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Національна академія наук 

України з глибоким сумом сповіщає, 

що 22 лютого 2014 року на 78-му році 

життя перестало битися серце одного 

з лідерів вітчизняної біологічної 

науки, лауреата Державної премії 

України в галузі науки і техніки, 

члена-кореспондента НАН України, 

доктора біологічних наук, професора 

Віктора Євгеновича ЗАЇКИ. 

 

 

Віктор Євгенович Заїка народився 2 травня 1936 р. в м. Улан-Уде 

(Бурятська Автономна Республіка, Російська Федерація). У 1958 році він 

закінчив Ленінградський університет. 

Віктор Євгенович Заїка працював у Інституті біології південних морів 

ім. О.О. Ковалевського НАН України з 1962 року, пройшовши шлях від 

молодшого наукового співробітника до директора інституту. Останні роки він 

займав посаду головного наукового співробітника цього інституту.  

Дослідження В.Є. Заїки були спрямовані на вивчення біорізноманіття і 

біопродуктивності морських екосистем. Він брав активну участь у розробці 

загальної теорії біопродуктивності гідробіонтів, зокрема у створенні 

понятійного апарату та основних методологічних підходів. Його увагу було 

зосереджено на розвитку розрахункових методів та математичному описі 

основних процесів енергетичного балансу тварин. Завдяки його розробкам 

вдалося визначити продуктивність багатьох ланок і груп гідробіонтів, перш за 



все мешканців Азово-Чорноморського басейну; дати порівняльну оцінку 

продукційних параметрів пелагіалі та бенталі Світового океану і Чорного моря 

зокрема.  

Велику увагу В.Є. Заїка приділяв проблемі руйнування чорноморських 

екосистем. Він досліджував та порівнював біорізноманіття різних частин 

Середземноморського басейну, з’ясовував походження видів-вселенців. Ці 

дослідження склали наукову базу розроблення стратегії сталого розвитку 

приморських регіонів, раціональної та екологічно безпечної для прибережних 

екосистем експлуатації морських ресурсів. 

Віктор Євгенович Заїка є автором понад 310 наукових праць, з них 

18 монографій.  

У складі міжнародних наукових колективів В.І. Заїка брав активну участь у 

виконанні численних міжнародних грантів (HERMES і HYPOX) щодо вивчення 

Чорного моря. 

Багато років Віктор Євгенович входив до складу редакційних рад низки 

вітчизняних та закордонних періодичних видань. 

Світла пам’ять про Віктора Євгеновича Заїку – видатного вченого, чуйну і 

душевну людину, назавжди збережеться в серцях усіх, хто його знав і працював 

з ним. 

 

 

Президія Національної академії наук України 

Відділення загальної біології НАН України 


