
ІНТЕГРОВАНА
МОРСЬКА ПОЛІТИКА ЄС
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Контекст інтегрованої морської 
політики

1) Спільний ринок 

2) Пріоритети ЄС: 

• сталий розвиток, 

• соціальна ринкова економіка, 

• навколишнє середовище
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Завдання інтегрованої морської 
політики

1) «Блакитне зростання»

2) Координація різних секторів:

• Морські дані та знання
• Морське просторове планування
• Інтегровані морські спостереження
• Стратегії для морських басейнів
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Соціальна ринкова економіка

1) Захист конкуренції

2) Інвестиції у людський капітал, інвестиції у малий 

та середній бізнес, інвестиції у нові види 

діяльності.

3) Координована економіка 

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



Бізнес-асоціації
Sea Europe:300+ European shipyards and maritime 
equipment manufacturers 

Community of European Shipyards’ Association 

European Community Shipowners’ Associations

Association of National Organizations of Fishing 
Enterprises in the European Union

European Shippers’ Council

European Boating Industry 



Взаємозв’язок з іншими політиками 
ЄС

Базові політики ЄС та інструменти Напрями морської політики
Навколишнє середовище Морське довкілля та інтегроване 

управління прибрежними зонами

Горизонт 2020 Морські та прибрежні дослідження
Мобільність і транспорт Морський транспорт
Енергетика Енергетика, включаючи вітрову та 

енергію океану

Регіональна політика Регіональний розвиток та фінансування 
діяльності

Внутрішній ринок, індустрія, 
підприємництво та МСП

Суднобудівний сектор
Прибрежний та морський туризм

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=BlueGrowth;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Угода про асоціацію Україна - ЄС
Статті 411, 412: співробітництво сторін щодо інтегрованої морської політики. 

Пріоритети співробітництва:

1) Інтегрований підхід до морських справ

2) Управління впливу діяльності людини на морське середовище та 

планування морського простору

3) Розвиток прибрежних регіонів та морської промисловості

4) Стратегічні альянси між галузями морської промисловості, 

морегосподарські дослідження, морегосподарські кластери.

5) Морська безпека
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Блакитна економіка

1) Оборот:750 млрд євро у 2018 році, 

прогнозується 1 трлн євро у 2030 році

2) 5 млн працівників (2,2% від ЄС)

3) Додана вартість понад 218 млрд євро (1,5% від 

ЄС)

ПРЯМУЄМО

РАЗОМ



Блакитна економіка
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Традиційні сектори Кількість працюючих, 
тис 

Додана вартість, млрд. 
євро

Морські живі ресурси 573,3 20,9

Морські неживі ресурси 47 19,6

Відновлювальні 

джерела енергії

4,6 1,1

Порти 549,3 35,2

Суднобудування та 

судноремонт

318,3 17,3

Морський транспорт 407,8 35,6

Прибрежний туризм 3096,7 88,6



Блакитна економіка
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Нові сектори

▪ Джерела енергії: енергія океану, плаваючі сонячні електростанції, виробництво 

водню

▪ Блакитна біоекономіка та біотехнології 

▪ Морські мінерали 

▪ Опріснення 

▪ Морська безпека 

▪ Підводні кабелі 



Інформаційні ресурси
▪ Блакитні індикатори - Blue indicators online dashboard

https://blueindicators.ec.europa.eu/access-online-dashboard_en

▪ Звіт про стан Блакитної економіки – Blue Economy Report

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/2020_06_blueeconomy-20
20-ld_final.pdf

▪  Європейська Платформа планування морського простору – European Maritime 
Space Planning Platform https://www.msp-platform.eu/

▪ Спільна дорожня карта для прискорення процесів ПМП у світі (ЄК та Юнеско)

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Joint_Roadmap_MSP_v5.
pdf

https://blueindicators.ec.europa.eu/access-online-dashboard_en
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/2020_06_blueeconomy-2020-ld_final.pdf
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/2020_06_blueeconomy-2020-ld_final.pdf
https://www.msp-platform.eu/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Joint_Roadmap_MSP_v5.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/Joint_Roadmap_MSP_v5.pdf


Україна може бути учасником, але це не є глобальною умовою, 
залежить від умов конкурсу.
• Якщо проект виконується за межами ЄС
• Участь заявника з третіх країн обґрунтована для досягнення цілей 
конкурсу

https://ec.europa.eu/info/funding-opportunities-maritime-affairs-and-fisheries_en#opencallsforproposals

https://ec.europa.eu/easme/en/european-maritime-and-fisheries-fund/faqs-emff-calls-proposals

https://ec.europa.eu/info/funding-opportunities-maritime-affairs-and-fisheries_en#opencallsforproposals
https://ec.europa.eu/easme/en/european-maritime-and-fisheries-fund/faqs-emff-calls-proposals


https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451

https://blackseablueconomy.eu/funding-opportunities

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451
https://blackseablueconomy.eu/funding-opportunities


http://www.bluecareers.org/

The BlueGeneration Project Job Portal

https://bluegeneration.careers/

http://www.bluecareers.org/
https://bluegeneration.careers/


▪ Коаліція для вивчення океану EU4Ocean Coalition for Ocean 

Literacy

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1482

▪ Мережа шкіл Блакитної економіки

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1485

▪ Молодіжний форум Youth4Ocean Forum

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1484

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1482
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1485
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1484


ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 
МЕРЕЖ ЄС В УКРАЇНІ

euroquiz.org.ua
t.me/euroquizz

www.facebook.com/euroquiz.org.ua/
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