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Дисертацію присвячено комплексному вивченню теоретико-

методичних питань та розробці практичних рекомендацій щодо інтеграції 

аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу. 

Доведено, що окрім безпрецедентного задоволення світового попиту на 

рибу і морепродукти та щорічного темпу приросту споживання трохи більше 

3% (випереджаючи як темпи зростання світового населення, так і зростання 

споживання м’яса), рибальство та аквакультура мають важливе значення для 

харчування та забезпечує існування понад 800 мільйонів людей у країнах, що 

розвиваються, особливо тих, хто вразливий до змін клімату, бідності, 

конфліктів та надзвичайних гуманітарних ситуацій. Близько 1 мільярда 

людей покладаються на рибу як на головне джерело тваринного білка, тоді як 

багато інших отримують харчові вигоди від інших водних продуктів, таких 

як молюски морські водорості та водорості. Тим часом 10-12% світового 

населення покладається на рибу для існування. 

Проаналізовано данні ФАО та було встановлено, що глобальне 

виробництво аквакультури у 2018 році досягло рекордного рівня - 82,1 млн. 

т, і, за прогнозами, досягне 109 млн. т. до 2030 року. Світове виробництво 

збільшується як із рибальства, так і з аквакультури майже до 180 мільйонів т, 

споживання людиною цієї продукції зростає і досягло майже 20,5 кг. Але є 

дуже великі регіональні відмінності, наприклад, на Мальдівах споживання 

дуже велике - понад 100 кг на людину на рік, тоді як у деяких країнах, що не 



мають виходу до моря, середнє значення значно нижче. Обнадіює те, що в 

країнах, що розвиваються, споживання зростає 

Аргументовано, що як засіб виробництва їжі аквакультура пройшла 

довгий шлях за відносно короткий проміжок часу, але якщо вона хоче 

реалізувати весь свій потенціал як глобальне рішення харчової безпеки - 

забезпечення здоровим, стійким і доступним білком та задоволення змін 

сподівань споживачів - тоді сектор повинен швидко пришвидшити свій 

прогрес. Однак сучасні методи аквакультури критикуються громадськістю за 

потенційні причини екологічних проблем та ризиків для здоров'я споживачів. 

Несприятливе суспільне сприйняття може призвести до зниження 

споживання. Крім того, виробництво може негативно позначитися на 

законодавстві, і як таке на процедури затвердження впливає суспільне 

сприйняття. Для подальшого процвітання галузь аквакультури повинна 

враховувати реакцію громадськості на їх виробничі практики. Одним із 

способів дізнатися про суспільне сприйняття та зрозуміти його є зворотній 

зв'язок. Для цього пропонується громадськості відвідувати Дослідження 

також було зосереджено на презентації систем рециркуляції та органічної 

аквакультури. 

Виявлена специфіка аквакультури, яка проявляється у тому, що із 

збільшенням рівня споживання та поінформованості про охорону 

навколишнього середовища поступово з’являються різні недоліки 

традиційних моделей аквакультури. Більшість традиційних 

сільськогосподарських моделей часто потребують низьких капіталовкладень 

та мають низькі вимоги до кваліфікації робочої сили, і вони стали 

непривабливими для молоді через низьку зарплатню. Більше того, традиційні 

моделі можуть чинити тиск на обмежені землі та інші ресурси. Тому виникає 

необхідність у запровадженні на аквафермах туристично-рекреаційних 

елементів, наприклад, відпочинку біля моря або спортивної риболовлі. 

Сформовано авторське розуміння того, що інтеграція туризму в 

аквакультуру повинна проводитися на законодавчому рівні. Пропонується 



оновлений алгоритм надання в оренду акваторії та процедура надання в 

оренду частини рибогосподарського водного об’єкта для розміщення 

туристів. Також надаються приклади декількох водних господарств, які вже 

використовують свої водні простори для відпочиваючих («Устриці Скіфії», 

«Пан равлик»). З розвитком нових технологій аквакультура перетворилася з 

традиційного трудомісткого землеробства на механізовану аквакультуру і 

поступово на автоматизовані системи, що також оцінюється як туристична 

пропозиція. Поява штучного інтелекту, мереж 5G, хмарних обчислень та 

робототехніки робить можливим інтелектуальну аквакультуру. 

Проведено ґрунтовний аналіз аквакультури і виявлено, що в 

європейських країнах дієтичні поради часто рекомендують збільшити 

споживання морепродуктів на основі поживних властивостей. Основна 

частина європейського споживання морепродуктів сьогодні складається 

лише з декількох видів, причому переважають тунець, а потім тріска, 

вирощений лосось, минтай та креветки. Однак морепродукти є особливо 

різноманітною групою продуктів харчування з точки зору харчової цінності 

та екологічних наслідків. Близько 2500 видів видобувають у всьому світі з 

дикої природи, а 600 видів вирощують на фермах, причому обидві системи 

використовують широкий спектр методів виробництва. Деякі види можна 

виробляти як з рибного господарства, так і з аквакультури, використовуючи 

методи, що мають різний вплив на довкілля. Окрім того, що рибний 

промисел є обмеженим ресурсом, є також занепокоєння щодо 

нежиттєздатних рибальських практик, таких як креветки з холодною водою, 

та ризик розповсюдження поживних речовин, хвороб та паразитів в 

навколишні екосистеми для сучасних виробничих систем (відкрита сітка) для 

вирощуваного лосося. Щоб зменшити загальний вплив харчової системи на 

навколишнє середовище, ці відмінності важливо визначити та врахувати в 

національних стратегіях та політиках. 

Констатовано, що незважаючи на дедалі більший акцент на інвестиціях 

у стійку аквакультуру в прибережних зонах світу, галузь аквакультури 



продовжує стикатися зі скептицизмом серед споживачів через сприйняття 

негативних впливів на навколишнє середовище та загрозу здоров'ю та 

безпеці продуктів харчування. Партнерство з туризмом та місцевими 

зусиллями з промоції морепродукції має потенціал для покращення 

громадської діяльності щодо переваг аквакультури, особливо в прибережних 

напрямках. Аквакультура стає все більш цінною для прибережних напрямків 

для забезпечення стабільної доступності місцевих морепродуктів для 

задоволення попиту та збереження комерційного рибальства як засобу 

диференціювати себе серед туристів. У дослідженні вивчалася роль 

суб’єктивних знань та ставлення до аквакультури та їх вплив на намір брати 

участь у досвіді кулінарного туризму в аквакультурі.  

Дослідження показало, що суб’єктивні знання та ставлення туристів до 

аквакультури вплинули на наміри брати участь у кулінарному 

аквакультурному туризмі. Для того, щоб фермери або туроператори мали 

змогу урізноманітнити туристично-рекреаційний потенціал з доданою 

вартістю, слід звернути увагу на просвітницьку діяльність споживачів, що 

можливо завдяки стратегічному партнерству з туристичними організаціями, 

кухарями та ресторанами. Результати показують загалом позитивний внесок 

аквакультури у розвиток туризму, оскільки він представляє цікаві місця для 

туристів, а також заробіток для місцевих жителів. Для готельного бізнесу 

аквакультура також є додатковим прибутком, оскільки відвідувачі 

потребують житла. 

Вироблено теоретичну позицію, відповідно до якої необхідно 

розробити сучасні інтегровані системи аквакультури, щоб сприяти сталому 

розширенню сектору в прибережних та морських екосистемах, таким чином 

реагуючи на глобальне збільшення попиту на морепродукти, але новою 

парадигмою більш ефективних систем виробництва продуктів харчування та 

рекреації. Успішні інтегровані операції в морегосподарському комплексі 

повинні враховувати всі відповідні зацікавлені сторони у своєму плані 

розвитку, тобто уряд, промисловість, наукові кола, широка громадськість та 



неурядові організації повинні працювати разом, і роль інтегрованої 

аквакультури в планах інтегрованого управління прибережною зоною 

повинна бути чітко визначена. Існує певний потенціал для розвитку зв’язків 

між туризмом та аквакультурою в районах, особливо для малого бізнесу, 

який можуть продавати свою продукцію на місцевому рівні, а у випадку 

ферм, що мають землю, розвивати туристичну діяльність (продаж продукції, 

організація турів, навчальні курси та проходження практики), з метою 

збільшення доходів. 

Розроблено рекомендації із провадження методів фінансування 

акваферм та створення додаткової доданої вартості за рахунок впровадження 

в акваторіях рекреаційно-туристичних елементів. Адже існує потреба у 

сприянні комерціалізації та сприянні ефективному законодавству щодо 

підтримки та включення інтегрованої аквакультури за допомогою адекватних 

стимулів, особливо враховуючи зменшення екологічних витрат, пов'язаних з 

монокультурним землеробством. Біоремедіація наслідків годування 

аквакультури за допомогою інтегрованої аквакультури є основою більш 

диверсифікованого та безпечного бізнесу, а збільшений прибуток не слід 

недооцінювати як додаткову перевагу. 

Інтегрована аквакультура з рекреаційно-туристичною сферою може 

покращити стійкість та ефективність використання ресурсів у різних 

аспектах. Це також може зменшити вартість робочої сили, підвищити 

продуктивність праці та підвищити якість водних продуктів. Однак для 

покращення такої аквакультури слід враховувати й інші фактори, такі як 

високі капітальні витрати та енерговитрати. Крім того, політика та 

організація також є важливими факторами, які впливають на сталий розвиток 

інтелектуальної моделі аквакультури. Політика та організація будуть 

стримуючими факторами щодо інноваційних досліджень та розвитку 

інтелектуальної аквакультури, якщо реформа системи наукових досліджень 

та інноваційного механізму відставатиме від потреби ринку, створеного для 

цієї моделі аквакультури. 
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