – населення –12 200, мер – Шаповал Григорий Николаевич. 

 м. Бердянськ  – населення –116 200, мер – О.Бакай. 

 Донецька область 

 м. Мариупіль – населення – 458 533, мер – Юрий Хотлубей. 
    

 

1.3. Етнічні та демографічні особливості розвитку місцевих громад 

 Подібними є соціально-демографічні характеристики територіальних громад Нового 

Півдня, зокрема динамічний етнічний склад населення. Приморські території України 

відрізняються порівняно високим відсотком етнічних росіян: питома вага етнічних росіян 

на українському півдні перевищує середній показник по Україні. Водночас кількість 

етнічних росіян неухильно скорочується: порівняно з етнічною структурою населення 

часів Всеукраїнського перепису 1989 р., кількість росіян, що постійно проживають у 

південних областях України, зменшилася на третину. Тим не менш кількість етнічних 

українців на територіях Нового Півдня лишається нижчою, ніж у більшості областей 

України. Найменше етнічних українців серед областей південної України проживає на 

Одещині (їх кількість складає 62,8%); друге місце за чисельністю від загальної кількості 

населення посідають етнічні росіяни (порівняно з переписом 1989 року, їх кількість 

зменшилася приблизно на третину і станом на 2014 рік становить 20,7%). Дещо вищою є 

кількість українців у Запорізькій області: 70,8% від загальної кількості населення. 

Кількість етнічних українців у Миколаївській та Херсонській областях є ще вищою: 81,9% 

та 82% відповідно. В обох цих областях відсоток росіян відчутно знизився з часів 

перепису населення 1989 р.. Зокрема, на Миколаївщині кількість росіян зменшилась на 

31,2% порівняно з переписом 1989 року і у 2014 році склала 14,1% (для порівняння – у 

Запорізькій області їх кількість зменшилася на 28,2%, а на Херсонщині – на 33,8%).  

Територіальні громади Нового Півдня є багатонаціональними та 

поліетнічними. В Одеській, Донецькій та Запорізькій областях, крім українців і росіян, 

мешкає ще 131 національності та народності, у Миколаївській області – близько ста,  у 

Херсонській області – ще більше. На Херсонщині з часів попереднього перепису 

населення (1989 р.) зросла чисельність вірменів (у 3,8 разів), корейців (у 2,9 разів), татар 

(у 2,5 разів) і азербайджанців (у 1,7 разів). Однак найбільш строкатим в етнічному плані з-

поміж приморських територій України є Придунайський регіон, де проживає гагаузька, 

молдовська, болгарська меншини. 

Також приморські території України об‘єднують динамічні суспільно-політичні 

орієнтації територіальних громад, які свідчать про зміну громадської думки Нового 

Півдня після подій Євромайдану, повалення режиму Януковича, анексії Криму 

Російською Федерацією та фактичних військових дій на сході країни. До 2014 року 

приморські території України відрізнялися порівняно високим рівнем підтримки 

політичних партій, що виступають за посилення економічних стосунків з Росією та 
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іншими пострадянськими країнами, підвищення статусу російської мови та 

зовнішньополітичні відносини з Російською Федерацією. Так, рівень підтримки Партії 

Регіонів на Півдні України був порівняно високим на парламентських виборах 2006, 2007 

і 2012 рр. (близько 40% виборців відповідних областей віддавали свої голоси Партії 

Регіонів); у 1990-х рр. територіальні громади південних областей України віддавали 

перевагу «червоним директорам» і представникам Комуністичної партії. Водночас 

протягом 2014 року на Півдні України зростає підтримка політичних сил із якісно іншим 

порядком денним. На президентських виборах 2014 р. П.Порошенко здобув перемогу у 

всіх без виключення південних областях України: його підтримали 41,7% виборців 

Одеської області, 45,9% виборців Миколаївської області, 48,7% - виборців Херсонської 

області. За результатами дострокових парламентських виборів 2014 року, усі приморські 

території віддали "Блоку Петра Порошенка" перше чи друге місце за партійними 

списками. Виключенням став тільки один з виборчих округів приморського міста 

Маріуполя, де БПП отримав менше ніж 10% голосів виборців. «Народний Фронт», 

очолюваний Прем‘єр-міністром України А.Яценюком, теж отримав відчутну підтримку 

територіальних громад Півдня України. Зокрема, на Херсонщині ця політична сила 

здобула другий результат за партійними списками (понад 16%). 

Актуальні електоральні симпатії виборців південних областей України можна 

співвіднести із ставленням мешканців Нового Півдня до Євромайдану, закликів до 

федералізації України тощо. Рівень підтримки Євромайдану серед мешканців Нового 

Півдня був достатньо високим: 62% та 60% жителів Херсонської та Миколаївської 

областях вважали Євромайдан «протестом громадян проти корупції та свавілля диктатури 

Януковича». Лише окремі території південних областей України відзначилися високою 

підтримкою антимайдану: зокрема, йдеться про території, де серед мешканців 

переважають етнічні росіяни (наприклад, Генічеськ у Херсонській області).
1
 Навесні 

2014р., коли розгорталися інспіровані із-за кордону кампанії щодо створення Новоросії в 

т.ч. на Півдні країни, більшість мешканців Одеської, Херсонської та Миколаївської 

областей виступили проти федералізації.
2
 Близько 70% мешканців приморських територій 

південних областей України не підтримали відокремлення областей України. Більше 

половини мешканців південних областей вважають, що державний устрій України має 

лишатися унітарним. Показово, що переважна більшість мешканців Нового Півдня навіть 

не побачила обмежень прав російськомовного населення в Україні: лише 6,5% жителів 

південного сходу стурбовані нав‘язуванням однієї мови і близько 11% бажають 

закріплення російської мови як другої державної.
3
  

 

1.4. Місія Нового Півдня України 

З 2014 року Південь України функціонує у нових умовах, які роблять неможливим 

продовження попередньої траєкторії розвитку і вимагають стрімкого переходу на нові 

рейки розвитку – сталого розвитку приморських територій та міжрегіонального 

співробітництва.  

Україна втратила АР Крим внаслідок анексії Російською Федерацію – донедавна 

офіційним стратегічним партнером України, а тепер – фактично стороною військового 

конфлікту на Сході України. Південні території країни опинилися в епіцентрі 

маніпулятивної кампанії під назвою «Новоросія», організованою Кремлем. Від зазіхань на 

територіальну цілісність та суверенітет України потерпає економіка, зростає соціальна 

напруженість насамперед на територіях, уражених конфліктом та наближених до них 

південних територій держави.  

                                                           
1 http://statistika.in.ua/vk/pislyamaidan. 
2 Згідно даних дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у квітні 2014 р. 
3 Нагадаємо, що на півдні України більшість жителів вважають рідною російську мову (52%) або одночасно російську та українську 

(17%). При цьому вільно володіють українською мовою  лише 35,4%. На побутовому рівні українською мовою користуються 21,4% 
(російською – 59,9%). Дослідження Центру Разумкова 2006 року http://www.razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD79_ukr.pdf. 



9 
 

Територіальні громади півдня України надали новій владі високий кредит довіри. У 

разі невідповідності реалій очікуванням громад, можна очікувати стрімкого 

розчарування, потенційний сплеск якого може мати особливо болісні наслідки саме 

для приморських територій країни. Електоральний календар не лишає часу «на 

розгойдування» політичних діячів: у 2014 р. відбулася зміна політичного режиму та 

«перезавантаження» центральних органів влади; у 2015 р. заплановане переобрання 

місцевих органів влади.  

Напрямки та темпи реформ визначатиме Угода про Асоціацію з ЄС, яка вже стала 

реальністю: її левова частина тимчасово виконується з 1 листопада 2014 року, а розділ, що 

регулює глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, має вступити в 

силу з 1 січня 2015 року. Зміст цієї Угоди, що дісталася України дорогою ціною, 

стосується усіх без виключення сфер функціонування держави, бізнесу та громадянського 

суспільства – публічного управління, економічного розвитку, енергетики, освіти, науки, 

культури. «Новий Південь» може стати регіональним драйвером процесу асоціації з 

ЄС і повною мірою використати унікальні можливості, що відкриваються внаслідок 

дії Угоди.  

Приморська смуга України є найбільш економічно розвиненою частиною південних 

областей держави, а обґрунтовані пріоритети розвитку стануть основою для їх 

стратегічного позиціонування в регіональному та національному масштабах. 

Приморські території Одещини мають найбільш розвинений морегосподарський 

комплекс і найбільш перспективну туристично-рекреаційну сферу, здатну стати основою 

для формування повноцінного туристичного кластера, що об'єднає зелений, екологічний, 

історичний, оздоровчий, екстремальний туризм. Зокрема, Вилково, або «Українська 

Венеція» має надзвичайно високий потенціал для розвитку зеленого туризму та 

рибальства на Дунаї, озерах дельти та у Чорному морі. Блискучі можливості для розвитку 

готельного бізнесу відповідно до європейських стандартів має Овідіополь, що має 100% 

рівень газифікації та порівняно високий рівень залучення зовнішніх інвестицій (10% від 

обсягу прямих іноземних інвестицій в Одеську область). Розбудову туристичної 

інфраструктури на Одещині варто узгодити з напрямками реалізації міжрегіонального 

співробітництва у рамках єдиного економічного простору України, а також із 

можливостями, що відкриваються у процесі реалізації Дунайської стратегії ЄС. 

Бессарабія, включно з містом Ізмаїлом, має величезні перспективи для розвитку 

альтернативної енергетики. З огляду на анексію Криму, потенціал сонячної енергії в 

Бессарабії вийшов на перше місце в Україні.  

Херсонщина має величезний потенціал розвитку високотехнологічного сільського 

господарства з високою часткою зрошуваного землеробства та інноваційними 

технологіями переробки сільськогосподарської продукції. Херсонська область – єдина, що 

одночасно входить до Причорноморського та Приазовського субрегіонів Нового Півдня. 

Це дозволяє їй отримати переваги від багатовекторного сталого розвитку відповідно до 

пріоритетів міжрегіонального співробітництва у рамках кожного з них.    

Осередком кращих практик місцевого управління серед усіх українських громад став 

Мелітополь, стратегія соціально-економічного розвитку якого окремо відзначена 

Міністерством регіонального розвитку України. Управлінські успіхи є не менш 

значущими для сталого розвитку, ніж економічні здобутки територій. Ефективні 

управлінські практики Мелітополя роблять це місто одним з лідерів Приазов‘я.  

Маріуполь – це не лише оборонний рубіж українського Примор‘я, але й взірець 

дієвого та прозорого соціального партнерства місцевої влади і бізнесу. Цю практику, яку 

було формалізовано шляхом підписання відповідного договору минулого року, треба 

поширити на інші приморські міста (насамперед промислові та агропромислові).   

За таких умов приморські території Нового Півдня, що донедавна знаходилися на 

периферії уваги більшості українських реформаторів, стають одним із суб’єктів 

сталого розвитку країни та міжрегіональної кооперації в рамках нового економічного 
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простору держави, який формується буквально на наших очах. Їх сталий розвиток у 

нових умовах великою мірою залежить від ефективного управління регіональним 

розвитком та реалізації потенціалу міжрегіональною співробітництва у рамках програми 

«Новий Південь», який складається із трьох субрегіонів (Бессарабії, Приазов‘я та 

Причорномор‘я) та мережі територіальних громад приморських областей України. 

Окреслюючи стратегічне позиціонування Нового Півдня, не можна ігнорувати 

низку викликів, що можуть стати на заваді сталого розвитку українського Примор’я. 
До їх переліку можна віднести неповну готовність до інтеграції такої кількості 

«внутрішніх переселенців», які прибувають із зони проведення АТО; зношеність об‘єктів 

соціальної інфраструктури, які не задовольняють потреб територіальних громад (навіть із 

врахуванням тренду постійного скорочення населення); застарілість та низька 

енергоефективність більшості промислових фондів; дефіцит енергетичних потужностей
4
, 

невирішене питання водопостачання та водовідведення; перебування значної частини 

приморських територій у зоні ризикованого землеробства через ризик посух, що 

посилюється внаслідок кліматичних змін тощо. Особливо скрутна ситуація через занепад 

промисловості та підприємств морегосподарського комплексу спостерігається у малих 

містах та селищах, де особливо стрімко уповільнюються темпи економічного розвитку 

приморських територій та знижується якість життя територіальних громад. 

Для кожного з трьох субрегіонів такі виклики можуть мати унікальне значення. На 

відміну від Причорномор‘я та Приазов‘я, які потерпають від загроз, пов‘язаних із 

небезпечною близькістю до проведення військових дій на сході України, безпека для 

Бессарабії пов‘язана з питанням Придністров‘я. Молдова не контролює ділянку 

державного кордону, яка знаходиться в управлінні невизнаної республіки, а організаційні, 

фінансові та управлінські можливості України не дозволяють справитися із таким 

завданням своїми силами. Через територію Молдови та невизнаного Придністров‘я 

проходять транспортні лінії Бессарабії – автотраса Одеса-Рені та залізна дорога, якою 

перевозять вантажі на порт Рені. Годі дивуватися, що, крім потенційної військової 

небезпеки, що йде від Придністров‘я, територіальні громади субрегіону потерпають від 

нелегальної міграції та контрабанди.  

Не менш значущим викликом, який стоїть перед Бессарабією, є відсутність 

надійного транспортного сполучення з іншими територіями України вздовж узбережжя. 

Це призводить до «капсуляції» субрегіону та суттєво обмежує можливості для 

міжрегіональної співпраці у рамках єдиного економічного простору України. У 

Причорномор‘ї та Приазов‘ї питання транспортного сполучення стосується насамперед 

дорожньо-транспортної інфраструктури власне між приморськими територіями.  

Також суттєвою перепоною для сталого розвитку Бессарабії є енергозабезпечення, а 

саме – стовідсоткова залежність від поставок електроенергії з Молдавської ГРЕС, що 

знаходиться на території невизнаного Придністров‘я. Саме брак уваги до цих та інших 

проблем розвитку регіонів України у попередні роки спричинив величезні відмінності у 

рівнях розвитку, розшарування населення за рівнем доходів та «капсуляцію» 

територіальних громад у своїх адміністративних межах. 

Окреслених характеристик достатньо для усвідомлення потреби особливого 

формату управління розвитком Бессарабії, Причорномор’я та Приазов’я. Така 

потреба додатково актуалізується незадовільною управлінською практикою Києва, 

відповідних обласних центрів та роз’єднаних між собою приморських районів і міст 

Нового Півдня, про що свідчить зміст та імплементація програм регіонального 

розвитку, розроблених для південних областей України або окремих територіальних 

громад приморських міст. З року в рік такі програми доводять свою низьку ефективність, 

оскільки не забезпечують спільні потреби та інтереси територіальних громад Бессарабії, 

Причорномор‘я та Приазов‘я. Вони розраховані на реалізацію в адміністративних межах, 

                                                           
4 Наприклад, Одеська область виробляє за рахунок власних генеруючих потужностей лише 4 % електроенергії. 
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які не співпадають із межами субрегіонів Нового Півдня. Іншою причиною фіаско 

зазначених програм є брак фінансування на центральному та місцевому рівні і обмежені 

можливості отримання додаткового (зовнішнього) фінансування. Показовою є 

управлінська практика стосовно розвитку Бессарабії. Дотепер жодна державна чи обласна 

програма розвитку українського Придунав‘я не була реалізована повною мірою. 

Наприклад, Програма комплексного розвитку українського Придунав'я на 2004-2011 рр. 

не була виконана у повному обсязі, в т.ч. з огляду на брак фінансування (на її реалізацію 

було виділено лише третину від запланованих 6,4 млрд. грн). Наприкінці 2013 року було 

прийнято чергову концепцію державної цільової регіональної програми розвитку 

українського Придунав‘я (на 2014-2017 рр.). Підбивати остаточні підсумки її реалізації ще 

зарано, однак реалізація Програми у 2014 р. відбувалася досить кволо. Стратегічний план 

підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку Придунайського 

економічного субрегіону на 2012-2020 рр., розроблений Одеською ОДА за підтримки 

USAID, має низку переваг з точки зору обґрунтованості цілей та пріоритетів. Водночас 

однієї такої програми замало для досягнення мети сталого розвитку Бессарабії, тим паче у 

нових внутрішньополітичних та зовнішньоекономічних умовах, у яких опинився південь 

України з 2014 року.  

Подальше ігнорування означених викликів та нехтування потребою оптимізації 

управлінських практик щодо сталого розвитку Нового Півдня є ризикованим як для 

Бессарабії, Причорномор’я та Приазов’я, так і для України в цілому.  
По-перше, можливість загострення суспільно-політичної напруги на приморських 

територіях ніхто не відміняв. Насамперед це стосується Приазов‘я, що безпосередньо 

межує із територіями на сході країни, де фактично має місце військовий конфлікт. Це 

може знайти своє відображення у результатах чергових місцевих виборах наступної осені 

(якщо новообраний парламент не прийме рішення провести їх, наприклад, навесні 2015р.). 

Завдяки децентралізації влади у 2014-2015 рр., місцеві ради, обрані наступного року, 

матимуть розширені повноваження та більші фінансові можливості. Заповнення таких 

потужних місцевих рад політичними силами із деструктивним порядком денним може 

закласти міну уповільненої дії для імплементації реформ, започаткованих Києвом у 2014 

р., та Угоди про асоціацію з ЄС. Більше того, такі ради, особливо за умови підтримки із-за 

кордону, можуть зосередитися не на представництві інтересів відповідних громад, а на 

включенні у проект «Новоросія». Конструктивні суспільно-політичні настрої, які мають 

місце у приморських територіях, мають отримати відповідний політичний вимір. Для 

цього держава має гарантувати безпеку територіальних громад Нового Півдня, 

попереджувати військово-політичну агресію ззовні, мінімізувати можливості для 

розпалювання міжнаціональної ворожнечі, а також продемонструвати позитивні 

результати розпочатих реформ та відкритість до плідного діалогу на рівні «центр-

регіони».  

По-друге, актуальним є ризик загострення соціально-економічної ситуації на півдні 

України, уповільнення темпів економічного зростання та погіршення якості життя 

територіальних громад приморських територій, насамперед малих міст. Ця загроза є 

особливо актуальною для Бессарабії. До цього може призвести зволікання з реформами у 

2014-2015 рр. та подальше відкладення належної підготовки до введення в дію 

економічної частини Угоди про асоціацію України та ЄС. Неможна недооцінювати ризики 

формування замкнених регіональних економік, зосереджених виключно на проблемах 

власного виживання, без реалістичних шансів успішного розвитку, який можливий лише 

за умови ефективного управління та міжрегіональної кооперації.  

Отже, ризики та виклики, з якими стикаються територіальні громади приморських 

територій України потребують широкої дискусії щодо шляхів комплексного розвитку 

українського півдня. Економічні інструменти сталого розвитку приморських територій 

України представлене у другому розділі, а інституційні – у третьому розділі цієї доповіді.  
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 РОЗДІЛ 2. УКРАЇНСЬКИЙ ПІВДЕНЬ У НОВИХ БЕЗПЕКОВИХ РЕАЛІЯХ: 

ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ 

Втрата Україною Криму виявила цікаву закономірність: чіткіше проявилась 

чорноморсько-азовська морська берегова лінія, що проходить з Придунав‘я до Маріуполя 

(і далі, до Новоазовська). Виникає образ великої прибережної зони, що одночасно є 

природним оборонним рубежем з умовною назвою «Новий Південь», що включає  

Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, Донецьку області.  Нині, в умовах 

українсько-російського конфлікту Український південь опинився у нових  безпекових 

умовах.  Ця територія стала більш вразливою, з огляду на мілітаризацію Криму, і 

водночас,  вона набуватиме нового значення з точки зору її цінності для оборони держави, 

реалізації  політики національної безпеки. 

Слід виділити наступні негативні чинники, що визначають вразливість південних 

територій: 

 наближеність до анексованого Росією  Криму, його мілітаризація;  

 збереження «радянської» ідентичності, проросійських настроїв  у значної 

частини населення; 

  трансформація спільного для Чорноморського-Азовського регіону 

економічного простору внаслідок війни; 

   неефективність державної регіональної політики, відсутність горизонтальних 

зв‘язків. 

 

2.1. Загальна характеристика воєнних загроз 

Крим як плацдарм збройної агресії на Півдні України. Ще у 2009 році російське 

військове керівництво вважало прийнятним шантажувати війною за Крим Україну, що 

обирала вектор розвитку. Росія не приховувала зацікавлення у промислових потужностях 

Миколаєва, Дніпропетровська для реалізації планів військового будівництва. «И не 

следует быть уверенным, что ее удастся избежать. В рамках реализации политики США в 

отношении России в Черноморском бассейне она вполне возможна»
5
. 

Зважаючи на «натівські», «американські» страхи політичної верхівки Росії, що 

сприймає події в Україні виключно як підступи США, Крим планується використати у 

якості військової бази, насиченої ядерним озброєнням. Вже прийнято рішення до 2016 

року розмістити у Криму (смт. Гвардійське) носії ядерної зброї – стратегічні 

бомбардувальники ТУ-22М3 та оперативно-тактичні комплекси «Іскандер-М», здатні 

стріляти високоточними ракетами Р-500 з ядерними БЧ
6
. До цього часу 

здійснюватиметься модернізація інфраструктури військової бази.  

Окрім того, за експертними оцінками (Андрій Кліменко, Black Sea News), 

угруповання збройних сил Російської Федерації на півострові вже нараховує близько 40 

тис. осіб
7
 (очевидно, сумарна кількість ОС сухопутних формувань та ВМФ). Туди 

перебазуються авіаційні полки, полки берегової оборони, ракетні частини, ракетно-

космічні війська. Йде масовий процес мілітаризації Криму, перетворення його на 

найпотужнішу, різнопрофільну військову базу Росії у центрі Чорноморського регіону. 

Таким чином, існують вірогідні ризики військової агресії проти України на 

південних територіях; ймовірними цілями для враження є підприємства та порти Одеси, 

Миколаєва, Херсона. Агресивна військова присутність Росії загрожує мирному торговому 

мореплавству в водах України, знижує економічні рейтинги, транзитне значення та  

інвестиційну привабливість держави. 

                                                           
5 М.Ф.Ваккаус «О военно-политических основах методологии строительства и применения Вооруженных Сил России», Военная мысль 

№ 6, Июнь  2009, C. 60-66 
6 http://www.kommersant.ru/doc/2593577 
7 http://www.ukrinform.ua/ukr/news/rosiya_peretvoryue__krim_na_viyskovu_bazu___ekspert_1982487 
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Оцінка воєнних загроз за напрямами. З огляду на переважно географічний характер 

об‗єднання окремих південних територій у цілісний регіон «Новий Південь», основні 

загрози воєнного характеру так само доцільно систематизувати за географічними 

ознаками. З урахуванням районів зосередження військових сил та засобів вірогідного 

противника – Російської Федерації, а також очевидних пріоритетних намірів РФ щодо 

продовження зусиль щодо дестабілізації обстановки в регіоні та виснаження Української 

держави в цілому, виглядає доцільним розглядати загрози воєнного характеру за трьома 

основними групами:  

 на Приморсько-Кримському напрямі вздовж північного узбережжя Чорного 

моря від Ізмаїла до Генічеська. 

 на Придністровському напрямі вздовж кордону України з невизнаною 

Придністровською Молдавською Республікою (ПМР). 

 власне на всій території регіону, особливо в місцях розташування військових 

частин і зосередження важливих оборонних та інших стратегічно важливих 

об‗єктів. 

Відповідно, перспективи подальшого розвитку «Нового Півдня» і забезпечення 

безпеки його розвитку від агресивних воєнних посягань з боку РФ необхідно розглядати з 

урахуванням основних характеристик зазначених груп воєнних загроз в контексті 

соціально-економічних і політичних особливостей цього регіону. 

Основну загрозу воєнного характеру на Приморсько-Кримському напрямку  

становить сухопутне угрупування Збройних Сил РФ на тимчасово окупованій території 

АР Крим. Це угрупування може здійснювати наступальні дії з Криму на південь 

Херсонської області самостійно, або одночасно з наступом російсько-сепаратистських сил 

в районі Маріуполя у напрямі на Крим чи в іншому напрямі. Ці можливі наступальні дії 

сухопутних військ РФ з території АР Крим вірогідно будуть забезпечуватися ударами 

ракетних військ, авіації та висадкою повітряних десантів. 

Для цього на території АР Крим вже зосереджено угрупування у загальному складі 

близько 30 тисяч чол. особового складу (сухопутні військові формування), до 500 бойових 

броньованих машин різного типу і танків, до 200 артилерійських одиниць, понад 100 

бойових літаків та близько 100 бойових і транспортних вертольотів. 

Окрім цього, потенційну загрозу можуть становити надводні бойові кораблі і 

морська піхота Чорноморського Флоту РФ, які у взаємодії з авіацією та 

повітрянодесантними частинами з території РФ можуть здійснювати морські десантні 

операції на півдні Миколаївської й Одеської областей. Найбільш вірогідно – з 

одночасними відволікаючими діями з території ПМР та активізацією військової діяльності 

сепаратистів  та окупаційних військ РФ на Південному Донбасі.    

На території ПМР Росія вже зосередила близько 3 тис. чол. особового складу та 

близько 50 бойових броньованих машин. Зазначених сил недостатньо для самостійних 

наступальних дій проти України, тому найбільш вірогідно, що це угрупування на випадок 

розширення агресії РФ з території Криму, буде відігравати допоміжну або відволікаючу 

роль. Окрім цього, з високою вірогідністю можна передбачати використання території 

ПМР для базування та забезпечення диверсійно-розвідувальних груп з метою нанесення 

ударів по об‗єктах українських військ та інфраструктурі з тилу.  

При цьому, не можна виключати й того, що у разі чергового розгортання агресії 

проти України, підтримку російським військам будуть надавати сепаратисти ПМР, які 

потенційно можуть мобілізувати до 20 тис. чол. особового складу, озброєних танками, 

бойовими броньованими машинами, артилерією та гелікоптерами. 

 

2.2. Терористичні загрози 

Причини загрози. Цілком очевидно, що поки Путін та його адміністрація 

перебувають при владі у Кремлі, Росія не відмовиться від агресивних військових зазіхань 
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на сусідні території, які вони намагаються за будь-яку ціну контролювати. Сьогодні 

політика російського керівництва вочевидь направлена на відновлення великодержавності 

Росії на зразок Радянського Союзу з додаванням зовнішніх ознак Російської імперії. Тому 

дії, які спостерігаються на території, окупованій сепаратистами та російськими військами 

на окупованому Південному Донбасі, можна оцінювати і як підготовку плацдарму для 

розширення агресії в зручний момент у майбутньому на інші території, в тому числі й 

«Нового Півдня». Вони будуть готувати цей зручний момент, засилаючи свої диверсійно-

розвідувальні групи, агентуру, корумпуючи політичний процес в Україні з тим, щоб 

послабити центральну владу і повторити приблизно ту схему, яка спрацювала в лютому 

цього року, коли нова українська влада після Майдану не встигла закріпитися, і це було 

використано для окупації Криму і розгортання сепаратистської активності на Південному 

Донбасі. 

Подібний сценарій сьогодні виглядає найбільш вірогідним, адже саме контроль над 

Приазов‗ям на східному фланзі регіону «Новий Південь» дозволяє контролювати 

проходження всіх вантажів з Росії до Криму. Без постачання туди вантажів у достатніх 

обсягах через сухопутну частину України в Криму можна очікувати на гуманітарну 

катастрофу. Росії буде дуже складно уникнути її, оскільки постачання через Керченську 

протоку і будівництво моста або тунелю коштуватимуть дуже дорого. Тому плани щодо 

створення коридору – чи в обхід Маріуполя, чи через його захоплення – напевне, 

залишаються в силі. Найбільш вірогідний сценарій — шляхом спершу дестабілізації 

економічної і політичної ситуації в Україні, активного проведення диверсійних операцій в 

першу чергу на півдні України та створення хаосу і відчуття відсутності сильної влади у 

місцевого населення – як це було в лютому. А у подальшому – застосуванням регулярної 

російської армії та банд терористів. 

Реалізації останнього сценарію у частині дестабілізації політичної ситуації сприяє 

низка чинників. А саме, збереження у масі населення пострадянської свідомості,  

прихильність до російських та радянських традицій, світогляду, відсутність чіткої 

орієнтації на проект національного розвитку чи європейські цінності. Це обумовлено 

історією освоєння південних територій у царську та радянську епохи. Південні регіони 

були електоральною вотчиною комуністів,  промислових та аграрних магнатів. 

Політичні проекти. Російська Федерація провадила у цих краях значну кількість 

політичних, культурних, церковних проектів, орієнтованих на підтримку Росії («Русский 

мир», проект федералізації). Вкладались кошти у видання друкованої продукції, 

проведення суспільних заходів. Окрім КПК та ПСПУ, що отримували фінансову допомогу 

з РФ і мали певну електоральну підтримку на півдні, слід відзначити: партія «Родина» 

(С.Марков, Одеса),  Союз Лівих Сил (В.Волга).  Починаючи з 2010 року активізувалися 

Слов‘янський союз, "Отечественный форум" (Запоріжжя, Миколаїв), "Движение за 

возрождение Донбасса", ГО «Дозор» (М.Більчак).  

Слід відзначити успіх аналогічних проектів, що розгортались у АР Крим – «Русский 

блок» (Г.Басов), «Русь единая» (колишня Партія Політики Путіна А.Ботва, А.Ременюк), 

«Русское единство» (С. Цеков, С.Аксьонов), «Союз» (Л.Мірімський). 

Активно підтримували російську антизахідну, антинаціональну риторику, 

впроваджували проект «Русский мир»  клірики Української православної церкви 

Московського патріархату (особливо слід відзначити митрополита Одеського та 

Ізмаїльського Агафангела). Результатом їх діяльності  стало формування антиукраїнських 

настроїв вірян. Згодом, це знайшло свій вияв  під час подій у Криму та на Сході. 

Значним був і є вплив на свідомість громадян російських та проросійських засобів 

масової інформації, російського культурного контенту. 

Оптимістичні звіти керівників проектів  значною мірою перебільшували оцінки  

проросійських настроїв у південних регіонах. Розпочавшись на Донбасі, проект 

«Новоросія» зав‘яз у військовому протистоянні і не поширився на решту територій.  
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Проект «Новоросія».  Слід зазначити, що  впровадження у повному обсязі проекту 

«Новоросія» очевидно,  потребувало створення розгалуженої диверсійно-підривної мережі 

для дестабілізації ситуації у великих містах. Одразу після анексії Криму, другим регіоном 

«на черзі» був Одеський. 2 травня 2014 року відбулась провокація, інспірована 

проросійськими силами, внаслідок якої загинуло 48 осіб. Однак, інцидент не переріс у 

масові заворушення одеситів. Відразу ж, 6-7 травня, відбулись захоплення терористами 

ДНР адмінбудівель у Маріуполі. За кілька днів вони були вибиті бійцями Нацгвардії та 

батальйону Азов. Підтримки з боку населення терористи не отримали. Громадяни України 

у більшості не ідентифікували себе частиною віртуального проекту, не готові були 

вступити у громадянську війну з незрозумілими гаслами та метою. Скептичне ставлення 

до будь-яких політичних проектів, інспірованих з-поза меж краю, зосередженість на 

вирішенні власних чи місцевих проблем, традиційна суспільно-політична інертність – усе 

те, що заважало і ще заважатиме розвитку національно орієнтованих політичних 

проектів
8
, також стало на заваді і російській «Новоросії».  

Фіаско  «Новоросії» на Донбасі, що мало наслідком загибель мирного населення та 

гуманітарну катастрофу, стало застереженням для  політиків та населення півдня. 

Подальші події – створення протитанкових укріплень у Маріуполі, блокпостів поблизу 

Одеси, активізація патріотичних настроїв у південних регіонах  свідчить про 

неможливість у найближчий час реалізувати проросійський державний проект. 

Між тим, територія «Нового Півдня» залишається насиченою російською агентурою. 

Одеса, Миколаїв, Херсон, Маріуполь продовжують залишатися імовірними об‘єктами для 

диверсій, терористичних атак. 

 

2.3. Кримінальні загрози 

Додатково, серед негативних чинників, що сприятимуть дестабілізації «Нового 

Півдня» слід відзначити поширення  організованих кримінальних угруповань, злиття 

корумпованої влади, зокрема, працівників правоохоронних органів і суддів з криміналом.  

Криміногенна ситуація на території  «Нового Півдня» загалом є схожою.  По 

наркоситуації - Миколаївська та  Херсонська області є найбільш ураженими наркоманією 

регіонами (місцева сировина - коноплі, опіати; аптечні препарати; синтетичні наркотики). 

Частка наркозалежних осіб від загальної чисельності мешканців регіону на Миколаївщині 

майже вдвічі перевищує середній показник в державі.  

 Весь південь України, а особливо – Одеський регіон є потенційно транзитним для 

контрабанди наркотиків у Європу з портів Азії, зокрема Туреччини.  Регіон є 

криміногенним з точки зору поширення проституції, чому сприяє наявність портів. У 

Миколаєві, наприклад, показники 2011-2012 рр. перевищували середні по Україні. 

За рівнем злочинності слід відзначити феномен зростання коефіцієнта злочинності 

(кількість злочинів на 100 тисяч населення) з заходу на схід – від нижчого за середній до 

високого:  Одеська область (775), Миколаївська (1151), Херсонська (1243), Запорізька 

(1537), Донецька (1375). Оскільки злочинність має, переважно, міський характер, 

більшість -  ¾ злочинів реєструється у містах, з них 45% в обласних центрах
9
. Зростання 

коефіцієнту злочинності у 2009-2011 роках, обумовлене погіршенням економічної 

ситуації. Як відомо, збільшення безробіття на 1 % спричиняє зростання злочинності на 

5%. 

У 2012-2013 роках  Миколаївщина відзначилась низкою резонансних злочинів: 

зґвалтування та вбивство Оксани Макар; спроби рейдерського захоплення агрофірми 

Корнацьких із застосуванням вогнепальної зброї; «Врадіївська справа». Інциденти 

виявили корупційне злиття та кругову поруку правоохоронних, судових органів та 

місцевих бізнесових еліт, політичного керівництва області.  

                                                           
8 На користь цієї думки свідчить низька явка на вибори до парламенту 26.10.2014 року у південних регіонах. 
9 О.Г. Кулик Злочинність в Україні на початку ХХІ століття. Київ, Юрінком Інтер, 2013, с.17-21 
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Наявність портів, пунктів митного пропуску обумовлює поширеність корупційних 

«бізнесів» у контролюючих та правоохоронних органах,   комерціалізацію правоохоронної 

діяльності, об‘єднання з криміналом.  Поширеними є численні схеми товарної 

контрабанди (зокрема м‘яса з неблагополучних країн), усіх видів незаконного трафіку 

(наркотиків, валютних цінностей, викрадених автомобілів, зброї). Низька спроможність 

контролювати берегову лінію сприяє проникненням заборонених для ввезення предметів 

поза пунктами пропуску. 

В усіх прилеглих до моря районах поширене браконьєрство, що також процвітає за 

рахунок «кришування» з боку правоохоронців. Плавзасоби браконьєрських бригад часто 

використовуються для перекидання на територію України зброї, розвідувально-

диверсійних груп. 

 І представники криміналу, і корумповані правоохоронці є  потенційними 

союзниками противника, що легко вербуються за гроші і залучаються для ведення 

підривної діяльності. Це підтверджено гірким досвідом Донецької та Луганської областей. 

 

2.4. Загальна оцінка українських сил та засобів безпеки 

Збройні сили. Система базування та визначені завдання сухопутних частин ЗСУ в 

регіоні потребують подальшого уточнення і нарощування. Зокрема, доцільно суттєво 

збільшити присутність Сил спеціальних операцій, посилити протиповітряну оборону 

тощо. Також значних зусиль потрібно докласти для інженерного обладнання найбільш 

небезпечних напрямів проникнення ворога для висадки морських і повітряних десантів, а 

також ворожих диверсійно-розвідувальних груп. 

Окрім цього потрібно довести до кінця заходи щодо укомплектування, оснащення, 

підготовки і розміщення батальйонів територіальної оборони, і зробити їх повноцінними 

формуваннями, здатними виконувати передбачені чинним законодавством функції у 

взаємодії з різними структурами безпеки та місцевими органами влади. Для цього 

виглядає доцільним відновити потенціал і посилити роль Товариства сприяння обороні 

України. 

Можливості Військово-Морських Сил України (ВМСУ) після виведення штабу, 

кораблів і навчальних закладів з АРК в Одесу на сьогодні доволі обмежені. Завдань для 

ВМСУ окрім прикриття узбережжя і портів найближчим часом напевне не буде. 

Організовувати протидесантну оборону на узбережжі військові моряки також професійно 

не готові. Тому без прийняття радикальних змін в організаційній структурі Збройних Сил 

України та інших військових формувань, роль ВМСУ у найближчі роки буде доволі 

обмеженою і націленою лише на далеку перспективу. 

Інша справа, якщо штаб ВМСУ буде визначено як ключовий орган військового 

управління для охорони морського кордону (і надводного, і підводного) з 

перепідпорядкуванням штабові ВМСУ морських частин Державної Прикордонної 

Служби.  

З огляду на характер загроз, практично всі частини всіх видів і родів військ ЗСУ в 

межах регіону «Новий Південь» потребуватимуть значного посилення не лише людським 

ресурсом, але й сучасними засобами розвідки та вогневого ураження. Доцільно 

розглянути можливість передислокації штабу та основних сил  ВМСУ до м.Миколаїв, де є 

відповідні режимні обєкти,  а позитивне поважне ставлення до військових моряків є 

традиційним. 

Також потребуватиме розгортання по всьому регіону система базування підрозділів 

Національної Гвардії. НГ повинна бути добре підготовлена для застосування під час 

бойових дій у взаємодії зі Збройними Силами проти озброєного агресора, а в мирний час 

на своїй території – спільно з особовим складом Служби Безпеки України (СБУ) проти 

терористів і диверсантів. 
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Спецслужби. В обстановці, що складається після початку агресивних військових дій 

РФ проти України, з огляду на отриманий досвід, потребує суттєвого посилення загальний 

потенціал СБУ. При цьому, у першу чергу, особливо на території регіону «Новий 

Південь» доцільно посилити контррозвідувальні та антитерористичні підрозділи СБУ та 

військової розвідки (ГУР МО). 

Міліція, особливо керівництво, має бути очищена від корумпованого елементу, 

посилені підрозділи районів, прилеглих до моря. Діяльність організованих злочинних 

угруповань має бути припинена, члени ОЗУ взяті під контроль. Повинна бути 

організована місцева міліція, інститут виборних «шерифів» тощо, для  організації 

допомоги населення у підтримці громадського порядку, виявлення підривної діяльності 

противника.  

На території регіону зосереджено значний потенціал оборонної промисловості 

України. Окрім потужних суднобудівних підприємств м.Миколаїв, в регіоні є 

підприємства з ремонту авіаційної, бронетанкової техніки та інших видів озброєння. У 

разі розгортання агресії проти України ці підприємства напевне стануть цілями для 

ракетних і авіаційних ударів. Виглядає доцільним провести інтегровану оцінку питань 

дислокації та завдань оборонних підприємств усіх форм власності з метою запобігання їх 

руйнування чи захоплення противником, а також забезпечення їх безперебійної роботи у 

першу чергу в інтересах національної безпеки. 

Регіон Нового Півдня має стратегічне значення для збереження державності 

України. Необхідно наполегливо і цілеспрямовано нарощувати зусилля щодо 

забезпечення максимально можливого рівня обороноздатності країни на півдні, подолання 

зовнішніх, внутрішньополітичних, економічних ризиків та загроз. З метою вироблення  

дієвих рішень на цьому напрямі доцільно провести окреме засідання РНБО із зазначеного 

питання. Рішення РНБОУ повинно включати комплекс завдань, пов‘язаних з посиленням 

оборонного потенціалу регіону, ефективності роботи розвідувальних органів, спецслужб. 

Загроза продовження воєнної агресії з боку РФ зберігається не лише для України, 

але й для всього регіону Південної Європи та регіону Чорного моря. Необхідно посилити 

взаємодію з потенційними союзниками і партнерами України в регіоні, потрібно 

нарощувати зусилля щодо зміцнення міжнародного оборонного співробітництва України з 

арміями і спецслужбами інших демократичних країн.  
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РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 

3.1. Потенціал морської держави 

Наявність в України статусу морської держава сьогодні вже не сприймається як 

аксіома. Хоча з причорноморських держав Україна має найдовшу приморську смугу, 

розвинений морегосподарський та транспортний комплекс, актуальні виклики вимагають 

переосмислення як наявних атрибутів морської держави, так і механізмів та інструментів 

їхнього освоєння, посилення та розвитку.  

Потенціал південних регіонів для реалізації потенціалу морської держави 

характеризується наступними чинниками: 

 високим індексом транзитності, наявністю потужних портів, значним 

зовнішньоторговельним оборотом (наявність стійких українських зовнішніх 

вантажопотоків руди, металу, зерна, ін.); 

 вигідним географічним положенням  держави; 

 значною довжиною її морських кордонів та площею водного простору; 

 висококваліфікованою робочою силою; 

 сприятливими кліматичними умовами.  

Однак цей потенціал регіону залишається нерозвиненим. Україна не змогла 

повною мірою опанувати переваги та можливості морської держави. Україна програє 

в конкурентній боротьбі щодо залучення міжнародних вантажопотоків, відбувається 

занепад рибного господарства, не реалізуються перспективи рекреаційно-туристичного 

комплексу. Це насамперед пов‘язано з недостатнім розвитком транспортного комплексу в 

приморському регіоні, недосконалим правовим регулюванням щодо базових галузей 

морського комплексу, несприятливою митно-тарифною політикою. Серед основних 

вкажемо на наступні чинники, що перешкоджають розкриттю потенціалу морської 

держави:  

 відсутність координації всіх видів транспорту, злагодженості та комплементарності 

з надання логістичних послуг впродовж комбінованих перевезень, що створює 

перешкоди у діяльності міжнародних транспортних коридорів (цю проблему 

відчувають навіть крупні українські порти, які зорієнтовані на імпорт та транзит 

міжнародних вантажів);  

 низька якість та нестача пропускної та переробної спроможності припортових 

залізничних станцій, морських і річкових портів (для окремих видів вантажів), 

недостатньо розвинені системи комплексного обслуговування власників вантажів.  

 незадовільний стан транспортної інфраструктури, особливо автомобільних доріг у 

сільській місцевості вздовж узбережжя морів, а також недостатній рівень її 

розгалуженості для забезпечення потреб регіону; 

 відсутність рокадних автодоріг вздовж узбережжя моря, які відповідають вимогам 

транспортування військ в точку потенційної небезпеки з метою забезпечення 

національної безпеки в умовах загроз з території АР Крим;  

 відсутність національного флоту, брак політико-правових та фінансово-

економічних стимулів для його створення; з точки зору наявності флоту Україна 

втратила статус морської держави, значна частина українських 

зовнішньоторговельних вантажів відійшла іноземним судновласникам – зараз 

близько 95% національних вантажів перевозиться іноземними судновласниками10, 

за двадцять років незалежності втрачено більше трьохсот суден торгового і 

рибного флоту11. Частка морського транспорту в ВВП України постійно 

зменшується і сьогодні, за різними оцінками, становить від 1,5 до 2%. Україна 

втрачає свої позиції морської держави у світі: країна опустилася з 25 місця (на 1 

                                                           
10 http://wartime.org.ua/2236-ukrayina-morska-derzhava-strategya-realzacyi-potencalu.html 
11 http://od.niss.gov.ua/content/articles/files/29.05.2012-77cb8.pdf  
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січня 1993р.) на 72 місце (на 1 січня 2010р.) в рейтингу найбільших морських країн 

світу12 (дедвейт знизився з 6,2 до 0,9 млн. т відповідно). 

 недостатньо розвинуті морські та річкові каботажні перевезення; так, в Україні 

спостерігається фактичний занепад каботажного морського та річкового 

перевезення, на його частку припадає менше 25% і об‘єми таких перевезень з 

кожним роком знижуються. Враховуючи те, що Ялтинський порт був на 100%13 

залежний від каботажних перевозок, після анексії Криму каботажні перевезення 

України можуть ще більше скоротитися. 

 система забезпечення безпеки міжнародного торговельного судноплавства в 

Україні не відповідає міжнародним вимогам.  

  

Недосконалість нормативно-правової бази та програми розвитку «Морська 

держава». 

 До останнього часу спроби започаткувати засади стратегування пріоритетів 

розвитку морського потенціалу України не продемонстрували значних результатів. Так, у 

країні було розроблено та затверджено низку нормативних актів щодо забезпечення 

розвитку України як морської держави. Зокрема, нормативні документи передбачали 

комплекс заходів, спрямованих на розвиток потенціалу морської держави на двох рівнях 

загальнонаціональному та регіональному. 

 Так серед нормативних актів загальнонаціонального рівня, спрямованих на 

розкриття потенціалу морської держави, слід виділити:  

1. Постанову КМУ від 7 жовтня 2009 р. № 1307 «Про затвердження Морської 

доктрини України на період до 2035 р.». Вона була одним з найбільш комплексних 

документів, який передбачає здійснення розроблення програмних документів у таких 

напрямках: захист державного суверенітету і територіальної цілісності в Азовському і 

Чорному морях, розвиток торговельного судноплавства, освоєння природних ресурсів 

моря, забезпечення безпеки морської та море господарської діяльності України, розвиток 

Військово-Морських Сил Збройних Сил України, розвиток освіти, науки і технологій в 

морській галузі, проведення фундаментальних та прикладних досліджень Азовського і 

Чорного морів, підтримка та поширення  в суспільстві морських традицій та ін. 

2. Указ Президента України № 463/2008 від 20.05.2008 до рішення РНБО «Про заходи 

щодо забезпечення розвитку України як морської держави» (Пізніше це рішення було 

скасовано Указом Президента до рішення РНБО від 28.04.2014). У документі вказувалося 

на незадовільний стан щодо використання наявного потенціалу морської галузі та на 

недостатню роботу КМУ з формування основ морської політики України. Цим рішенням 

РНБО доручало КМУ серед іншого: стимулювати розвиток суднобудівної галузі, 

підвищити роботу рибопромислового флоту, сприяти розвитку морських транспортних 

коридорів та морської інфраструктури, сприяти використанню ресурсного потенціалу 

континентального шельфу України та Світового океану, сприяти розвитку рекреаційного 

та туристичного потенціалу приморських територій та ін. 

3. Закон України «Про морські порти України» від 17.05.2012 № 4709-VI. Фактично з 

прийняттям цього закону в Україні стартувала реформа системи морських портів. 

Зокрема, було встановлено юридичні засади функціонування та розвитку морських портів 

в Україні, включаючи публічно-приватне партнерство у сфері будівництва, реконструкції 

та використання інфраструктури морських портів. Таким чином, закон передбачав 

декілька ключових змін: 1) зрівнювання конкурентного середовища шляхом поділу 

комерційної та адміністративної діяльності; 2) проведення реформ, пов‘язаних із 

розвитком портової інфраструктури; 3) зменшення ролі держави в комерційній діяльності 

портів.  

                                                           
12 http://od.niss.gov.ua/content/articles/files/Anal_Dopovid-30296.pdf 
13 http://od.niss.gov.ua/articles/546/ 
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4. Розпорядження КМУ від 11 липня 2013р. № 548-р «Про затвердження Стратегії 

розвитку морських портів України на період до 2038 року». Ця стратегія розроблена 

відповідно до Закону України «Про морські порти України» та серед своїх основних 

завдань визначає: підвищення конкурентоспроможності портової галузі, забезпечення 

технологічного розвитку портової галузі та підготовки спеціалістів портової галузі, 

створення мережі транспортно-виробничих кластерів на припортових територіях, 

приведення стандартів роботи морських портів у відповідність з європейськими, 

модернізація та оновлення портового та допоміжного флоту, розвиток системи управління 

рухом суден, створення сприятливих умов для залучення приватних інвестицій та ін. 

Загалом цей документ виявися досить поверховим, а визначені завдання не 

співвідносилися з його назвою, оскільки не передбачали інструментів, конкретних строків 

та черговості реалізації завдань. 

Що стосується нормативно-правових актів регіонального значення, то відзначимо, 

що морська тематика, як правило, присутня у якості компонента у концепціях 

комплексного розвитку окремих приморських міст або територій. Так, серед нормативно-

правових актів регіонального рівня, що включають в себе положення спрямовані на 

розвиток потенціалу морської держави слід виділити: 

1. Постанову КМУ від 31 березня 2004 р. № 428 «Про затвердження Програми 

комплексного розвитку Українського Придунав‘я на 2004-2011 роки»;   

2. Розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 24.12.2004 № 928/А-

2004 «Про схвалення Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області на 

період до 2015 року»; 

3. Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України» від 

16.05.1995 № 162/95-ВР;  Територія, яку охоплю дія цього закону випливає з його другої 

статті.  «Стаття 2. Морські  райони,  зовні  прилеглі  до  територіального   моря України,  

включаючи  райони  навколо  островів,  що  їй  належать, становлять виключну (морську) 

економічну зону України. Ширина виключної (морської) економічної зони становить до 

200 морських миль, відлічених від  тих  самих  вихідних  ліній,  що  є територіальне море 

України.» 

4. Постанова КМУ від 22 серпня 2005 р. №  789 «Про схвалення Концепції розвитку 

морського берега Криму на 2006-2016 роки»; 

5. Постанова КМУ від 10 липня 1998 р. № 1057 «Про затвердження Концепції 

охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного 

морів» та деякі інші. 

 Відзначимо, що не дивлячись на низку різноманітних нормативно-правових 

актів, що врегульовують комплексні підходи та окремі аспекти щодо розвитку потенціалу 

України як морської держави, в країні фактично ніколи не проводилась послідовна та 

цілеспрямована політика у цій сфері. Документи, які визначають режим 

функціонування море-господарського комплексу зазвичай мали декларативний характер і 

виконувалися переважно у частині, де співпадали інтереси держави та окремих 

комерційних угрупувань.  

 

Ключові фактори та складові реалізації потенціалу морської держави:  

А) Розвиток портової інфраструктури.  Розвиток портової інфраструктури та 

інфраструктури обслуговування експорту дозволить підвищити конкурентоспроможність 

українських портів, збільшити пропускну здатність портів і наростити вантажопотоки. 

Зокрема, це включає будівництво нових причалів і терміналів з перевалки та переробки 

генеральних, навалювальних і наливних вантажів, а також розбудову мультимодальних 

терміналів; проведення днопоглиблювальних робіт на підхідному каналі та в акваторії 

портів; створення сучасних транспортно-логістичних центрів в основних морських 

транспортних вузлах (наприклад, в Одеській області з використанням можливостей портів 

Одеси, Іллічівська і Південного). Реалізація цих масштабних інфраструктурних проектів 
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передбачає залучення значних державних та приватних інвестицій, в т.ч. іноземних, на 

основі державно-приватного партнерства. Відповідно до усталеної практики основними 

приватними інвесторами виступають стивідорні компанії, що здійснюють діяльність на 

території портів.  

Перспективним інструментом для розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності портів є створення регіональних транспортних кластерів 

на базі портів, що об’єднують підприємства різних видів діяльності, пов’язаної з 

перевалкою та обробкою вантажів, сервісними послугами щодо вантажів, суден та 

портів, наданням консультаційних послуг тощо.   

Б) Відновлення морського торгового флоту під українським прапором. 

Відродження морської галузі  передбачає відновлення морського торгового флоту під 

українським прапором. Податковий режим, який регулює ці питання в Україні, є 

громіздким та обтяжливим; у зв‘язку з цим, більшість українських суден реєструються у 

країнах з більш ліберальним податковим режимом. Тому відновлення повноцінного 

статусу морської держави має включати в себе законодавчі зміни щодо сприятливого 

правового режиму «використання» українського прапору. Необхідно врегулювати 

питання про міжнародний реєстр судів України та обновити Кодекс торгового 

мореплавання. Також важливо гармонізувати систему забезпечення безпеки міжнародного 

торговельного судноплавства в Україні з міжнародними вимогами. Задекларовані плани 

влади щодо модернізації військового флоту можуть стати додатковим стимулом для 

розвитку морської інфраструктури та морської галузі в цілому. 

В) Розвиток транспортної інфраструктури. За нашими оцінками, відсутність 

швидкісних автодоріг та дорожньої інфраструктури уздовж берегової лінії на материковій 

частині України є одним з основних факторів, що стримує розвиток приморських 

територій та стає на заваді реалізації потенціалу морської держави. Брак якісного 

автомобільного сполучення вздовж берегової лінії не тільки обмежує доступність 

приморської зони з боку внутрішніх регіонів країни та гальмує співробітництво 

приморських територій, але також є загрозою національній безпеці держави.  

У цьому контексті для реалізації потенціалу морської держави та динамічного 

розвитку приморських територій необхідним є:  

 побудова швидкісної траси державного значення Одеса-Рені на першому етапі (у 

напрямку Одеса-Овідіополь-Бєлгород-Дністровський-Монаші з мостовим 

переходом через Дністровський лиман); така траса матиме стратегічне значення 

для розвитку Дунайського портового комплексу та субрегіону Бессарабії в 

цілому;  

 на другому етапі – побудова траси вздовж узбережжя на відрізку Одеса-

Маріуполь, що забезпечить сполучення приморських територій та включення їх 

у єдиний економічний простір України.  

Г) Розвиток транспортних та логістичних ланцюжків потребує: 
 узгодження діяльності та інтеграція портової, річкової та залізничної, 

автомобільної інфраструктур у схемах інтермодальних/комбінованих перевезень 

(узгодження схем перевезень і забезпечення достатньої кількості потужностей 

для зберігання вантажу впродовж усього маршруту).   

 відродження перевезень у сполученні «ріка-море», а саме відновлення 

суднового глибоководного  ходу  Дунай - Чорне море на українській ділянці 

дельти Дунаю. Це створить можливість для об‘єднання Дунайського водного 

коридору № 7 з коридором TRACECA, що з'єднає континентальні райони 

Європи з магістралями Казахстану і Китаю, надасть вихід до світових 

торговельних шляхів в інших морських регіонах, в т.ч. Балтійському, 

Каспійському, Арктичному. Важливим також є завдання щодо пожвавлення 

міжнародного співробітництва з іншими країнами Придунав‘я, посилення участі 

України в реалізації спільних проектів в рамках Стратегії ЄС для Дунайського 



22 
 

регіону. Зокрема, для реалізації потенціалу Дунайського портового комплексу та 

організації контейнерних перевезень по Дунаю, передбачається (відповідно до 

Стратегічного плану підвищення конкурентоспроможності та економічного 

розвитку Придунайського економічного субрегіону на 2012-2022 роки): 

запровадження в експлуатацію поромної переправи Ізмаїл - Тульча, будівництво 

залізничної колії в порт Рені територією України, будівництво автомагістралі 

Одеса - Рені з відгалуженням в Ізмаїл, будівництво моста через Дунай в 

напрямку Орлівка – Ісакча. 

 розвиток прибережного судноплавства - каботажних перевезень, поромних 

перевезень, морських та річкових пасажирських перевезень. 

 впровадження автомобільно-залізнично-поромного сполучення на Чорному морі 

та  розробка нових маршрутів контейнерних і перевезень типу ро-ро (у напрямку  

Болгарія-Україна-Грузія; Одеський порт – порт Самсун – порти Грузії). 

 вдосконалення митно-тарифної політики для залучення транзитних вантажів: 

спрощення процедури митного оформлення тарифних вантажів, оптимізація 

тарифів на перевезення залізничним транспортом.  

Д) Розвиток рекреації і туризму, що має охоплювати такі аспекти, як розбудова 

готельного господарства та належної транспортної та комунальної інфраструктури 

(підведення автомобільних шляхів, забезпечення сільських населених пунктів електро- та 

водопостачанням), розвиток розважальних закладів, системи догляду за приморською 

смугою у місцях зосередження рекреаційних закладів (зокрема, підтримання пляжів, 

безпека перебування у воді та ін.), розвиток приморського круїзного бізнесу. 

Ж) Відновлення рибного господарства потребує: (а) переходу до інтенсивних 

методів виробництва риби та морепродуктів і розвитку марикультур в прибережних 

районах, що передбачає розвиток рибних ферм через надання спеціальних преференцій 

виробникам, які спеціалізуються на даному виді бізнесу; (б) створення умов для 

відновлення популяції рідкісних та цінних видів риби, зокрема через обмеження вилову 

певних видів в акваторії Чорного моря; (в) відновлення рибного флоту України для 

океанічного промислу та укладання міждержавних угод з метою отримання квот на вилов 

риби у виключній економічній зоні інших країн та у Світовому океані; (г) розвиток 

системи транскордонного управління у сфері рибальства з Чорноморськими країнами; (д) 

облаштування каналів, що з‘єднують придунайські водосховища з р. Дунай, пристроями 

для затримки риби; (е) проведення рибоводно-меліоративних робіт тощо. 

 

3.2. Транспортно-логістичний комплекс, як стратегічна база розвитку регіону 

Робота транспортно-логістичної системи українського Півдня в останні роки 

характеризується наявністю низки негативних та деструктивних тенденцій, що 

обумовлюють суттєве зниження ролі морських портів причорноморського регіону 

України і фактичного зміни їхнього статусу з таких, що обслуговували міжнародні 

потоки вантажів, до таких, що обробляють виключно потоки вантажів 

походження або призначення України.  

Серед вузьких місць роботи українських портів виділимо наступні:  

 хронічне вичерпання термінів експлуатації портової інфраструктури, яка сягає в 

окремих випадах 90%; 

 високий рівень портових тарифів у порівнянні з іншими портами 

причорноморського регіону; 

 недостатня глибина причалу, що робить неможливим швартування 

багатотоннажних кораблів;  

 слабкий розвиток транспортної інфраструктури, що використовується для доставки 

вантажів з порту до місця призначення (зокрема, залізничної інфраструктури, 

якість шляхового покриття та ін..); 
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 обтяжливе адміністрування митних процедур, що не дає змогу планувати час 

проходження вантажу через митницю України  

 корумпованість посадовців митниць та персоналу портів тощо. 

Поряд з внутрішніми особливостями роботи українських портів відзначимо і деякі 

особливості об‘єктивного характери, що мають негативний вплив на завантаження 

українських портів. 

1. Переорієнтація вантажів РФ, Білорусії та Казахстану. Державна програма 

«Розвиток транспортної системи Росії на 2010-2015 роки» передбачає максимальну 

переорієнтацію товарів РФ на власні порти, крім того, створення Митного союзу з 

Білорусією та Казахстаном сприяє посиленню впливу РФ на ці країни у питаннях 

економічної війни з Україною. Це в тому числі призводить до зменшення транзитних 

потоків цих країн територією України. 

2. Сповільнення темпів зростання ЄС та світової економіки, а також, структурні 

процеси, що мають місце в країнах ЄС (зупинка потужностей або зниження завантаження 

в металургії, зниження активності будівельної сфери) сприяли зниженню попиту на 

металургійну продукцію українського виробництва у Європі і разом з тим обумовили 

зменшення товаропотоку в європейському напрямку. 

3. Розвиток портів інших країнах Причорномор’я та Прибалтики. Має місце 

динамічний розвиток Румунського порту Констанца, який називають південними 

воротами ЄС. Констанца фактично за всіма показниками випереджає українські порти: 

має глибші причали, добре розвинуту інфраструктуру, знаходиться на території ЄС, має 

суттєву фінансову підтримку з ЄС та ін. Новоросійський морський торговельний порт має 

найбільш глибоководні причали в СНГ та Балтії
14

, має досить розвинену інфраструктуру 

та потужну державну підтримку. Крім того, в порту в останні роки було реалізовано низку 

заходів, спрямованих на зменшення корупції, впроваджується сучасна система  

електронного документообігу, розроблений план заміни застарілої стівідорської техніки та 

ін. Новоросійський порт розглядається як експортні ворота країни (РФ) в країни 

середземноморського басейну, Африки та Близького Сходу. Крім того, спостерігається 

активний розвиток портів Прибалтики. Прибалтійські держави постійно знаходяться у 

стані пошуку конкурентних переваг для свої портів, в рамках цього створюють портові 

зони з пільговим режимом для іноземних інвесторів, проводять гнучку тарифну політику, 

розвивають логістичні ланцюги вздовж усього транспортного коридору.   

У результаті сукупної дії вище зазначених чинників упродовж останніх років в 

Україні спостерігається фактичний занепад перевезення вантажів морським транспортом 

(див. рис.1) 

 
Рисунок. 1. Перевезення вантажів морським транспортом в Україні і 2000-2012 роках, тис.тон

15

 

                                                           
14 http://expert.ru/expert/2012/11/kuda-duet-veter-v-novorossijske/ 
15 Держстат України 



24 
 

Транспортно-логістична система України знаходиться у кризовому стані, вихід з 

якого слід шукати у реалізації низки внутрішніх заходів, спрямованих на удосконалення 

транспортно-логістичного потенціалу України, а також у пошуку можливості включення 

України у міжнародні транспортні коридори причорноморського регіону. Також, розвитку 

транспортно-логістичного потенціалу України буде сприяти розвиток економіки України 

та нарощення торговельних відносин з ЄС, Туреччиною та країнами АТР.  

При цьому, після анексії Криму Росією в березні 2014 року, завдання України з 

відновлення товаропотоку через українські порти ускладнилось, оскільки доступ до 

частини портів, зокрема Азовського моря (Маріуполь та Бердянськ) передбачає 

проходження кораблів через Керченську протоку яка фактично контролюється РФ, не 

кажучи вже про порти, які розташовані на кримському півострові. 

Перспективи використання транспортно-логістичного потенціалу України в 

контексті долучення до міжнародних транспортних коридорів. Не дивлячись на те, що 

Україна значно відстає від інших морських країн в питаннях розвитку приморської 

транспортно-логістичної інфраструктури, процеси, пов‘язані з визначенням 

євроінтеграційного шляху як пріоритетного, а також зміна ставлення до РФ європейського 

бізнес-середовища, відкривають для нашої держави нові транзитні можливості. Україна 

може претендувати на збільшення товарних потоків з АТР сухопутним маршрутом через 

країни Кавказу та Чорне море в обхід РФ. Крім того, наша держава вдало розташована на 

маршруті, що зв‘язує країни Центральної Азії через Туреччину з Європою. Також, слід 

відмітити, що у разі згоди Румунії, Азербайджану та Грузії на будівництво газопроводу 

AGRI (що обходить РФ), входження України до цього проекту може частково вирішити 

проблему диверсифікації поставок природного газу до країни. 

Коридор ТРАСЕКА об‘єднує 12 країн Європи, Кавказу, Центральної Азії і 

передбачає поєднання сухопутного маршруту з водним (зі Східної Азії через Кавказ, 

Чорне море до Європи). Серед країн, які мають можливість обробляти вантажі, доставлені 

до європейської частини Чорного моря: Румунія - основний порт Констанца; Болгарія - 

основний порт Бургас та Україна - основний порт Одеса. У випадку, якщо питання, 

пов‘язані з різноманітними адміністративними обмеженнями та "вузькими місцями" 

інфраструктури українських портів будуть вирішені, маршрут через Україну може 

виявитися найшвидшим та найдешевшим для поставок товарів у країни Східної Європи та 

Прибалтики. 

Коридор Центральна Азія – Туреччина – Європа - Скандинавія. Цей коридор 

зорієнтований на товарні потоки з країн Центральної Азії та Туреччини. Найбільш 

перспективний маршрут проходить через українські порти Причорномор‘я (Одеський, 

Іллічівський та Південний), потім залізничним шляхом через Білорусію до країн Балтії та 

Скандинавії. Зацікавленість у розвитку даного коридору неодноразово висловлювали 

представники ділових кіл Латвії та Туреччини. 

  У 2012 році в Україні було запущено курсування контейнерних поїздів ZUBR та 

VIKING, що зв‘язують країни Балтії з причорноморськими портами України. 

Використання потенціалу портів Придунав’я. Тенденції останніх років свідчать 

про зниження ролі Дунайського судноплавства у транспортуванні вантажів до 

Центральної Європи. Ця ситуація пов‘язана зі сповільненням темпів росту економік країн 

ЄС, а також зі зменшенням собівартості доставки товарів великими суднами морськими 

шляхами. Разом з тим, перспектива розвитку портів Придунав‘я актуалізується в контексті 

поглиблення економічних зв‘язків між Україною та ЄС й можливою реіндустріалізацією 

Південного регіону країни. Створення в Україні доданої вартості, орієнтованої на 

європейський ринок, сприятиме нарощуванню вантажопотоків, якими буде обмінюватися 

наша держава з країнами ЄС. Для цього дуже зручним виявиться Дунайський маршрут, 
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який фактично дає змогу доставляти вантажі з українських портів до Австрії, минаючі такі 

країн,и як: Румунія, Молдова, Болгарія, Сербія, Хорватія, Угорщина та Словаччина. 

Долучення до проекту газопроводу AGRI. Вже декілька років тривають дискусії 

щодо доцільності будівництва газопроводу AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania 

Interconnector). У відповідності до концепції побудови даного газопроводу 

передбачається, що з Азербайджану до узбережжя Чорного моря Грузії буде прокладена 

газова труба, а з Грузії до румунського порту Констанца газ буде перевозитися водним 

шляхом у скрапленому вигляді і, нарешті, після регазифікації на території порту, газ по 

трубам буде доставлено до споживачів Румунії, Угорщини та інших європейських країн. 

Проектна потужність газопроводу - 8 млрд.куб.м. газу на рік. 

Долучення України до реалізації цього проекту потребуватиме будівництва в одному 

з морських портів України потужностей з регазифікації природного газу або придбання 

спеціального плавучого терміналу, що може виконувати таку функцію. Крім того, 

потребуватиме вирішення питання щодо квоти України у потужностях газопроводу, а 

також придбання спеціального СПГ-танкеру для транспортування газу законтрактованого 

країною. Однак у разі успішного вирішення цього питання для нашої держави Південний 

регіон України буде включений до нового європейського транзитного коридору 

природного газу, непідконтрольного РФ, таким чином сприяючи зниженню газової 

залежності України від РФ та поглиблюючи інтеграцію України до ЄС. 

Створення умов для реалізації транспортно-логістичного потенціалу 

приморських областей України. Для реалізації транспортно-логістичного потенціалу 

України доцільним є використання досвіду країн Балтики у сфері розвитку морських 

портів (у 2000-2012 роках відбулося зростання вантажообороту Риги у 2,7 рази, Клайпеди 

майже удвічі). Розвиток транспортно-логістичного потенціалу приморських областей має 

включати зміни у декількох напрямках: реконструкція та розбудова портової 

інфраструктури, спеціальний правовий режим функціонування портів та припортових 

територій, спеціальна тарифна політика для логістичних ланцюгів, розвиток логістичних 

центрів у припортових територіях. 

Реконструкція портів та розбудова портової інфраструктури. Навіть в умовах 

недостатнього завантаження морських портів в Україні спостерігається дефіцит 

потужностей з переробки контейнерних вантажів, крім того Україна не має портів, які б 

могли приймати контейнеровози місткістю 10-12 тис. TEU та більше. Тому 

першочерговим завданням розвитку транспортно-логістичного потенціалу приморського 

регіону України є побудова та реконструкція портових потужностей з метою забезпечення 

відповідності можливостей українських портів потребам сучасного ринку морських 

перевезень. 

Спеціальний правовий режим функціонування портів. Спеціальний правовий 

режим дає можливість отримувати прямі та опосередковані пільги для компаній, які 

працюють на базі порту, зокрема знижки зі сплати корпоративного податку, акцизів, ПДВ, 

мита. Крім того, слід удосконалити механізм передачі інфраструктури портів в оренду та 

концесію, передбачений Законом України "Про морські порти України". Необхідним є 

запровадження жорсткого регламентування часу проходження вантажу через митницю 

України, а також зменшення повноважень митниці щодо можливості використання 

адміністративних перепон при переміщенні товарів через кордон. 

Спеціальна тарифна політика та розвиток логістичних ланцюгів. Спеціальна 

тарифна політика для логістичних ланцюгів має ґрунтуватися на прорахунку 

транспортних витрат, які несе компанія, що здійснює перевезення товарів територією 

України у порівнянні з альтернативними маршрутами. Крім того, транспортно-

логістичний маршрут має координуватися з єдиного офісу, де б разом працювали 

представники державних та приватних компаній, що забезпечують транспортування 

вантажу. Слід також забезпечити спеціальний рівень портових зборів для певних товарів, 
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переробка яких є перспективною для окремо взятого порту; запровадити 

диверсифікований тарифний підхід залізниці до товаропотоків.  

Разом з тим, гостро стоїть проблема сухопутного під‘їзду до портових терміналів як 

залізничним транспортом, так і автомобільним. Зволікання з вирішенням таких питань 

гальмує розвиток всієї транспортно-логістичної системи.  

Розвиток логістичних центрів на припортових територія. Географічне 

розташування України відкриває перспективи для будівництва логістичних центрів у 

безпосередній близькості від кордонів ЄС. Такі центри можуть виконувати роль 

транспортних "хабів", центрів дистрибуції та виробничих майданчиків для перепакування 

товарів, крупновузлової збірки, доукомплектування виробів тощо. Важливим для розвитку 

логістичних центрів є залучення до співпраці всесвітньо відомих компаній. При цьому 

потужного імпульсу для розвитку може надати встановлення на певних припортових 

територіях режиму спеціальних економічних зон. 

Використання можливостей міжнародного та транскордонного 

співробітництва. Досвід функціонування Єврорегіонів на території південних областей 

України засвідчив, що найбільш успішними є спільні проекти у галузі культури та 

туризму, освіти, науки. Тому є необхідність активізації співпраці у цьому напрямку з 

країнами-учасниками, а також використання можливостей, що відкриваються у процесі 

реалізації Дунайської стратегії ЄС. Перспективними напрямками є проведення спільних 

музичних фестивалів у різних жанрах, художніх виставок, ярмарок, впровадження 

спільних туристичних круїзних турів, залучення української діаспори та благодійних 

фондів для організації та проведення іміджевих культурних подій.     

 

3.3. Реіндустріалізація як основа сталого розвитку старопромислових регіонів 

 Приморський регіон України упродовж останніх двадцяти років переживає процес 

деіндустріалізації в більшості сфер економіки. При цьому, з радянських часів, збереглися 

досить розвинуті потужності у таких галузях, як: АПК, машинобудування, металургія, 

легка промисловість, енергетика, транспорт та ін. В умовах ринкової економіки, що 

функціонує на засадах відкритості, далеко не всі існуючі виробництва змогли знайти 

своє місце. Внаслідок цього, ми спостерігаємо фрагментацію розвитку регіону, що 

характеризується економічним пожвавленням територій, на яких розміщені крупні 

промислові, аграрні та транспортно-логістичні підприємства. Це відбувається на тлі 

фактичного занепаду галузей, пов’язаних з виробництвом товарів з високою доданою 

вартістю, наприклад корабле- та приладобудування. При цьому, регіон має низку 

передумов для підвищення його економічної та транспортної ролі не тільки в Україні, а й 

в усій Східній Європі, серед яких слід відзначити:  

 географічне розташування, що відкриває можливість розвитку виробництва 

орієнтованого на європейський ринок, а також проходження транспортних потоків 

територією України у напрямку ЄС; 

 певний рівень розвитку виробничої та транспортної інфраструктури, що 

передбачає можливість зниження витрат при запуску нового виробництва в регіоні; 

 один з найнижчих рівнів оплати праці у Європі, що стимулює розміщення 

працемістких видів виробництва; 

 зниження інвестиційної привабливості території РФ (в результаті дії санкцій) для 

виробництва товарів орієнтованих на країни Азії та ЄС; 

 значний потенціал аграрної сфери, що передбачає необхідність розвитку галузей, 

пов‘язаних з АПК (будівельної, машинобудування, транспортної та ін.). 

Враховуючі вищенаведені передумови реіндустріалізації Причорноморського 

регіону України, виділимо основні «рушійні сили», що можуть сприяти таким процесам: 

 Низька вартість праці в Україні, як фактор переміщення працемісткого 

виробництва ЄС на схід. З початку 90-х років минулого століття деякі крупні 
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європейські компанії (в першу чергу Німецькі) почали переміщувати свої виробничі 

потужності у країни Східної Європи: Чехію, Угорщину, Польщу та Словаччину, що мали 

суттєво нижчі показники вартості праці. Звісно таке перенесення виробничих активів 

супроводжувалось значним збільшенням потоків капіталу (кредитного, прямих та 

портфельних інвестицій) до країн Східної Європи. Серед сфер, що в результаті отримали 

потужний імпульс до розвитку були: машинобудування, приладобудування та хімія, тобто 

галузі економіки, що виробляють товари із середньою доданою вартістю. Наслідком 

експансії, у 1995-2009 роках, стало зростання експорту товарів вироблених у таких 

галузях на 40-60%. Тобто, перелічені держави, за виключенням Польщі, змогли підвищити 

ефективність своїх економік і сформувати таку структури економіки, де питома вага 

працемістких галузей знаходиться на досить низькому рівні у порівнянні з іншими 

країнами Східної Європи (див. рис.2). 
 

Рисунок 2. Частка працемістких виробництв у країнах ЄС
16

. 

 

 
 

В свою чергу Україна може розраховувати на зацікавленість з боку ЄС у 

подальшій експансії у східному напрямку і розміщенні працемісткого виробництва на 

її території. Зокрема, мова може йти про підтримку АПК та морського 

господарства, рекреаційного сектору, а також крупновузлову зборку та 

комплектацію побутової техніки. При цьому, виробничі потужності можуть бути 

розміщені в крупних промислових містах Півдня, як у старопромислових центрах - Одеса, 

Миколаїв, Херсон так і в нових, при відновленні каботажного мореплавства та 

транспортних потоків ріка-море по Дунаю та Дніпру.  Окрім цього мова може йти і про 

переміщення на «приєвропейські» території виробничих кластерів, що входять до 

транснаціональних компаній та раніше були винесені на віддалені території Азії. 

Основним фактором перенесення працемісткого виробництва ЄС у 

Причорноморський регіон є значна різниця в оплаті праці та низькі логістичні витрати на 

зберігання та транспортування продукції. В ЄС середній рівень мінімальної заробітної 

плати становить 3,7 євро/год у Болгарії
17

, в той час, як в Україні він перебуває на рівні 

близькому до 1,3 євро/год. 

Висока вартість пального, як фактор змін у глобальних стратегіях дистрибуції 

товарів, що відкриває нові можливості для Причорноморського регіону. Коридорами, 

що проходять через Причорноморський регіон до ЄС  прямують суттєві товарні потоки, 

зокрема з таких країн, як: Туреччина, Центральна Азія, частково Китай. Серед товарів, що 

експортуються цими країнами переважають споживчі: товари АПК, легкої, шкіряно-

взуттєвої промисловості, побутова електроніка та ін.  

                                                           
16 Eurostat 
17 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-27032014-AP/EN/3-27032014-AP-EN.PDF 
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Відзначимо, що різке зростання вартості пального у світі, в останні роки, змушує 

компанії, що працюють на глобальному ринку, змінювати стратегії дистрибуції, а саме:
18

 

 переміщувати виробництво ближче до кінцевого споживача, що дає можливість 

заощаджувати на логістичних витратах. Наприклад у США, імпорт з далеких 

азійських країн заміщується імпортом товарів, вироблених у країнах Латинської 

Америки та Карибського басейну; 

 змінювати підходи у пакуванні товарів, з метою оптимізації транспортних витрат. 

Що, в свою чергу, передбачає доставку товарів до країни споживання у 

напівготовому вигляді або без упаковки, чи без окремих комплектуючих. 

Прикладом таких змін, є виробництво концентрату соку, з якого у країнах 

споживання виробляють кінцевий продукт, перевезення азотних добрив у виглядів 

сипучих вантажів, що пізніше пакуються у мішки та ін.; 

 змінювати фокус зі стратегії, орієнтованої на запаси, до гібридної, що враховує й 

оптимізацію запасів і транспортну логістику. Тобто, гібридна стратегія передбачає 

необхідність орієнтації на зниження транспортних витрат через оптимізацію 

об‘єму партії товару та маршруту доставки. 

Враховуючі зручне географічне розташування Причорноморського регіону, 

можливість виходу до моря (перевезення морським транспортом є найдешевшим) та 

наявність необхідних елементів виробничої інфраструктури, цей регіон може стати місцем 

для зручного розташування виробничих площадок «передпродажної підготовки» 

вантажів, що прямують зі сходу у європейському напрямку. Також тут можуть 

розміщуватися складські потужності для накопичення та зберігання різноманітних 

товарів, включаючи такі, що потребують спеціальних умов зберігання: продукти харчової, 

хімічної галузей, машинобудування, засобів захисту рослин тощо. 

Реіндустріалізація виробництв України спрямованих на обслуговування потреб 

Причорноморського регіону, що з’являться в результаті загального економічного 

пожвавлення та підвищення зовнішньої військової загрози в Україні.  

Базовими галузями індустрії для півдня України: обробка металів, суднобудування, 

приладобудування, АПК, хімія, транспорт, рекреація та ін. Перспективна 

реіндустріалізація та модернізація виробничих потужностей створює додаткові ніші для 

розвитку промислового потенціалу даного регіону: 

 суднобудування стає можливим, як наслідок переплетення низки факторів: по-

перше, поява військової загрози з моря обумовлює необхідність розвитку 

морського військового флоту; по-друге, перспективний розвиток морської галузі 

породжує необхідність відновлення риболовецького та транспортного морських 

флотів; по-третє, формування виробничо-транспортних «хабів» та розвиток АПК і 

рекреаційної інфраструктури, потребує виробництва кораблів класу «річка-море», 

балкерних та пасажирських суден, можливо на потужностях у м. Миколаїв; 

 машинобудування, потреба у відновленні важкої військової техніки, а також 

розвиток сфери АПК та морських портів відкриває перспективи для розвитку 

підприємств, що включені до структури «Укроборонпрому», а також для 

локалізації комплектування та ремонту різноманітних машин для АПК, крім того 

розвиток портової та логістичної інфраструктури відкриє можливості для 

налагодження виробництва різноманітних машин, що використовуються при 

обробці товарів на виробничих потужностях  м. Миколаїв, м. Одеса, м. Херсон, м. 

Маріуполь; 

 розвиток АПК відкриває можливості для локалізації виробництва обладнання 

рослинництва та тваринництва, пакувальних матеріалів для готової продукції, 

(виробничі потужності можуть бути розміщені у Миколаєві, Херсоні, Одесі, 

Донецькій області); 

                                                           
18 http://www.supplychainquarterly.com/topics/logistics/20140311-the-real-impact-of-high-transportation-costs/ 
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 транспортна, рекреаційна, виробнича та АПК інфраструктура створює умови 

для розвитку сфери будівельних матеріалів (виробничі потужності можуть бути 

розміщені у Миколаївській, Одеській, Донецькій областях, де ця сфера вже набула 

розвитку); 

 рекреаційний комплекс потребує рішень для розвитку локальних електростанцій 

на альтернативних видах палива, таким чином створюючи ринок для виробництва 

електроенергетичного обладнання (налагодження виробництва можливо у 

м. Миколаїв та м. Херсон). 

Звісно, потужним імпульсом для початку глибинних перетворень у 

Причорноморському регіоні мають стати загальнонаціональні реформи, що потрібні для 

створення сприятливого інвестиційного клімату у країні в цілому. Разом з тим, 

необхідним є підвищення повноважень місцевої влади, з метою можливості реалізації 

підходу створення унікальних умов діяльності кожного суб‘єкта зацікавленого 

інвестувати в розвиток регіону.  

 

3.4. АПК та експортний потенціал: поглиблення рівня переробки продукції 

Агропромисловий комплекс є драйвером соціально-економічного розвитку Нового 

Півдня України. В цьому найважливішому секторі економіки у всіх трьох субрегіонах 

зайнята значна частина населення.  

Високий агровиробничий та експортний потенціал Українського Примор‘я 

зумовлено наявністю великих земельних ресурсів з високою родючістю та біологічних 

ресурсів моря, лиманів, великих річок, ресурсів біосфери. Провідними галузями 

сільського господарства є: 

 зернове господарство; 

 вирощування соняшнику та ріпаку; 

 овочівництво; 

 виноградарство; 

 садівництво.  

Овочівництво та садівництво активно розвивається навколо великих великих міст та 

центрів консервної промисловості. В Бессарабії розвинуте хмелярство. Серед галузей 

тваринництва найбільш розвинені скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство, 

значне місце займає риболовство.  

На сільськогосподарській ресурсній базі в регіоні активно розвивається харчова 

промисловість. Наприклад, у Миколаївській області її частка перевищує 25% в загальному 

обсязі промислового виробництва. Особливе значення для регіону мають виноробна, 

рибна, плодоовочеконсервна, м'ясна, молочна, олійно-жирова промисловість.  

Бессарабія – традиційна область виноградарства та виноробства. Після анексії 

Криму Бессарабія стала основним центром виноградарства та виноробства в Україні. 

На сьогоднішній день в Одеській області вирощується 55% українського винограду. 

Регіон займає перше місце за виробництвом плодоовочевих консервів в Україні. 
Найбільші плодоовочеконсервні комбінати розміщені в Херсоні, Ізмаїлі, Одесі. 

Рибопереробний комплекс використовує ресурси Азово-Чорноморського басейну. 

Центрами рибної і рибоконсервної промисловості є Бердянськ, Херсон, Очаків, Одеса, 

Маріуполь, Генічеськ, Ізмаїл, Білгород-Дністровський.  

Основні проблеми, які негативно впливають на конкурентоспроможність 

аграрного сектору і звужують перспективи розвитку: 

 з одного боку, в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях найбільші міста, 

портово-промислові комплекси та рекреаційні території розташовані вздовж 

узбережжя моря та у нижній течії великих річок: Дніпро, Дунай, Південний Буг. 

Навколо них активно розвивається сучасне багатогалузеве аграрне виробництво та 

харчова промисловість. У відносно віддалених від узбережжя морів та долин 
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великих річок розташовані малі міста та селища, які можна віднести до 

депресивних. Для них характерне монофункціональне аграрне виробництво, 

відсутність розвиненої промисловості та інфраструктури. Ці території знаходяться 

у складній економічній ситуації і мають низьку щільність населення, нижчий 

рівень доходів населення порівняно з обласними та національними показниками
19

. 

Це, в першу чергу, приморські адміністративні райони Бессарабії (Ізмаїльський, 

Кілійський і Ренійський), а також Запорізької та Донецької областей (Приазовський  

субрегіон). Тому виникає необхідність розвитку та посилення інтеграції цих 

територій у виробничу кооперацію з підприємствами регіону «Приморський 

Південь». Спостерігається нерівномірність соціально-економічного розвитку, 

зокрема АПК, в межах приморської смуги.  
 проблема енергозабезпечення та якісного водопостачання і водовідведення 

особливо гостра для Бессарабії, що пов'язано з відсутністю власних 

енергогенеруючих потужностей (енергію  отримують з Молдови) та низьким 

рівнем централізованого водопостачання, газифікації. Високий рівень мінералізації 

місцевих природних водних джерел Бессарабії робить їх в багатьох випадках 

непридатними для водокористувачів питного водопостачання, зрошування, 

рибного господарства, рекреації. Це знижує інвестиційну привабливість цих 

територій та негативно впливає на подальший розвиток АПК. Зрошення 

високомінералізованими водами знижує родючість ґрунтів, призводить до втрати 

природних нерестовищ риб. 

 незадовільний стан транспортної інфраструктури, в першу чергу автомобільних 

доріг, особливо на районному рівні, відсутність  належного транспортного 

сполучення населених пунктів з дорогами республіканського та 

загальнодержавного значення призводить до певної ізоляції окремих територій 

(особливо характерно для Бессарабії) від промислових центрів та збільшує 

транзакційні витрати аграрних виробників. Недостатнє забезпечення 

потужностями та інфраструктурою для зберігання, постачання і реалізації 

сільськогосподарської продукції та обслуговування експорту обмежує 

можливості для ефективного ціноутворення на ринку та уникнення сезонних 

цінових коливань, збільшує транзакційні витрати експортерів у приморських 

територіях. 

 критична зношеність основних виробничих фондів та систем зрощування с/г угідь. 

Рівень зношеності сільськогосподарської техніки становить 60-80%, що знижує 

ефективність використання зрошуваних земель та негативно впливає на показники 

виробництва основних видів аграрної продукції.  

 рівень інвестицій в основний капітал аграрного сектору обмежений, що 

зумовлено нестачею інвестиційних ресурсів, особливо у дрібних фермерських 

господарствах. Інвестиційні ресурси аграрного сектору формуються головним 

чином за рахунок власних коштів підприємств, перш за все, амортизаційні 

відрахування. Довгострокове кредитування агропромислового комплексу незначне.  

 організація та структура агробізнесу: виробництво значної частини 

сільськогосподарської продукції у господарствах населення, які не здатні 

забезпечити належний рівень якості для постачання на зовнішні ринки. 

 низька диверсифікація аграрного експорту: в структурі експорту переважають 

товари з низьким рівнем переробки та доданої вартості (зернові культури, 

насіння соняшнику та рослинні олії, шкіряна сировина), тоді як частка готових 

харчових продуктів залишається незначною. Крім того, у складі зернового 

експорту значною є частка пшениці, ячменю та кукурудзи низьких сортів, що 

призводить до значних втрат виробників та країни в цілому. 

                                                           
19Національний інститут стратегічних досліджень "Щодо шляхів покращення соціально-економічного стану депресивних приморських 
територій України". Аналітична записка, див.  http://www.niss.gov.ua/articles/1424/ 
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 занепад галузі рибного господарства, у якій зайнята значна кількість населення, що 

зумовлене старінням риболовецького флоту, зменшенням популяції морських 

ресурсів, нееефективним транскордонним управлінням промислом рибних 

ресурсів, перебуванням значної частини рибного ринку в тіні.  

 низька конкурентоспроможність підприємств переробної сфери аграрного сектору 

та невідповідність українських та міжнародних стандартів якості - значно обмежує 

експортний потенціал готової харчової продукції з України.   

 посушливість та зниження родючості земель внаслідок недостатніх 

природоохоронних та агротехнічних заходів у землекористуванні.    

 неефективна державна політика, що гальмує розвиток сектору та зростання 

експорту – недофінансування та невиконання державних програм та угод 

регіонального розвитку (щодо розвитку відповідної інфраструктури, оновлення 

зрошувальних систем, покращення енерго- та водозабезпечення, вирішення 

ключових екологічних проблем), неефективна державна підтримка 

сільськогосподарських виробників, дискримінаційні експортні обмеження та 

втручання держави в роботу ринків, витратна сертифікація продукції АПК, 

невідповідність державних та міжнародних стандартів.  

АПК може стати рушійною силою для економічного зростання регіону. Роль 

АПК в економіці Нового Півдня України та його привабливість для зовнішнього та 

внутрішнього інвестування останнім часом зростає. Цьому сприяє позитивна зовнішня 

кон‘юнктура ринку, в першу чергу, на зернову групу. Світові ціни та попит на неї 

постійно зростають. Покращення доступу на ринок ЄС після підписання Угоди про 

асоціацію з ЄС та стійка тенденція до подальшого зростання попиту на продовольство у 

світі створює нові  можливості для зростання виробництва та розширення аграрного 

експорту з України. При цьому приморські регіони Півдня мають найбільш сприятливі 

умови та конкурентні переваги, а саме: привабливе географічне положення регіону 

розвинене портове господарство та транспортні коридори. Однак приморські території не 

використовують повністю свій потенціал. 

Зниження привабливості для інвесторів відбувається через відсутність якісної 

транспортної, інженерної, комунальної інфраструктури. Реалізація проекту 

приморського Півдня зможе покращити виробничу та транспортну кооперацію 

територій, підвищить інвестиційну привабливість регіону, що дозволить залучити 

ресурси для нарощування конкурентоздатності місцевого АПК. Разом з тим, 

поглиблений розвиток АПК буде призводити до зростання внутрішнього інвестиційного 

попиту на продукцію місцевих промислових підприємств - розбудову інфраструктури 

(складських приміщень, елеваторів, ферм, переробних цехів), виробництво машин та 

обладнання для забезпечення виробництва та глибинної переробки аграрної продукції, 

виробництво біодобрив; засобів захисту рослин і тварин, виробництво упаковки, ін.  

Основним напрямком розвитку та підвищення конкурентоздатності сектору 

АПК в регіоні приморського Півдня є розвиток транспортної інфраструктури, 

покращення енерго- та водопостачання.  

У короткостроковому періоді очікується, що основною конкурентною перевагою 

регіону залишиться постачання сировини та сільськогосподарських продуктів з 

низьким рівнем переробки (зерна, насіння олійних культур, рослинних олій і борошна). 

Для цього напрямку важливо забезпечити збільшення частки високосортної пшениці, 

кукурудзи та ячменю, забезпечити удосконалення процедур моніторингу та тестування 

експорту зерна та насіння олійних культур, гармонізацію стандартів щодо визначення 

сортів зернових.  

Однак основний потенціал сектору АПК у регіоні пов'язаний з виробництвом та 

експортом продукції із високим рівнем переробки та доданої вартості, що дозволить 

збільшити доходи підприємств та збільшити внесок АПК в економічний розвиток 
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регіону. Вищий ступінь переробки потребує від виробників та експортерів виконання 

вимог харчової безпеки та якості на основних ринках збуту.  

Стимулювання сільськогосподарської кооперації середнього та малого бізнесу у 

секторі, розвиток приватних та кооперативних підприємств у сфері агросервісу, 

переробки і збуту продукції, створення агропромислових кластерів на основі 

сировинної бази регіону: кооперативи та їх об'єднання створюють мережу власних 

підприємств із заготівлі, переробки та збуту сільськогосподарської продукції, постачають 

засоби виробництва, а також надають різні послуги. Заходи на місцевому рівні – 

створення фермерських рад при місцевих органах виконавчої влади. На національному 

рівні – внесення змін в законодавство щодо статусу та оподаткування діяльності 

кооперативів.  

Одночасно важливим напрямком буде подальший розвиток великотоварних 

підприємств, зокрема вертикально інтегрованих холдингів, які займаються 

виробництвом та збутом продукції і контролюють повний ланцюг створення 

вартості, особливо в цукровій галузі, свинарстві та птахівництві.  

Стимулювання створення сучасної інфраструктури агарних ринків - оптових ринків, 

торгових домів, розвиток біржової торгівлі. Сприяння експорту: створення акредитованих 

за міжнародними стандартами центрів сертифікації продукції АПК, на національному 

рівні – проведення гармонізації державних стандартів щодо с/г та харчової продукції зі 

стандартами ЄС.  

Розвиток та залучення інвестицій у впровадження сучасних технологій зберігання 

сільськогосподарської продукції; матеріали, технології та обладнання для фасування, 

пакування і маркування продуктів харчування та напоїв; розбудову фізичної 

інфраструктури, елеваторів, перевалочних потужностей у портах регіону. 
Збільшення потужностей та підвищення якості цих послуг буде сприяти зниженню 

транзайційних та маркетингових витрат експортерів та загальному підвищенню 

конкурентоздатності аграрної продукції на зовнішніх ринках.  

Для розвитку овочівництва та садівництва важливим є створення потужностей для 

зберігання і переробки овочів: будівництво нових та реконструкція старих овочесховищ, 

сприяння створенню нових виробничих потужностей з переробки плодоовочевої 

продукції. 

Розвиток рибного господарства: створення рибальсько-відтворювальних комплексів, 

удосконалення контролю за використанням водних біоресурсів відповідно до 

міжнародних правових норм, розвиток транскордонної співпраці у сфері рибальства.  

Розвиток аква – і марикультури, що буде сприяти підвищенню рівня занятості та 

доходності населення у малих приморських населених пунктах, прибережних районах: 

створення морських ферм та промислове розведення та вирощування морських водних 

живих ресурсів (молюски, мідії, рапани, креветки, водорості, ін).  

Облаштування каналів, що з‘єднують придунайські водосховища з Дунаєм, 

пристроями для затримки риби; проведення рибоводно-меліоративних робіт на 

придунайських водоймах Одеської області.  

Подальше проведення кластеризації у сфері аква- та марикультури. Для цього на 

законодавчому рівні необхідно вирішити питання формування рибогосподарських 

кластерів, організації та функціонування аква- та марикультури.  

Державна підтримка виноробної промисловості, просування та сертифікації 

продукції на міжнародних ринках, сприяння кластеризації у ланцюгу: виноградарство-

виноробство-винний туризм. 

Перспективний напрямок - виробництво екологічно чистих харчових продуктів 

та продуктів з високими оздоровчими властивостями з овочевих та зернових 

культур. Передбачає впровадження заходів органічного землеробства для 

виробництва екологічно чистої продукції.  
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Розвиток зрошуваного землеробства, запровадження нових ресурсозберігаючих 

технологій зрошення, в т.ч. крапельне зрошення. 

 

3.5. Сталий розвиток – відновлювальна енергетика та «зелена» економіка 

Під сталим розвитком прийнято розуміти гармонізацію економічного зростання, 

соціальної стабільності та екологічної безпеки. Важливим є раціональне використання тих 

умов та ресурсів, що існують в регіоні. Для «Українського Півдня» – це приморське 

розташування, що дозволить не тільки зв‘язати між собою окремі громади, але й 

розвинути нові напрямки господарської діяльності, такі як: аграрний та зелений туризм, 

сонячна та вітрова енергетика, каботажне судноплавство, логістика транспортними 

коридорами Дунай і Дніпро, реіндустріалізація старопромислових регіонів, зорієнтованих 

на ВПК Одеси, Миколаєва, Херсону.  

 Вирішення проблеми енергетичного забезпечення Приморського Півдня є 

важливою складового підвищення інвестиційної привабливості приморського регіону, 

динамічного зростання базових секторів економіки та сталого розвитку. Нагальною 

проблемою є забезпечення приморських територій електроенергією. Дефіцит 

енергогенеруючих потужностей - серйозний стримуючий фактор для соціально-

економічного розвитку територій регіону.  

Найбільш енергозалежною серед приморських областей є Одеська область, яка 

виробляє за рахунок власних генеруючих потужностей лише 5% електроенергії на 

Одеській теплоелектроцентралі. Близько 80% електроспоживання в Одеській області 

забезпечує розташована в Миколаївській області Південноукраїнська АЕС, а решта 15% 

надходить з Молдови. Найбільш гостро проблему енергопостачання відчуває 

Бессарабія, яка повністю залежить від поставок електроенергії з Молдовської ДРЕС, 

розташованої у невизнаному Придністров’ї, що є загрозою національної безпеки в 

умовах збройного конфлікту.  
Забезпечення регіону електроенергією нестабільне, є великі ризики припинення 

постачань електроенергії через можливі збої в роботі Придністровських і Молдовських 

енергогенеруючих потужностей. Переведення електропостачання півдня Одеської області 

від Молдавської енергосистеми на генеруючі джерела Об‗єднаної енергосистеми України  

затягується через брак фінансування. Заплановане будівництво трьох парогазових 

електростанцій в Одеській області до цього часу не відбулося. Будівництво Болградської 

парогазової електростанції потужністю 30-50 МВт та Ізмаїльської потужністю 66-130 МВт 

знаходиться на стадії проектно-вишукувальні робіт. 

Збільшення енергетичної самодостатності південного регіону може бути забезпечено 

за рахунок розвитку енергетики з відновлювальних джерел. Приморські регіони, 

розташовані вздовж узбережжя Азовського та Чорного морів, мають найбільший 

потенціал для розвитку відновлювальної енергетики – сонячної, вітрової та біоенергії. 

Розвиток відновлювальної енергетики в регіоні дозволить регіону отримувати екологічно 

чисту електроенергію, підвищити надійність енергопостачання, понизити шкідливу дію на 

довкілля, вирішити соціальні проблеми (створення нових робочих місць). Зокрема, 

перспективними є розвиток таких видів відновлювальної енергетики:  

 приморські області України є найперспективнішими регіонами країни для 

розвитку сонячної енергетики, причому найбільший потенціал виробництва 

сонячної енергетики має найбільш енергозалежний регіон Бессарабія, в якій 

середньорічна кількість сумарної сонячної радіації досягає 1300 кВт год/м2 на 1 м2 

поверхні. Сонячна енергетика динамічно розвивається останніми роками в 

південному регіоні. На даний час в Херсонській області на різних стадіях реалізації 

знаходяться 10 проектів з будівництва СЕС. В Миколаївській області реалізуються 

три інвестиційні проекти по будівництву сонячних електростанцій, які видаватимуть 
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генеровану електроенергію в об'єднану енергосистему України, у Вознесенському 

районі запрацювала перша на території області промислова мережева сонячна 

електростанція встановленою потужністю 29,307 МВт. Розпочинається  будівництво 

першої сонячної електростанції у Запорізькій області. Одеська область також має 

високі темпи будівництва сонячних електростанцій;  

 станом на 2013 рік в Одеській області побудовані СЕС в Одесі, Ізмаїлі, Татарбунарах, 

Болграді, Сараті, Арцизі, Старокозачому та інших населених пунктах. 

Найпотужнішими в Одеській області є Приозерна, Дунайська та Лиманська СЕС - від 

40 до 50 МВт кожна. У кліматичних умовах Бессарабії для сонячної енергетики 

ефективним є застосування плоских і концентруючих сонячних колекторів, які 

використовують пряму і розсіяну сонячну радіацію; 

 найвищий вітроенергетичний потенціал в Україні має узбережжя Чорного та 

Азовського морів. Протягом останніх років в більшості приморських областей 

будуються десятки ВЕС, найбільше – у Миколаївській і Херсонській областях. 
Порівняно з іншими приморськими регіонами вітрова енергетика в Одеській області 

поки що не отримала достатнього розвитку, проте перспективними виглядають 

проекти в Овідіопольському і Татарбунарському районах. Зокрема, в 

Овідіопольському районі Одеської області компанії Valorem і WKN AG заявили про 

намір побудувати дві вітряні електростанції; 

 Новий Південь характеризується високим потенціалом біоенергетики на основі 

відходів сільського господарства (тваринництва та сільськогосподарських 

рослин), біомаси заплавних зон, очерету тощо. Серед приморських областей 

найбільший потенціал біомаси має Одеська область (0,64 Мтне), Запорізька (0,44 

Мтне) і Донецька (0,43 Мтне) області. Також значні ресурси біомаси є у 

Миколаївській (0,40 Мтне) та Херсонській (0,32 Мтне) областях. 

Основні перспективні напрямки біоенергетики в регіоні: виробництво пелет з соломи, 

подрібнення відходів деревини для використання в котельнях житлових будинків замість 

вугілля; використання локальних цехів по переробці біомаси для виробництва біогазу; 

вирощування озимого рапсу, з якого виготовляється дизельне біопаливо, вирощування 

ріпаку та цукрового буряку для одержання біопалива. У 2013 р. в селі Вишняки 

Арцизького району Одеської області введено в дію найбільший на Півдні України завод з 

виробництва пелет з соломи потужністю в 20 000 т. паливних гранул на рік. Успішно 

функціонують заводи з виробництва біопалива в Одесі, Іллічівську, Ізмаїлі, Роздільній, 

Саврані, Кодимі, Тарутиному та інших населених пунктах Одещини. Одеська, 

Миколаївська і Херсонська області є основними виробниками озимого рапсу, з якого 

виготовляється дизельне біопаливо. Посівні площі під ріпаком на Півдні України 

складають 22% від загальної, яка становить 32 млн. га. На півдні України є сприятливі 

агрокліматичні фактори для вирощування цукрового буряка на біопаливо. Одним з 

основних природних ресурсів рослинницької біомаси у Бессарабії є очерет - дельта 

Дунаю має найбільші очеретяні плантації у світі. До середини минулого сторіччя 

мешканці сіл, розташованих уздовж Дунаю та в дельті річки, активно 

використовували очерет для опалення помешкань. 

Інші напрямки альтернативної енергетики включають:  

 використання геотермальної енергії. Причорноморські регіони володіють значною 

кількістю ресурсів для використання геотермальної енергії з метою електро- та 

теплопостачання. Найбільш перспективними районами в регіоні для цього є Донецька 

та Запорізька області.  

 освоєння газогідратів на українському шельфі Чорного моря - отримання природного 

газу із газогідратів. У листопаді 1993 році Урядом України було прийнято постанову 

№ 938 про виконання програми «Газогідрати Чорного моря», в якій був передбачений 

великий обсяг геологічної розвідки і робіт зі створення технологій і газовидобувних 
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комплексів для видобутку метану із газогідратів Чорного моря. Однак через брак 

бюджетних коштів ця програма не була реалізована.  

 Розвиток відновлювальної енергетики в Причорноморському регіоні потребує 

системного підходу, який передбачав би: 

 запровадження в регіоні пілотного проекту з розвитку альтернативної енергетики, 

який би органічно поєднувався з програмами промислової реіндустріалізації, розвитку 

АПК та рекреаційного комплексу;  

 інвентаризацію потенціалу регіону з генерації електроенергії з альтернативних 

джерел, зокрема проведення експертної оцінки щодо доцільності розміщення 

потужностей з генерації електроенергії з врахуванням проектних можливостей таких 

потужностей та необхідності у забезпеченні електроенергії в окремих зонах 

Причорноморського регіону. Наприклад, виробництво сонячної електроенергії 

зорієнтовано, в першу чергу, на невеликих споживачів і навпаки виробництво 

термальної енергії тяжіє до більш потужних споживачів; 

 взаємодію у формі приватного-державного партнерства в сфері енергетики, що 

пов‘язано з особливостями функціонування деяких видів потужностей з виробництва 

альтернативної енергетики. Відомо, що сонячна енергія або енергія вітру не може 

бути накопичена у значних кількостях, і її виробництво і, відповідно, використання 

можливе лише в умовах, коли сонячні промені сягають поверхні землі або віє вітер, 

який обертає турбіну. У зв‘язку з цим, для забезпечення сталості подачі електроенергії 

до споживачів виробники енергії із альтернативних джерел мають координувати свої 

зусилля із Об‘єднаною енергосистемою України; 

 державне стимулювання через запровадження довготривалих податкових канікул для 

підприємств, що експлуатують потужності з виробництва альтернативної енергетики, 

відкриття спеціалізованого технопарку в регіону, впровадження спеціальних умов для 

ввезення окремих елементів для створення потужностей в Україні; 

 локалізація виробництва сонячних панелей, а також нарощення виробництва палива 

для альтернативної енергетики (торф, горючі сланці, палети та ін); 

 стимулювання використання біогазу в опаленні агропромислових приміщень, для 

чого необхідним є забезпечення впровадження відповідної технології. Додатковим 

стимулом для розвитку біогазової енергетики могло б стати запровадження 

екологічного збору за утилізацію відходів.  

 

3.6. Туризм, креативна економіка та культура - стратегічні перспективи 

У Південних регіонах сконцентровано левову частку туристично-рекреаційного 

потенціалу України, що включає значну кількість оздоровчо-рекреаційних та лікувально-

профілактичних закладів; розвинену мережу культурних закладів (музеїв, театрів тощо), 

пам‘яток історії та архітектури, морські і лиманні пляжі, унікальні поклади лікувальних 

грязей (Куяльницький лиман), мінеральних вод, заповідні ландшафти. При цьому анексія 

Криму актуалізувала значення приморських територій як головного туристично-

рекреаційного регіону країни. Це створює нові можливості для розвитку сектору і вимагає 

реалізації заходів, спрямованих на підвищення його привабливості для українських та 

іноземних туристів, оновлення та розширення туристичної та соціально-культурної 

інфраструктури.  

На сьогодні приморські регіони зустрічаються з такими проблемами, що негативно 

впливають на розвиток сектору: незадовільний стан комунальної інфраструктури (системи 

водопостачання та каналізації, енергопостачання), зменшення кількості питної води, 

значний напівлегальний та нелегальний сегмент туристично-рекреаційних послуг, 

неврегульованість процесів приватизації земельних ділянок, непродумане, неузгоджене 

курортне будівництво, що призводить до надмірних навантажень на комунікації, 
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відсутність планів комплексного розвитку природних курортних територій, наближеність 

приморських територій до потенційних зон конфлікту тощо.  

Співпраця приморських регіонів в рамках проекту «Новий Південь» може дати 

додатковий поштовх для розвитку туристично-рекреаційного сектору, а саме – стосовно 

об‘єднання зусиль зі створення туристичної інфраструктури, спільної інформаційної та 

іміджевої політики, створення інтегрованих туристичних турів/маршрутів, єдиного 

культурного простору та проведення культурних фестивалів, тощо.  

Диверсифікація та розвиток нових видів туризму. Враховуючи унікальні 

кліматичні, географічні та культурні умови та розвинуте сільське господарство та 

виноградарство, приморські регіони мають значні можливості для диверсифікації 

розвитку туристично-рекреаційної сфери. Тобто крім традиційних видів туризму 

(пляжний відпочинок), є потенціал для активізації розвитку спеціалізованих видів туризму 

– зеленого, винного, медичного, спортивного, етнографічного, екологічного, зростання 

круїзного сегменту туристичної галузі. Для цього необхідно розробляти та впроваджувати 

нові тури, що поєднують елементи відпочинку та подорожі. 

Крім того, важливо розширювати номенклатуру курортно-рекреаційних послуг 

санаторно-курортних закладів за рахунок медичних послуг (діагностика, профілактика та 

лікування захворювань) із широким використанням рекреаційних та лікувально-

оздоровчих ресурсів. 

Розвиток інфраструктури туристично-рекреаційного комплексу. Щоб 

активізувати та збільшити туристичні потоки, необхідно перш за все покращити 

транспортну доступність приморських територій, особливо в береговій зоні, що включає 

автомобільне (підведення автомобільних шляхів), повітряне, морське сполучення. 

Важливим є відновлення  морського пасажирського сполучення уздовж узбережжя між 

різними приморськими регіонами та між приморськими містечками, а також річкового 

пасажирського сполучення в акваторії річок Дунай, Дніпро і його притоків. Ще одна 

головна передумова розвитку туристично-рекреаційного комплексу та підвищення його 

інвестиційної привабливості – це організація робіт із водозабезпечення та водовідведення, 

будівництва очисних споруд у зонах відпочинку; вирішення питання енергозабезпечення 

приморських населених пунктів.  

Складові розвитку туризму передбачають також розбудову готельного господарства 

- збільшення кількості санаторно-курортних закладів, готелів та створення 

грязелікувальних курортів та лікувальних центрів, які надаватимуть платні послуги; 

розвиток розважальних закладів; розвиток приморського круїзного бізнесу.  

Підвищення рівня надання готельних послуг потребує реконструкції існуючої 

готельної бази та розбудови нових готелів з впровадженням нових технологій, створення 

економічних стимулів для залучення інвестицій у будівництво та введення в експлуатацію 

нових готелів. Для розвитку туристичної галузі важливим є проведення інвентаризації 

земель у береговій зоні. 

З метою підвищення конкурентоспроможності сфери туризму і рекреації 

перспективним є створення рекреаційно-туристичних кластерів у береговій зоні у 

поєднанні з розвитком екологічно чистого сільського господарства і для задоволення 

потреб регіону та сфери туризму у якісній та екологічній продукції.   

Формування регіональної ідентичності і «брендування» окремих територій та 

культурних осередків. «Брендування» окремих територій та регіону Півдня в цілому – 

важливий компонент  підвищення туристичної привабливості та конкурентоспроможності 

цих територій. «Брендування» включає визначення унікальної регіональної 

ознаки/особливості, що може бути пов‘язана з історичними пам‘ятками, природними 

особливостями, туризмом, розвитком народного/етнографічного промислу, культурними 

та мистецькими подіями на місцевому і регіональному рівні, ін. Завдяки «бренду» 

території залучаються туристи, формується індустрія розваг, місцевих промислів 
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(виробництво тематичної сувенірної продукції), розвивається сфера послуг (готелі, 

ресторани, кав‘ярні), ін. 

Регіон Півдня володіє низкою виразних ознак, які вже визначаються як його 

візитівка (наприклад район Вилково – «Українська Венеція»), в той самий час інші ознаки 

можна підсилити або сформувати нові. Перспективними в цьому напрямку є, зокрема, 

наявність численних національних парків (Асканія Нова, ін.) в регіоні та рідкісних 

природних ресурсів. Важливою особливістю регіону є його багатонаціоність та 

поліетнічність (особливо це стосується Бессарабії), що є потужним ресурсом 

регіонального розвитку та може бути основою для регіонального позиціонування та 

формування бренду – через акцент на багату культурну спадщину, народні традиції та 

звичаї, розвиток народних промислів, сільський туризм, ін. В регіоні знаходиться багато 

історичних, археологічних та культурних пам‘яток, що може стати основою для створення 

спеціальних тематичних маршрутів для активного туризму.  

Розвиток креативної індустрії. Туристичний потенціал приморських територій 

тісно пов'язаний  з наявністю та розвитком різноманітних сфер креативної індустрії. 

Зокрема,  за класифікацією UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development) виділяють чотири групи та дев‘ять креативних індустрій: 

 культурна спадщина: традиційна культура (ремесла, фестивалі тощо); культурні 

пам‘ятки (музеї, бібліотеки, місця розкопок тощо); 

 мистецтво: образотворче мистецтво (скульптура, фотографія тощо); виконавче 

мистецтво (вокал, драматичне мистецтво тощо); 

 медіа: публікації та видавництво; аудіовізуальні твори (фільми, телебачення, 

радіомовлення); нові медіа (цифровий контент, відеоігри тощо); 

 функціональний креатив: дизайн (архітектура, іграшки, ювелірні вироби); креативні 

послуги (реклама, цифрові й культурні послуги). 

Головними осередками розвитку креативної економіки в приморських регіонах 

Півдня можуть стати великі міста, які є культурними, освітніми, туристичними 

осередками (в першу чергу, Одеса, Херсон, Миколаїв), а також нові туристичні центри 

вздовж узбережжя, в яких буде стабільний попит на продукцію креативної індустрії. 

Для розвитку креативного середовища важливим є формування та збереження 

культурної самобутності та ідентичності регіонів. Визначення яскравих рис для 

брендування цих територій та проведення спеціальної іміджевої кампанії на 

регіональному, національному та міжнародному рівні допоможе підкреслити самобутність 

цих регіонів та привернути увагу потенційних туристів, інвесторів, споживачів.   

Визначальним для  розвитку креативної економіки є розвиток підприємництва. Саме 

малий та середній бізнес, що працює на регіональному ринку та перетворює творчий та 

інтелектуальний ресурс у творчий продукт, найчастіше представляє креативні індустрії. 

Тому необхідною передумовою для розвитку креативних індустрій є правовий захист їх 

діяльності та прав інтелектуальної власності. 

Для реалізації інноваційних проектів у сферах туризму та креативної індустрії 

важливим є розвиток ІТ-технологій, що дозволяють покращити рівень доступності 

берегових територій у сфері інформаційного простору, а також сприяють 

транскордонному туризму.  

Формування нового економічного та політичного простору потребуватиме 

розвитку соціокультурного середовища, яке відповідатиме потребам 

життєзабезпечення та відтворення  місцевого населення та потребам розвитку 

соціальних комунікацій з закордонними  партнерами і учасниками проектів, що 

будуть реалізовуватися в регіоні. 

Відтак доцільно створити організаційні та законодавчі  умови для підтримки 

профільних навчальних закладів і перепрофілювання тих, які втратили актуальність в силу 

змін соціально-економічного середовища. Для цього треба створити експертно-аналітичну 

групу, в яку входитимуть керівники гуманітарних підрозділів обласних державних 
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адміністрацій, представники громадськості та соціально активного бізнесу. Рекомендації з 

розвитку освітнього середовища треба розглянути та затвердити на міжрегіональному 

семінарі з розвитку освітнього середовища регіону «Новий південь». 

Створення спільного середовища розвитку культурних кластерів з центрами у 

приморських містах Приазов‘я (Маріуполь та Бердянськ)  Причорномор‘я (Одеса та 

Миколаїв) та Бессарабії (Рені та Білгород  Дністровський). Культурні кластери треба 

формувати на основі місцевого музейного та туристичного потенціалу. Орієнтовна 

культурна парадигма – «Україна – торгівельна морська держава, простір давньої та 

актуальної історії народів Європи».  

У рамках формування культурних практик треба організувати та провести 

дослідження культурних практик населення, оцінити потенціал установ культури і 

мистецтва та виробити стратегію їх оновлення відповідно до завдань проекту «Новий 

південь». Організувати постійно діючий художній планер, на який запрошувати 

художників з країн Причорномор‘я. Тематизація  планеру – спільні історичні події, 

особливості місцевого культурного надбання, історичні постаті, індустріальна культура, 

пов‘язана з мореплавством, торгівлею та агровиробництвом.  

Розвиток інфраструктури туристично-рекреаційного комплексу передбачає: 

 створення телевізійного каналу «Південь України – нова доба», орієнтованого на 

висвітлення культурного життя регіону, створення освітньо-культурних програм 

силами місцевого наукового, громадського та бізнесового активу; 

 розвиток культурних практик із використанням традицій причорноморських народів. 

Доцільно створити спеціальну програму «Дитинство», метою якої було б створення 

комунікаційного середовища для спілкування і проведення культурно-освітніх акцій 

на основі дошкільних, шкільних, позашкільних установ освіти; 

 створення центру культурних комунікацій для  «діаспор північного Причорномор‘я», 

створених  вихідцями з населених пунктів території «Нового Півдня», що діють в 

Україні та країнах світу; 

 створення регіональної координаційної ради соціально відповідального бізнесу, 

орієнтованого на підтримку і розвиток гуманітарного середовища. Метою діяльності 

такої ради може стати науково-практична підтримка та впровадження нових моделей 

соціально відповідального бізнесу, а також  лобіювання цих моделей на всіх рівнях 

влади в Україні; 

 розвиток програм міжнародної культурної співпраці з місцевими громадами країн-

партнерів та програм економічного розвитку з міжнародною участю; 

 створення програми підтримки та розвитку високої культури в регіоні «Південна 

Зоря». В рамках такої програми віднайти можливість організувати спеціальне 

науково-публіцистичне видання, присвячене історії та діяльності діячів зі сфери 

музичної, художньої, літературної творчості, діячів науки і техніки; 

 впровадження програми історико-публіцистичного висвітлення та музеєфікації 

артефактів, пов‘язаних з розвитком науково-технічного середовища регіону. Зокрема, 

сформувати програму розвитку музеїв та підприємств регіону, наукових установ, які 

діяли та діють у наш час. Впровадити практику зустрічі молоді, присвячені 

дослідженню індустріального сегменту культурного простору регіону. 
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РОЗДІЛ 4. ФОРМИ КООПЕРАЦІЇ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ 

ГРОМАД  

Реалізація платформи сталого розвитку приморських територій України 

неможлива без переоцінки потенціалу та ролі Нового Півдня. Це має знайти своє 

відображення у стратегіях соціально-економічного розвитку міст українського Примор’я 

(регіональних стратегіях), які потребують оновлення вже у короткостроковій 

перспективі. Під час оновлення стратегій соціально-економічного розвитку приморських 

територій доцільно враховувати додаткові інституційні можливості співпраці 

територіальних громад приморських територій України, що відкриваються завдяки 

децентралізації влади у 2014-2015 рр..  

Найкращим інституційним стимулом сталого розвитку приморських територій 

України стане розробка відповідної Державної програми або особливої Угоди щодо 

регіонального розвитку між Кабінетом міністрів та асоціацією міст (об’єднанням 

територіальних громадами «Нового Півдня».  
ДСРР-2020 передбачає розширення сфери застосування угод щодо регіонального 

розвитку. Пропонована Угода дозволить повною мірою узгодити регіональні пріоритети 

об‘єднаних громад приморських територій України із державними пріоритетами 

регіонального розвитку, а також консолідувати ресурси для її вчасного виконання.  

Крім того необхідно буде забезпечити:  

А) Оновлення регіональних стратегій приморських територій.  

У зв’язку із прийняттям Державної стратегії регіонального розвитку до 2020 

року (ДСРР-2020), Стратегії соціально-економічного розвитку усіх територій 

України, а також їхні складові – відповідні програми та плани дій – мають 

узгоджуватися із положеннями ДСРР-2020 та мати відповідний термін дії. Це 

сприятиме застосуванню єдиних підходів до формування і реалізації політики 

регіонального розвитку у вертикальному (на рівні «центр-регіони») та горизонтальному 

вимірі (на рівні територіальних громад), а також забезпечить взаємодію центральних та 

місцевих органів влади під час впровадження відповідних регіональних стратегій в життя.  

До оновлення стратегій соціально-економічного розвитку приморських територій 

спонукає Угода про асоціацію України з ЄС, положення якої покликані створити умови 

для зменшення соціально-економічних диспропорцій між окремими регіонами та сприяти 

цілісності України. Підвищена увага до стратегій соціально-економічного розвитку міст 

обумовлена визнанням їх інтегруючої ролі як центрів економічного та соціального 

розвитку Нового Півдня. 

Б) Використання потенціалу міжрегіональної співпраці та кооперації 

територіальних громад «Нового Півдня».  
У діючих регіональних стратегіях і програмах пріоритети розвитку сусідніх 

територіальних громад приморських територій не завжди пов‘язані між собою. Практика 

реалізації неузгоджених стратегій розвитку сусідніх територіальних громад призводить 

до конкурентних відносин між портовими та промисловими комплексами 

приморських територій (наприклад, між Одеським та Миколаївським портовими 

господарствами), тоді як морські порти мають значний потенціал для кооперації 
(наприклад, шляхом створення спеціальних експортно-імпортних економічних зон на 

території портів Рені, Іллічівськ, Південний).  

Саме тому, ДСРР-2020 наголошує на пріоритетності розвитку міжрегіонального 

співробітництва, яке покликане запобігти поглибленню соціально-економічних 

диспропорцій між територіями, забезпечити соціально-економічну єдність і рівномірність 

розвитку регіонів. Розбудова транспортно-логістичних мереж, транспортних 

коридорів, вирішення спільних екологічних проблем, підвищення рівня благоустрою та 

комунального обслуговування міст та сіл, розбудова прикордонної інфраструктури – 

це далеко не повний перелік сфер, розвиток яких об’єктивно вимагає міжрегіональної 

кооперації та співробітництва. Співробітництво територіальних громад приморських 
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територій сприятиме більш успішній реалізації спільних проектів сталого розвитку, 

зробить економіки таких територій взаємно інтегрованими та більш стійкими до 

випробувань.  

В) Використання можливостей співпраці територіальних громад приморських 

територій України, які відкриваються завдяки децентралізації влади у 2014-2015 рр..  

Децентралізація влади в Україні у 2014 – 2015 рр. дозволить активізувати 

міжрегіональну співпрацю громад приморських територій України, насамперед малих 

міст. Цьому сприятиме реалізація принципу субсидіарності
20

, що передбачає передачу 

повноважень щодо вирішення місцевих питань з центру на рівень відповідних 

територіальних громад (зокрема міст Бессарабії, Причорномор‘я та Приазов‘я). В цьому 

контексті доцільно створювати спільні органи управління міжрегіональним 

співробітництвом у рамках Нового Півдня шляхом укладення договорів про 

співробітництво територіальних громад приморських територій кожного з трьох 

субрегіонів, а з часом – стратегій розвитку об‘єднаних громад.  

Пріоритетними напрямками такого співробітництва для Бессарабії може бути 

розбудова об‘єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, наприклад, на засадах 

державно-приватного партнерства, з метою посилення транспортного, інформаційного та 

комунікативного зв‘язку міст - центрів економічного зростання з менш розвинутими 

прилеглими територіями; для Причорномор‘я – захист навколишнього середовища, 

зокрема, за участю громадського сектору, транскордонного співробітництва у межах 

єврорегіону «Нижній Дунай», програм міжнародної допомоги та відповідно до Розділу 5 

Глави 6 Угоди про Асоціацію з ЄС); для Приазов‘я – розвиток мережі автомобільних доріг 

вздовж Азовського моря та покращення транспортної доступності сільських населених 

пунктів. Договір про співробітництво територіальних громад приморських територій має 

включати в себе спільний план дій – тобто узгоджений перелік (та календар) кроків – 

відповідних представництв територіальних громад та індикатори його успішного 

виконання на кожному з етапів плану.  

Г) Використання додаткової фінансової бази для реалізації потенціалу 

міжрегіональної співпраці територіальних громад приморських територій може 

отримати. Законопроект «Про добровільне об‘єднання територіальних громад», 

схвалений парламентом у першому читанні 3 липня 2014 р., регламентує державну 

підтримку об‘єднаним територіальним громадам, а законопроект щодо бюджетної 

децентралізації (проект закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо 

бюджетної децентралізації)» № 4435а) створить належну фінансову базу для об‘єднання 

та співробітництва територіальних громад.  

Д) Залучення дорадчих структур до процесу оновлення стратегій соціально-

економічного розвитку приморських територій: 

 громадські ради при місцевих радах приморських територій;  

 координаційно-консультативні органи при головах місцевих рад;  

 експертні групи та громадські структури дорадчого характеру на рівні міст 

приморських територій.  
З-поміж територіальних громад є відповідні успішні приклади: Координаційна рада з 

питань місцевого самоврядування при голові Овідіопольської районної ради Одеської 

області; екпертно-громадська рада при виконкомі Миколаївської міської ради, громадська 

рада з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові, які 

долучилися до розробки проекту стратегії розвитку Миколаєва (до 2013 р.). 

Ж) Використання механізму прямого врядування громад, передбачено 

національним законодавством України та Європейською хартією місцевого 

                                                           
20 Про це свідчать результати дослідження пакету відповідних документів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України. Частина з них вже була офіційно затверджена, як-от Концепція реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні  та Закон України «Про співробітництво територіальних громад» 
(схвалений Верховною Радою 17 червня 2014 р.), тоді як інша частина ще знаходиться на розгляді парламенту.  
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самоврядування. Територіальна громада є первинним органом місцевого самоврядування, 

який може здійснювати місцеве врядування безпосередньо або через створені нею ради, 

виконавчі органи влади. Іншими словами, попри діяльність виборних місцевих рад та 

органів виконавчої влади, територіальні громади можуть самостійно приймати важливі 

рішення стосовно їхньої життєдіяльності. Вони є власниками комунальних майна та землі, 

що потребує оформлення і засвідчення в реєстрах про право власності. Досвід міста 

Скадовська демонструє високу ефективність використання цього механізму навіть для 

вирішення інфраструктурних проектів розвитку міста. З-поміж територіальних громад 

приморських територій виділяється місто Одеса. З одного боку, Статут міста прямо 

регламентує використання норм прямої демократії (місцевих ініціатив, громадських 

слухань, зібрань мешканців). З іншого боку, в Одесі діє обмеження повноважень місцевих 

громад щодо розпорядження комунальною землею та майном.  

Для використання механізму прямого врядування територіальні громади 

приморських територій України мають бути оформлені як юридичні особи – 

суб’єкти публічного права, що особливо актуально для малих міст українського 

Півдня. Це спростить організацію їхньої діяльності та дозволить інституціоналізувати 

відповідні ініціативи та рішення (наприклад, у форматі спільних громадських віче), 

віднайти ресурси для втілення таких рішень в життя, зокрема у рамках нормативно-

правових актів щодо децентралізації податкових надходжень.  

З) Міжрегіональний розвиток у площині транскордонного співробітництва, 

насамперед із регіонами країн-членів ЄС.  
З формальної точки зору, низка приморських територій України вже залучена до 

транскордонної співпраці шляхом участі у діяльності єврорегіонів:  Одеська область 

включена до складу єврорегіону «Нижній Дунай». Миколаївська, Одеська та Херсонська 

області долучилися до єврорегіону «Чорне море».
21

 Однак такі форми транскордонної 

співпраці важко назвати успішними для українських територій. Якщо у 1998 – 2003 рр. 

українська сторона була залучена до низки інфраструктурних проектів місцевого 

масштабу у рамках єврорегіону «Нижній Дунай», то тепер проектів транскордонного 

співробітництва стало менше, і більшість з них належить до сфери культури. Однією з 

причин є брак фінансування з боку центрального та місцевого бюджетів України, а також 

скорочення фінансування ЄС на проекти у рамках єврорегіонів у фінансовій перспективі 

2014-2020 рр.   

Також для успішної кооперації приморських територій у рамках транскордонного 

співробітництва за участю приморських територій України варто врахувати умови 

фінансової підтримки транскордонної співпраці з боку ЄС. Протягом 2014-2020 рр.. ЄС 

збільшує фінансування таких форм транскордонного співробітництва, як Європейські 

угруповання територіального співробітництва та Об‘єднання єврорегіонального 

співробітництва (які можуть діяти у рамках єврорегіонів). Вони відрізняються від 

єврорегіонів тим, що є юридичними особами і залучають до своєї статутної діяльності 

інститути громадянського суспільства. Залучення інститутів громадянського суспільства 

до інституалізованої транскордонної співпраці має низку переваг: вони можуть приділити 

більше часу, ніж органи влади, на підготовку грантових заявок та віднайденою 

фінансування, наприклад, від таких міжнародних програм та донорів, як Світовий банк, 

ПРООН тощо. 

Доцільно ініціювати підготовку до створення Європейських угруповань 

територіального співробітництва та Об’єднань єврорегіонального співробітництва у 

рамках єврорегіону «Нижній Дунай», із включенням місцевих громадських організацій.   

Оновлені регіональні стратегії приморських територій України, насамперед 

Одещини (Бессарабії та Причорномор‘я), мають враховувати участь у реалізації Стратегії 

Європейського Союзу для Дунайського регіону («Дунайської стратегії ЄС»). Можливість 

                                                           
21 Також з боку України залучені  АР Крим, Донецька та Запорізька області. 
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участі у реалізації «Дунайської стратегії ЄС» (2011 р.) відкривається насамперед перед 

Одеської областю
22

, а саме - перед субрегіоном Бессарабія. Найбільш цікавими у цьому 

контексті є проекти у сфері транспорту, енергетики, культури, туризму та екології, 

наприклад завдяки проектам щодо покращення якості води, збереження біорізноманіття 

Дунайського регіону.  

Дотепер практика реалізації «Дунайської стратегії ЄС» на території України мала 

порівняно низький «коефіцієнт корисної дії», зокрема через пасивність суб‘єктів реалізації 

з українського боку: 

 більшість органів центральної та місцевої влади зайняли очікувальну позицію 

замість того, аби ініціювати в т.ч. транскордонні проекти у рамках «Дунайської 

стратегії ЄС» та знаходити під них фінансування;  

 інститути громадянського суспільства, що функціонують на території субрегіону 

Бессарабія, теж продемонстрували доволі низький інтерес до реалізації зазначеної 

стратегії. Такі висновки можна зробити з аудиту їхньої участі у Дунайському форумі 

громадянського суспільства.  

 бізнес-середовищу Бессарабії бракує інституційного оформлення, наприклад, у 

форматі асоціації, що дозволило би консолідувати зусилля представників малого, 

середнього та великого бізнесу субрегіону та спрямувати їх на практичну участь у 

реалізації проектів у рамках «Дунайської стратегії ЄС».  

Визнаючи низькі шанси реалізації «Дунайської стратегії ЄС» в умовах обмежених 

фінансів (йдеться про брак цільового фінансування Стратегії ЄС для Дунайського регіону 

з боку ЄС), Європейська Комісія розпочала підготовку нової Дунайської 

транснаціональної програми 2014-2020, що покликана забезпечити фінансову підтримку 

проектів, які відповідають цілям та пріоритетам Стратегії.  

Доцільною є розробка позиційного документу від територіальних громад 

Бессарабії щодо бачення пріоритетних проектів у рамках реалізації «Дунайської 

стратегії ЄС» за фінансової допомоги Дунайської транснаціональної програми 2014-

2020.  

Нарешті, одним з найкращих інституційних стимулів сталого розвитку приморських 

територій України стане розробка відповідної Державної програми або особливої Угоди 

щодо регіонального розвитку між об’єднаними громадами Нового Півдня та 

Кабінетом міністрів. 

Альтернативною формою самоорганізації об‘єднань місцевих громад Нового Півдня 

може бути особлива Угода щодо регіонального розвитку з Кабінетом міністрів. ДСРР-

2020 передбачає розширення сфери застосування угод щодо регіонального розвитку. 

Пропонована Угода дозволить повною мірою узгодити регіональні пріоритети об‘єднаних 

громад приморських територій України із державними пріоритетами регіонального 

розвитку, а також консолідувати ресурси для її вчасного виконання.  

                                                           
22 Крім Одеської області, «Дунайська стратегія» поширюється на Чернівецьку, Івано-Франківську і Закарпатську області. 
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ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ 

1. Потреба у виробленні нової політики розвитку південних територій України стала 

очевидною у результаті фактичної втрати контролю над територією АР Крим. На півдні 

країни виникли реальні ризики дезорганізації соціально-економічних та інфраструктурних 

зв‘язків, розбалансування системи забезпечення національної безпеки та втрати 

керованості територіями. Україна постала перед загрозою виникнення вакууму безпеки 

та утворення аморфної 900 км смуги соціально-економічної невизначеності, від порту 

Рені на Дунаї до порту Маріуполь на Азовському морі, на якій розташовані міста та 

населені пункти із населенням понад 2 млн. мешканців, які належать до п‘яти 

адміністративних областей (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька). 

2. Реалізація морського потенціалу України, забезпечення сталого соціально-

економічного розвитку та безпеки на півдні України вимагає обговорення та 

запровадження комплексної політики міжрегіонального співробітництва приморських 

областей України, усвідомлення та визнання потреби особливого формату управління 

розвитком Бессарабії, Причорномор’я та Приазов’я. 

3. Децентралізація влади в Україні у 2014 – 2015 рр. дозволить активізувати 

міжрегіональну співпрацю у приморських територіях України, насамперед підвищиться 

значення міст та дієздатних територіальних громад. Однак подолати «кризу перспективи» 

можливо лише за рахунок консолідації потенціалу окремих громад та представлення 

регіональної платформи розвитку. 

4. Концепт «Новий південь» покликаний сформувати платформу діалогу та 

загальне бачення моделі кооперації та співробітництва між представниками міст та 

територіальних громад, які локалізовані у приморській смузі 5-ти областей України 

(Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька). 

5. Інституційним стимулом сталого розвитку приморських територій України може 

стати спеціальна Угода між Кабінетом міністрів та об’єднанням територіальних 

громад «Нового Півдня» щодо пріоритетів регіонального розвитку та 

співробітництва. 
6. Концепт «Новий південь» - це перший крок до вироблення нової політики 

міжрегіонального співробітництва приморських областей України, що відповідає 

пріоритетам Державної стратегії регіонального розвитку – 2020.  

7. Концепт «Новий Південь» має стати опорою південного вектора євроінтеграційної 

стратегії України та бути альтернативою російської концепції формування 

«Новоросії». 

8. Реалізація концепту «Новий Південь» передбачає формування макрорегіону на 

півдні України. Цей процес має відбуватися на основі узгодження та об‘єднання інтересів 

місцевих громад відповідно до реформи місцевого самоврядування на основі 

децентралізації влади. Координація зусиль дозволить досягти кооперації та спеціалізації, 

уникнути конкуренції, відновити внутрішньо регіональні зв‘язки, характерні для півдня з 

античних часів, та сприяти сталому розвитку регіону. 

 

Структурно та змістовно концепція співробітництва територіальних громад 

приморських районів «Новий Південь» передбачає: 

1) Оцінку загроз для приморських областей України, які пов’язані з процесом 

мілітаризації в АР Крим, який ініціює РФ.  
Територію «Новий південь» поєднує один тип загрози національній безпеці – 

можливість збройного вторгнення та утворення терористичних груп в зоні так званої 

«Новоросії», від заколотів до морського десанту, що потребує узгодженої 

систематизованої відповіді і постійної готовності. Зокрема, наголошується на необхідності 

формування нової концепції оборони Приморського Півдня, яка передбачає 

реформування структур безпекового сектору та створення структур на кшталт 
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Корпусу берегової оборони США або Канади, до функції яких входить не тільки 

оборона берега з моря судами, літаками, але й шельфу, функції розвідки, контрою 

метеорологічних океанологічних чинників, спасіння потерпілих на морі тощо. В таку 

структуру доцільно об‘єднати залишки флоту, морських прикордонників, 

гідрометеорологічної служби, морської картографії, дослідження моря та його дна, що 

дозволить ефективно забезпечувати не тільки безпеку, але й інформацію для розвитку 

цього перспективного регіону України.  

2) Виокремлення, формування та розвиток трьох нових субрегіонів. 

У межах «Нового Півдня» об‘єктивно виділяються три субрегіони: від Дунаю до 

Дністра – Бессарабія, від Дністра до Дніпра – Причорномор‘я, від Дніпра до межі із 

Росією - Приазов‘я. Розбудова спільної транспортно-комунікативної інфраструктури, 

кооперація та співробітництво територіальних громад приморських населених пунктів, 

формування нової регіональної ідентичності та ребрендінг територій – все це може дати 

значний кумулятивний ефект для соціально-економічного розвитку територій. 

 Бессарабія, найбільш недооцінений субрегіон, як і Західна Україна була приєднана 

до України під час ІІ Світової війни. Вона характеризується привабливими 

природно-кліматичними умовами для розвитку виноградарства та інших галузей 

АПК і туризму, відновлювальної енергетики. Великі портові комплекси на Дунаї, 

пряме сполучення «ріка-море» із європейськими столицями, межування з Румунією 

(ЄС) та Молдовою відкриває нові транспортні потенціальні можливості в контексті 

євроінтеграції України. Лише одна дорога «зв‘язує» та інтегрує Бессарабію, яка 

характеризується мозаїкою етнічних груп, на які впливають уряди сусідніх країн. З 

материковою Україною Бессарабію з‘єднує лише одна дорога через міст, а її 

енергоспоживання повністю залежить від Придністров‘я, що є загрозою 

національній безпеці. 

 Причорноморський субрегіон  – найбільш розвинений субрегіон Півдня України. 

За часів СРСР тут були зосереджені суднобудівельні, портові, машинобудівельні 

потужності, перш за все в містах Одеса, Миколаїв, Херсон, де проживає 1 млн. 800 

тис. населення. Для цих міст є актуальним тренд реідустріалізації, 

демілітаризації і розширення портового господарства. Звичайно, розвиток АПК, 

туризму та відновлювальної енергетики тут розвивається стихійно, часто всупереч 

стратегічним планам і традиціям мислення мешканців. 

 Приазов’я - субрегіон, який найбільше змінив свій статус протягом останнього 

року – на сході біля Маріуполю відбуваються бойові зіткнення, а Азовське море 

фактично закрите для судноплавства. Основні перспективи розвитку субрегіону - 

риболовство та аквакультура, АПК та туризм; доцільним також є розвиток 

відновлювальної енергетики. Саме Приазов‘я потребує найбільшої уваги для 

організації сектору безпеки та берегової оброни. 

 

3) Реалізація потенціалу морської держави. 

За наявності політичної волі та стратегії використання потенціалу море-господарського 

комплексу Україна може зберегти себе як морська держава. 

Критично важливо забезпечити покращення управління морською галуззю. Зокрема, 

необхідно забезпечити консолідацію та координацію міністерств, які здійснюють морську 

діяльність, та місцевих органів виконавчої влади приморських регіонів. Створити 

постійно діючий координуючий орган -  Морську колегію України. 

Відновлення морського торгового флоту під українським прапором. Україна 

втратила більшу частину торгівельного флоту, а більшість існуючих українських суден 

реєструються у країнах з більш ліберальним податковим режимом. Відновлення 

повноцінного статусу морської держави має включати в себе законодавчі зміни щодо 

сприятливого правового режиму «використання» українського прапору. Зокрема, 
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необхідно розробити і прийняти Закон України «Про створення міжнародного регістру 

(реєстру) суден України»; 

Перспективним інструментом для розвитку та підвищення конкурентоспроможності 

портів є створення регіональних транспортних кластерів на базі портів, що 

об‘єднують підприємства різних видів діяльності, пов‘язаної з перевалкою та обробкою 

вантажів, сервісними послугами щодо вантажів, суден та портів, наданням 

консультаційних послуг тощо. 

Побудова швидкісної траси державного значення Одеса-Рені на першому етапі (у 

напрямку Одеса-Овідіополь-Бєлгород-Дністровський-Монаші з мостовим переходом 

через Дністровський лиман). Така траса матиме стратегічне значення для розвитку 

Дунайського портового комплексу та субрегіону Бессарабії в цілому. На другому етапі – 

побудова траси вздовж узбережжя на відрізку Одеса-Маріуполь, що забезпечить 

сполучення приморських територій та включення їх у єдиний економічний простір 

України.  

 

4) Аналіз та оцінка можливих напрямків реіндустріалізації: 

  Україна може розраховувати на зацікавленість з боку ЄС у подальшій експансії у 

східному напрямку і розміщенні працемісткого виробництва на її території. 

Зокрема, мова може йти про підтримку АПК та морського господарства, 

рекреаційного сектору, а також крупно вузлової зборки та комплектацію побутової 

техніки. 

  розміщення логістичних центрів із зборки та пакування продукції транзиту Азія-

ЄС та локалізації виробництва обладнання для агропромислового сектору;  

 використання науково-технологічних можливостей і кадрового потенціалу старих 

індустріальних центрів українського Причорномор‘я для реалізації державних 

програм у сфері ОПК та задоволення потреб ЗСУ. 

 

5) Використання транзитного потенціалу та розвиток транспортно-логістичного 

комплексу.  
Транспортно-логістична система України знаходиться у кризовому стані, вихід з якого 

слід шукати у реалізації низки внутрішніх заходів, спрямованих на удосконалення 

транспортно-логістичного потенціалу України, а також у пошуку можливості включення 

України у міжнародні транспортні коридори причорноморського регіону. 

Розвиток транспортно-логістичного потенціалу приморських областей має включати 

зміни у декількох напрямках: реконструкція та розбудова портової інфраструктури, 

спеціальний правовий режим функціонування портів та припортових територій, 

спеціальна тарифна політика для логістичних ланцюгів, розвиток логістичних центрів у 

припортових територіях; 

Також розвитку транспортно-логістичного потенціалу України сприятиме розвиток 

економіки України та нарощення торговельних відносин з ЄС, Туреччиною та країнами 

АТР. 

 

6) Шляхи підвищення доданої вартості агропромислового виробництва. 

Основним напрямком розвитку та підвищення доданої вартості  та конкурентоздатності 

у секторі АПК в регіоні приморського Півдня є: 

 розвиток транспортної інфраструктури, покращення енерго- та водопостачання; 

 розвиток великотоварних підприємств, зокрема вертикально інтегрованих 

холдингів, які займаються виробництвом та збутом продукції і контролюють 

повний ланцюг створення вартості, особливо в цукровій галузі, свинарстві та 

птахівництві; 

 стимулювання сільськогосподарської кооперації середнього та малого бізнесу у 

секторі, розвиток приватних та кооперативних підприємств у сфері 
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агросервісу, переробки і збуту продукції, створення агропромислових кластерів 

на основі сировинної бази регіону. Заходи на місцевому рівні – створення 

фермерських рад при місцевих органах виконавчої влади. На національному рівні – 

внесення змін в законодавство щодо статусу та оподаткування діяльності 

кооперативів; 

 державна підтримка виноробної промисловості, просування та сертифікація 

продукції на міжнародних ринках, сприяння кластеризації у ланцюгу 

«виноградарство-виноробство-винний туризм»; 

 виробництво екологічно чистих харчових продуктів та продуктів з високими 

оздоровчими властивостями з овочевих та зернових культур. Впровадження 

заходів органічного землеробства для виробництва екологічно чистої продукції.  

 

7) Розвиток «зеленої економіки» та формування нових точок зростання та 

зайнятості.  

Після втрати контролю над АР Крим саме Південь стає базовим районом для 

розвитку «зеленої» економіки та таких галузей, що зумовлені наявність відновлювальних 

ресурсів завдяки унікальному природно-кліматичному потенціалу: виноградарства і 

садівництва, туризму та відпочинку на узбережжі моря, розвитку риболовства та 

аквакультури, сонячної та вітрової енергетики. 

 

8) Культурна платформа «Новий південь».  
Південь України потребує культурного переосвоєння та інтеграції в єдиний культурний 

та інформаційний простір України. Стабільний розвиток строкатого в етно-культурному 

відношенні регіону «Новий південь» потребує нової платформи культурного та 

гуманітарного розвитку, створення кластерів культурних індустрій та креативної 

економіки, власного інформаційного та культурного порталу «Новий Південь» та 

телевізійного каналу «Південний вимір». 

Створення спільного середовища розвитку культурних кластерів з центрами у 

приморських містах Приазов‘я (Маріуполь та Бердянськ)  Причорномор‘я (Одеса та 

Миколаїв) та Бессарабії (Рені та Білгород  Дністровський). 

Ідея діалогу культур та мирного співіснування повинна стати компонентом нового 

бренду як регіону, так і його окремих територіальних громад. Місія Регіону - стати 

майданчиком культурного співробітництва та діалогу культур не лише в межах 

українського Причорномор’я, але й для країн ОЧЄС та басейну р.Дунай.  

Нова платформа культурного розвитку має забезпечити рівні можливості для вільного 

розвитку місцевих громад та задоволення культурних потреб окремих національних 

меншин (болгарській, кримсько-татарській, грецькій, молдавській, румунській). 

 

9) Південь України може стати реальним драйвером економічного розвитку, 

соціальної стабільності країни, повною мірою використати унікальні можливості, що 

відкриваються внаслідок дії Угоди про асоціацію з ЄС. Подальше ігнорування означених 

викликів та нехтування потребою оптимізації управлінських практик щодо сталого 

розвитку Нового Півдня є ризикованим як для Бессарабії, Причорномор‘я та Приазов‘я, 

так і для України в цілому.  

  



47 
 

Автори доповіді:  

А.Єрмолаєв, В.Лупацій, О.Маркєєва, Л.Поляков, В.Потапенко, І.Клименко, В.Романова, 

С.Таран, В.Ємець, С.Денисенко.  

 

 

 


