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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах пандемії COVID-19 

найбільш потерпає сьогодні туризм, за рахунок карантинних обмежень. В той 

же час, для України це є стимулом для розбудови внутрішнього туризму, що 

забезпечить розвиток національної економіки, за рахунок додаткових 

надходжень від іноземних  туристів, притоку інвестицій. Для забезпечення 

розвитку туризму необхідно використати територіальну, секторальну та 

галузеві складові, обов’язково приділити увагу нетрадиційним видам 

туризму (екотуризм, сільський,  акватуризм та інші). Вітчизняний досвіт 

показує, що сьогодні жваво розвивається сільський туризм, однак більшість 

суб’єктів господарювання не повноцінно використовують діяльність в сфері 

аквакультури. Важливо сформувати відповідний механізм інтеграції 

аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу, що забезпечить повноцінне 

існування акватуризму. 

Дослідженням питань акватуризму присвячені праці таких вчених як 

Балухтина В., Зюзь В., Іртищева І., Нестерова О.,  Стегней М. та Лагодієнко 

В. та багато інших вітчизняних науковців. Проблеми інтеграційного напряму 

розвитку аквакультури у серу рекреаційно-туристичної діяльності висвітлені 

у працях: Бабича М., Зотко М., Марценюк Н.,  Павлова К., Погарєлової О. та 

ін.  

Однак різноманітні дослідження теоретико-методичного та 

прикладного характеру процесу аквакультури в рекреаційно-туристичну 

сферу не містять трансформації регіональних організаційно-управлінських 

механізмів їх інтеграції. Враховуючи здобутки попередніх досліджень, 

недостатньо висвітленими залишаються теоретичні та прикладні аспекти 

міжрегіональних асиметрій розвитку аквакультури та рекреаційно-

туристичної сфери. Актуальність зазначених проблем зумовила вибір теми 

дослідження, його мету й завдання. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Результати наукових пошуків, розроблені та систематизовані теоретико-

методичні положення й висновки дисертаційного дослідження відповідають 

тематиці науково-дослідних робіт Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова, зокрема темам: «Сталий 

розвиток України та її регіонів в умовах посилення інтеграційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0115U0001493) та «Розвиток механізмів 

логістичного управління на підприємствах морегосподарського комплексу» 

(номер державної реєстрації 0115U003474). Особистий внесок автора полягає 

в обґрунтуванні теоретико-методичних та прикладних аспектів щодо 

обґрунтування розвитку регіональних організаційно-управлінських 

механізмів інтеграції аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є формування 

теоретико-методичних та прикладних засад обґрунтування розвитку 

регіональних організаційно-управлінських механізмів інтеграції 

аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу. Досягнення поставленої мети 

зумовило виконання наступних завдань: 

 розкрити теоретико-методичні основи організаційно-

управлінських механізмів функціонування рекреаційно-туристичної сфери та  

аквакультури; 

 здійснити аналіз і тенденції розвитку аквакультури на мега-, 

макро- та мезорівнях; 

 провести оцінювання ефективності організаційно-управлінських 

процесів впливу на регіональний розвиток рекреаційно-туристичної сфери; 

 обґрунтувати децентралізацію організаційно-управлінського 

апарату рибного господарства та туризму на засадах інтеграції; 

 удосконалити регіональний організаційно-управлінський 

механізм інтеграції аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу; 
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 систематизувати основні напрями інтеграційних процесів в 

управлінні аквакультурою як складової рекреаційно-туристичної діяльності 

регіонів. 

Об’єкт дослідження: явища та процеси рекреаційно-туристичної 

сфери та аквакультури.  

Предмет дослідження: теоретико-методичні основи, методичні 

підходи та науково-практичні рекомендації розвитку регіональних 

організаційно-управлінських механізмів інтеграції аквакультури в 

рекреаційно-туристичну сферу. 

Методи дослідження: для вирішення завдань дослідження 

використовувалися: використано загальнонаукові і спеціальні методи 

дослідження: діалектичний метод – на етапі збору, систематизації і обробки 

інформації та факторів сприяння розвитку аквакультури; статистичного та 

порівняльного аналізу – при визначенні ефективності комбінованого 

вирощування в спеціалізованих відведених місцях за технологічною схемою; 

прогнозування – при стратегічному плануванні розвитку акватуризму, 

визначенні рівня споживання рибної продукції в найближчому майбутньому; 

монографічний, логічного узагальнення результатів – для розробки 

рекомендацій щодо інтеграції аквакультури в рекреаціно-туристичну сферу. 

Інформаційну базу дослідження становлять закони України, Укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, статистичні 

матеріали Державної служби статистики України та управлінь статистики в 

регіонах, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, Міністерства розвитку громад та територій України, 

інших міністерств і відомств, наукові праці провідних вітчизняних та 

зарубіжних учених, матеріали конференцій і семінарів, монографії, збірники 

та наукові статті; інтернет-ресурси тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукові результати 

дослідження полягають у вирішенні важливого для економіки України 

завдання теоретико-методичного обґрунтування розвитку регіональних 
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організаційно-управлінських механізмів інтеграції аквакультури в 

рекреаційно-туристичну сферу, зокрема: 

удосконалено: 

 стратегічну модель туристичної трансформації регіону, що на 

відміну від попередніх враховує інституційне, кадрове, фінансове, 

матеріально-технічне та організаційне забезпечення та включає секторальну, 

просторову та галузеву складову стратегії розвитку туризму, результатом 

реалізації якої  буде залучення всіх суб’єктів (населення, бізнес, органи 

публічної влади) для розбудови регіональних туристичних агломерацій;  

 організаційно-управлінський механізм інтеграції аквакультури в 

складову туризму, що на відміну від існуючи, характерується як 

цілісноінтегрована система законодавчо-нормативного, науково-

інноваційного, фінансового та ресурсно-інфраструктурного забезпечення, 

базується на використанні акватуристичних інструментів, принципів, 

методів, форм та завдань, реалізація якого дозволить забезпечити додаткове 

отримання винагороди від впровадження часткової диверсифікації 

аквакультури як складової туризму;   

 інтеграційну модель аквакультури і рекреаційно-туристичної 

сфери, що на відміну від попередніх, дозволяє побачити можливості синергії 

їх діяльності, враховує основні принципи (збереження екосистеми, 

економічна ефективність та розвиток регіонального управління) та 

інтеграційні процеси, визначаючи перспективні результати для всіх суб’єктів 

господарювання; 

набули подальшого розвитку: 

• визначення поняття «акватуризм» що, на відміну від 

традиційного трактування, трактується як окремий вид екологічного 

відпочинку на підприємствах рибогосподарських комплексів, відвідування 

акваферм в якості  нових туристичних маршрутів, та визначення методів 

підвищення ефективності функціонування акваферм та екологічних 

показників аквакультури, що дозволяє знизити економічні, екологічні та 
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біологічні ризики в аквакультурі, зменшити вплив на навколишнє 

середовище найбільш широко використовуваних виробничих систем, а також 

стимулювати інвестиції та впровадження виробничих систем з низьким 

впливом; 

• багатокритеріальний аналіз, де критерії вибору відповідних 

територій включають вплив аквакультури на навколишнє середовище, 

існування та інтереси інших суб'єктів господарювання та їх взаємозв'язок з 

аквакультурою, показує, що масштаби прогнозованого зростання 

виробництва аквакультури, швидше за все, компенсують приріст 

ефективності, досягнутий лише за рахунок ринкових сил, а детермінанти 

інтеграції рекреаційно-туристичного і аквакультурного сектора в акватуризм 

забезпечують збільшення виробництва та споживання місцевих 

морепродуктів, підвищують економічне зростання в прибережних місцях за 

рахунок існування акваферм, зміцнюють вплив інтересу до природніх 

надбань регіону. 

• організаційно-правові моделі надання прибережних територій в 

оренду для здійснення рибогосподарської та туристично-рекреаційної 

діяльності в рамках існуючого законодавства та з урахуванням складнощів 

поділу акваторії для акватуризму; результати регресійного аналізу впливу 

процесів росту ВВП (на прикладі розвитку діяльності туристичних агентств, 

туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з 

цим діяльність) на розвиток рекреаційно-туристичних послуг у вигляді 

рівняння регресії, яке засвідчує достатньо високий рівень й може бути 

використано у процесах прогнозування та формування стратегій розвитку 

регіональних туристичних агломерацій; 

• комплекс розроблених рекомендацій щодо усунення конфліктів 

стосовно поділу територій між рекреаційно-туристичною сферою та 

аквакультурою дозволяє екологізувати технології, врахувати соціальні 

вимоги та популяризувати переваги штучного розведення перед риболовлею; 

ці рекомендації можуть зменшити неминучі конфлікти між зростаючою 
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галуззю аквакультури та іншими економічними суб’єктами, зменшити 

сукупний вплив, спричинений багатьма фермерами, що працюють в тій же 

місцевості, та допомогти мінімізувати ризики, пов’язані зі зміною клімату. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості 

застосування сформульованих практичних рекомендацій щодо розвитку 

регіональних організаційно-управлінських механізмів інтеграції 

аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу. Запропоновані  рекомендації 

використовуються у практичній діяльності Миколаївського обласного фонду 

розвитку і підтримки громадських ініціатив (довідка № 52 від 14.02.2020 р.); 

Регіонального фонду підтримки підприємництва в Миколаївській області 

(довідка № 16/69 від 15.02.2020 р.).  

Методичні підходи та математичний інструментарій підвищення 

ефективності функціонування акваферм та екологічних показників 

аквакультури впроваджено в освітній процес Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова (довідка № 66-11/1738 від 

13.05.2020 р). 

Особистий внесок дисертанта. Всі наукові результати, викладені в 

дисертації належать автору особисто. З наукових публікацій, що у 

співавторстві, використані лише ті матеріали, які є результатом особистої 

праці аспіранта.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження оприлюднені автором на конференціях, 

семінарах, нарадах, серед яких найбільш важливими були: «Прикладна 

економіка від теорії до практики» (Тернопіль, 2018);  «Україна - морська 

держава: стратегія реалізації економічного потенціалу» (м. Миколаїв, 13-14 

листопада 2018 р.); «Забезпечення сталого розвитку економіки: проблеми, 

можливості, перспективи» (м. Ужгород, 7-8 жовтня 2018 р.); «Соціум і науки 

про землю» (м. Запоріжжя, 21-23 вересня 2017 р.); «Student International 

Scientific Conference»  (27 May 2020);  «Проблеми розвитку регіонів: 

промислові і економічні аспекти» (м. Первомайськ, 28 травня 2020 р.);  
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«Проблеми розвитку регіонів: промислові і економічні аспекти» (м. 

Первомайськ, 28 травня 2020 р.); «Evaluation of Domestic Market Development 

in Ukraine». 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційної роботи 

висвітлено 18 наукових працях загальним обсягом 8,72 друк. арк., з яких 

особисто автору належить 4,78 друк. арк., у тому числі: 1 стаття у 

наукометричній базі Web of Science; 8 статей у наукових фахових виданнях, 

які включені до міжнародних наукометричних баз; 1 – у наукових виданнях 

іноземних держав; 8 – у матеріалах науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (у першому 

розділі 50 найменування, у другому – 30 найменувань і у третьому – 18 

найменування), 1 додатку. Повний обсяг дисертації становить 213 сторінок, з 

них основний текст  – сторінок, анотація –  сторінок, список використаних 

джерел  – сторінок, додатки – 2 сторінки. Робота містить 21 таблицю та 30 

рисунків на  сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

УПРАВЛІНСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ТА  АКВАКУЛЬТУРИ 

 

1.1. Аквакультура: роль, значення для туристично-рекреаційної 

сфери 

 

Аквакультура існує вже не одне тисячоліття; ця галузь розвивалася 

поступово, з опорою на традиційні знання та завдяки допитливості фермерів, 

їх діяльності щодо задоволення потреб, їх позитивного досвіду, помилок і 

спільної діяльності. Вона росла протягом багатьох століть і інтегрувалася в 

природну, соціальну, економічну та культурну сферу. У XX-XXI століттях 

під впливом науково-технічного прогресу в аквакультурі відбулися значні 

зміни. Сектор зростає безпрецедентними темпами і в даний час поставляє 

більше половини світового обсягу риби для споживання людиною. Але його 

розвиток має і несприятливі наслідки для навколишнього середовища на 

місцевому, регіональному і глобальному рівнях. Це і соціальні конфлікти між 

користувачами земельних і водних ресурсів (особливо води), і збиток 

важливим екосистемних послуг. Крім того, останнім часом діяльність в 

області аквакультури викликає стурбованість і суперечливу реакцію з боку 

громадськості; особливо в зв'язку з непродуманим вибором ділянок для 

аквакультури; знищенням середовища проживання; використанням 

шкідливих хімічних речовин і ветеринарних препаратів; неефективним або 

нестійким виробництвом рибного борошна і риб'ячого жиру; а також 

соціальними і культурними проблемами працівників підприємств 

аквакультури і спільнот [1]. 

У словниковій літературі під поняттям «аквакультура» прийнято 

розуміти штучне вирощування водних організмів, включаючи риб, молюсків, 

ракоподібних і водні рослини. Штучне вирощування  передбачає втручання в 
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розвиток організмів з метою збільшення їх виробництва, наприклад, 

регулярне поповнення запасів, годування, захист від хижаків і т.д. Крім того, 

вона має на увазі, що за культивовані популяції, планування, розвиток і 

експлуатацію систем, ділянок, підприємств аквакультури і застосовувані 

методи, а також за виробництво і транспортування відповідає окрема особа 

або підприємство [2]. 

«Згідно із законом України, аквакультура, тобто штучне відтворення 

(розведення) водних біоресурсів, – це діяльність з розведення (відтворення), 

вирощування об’єктів аквакультури, пов’язана з їх подальшим вселенням у 

водні об’єкти (їхні частини) для відновлення природних популяцій, 

поповнення запасів водних біоресурсів та збереження їх біорізноманіття» [3]. 

На думку фахівців, таке відтворення водних живих ресурсів, на відміну від 

природного, здійснюється за активної діяльності людини, тому тут значно 

збільшується роль права, що визначає міру дозволеної й належної поведінки 

індивідів і колективних утворень [4]. 

Також, цей Закон визначає «аквакультуру (рибництво) як 

сільськогосподарську діяльність із штучного розведення, утримання та 

вирощування об’єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих 

умовах для одержання сільськогосподарської продукції (продукції 

аквакультури) та її реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, 

ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, 

акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних 

біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреацій-них 

послуг» [5].Слід  відзначити,  що  в  низці  нормативно-правових актів 

[6,7,8,9]. 

Такі поняття, як «рибництво» та «аквакультура», на думку 

законодавців, мають однаковий зміст та ототожнюються. Однак у правовій 

науці наявні точки зору щодо розмежування цих понять. Так, наприклад, 

О.В. Бойко у своєму дисертаційному дослідженні відзначає, що змістове 

навантаження таких понять є різним і тому їх не можна ототожнювати. Так, 



12 

поняття «рибництво» більш широке за своїм змістом та  включає у себе як 

аквакультуру, так і марикультуру. Саме  тому для розкриття змісту другого 

головного елементу структури рибного господарства – рибництва необхідно 

дослідити його зміст та виділити підвиди [10].  

Місце аквакультури в Класифікаторі видів економічної діяльності 

наведена на рис. 1.1. 

На нашу думку, аквакультура - це розведення, вирощування та 

заготівля риби, молюсків, водоростей та інших організмів у всіх типах 

водного середовища; метод, який використовується для виробництва їжі та 

інших комерційних продуктів, відновлення середовища існування та 

поповнення диких запасів, а також відновлення популяцій видів, що 

перебувають під загрозою зникнення та зникнення. 

Рибному  господарству  традиційно  належить  важлива роль у 

забезпеченні продовольчої безпеки в багатьох країнах світу й підтриманні 

зайнятості населення та його добробуту, тоді як сам рибний промисел  

формує  досить  вагому частку  грошових  надходжень  і  доходів, у  тому  

числі  податків  та  зборів. Останніми роками у зв’язку зі значним 

зменшенням у світовому океані запасів риби, а відповідно й обсягів її вилову, 

все більшого поширення набуває розвиток різних форм аквакультури. 

Рибництво є однією з небагатьох галузей вітчизняної економіки, яка 

забезпечує не лише продовольчу безпеку держави, але й дозволяє  

диверсифікувати  агробізнес  і  підвищити  дохідність його ведення при 

порівняно незначних початкових  інвестиціях  та  гарантованому  ринку  

збуту [11].  
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Аквакультура – це цілеспрямоване використання 

рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) для 

одержання максимальних обсягів корисної біологічної 

сільськогосподарської продукції (риби, молюсків, 

безхребетних, водоростей, інших водних організмів) 

шляхом їх штучного розведення та утримання 

(ЗУ «Про рибне господарство, 

промислове рибальство та охорону 

водних біоресурсів» від 07.08.2011 

№ 3677-VI) 

Розділ 03 Рибальство та 

розведення 

аквакультури 

Розділ 02 

Лісівництво та 

лісозаготівля 

Розділ 01 Рослинництво та 

тваринництво, мисливство та 

пов’язані з ними послуги 

КВЕД-2010: Секція А “Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.1 – Рибальство 03.2 – Аквакультура 

 
03.21 – Морська 

аквакультура 

 

 

 

 

 

 
Структура аквакультури 

 

 

 

 

 

 

 
                 03.12 – Прісноводне 

рибальство 

 

03.22 – Прісноводна 

аквакультура 

 
Прісноводне рибництво, яке передбачає 

розведення, вирощування та вилов вирощеної 

аквакультури, у т.ч. розведення декоративних 

(акваріумних) риб. Розведення прісноводних 

устриць. Надання допоміжних послуг, пов’язаних 

із прісноводним рибництвом (аквакультурою). 

Розведення водних рептилій і жаб у басейнах 

(резервуарах, водоймах) 

 

 

 

 

садки 
 

в т.ч. у садках 

і басейнах на 

теплих водах 

 

 

басейни  

 

рекреаційна 

 
 

 

випасна 

 

 
марикультура 

(морська 

аквакультура)

водойми- 

охолоджувачі 

Ловля прісноводної риби. Одержання свіжої 

та охолодженої прісноводної риби в кусках 

та з кістками або цілої. Ловля прісноводних 

ракоподібних і молюсків. Ловля 

прісноводних тварин. 

Збирання прісноводних матеріалів 

Вирощування молоді устриць, мідій, омарів, 

креветок, мальків та молоді риб у морській 

воді. Вирощування червоних водоростей та 

інших їстівних морських водоростей 

індустріальна 

декоративна 

(акваріумна) 

установки із 

замкненим 

циклом 

водопостачання 

ставова 

03.11 – Морське рибальство 
  

Ловля морської риби, ракоподібних і 

молюсків, морських водних тварин (черепах, 

морських їжаків); збирання морепродуктів 

(натуральних перлів, коралів, губок та 

морських водоростей), діяльність суден та 

набережних рибозаводів, які здійснюють 

одночасно ловлю морської риби, її 

перероблення і консервування. одержання 

свіжої та охолодженої морської риби в 

кусках та з кістками або цілої 

 

Рис. 1.1. Позиціонування аквакультури в Класифікаторі видів економічної діяльності (КВЕД-2010) [12] 
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Аквакультура включає різноманітні системи вирощування рослин і 

тварин у внутрішніх, прибережних та морських районах, використовуючи та 

виробляючи широкий спектр видів тварин і рослин. Хоча зазвичай доцільно 

використовувати місцеві види, інтродуковані (або чужі) види мають значний 

соціальний та економічний вплив. Генетичні ресурси - це основа, на якій 

базуються види, запаси та генетично вдосконалені штами. Культура кількох 

важливих видів все ще спирається на збір розплоду або насіння з природних 

популяцій. 

На відміну від тваринництва, рибодобувна промисловість, у силу її 

специфіки, могла б швидко і в значних обсягах збільшити продовольчі 

ресурси країни в результаті зростання чисельності й удосконалення 

матеріально–технічної    бази  рибодобувного  флоту [13] 

“Для товарного вирощування в море підходить широкий спектр 

об'єктів аквакультури. Це не тільки освоєння, але і перспективні для нашої 

країни об'єкти, наприклад рибні (сібас, арктичний і чорноморський голець, 

камбала-калкан), молюски (мідія, чорноморська устриця, і ін.), Безхребетні 

(морські їжаки), ракоподібні (деякі види краба), водорості (ламінарія, червоні 

і зелені водорості). Останнім часом великий інтерес у інвесторів викликає 

вирощування риби в басейнових установках із замкнутим циклом 

водопостачання - УЗВ. Основна перевага цього способу - створення 

оптимальних умов для промислового вирощування будь-якого виду риб і 

нерибних об'єктів, найбільш затребуваних і рентабельних на ринку. Зараз 

розгорнуто або планується будівництво декількох великих індустріальних 

УЗВ-господарств по вирощуванню атлантичного лосося в обсягах понад 2 

тис. т щорічно, цехів по виробництву гігантської креветки, вугра, кларієві 

сома та інших” [14]. 

Аквакультура може бути дуже продуктивним використанням ресурсів, 

оскільки кількість виробленої їжі на гектар значно вища, ніж при рільництві 

чи вирощуванні худоби. Виробництво ресурсів Aquafeed є однією з найбільш 

швидкозростаючих сільськогосподарських галузей у світі, темпи зростання 
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якої перевищують 30 відсотків на рік. Наявність ресурсів та їх використання 

дозволили більш ніж утричі швидше зростати у секторі порівняно з 

виробництвом м’яса наземних ферм. 

«Аквакультура за напрямами розподіляється: 

– товарна – вирощування товарної риби та її реалізація; 

– відтворення водних біоресурсів – діяльність суб’єктів аквакультури, 

що пов’язана з вселенням у водні об’єкти гідробіонтів для відновлення їх 

популяцій та поповнення запасів риби; 

– надання рекреаційних послуг – діяльність, пов’язана з організацією 

відпочинку громадян, надання права спортивного та любительського 

рибальства, зелений туризм тощо. 

Аквакультура за рівнем інтенсифікації виробництва та організаційно-

технологічних показників може бути (рис. 1.2): 

– інтенсивна – застосовується повний комплекс засобів інтенсифікації 

вирощування риби, а саме створення умов, годівля, лікування, підвищення 

природної кормової бази водойми та інше. Інтенсивна технологія 

застосовується завжди для індустріальної аквакультури, і може 

застосовуватися для ставкової аквакультури; 

– екстенсивна – організаційно-технологічна форма аквакультури, яка 

передбачає використання природних кормових ресурсів, засоби 

інтенсифікації за такою формою не використовують. Застосовується 

виключно в ставковій аквакультурі; 

– напівінтенсивна – частково поєднує інтенсивну та екстенсивну форми 

аквакультури. Застосовується виключно в ставковій аквакультурі. 
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Рис. 1.2. Види аквакультури за способом застосування водних об’єктів 

або водних ресурсів [15] 

 

Інтенсивна форма є найбільш технологічною, дозволяє отримувати 

найкращі результати, але потребує значних капіталовкладень, фахової 

підготовки суб’єктів аквакультури тощо. 

Екстенсивна форма характеризується отриманням органічної продукції, 

невеликими капіталовкладеннями в виробництво, але має невисоку 

рибопродуктивність, значні ризики пов’язані з хворобами риб, недостатню 

кількість та якість природних кормів та інші зовнішні умови. 

Саме тому напівінтенсивна форма аквакультури зараз в Україні є 

найбільш розповсюдженою. 

Товарна аквакультура розрізняється за видами. Випасна аквакультура – 

це екстенсивна форма виробництва рибопродукції, шляхом зариблення 

різновікових груп риб, отриманих в умовах аквакультури, для підвищення 

їхніх рибопродуктивних характеристик. Здійснення випасної аквакультури 

відбувається лише за відсутності негативного впливу природного 

середовища. 
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Ставкова форма – це розведення риб з використанням рибницьких 

ставів. Також до ставкової аквакультури належать рибницькі господарства 

штучно створених водойм (садків, басейнів, лиманів, обводнених торфових 

кар’єрів тощо). За способом побудови ставки поділяються на руслові, балкові 

та одамбовані. 

Індустріальна форма – це діяльність розведення рибопродукції із 

використанням рибницьких і плавучих садків, рибницьких басейнів, 

акваріумів, рециркуляційних аквакультурних систем. Ця форма 

характеризується найбільшою капіталоємністю, ступенем контролю за 

процесом виробництва та найбільшою продуктивністю. Індустріальна форма, 

як правило, в умовах індустріальної аквакультури здійснюється і 

марикультура, тобто вирощування гідробіонтів з використанням морської 

води. Крім риб в марикультурі культивується вирощування молюсків (мідій, 

устриць) та ракоподібних (омарів, креветок тощо). Марикультура 

здійснюється в плавучих садках, інших технологічних пристроях, наприклад, 

колекторах для молюсків» [16]. 

Аквакультура в комерційних масштабах включає в себе виробництво 

морепродуктів в інкубаторах, ставках, акваріумах до тих розмірів, які 

необхідні для реалізації. Відновлення або «розширення» є однією з форм 

аквакультури, в якій риб і молюсків виробляють для того, щоб в подальшому 

випустити їх у природне середовище проживання і відновити популяцію 

вимираючих видів, наприклад таких як устриці. Аквакультура також включає 

в себе розведення декоративних риб для акваріумів, а також водоростей як 

харчової, фармацевтичної та біотехнологічної продукції [17]. 

Системи та технології, що використовуються в аквакультурі, швидко 

розвивалися за останні п'ятдесят років. Вони варіюються від дуже простих 

об'єктів (наприклад, сімейні водойми для внутрішнього споживання в 

тропічних країнах) до систем високих технологій (наприклад, інтенсивні 

закриті системи для експортного виробництва). Значна частина технологій, 

що використовуються в аквакультурі, є відносно простими, часто заснована 
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на невеликих модифікаціях, що покращують темпи зростання та виживання 

цільових видів, наприклад, поліпшення їжі, насіння, рівня кисню та захисту 

від хижаків. Прості системи невеликих прісноводних ставків, що 

використовуються для вирощування рослиноїдних та фільтруючих риб, 

становлять близько половини світового виробництва аквакультури. 

Існує два основних типи аквакультури - морська та прісноводна. 

Зусилля NOAA (Національна служба океанів Національного управління з 

питань океану та атмосфери Міністерства торгівлі США) в основному 

зосереджені на морській аквакультурі, яка стосується видів господарства, що 

мешкають в океані та лиманах. NOAA прагне підтримувати галузь 

аквакультури, яка є економічно, екологічно та соціально стійкою. Експерти 

та партнери NOAA працюють над розумінням екологічних наслідків 

аквакультури в різних умовах та забезпечують найкращі практики 

управління, щоб допомогти зменшити ризик негативних наслідків. 

Більш глибоке розуміння складної взаємодії між поживними 

речовинами, бактеріями та культивованими організмами, а також досягнення 

гідродинаміки, що застосовуються до конструкції ставків та резервуарів, 

дали змогу розвинути закриті системи. Вони мають ту перевагу, що ізолюють 

системи аквакультури від природних водних систем, тим самим мінімізуючи 

ризик захворювань чи генетичного впливу на зовнішні системи. 

Ознайомившись із різними класифікація аквакультури, можна виділити 

за місцем розташування три основні види – закриті, напівзакриті та відкриті 

системи (рис. 1.3.). 

Із схеми на рис. 1.3 очевидними перевагами володіє відкриті системи, 

тобто розташовані у відкритій натуральній водоймі (річці, морі, океані) є: 

 менші витрати на рециркуляційні системи; 

 простота у розташуванні; 

 забезпечує всебічне харчування з природньої середи; 

 потрібен нижчий рівень догляду; 

 більш екологічніша продукція. 
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Проте існують і певні недоліки, такі як слабкий екологічний контроль, 

ферма може бути джерелом забруднень та токсинів, середа повинна бути 

забезпечена кормом та безпечною для об’єктів аквакультури.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Блок-схема класифікації різновидів систем аквакультури (розробка 

автора) 

 

Аквакультура розв’язує низку важливих питань, головними з яких є:  

1) отримання харчової продукції та сировини для промисловості;  

2) вирощування кормових компоненів для сільськогосподарських 

тварин;  

3) вирощування рибопосадкового матеріалу для задоволення потреб 

ставового  рибництва,  рибальства, спортивного лову,  акваріумістики;  

4) очищення водойм та стоків від органічних та  неорганічних  

залишків;  

5) поліпшення якості води питних, рекреакційних та технічних водойм 

[10]. 

Системи аквакультури 

Закриті Напівзакриті Відкриті 

- відкриті мережі  

-ярусні конструкції 

- загородки 

- плавучі сітки та 

клітки 

-ставки 

-закриті канали 

-резервуари 

- озера 

- танки 

- бассейни 

Відсутність 

штучної 

циркуляції води 

Організми 

вирощуються у 

штучних водоймах 

Складні 

фільтрування та 

обробка води, вода 

використовується 

повторно 
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Складно переоцінити роль аквакультури у забезпечення продовольчої 

безпеки. Авторами Вдовенко Н.М. і Шарило Ю.Є. було схематично 

зображено теоретичні засади забезпечення продовольчої безпеки з 

використанням потенціалу рибного господарства і аквакультури (рис. 1.4.). 

У зв'язку з тим, що перед світом стоїть одне з найбільших завдань – 

нагодувати понад дев'ять мільярдів чоловік до 2050 року в контексті зміни 

клімату, економічної, фінансової невизначеності і зростаючої конкуренції за 

природні ресурси – міжнародне співтовариство у вересні 2015 року прийняло 

безпрецедентні зобов'язання: держави – члени ООН затвердили Порядок 

денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року. Порядок 

встановлює цілі щодо вкладу та способів ведення рибальства та виробництва 

аквакультури для досягнення продовольчої безпеки і повноцінного 

харчування в області використання природних ресурсів для забезпечення 

сталого розвитку з економічної, соціальної та екологічної точок зору [18]. У 

звязву з цим, виникає необхідність у подоланні проблем, які перешкоджають 

ефективному розвитку вітчизняної аквакультури на сучасному етапі (рис. 

1.5). 

Нова стратегія розвитку рибогосподарського комплексу до 2030 року 

передбачає триразове зростання виробництва аквакультури. Учасники ринку 

і експерти вважають, що теоретично виконати завдання можливо. Але 

практично при всій перспективності рибного бізнесу для інвесторів існує 

чимало перешкод - від труднощів з отриманням земельних ділянок, 

відсутність інфраструктури, необхідність закуповувати корм і мальків за 

кордоном до чиновницького свавілля [19]. 
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Концепція поліпшення продовольчого забезпечення і якості харчування населення 

 
 

 
забезпечення доступності харчових продуктів у достатній кількості і в широкому 

асортименті для всіх верств населення 
 

 здійснення економічних заходів щодо стимулювання виробництва продуктів з 

високою харчовою і біологічною цінністю 

 

  
 

гармонізація вимог вітчизняного законодавства з якості та безпеки продовольства з 

міжнародними (ВООЗ, ФАО, ВТО, ЄС) 
 

Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми “Здорова нація” 

 збільшення в раціоні частки овочів, фруктів, рослинних жирів, білого м’яса та риби, 

відмови від надмірного споживання жирів тваринного походження 

 

 

Поживний склад середньодобових наборів 

14-17 років: 

2925 к кал; 

білки – 96 г 

Риба і рибопродукти – 

21,9 кг на рік 

 працездатні: 

2790,8 к кал; 

білки – 87,1 г 

Риба і рибопродукти – 

13,0 кг на рік 

 непрацездатні: 

2008,9 к кал; 

білки – 58,6 г 

Риба і рибопродукти – 

3,2 кг на рік 
   

 

Сукупні передумови підвищення ролі аквакультури 

у забезпеченні продовольчої безпеки 

 

Концепція розвитку рибного господарства України 

 Мета: забезпечення населення України харчовою рибною продукцією з 

поступовим наближенням виробництва та споживання рибної продукції до 

рівня, досягнутого на початку 90-х років 

 

 

Закон України “Про рибне господарство, промислове 

рибальство та охорону водних біоресурсів” 

  

 забезпечення якості та безпеки риби та інших водних живих ресурсів, 

виготовленої з них харчової продукції для життя і здоров’я населення та 

запобігання негативному впливу на довкілля 

 

  

 віднесення рибної продукції до сільськогосподарської продукції, так і 

підприємств рибної галузі – до сільськогосподарських товаровиробників; 

інтенсифікація товарного виробництва та розвиток аквакультури 

 

 

 

Формування передумов забезпечення продовольчої безпеки України на сучасному етапі її розвитку 
 Статут ФАО ООН  Марракеська угода (Статут СОТ )  

геоагро  
система глобального планування 

глобалагро 
виробництва і розподілу продовольства 

 

 
потенціальна роль України у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки 

 

Національна система забезпечення економічної безпеки України 

 

 

А.Маршал 

актуалізація одночасності інвестиційних та інноваційних трансформацій 

аграрного виробництва у напрямі вирішення завдань переходу принципів 

продовольчої безпеки від ліквідації голоду до ліквідації недоїдання 

ліквідація голоду лежить у 

площині інвестиційно- 

інноваційних перетворень 

держава і заможні 

громадяни не несуть 

відповідальності за голод 

К. Маркс Т. Мальтус 

поліпшення земель на 

основі вкладення 

капіталів вимагає 

узгоджених дій її 

власників, орендарів і 

держави 

А. Сміт продовольчу безпеку 

забезпечує розподіл праці 

у процесі створення 

необхідного масштабу 

запасів капіталу та 

продукції землеробства 

держава землевласник фермер 

міжнародна торгівля Ф. Кене сільське господарство 

Формування національної продовольчої безпеки на основі 

розвитку сільського господарства 

Напрями і кількісні критерії мети державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки України 

Нормальна робота внутрішньої 

економічної системи; переваги місцевих 

умов та країни; урахування менталітету 

місцевого населення; блокування 

економічних загроз; орієнтація на 

світові і національні пріоритети 

Принципи сталого 

розвитку 

(людина + екологія 

+ економіка) 

та інвестиційно- 

інноваційна 

модель 

 Безболісне включення у світову 

економічну систему; інтеграція 

традиційних та інноваційних систем 

господарювання; створення сукупності 

конкурентних переваг національних 

аграрних товаровиробників 

 

стале зростаюче сільське господарство – це забезпечення населення планети продовольством на 

досягнутому рівні (стале) та необхідність зростання його випереджаючими темпами порівняно із 

темпами збільшення населення 

 

Рис. 1.4. Теоретичні засади забезпечення продовольчої безпеки з використанням потенціалу рибного господарства і аквакультури [12] 
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Проблеми 

відсутній механізм ліцензування діяльності у рибогосподарських водних об’єктах 
 

кредитування виробників продукції аквакультури 
 

субсидування різних напрямів рибогосподарської діяльності, надання дотацій 
 

не впроваджені енерго- та ресурсозберігаючі технології, практично відсутні інвестиції 
 

пільгові тарифи за використання електроенергії для заповнення та відкачування води з рибогосподарських водойм 
 

не узгоджені галузеві нормативні і методичні документи з контролю продукції з риби та інших ВЖР відповідно до 

вимог ЄС, міжнародних стандартів, що регламентують випуск безпечної продукції всередині країни і на експорт 

 

недосконала галузева система контролю якості 
 

незабезпеченість якісним рибо посадковим матеріалом, неналежне функціонування сучасної системи селекції 

 

відсутнє вітчизняне виробництво рибницької техніки, рибних кормів, знарядь лову, сіткоматеріалів 
 

використовується лише 30 % потенційних можливостей виробництва прісноводної 

риби 1 % вирощування морепродуктів в аквакультурі 

високий рівень зношення основних засобів рибогосподарських підприємств 

відсутнє інноваційно-інвестиційне забезпечення переробки вторинної сировини (нехарчових відходів з риби – 

луска, плавники, кістки, шкіра риб) та її інтеграція з торгівельними організаціями 

 

не вирішені на законодавчому рівні проблеми організації відносин оренди державного майна 
 

порушені паритетні економічні відносини між сектором аквакультури та іншими галузями економіки 
 

відсутність інформаційно-маркетингових центрів 
 

відсутня інфраструктура внутрішнього ринку продукції аквакультури, необхідність створення ОРПРГ 

 

                                                                                                        часта видозміна органу, який здійснює державне регулювання в галузі рибного господарства

1
7

 

Рис. 1.5. Проблеми, які перешкоджають ефективному розвитку вітчизняної аквакультури на сучасному 

етапі [https://darg.gov.ua/files/6/12_21_akva.pdf, с. 17] 
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Розробки в галузі техніки, деякі з яких пристосовані до будівництва 

морських нафтових платформ, збільшують можливості для поступового 

морського розширення аквакультури за допомогою надійних клітин. 

Культурний риболовецький промисел, що передбачає випуск молодої риби в 

дику природу для поліпшення врожаю (операція, яку також називають 

поповненням запасів, примноженням запасів або вирощуванням тварин) існує 

вже давно для прісноводних та анадромних видів (наприклад, лосося). Однак 

морське ранчо лише розпочалось, але оцінюється його довгострокова 

життєздатність. Також були досягнуті успіхи в аквакультурі на основі вилову, 

включаючи вирощування/відгодівлю молодої риби (наприклад, тунця), 

виловленої з дикої природи. Оцінюються потенційні конфлікти із захоплюючим 

рибальством. Основний прогрес також був досягнутий у технології аквафідів. 

Вибір системи аквакультури або підходу, який слід застосувати в 

конкретній розробці, визначається кількома факторами, включаючи наступне: 

 цілі / завдання розвитку та цільові бенефіціари 

 прийнятність / товарність видів культури 

 доступність та рівень технології 

 наявність виробничих ресурсів та допоміжних засобів та послуг 

 інвестиційні вимоги 

 екологічні міркування 

За даними термінологічного порталу ФАО, аквакультура – штучне 

вирощування водних організмів, включаючи риб, молюсків, ракоподібних і 

водні рослини. Штучне вирощування передбачає втручання в розвиток 

організмів з метою збільшення їх виробництва, наприклад, регулярне 

поповнення запасів, годування, захист від хижаків і т.д. Крім того, вона має на 

увазі, що за культивовані популяції, планування, розвиток і експлуатацію 

систем, ділянок, підприємств аквакультури і застосовуються методи, а також за 

виробництво і транспортування відповідає окрема особа або підприємство [2]. 

З економічної точки зору, аквакультура в Україні - це перспективний вид 

бізнесу, проте в Україні сформувався значний дисбаланс між імпортом і 
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виробництвом власної рибної продукції. Аквакультуру, як напрям 

сільськогосподарської діяльності потрібно включити до пріоритетного 

національного проекту розвитку агропромислового комплексу. Вирощування 

риби і водоплавної птиці - качок і гусей - представляє безперечний інтерес, 

дозволяючи здобувати одночасно рибу та птицю. Аквакультуру у сільських 

приморських регіонах можна поєднувати із спортивним рибальством, сільським 

туризмом, рекреацією [20, 21].  

«Рекреаційні послуги у сфері аквакультури - діяльність, пов’язана з 

організацією відпочинку, в тому числі з наданням права на здійснення 

любительського та спортивного добування (вилову) об’єктів аквакультури, а 

також створенням умов для спостереження за гідробіонтами з метою 

задоволення естетичних і пізнавальних потреб» [22]. Поки що низка 

невирішених нормативних питань не дозволяє розвиватися приватному 

рибному фермерству. Такі підприємства експлуатують невеликі ставки і не 

витримують конкуренції з імпортною продукцією. У результаті питома вага 

аквакультури (промислового вирощування) на українському ринку риби не 

перевищує 3-5 %. Разом з тим, за розрахунками фахівців, загальний обсяг 

рибного ринку в Україні з урахуванням нелегального вилову та імпорту 

становить близько 1,5 млрд. долл на рік у роздрібних цінах, або близько 600 

тис.т на рік. Для забезпечення ефективного і комплексного розвитку рибного 

господарства у приморських регіонах потрібна подальша кластеризація у сфері 

аквакультури, яка забезпечить еволюцію організаційних форм господарювання, 

співробітництва великого, середнього і малого бізнесу, ефективне 

функціонування технологічного ланцюжку – видобуток біоресурсів - їх глибоку 

переробку - транспортування – реалізацію [23]. Для цього необхідно на 

законодавчому рівні вирішити питання формування рибогосподарських 

кластерів, організації та функціонування аквакультури. Одним із таких 

прикладів може слугувати поєднання аквакультури та рекреаційно-туристичної 

галузей. 
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Рекреація є однією з провідних спеціалізацій приморських районів у світі, 

але її розвиток стримується відсутністю стратегії комплексного підходу. 

Туризм тут поки що розвинений слабо. Це: сільський, зелений (екологічний), 

агротуризм, яхтовий, рибальський, рекреаційний. Усі вони на початковому 

рівні і мають більше правових, побутових і фінансових проблем, ніж 

економічного зиску. Моделлю може стати процес кластеризації:  

1. У приморських регіонах з традиційним розвитком рекреації необхідно 

створювати рекреаційно-туристичні кластери і поєднувати їх з винними та 

сільськогосподарськими (для забезпечення продуктами харчування туристів і 

рекреантів та створення ринку збуту сільськогосподарської продукції). Більш 

високими темпами розвивати подієвий туризм; масову економічно вигідну 

пляжно-оздоровчу рекреацію; орієнтуватися на створення інфраструктури 

розважальної рекреації. Високими темпами в останні роки у Чорноморсько-

Азовському регіоні розвивається круїзний туризм. У 2013 році було майже 400 

заходів круїзних лайнерів до трьох українських портів – Одеси, Севастополя і 

Ялти. Це на 20% більше, ніж у 2012 році. За попереднім розкладом, на 2014 рік 

тільки до Одеси повинно зайти 5 найсучасніших круїзних лайнерів з майже 12-

тьма тисячами пасажирів на борту. Чорноморський круїзний ринок за рахунок в 

основному заходу іноземних лайнерів буде зростати у найближчі 3-4 роки на 

10-15%. В основному, поки що це туристи з Європи, яким потрібно надати 

пізнавально-розважальну програму на 8-10 годин перебування судна в 

Одеському, Ялтинському, Севастопольському, Ізмаїльському або інших 

українських портах. У розрахунку на цих туристів можливо розробити окремі 

«тури одного дня»: ностальгійні, етнічні, екологічні, бальнеологічні, 

археологічні, гастрономічні, винні, які будуть пролягати через певні населені 

пункти у радіусі до 60-80 км від порту стоянки судна. Для цього необхідно 

розробити певні кластерні схеми, які дадуть змогу забезпечити ці тури 

максимальним рівнем розваг, послуг і інформації.  

2. У сільських приморських регіонах потрібно розвивати ешелонований 

тип освоєння: безпосередньо у береговій зоні – рекреаційно-туристичні 
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кластери. У віддалених від узбережжя частинах приморських регіонів – 

створювати туристичні кластери сільського (зеленого), екологічного, 

агротуризму і поєднувати їх з винними туристичними кластерами. Сільський 

туризм є перспективним напрямом розвитку сільських територій, який здатний 

забезпечити економічну і демографічну стабільність в сільській місцевості, 

вирішити основні соціально-економічні проблеми. Зважаючи на осередкове 

розповсюдження об'єктів рекреаційного потенціалу в степовій частині 

приморських районів, необхідна організація системи об'єднуючих туристичних 

маршрутів.  

3. Далі від узбережжя доцільно розвивати сільськогосподарські кластери 

з впровадженням високо інтенсивного екологічно чистого сільського 

господарства і переробки продукції для задоволення потреб регіону та вивозу 

надлишків за його межі. Перспективним є розвиток сільського туризму [24]. 

Поки що його масштаби на Півдні України на порядок нижчі за європейські.  

Сільськогосподарський туризм також називають "Агротуризм". 

Агротуризм, як пряма маркетингова діяльність, може надати особливі 

можливості виробникам зменшити ризики шляхом диверсифікації на 

конкуруючі сектори економіки. Ця діяльність може передавати деяку частину 

обладнання та ресурсів (наприклад, інформацію, машини, робочу силу тощо) 

іншим підприємствам та підвищувати ефективність бізнесу та прибутковість. 

Ці відвідувачі можуть також купувати їжу, орендувати житло та речі у 

підприємств місцевої економіки, що обслуговують туристів. Агротуризм може 

також забезпечити освітній досвід для відвідувачів, що будують підтримку для 

сільського господарства. Існують такі види агротуризму: 

 Дитячі сільські екскурсії 

 Пікніки 

 Кемпінги 

 Фермерські ринки та ярмарки 

 Фермерські будинки/ліжко в оренду та сніданок з місцевих 

продуктів 
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 Контактні зоопарки 

 Обладнання та садові вітрини 

 Тепличні музеї 

 Тури зі спеціями 

 Винні садибні тури 

 Чайні та кавові екскурсії по садибі 

 Дегустації (вино, сири, фрукти) 

 Харчування (з використанням сільськогосподарських продуктів) 

 Прямі продажі (вино, фрукти, рослини) 

 Ярмарки квітів, шоу та фестивалі 

 Весілля та святкові заходи 

 Квіти або фрукти, що самостійно зібрані. 

Ми пропонуємо додати туризм у сфері аквакультури до переліку 

сільськогосподарського та назвати його «акватуризмом», хоча й такий термін 

вже є. Класичний акватуризм має на увазі подолання різноманітних водних 

маршрутів на річках і на морі за допомогою спеціалізованих плавальних 

засобів. Ми ж пропонуємо додати ще й відвідування різноманітних акваферм.  

Отже, акватуризм – це підвид екотуризму, який має на увазі відвідування 

туристами акваферм будь-якого типу розміщення, а також пропонувати заходи 

із харчування та розміщення, розважальних атракцій в межах акваторії. 

Акватуризм може включати ловлю морепродуктів на території 

акваферми, годування риби і молюсків, занурення в басейни і спостерігання за 

гідробіонтами, плавання на різних плавзасобах (сабборди, човни, катамарани, 

водні велосипеди та інше), харчування у підводних кафе, відпочинок у готелях. 

Акватуризм як підвид екотуризму мати такі форми: рекреаційний бізнесі, 

оздоровчий туризм, діловий туризм, освітній туризм, пригодницький туризм, 

агротуризм, спортивний туризм, риболовля та полювання, науковий туризм, 

зелений туризм. 

Для розвитку рекреаційної аквакультури використовують ставки, озера, 

невеликі річки, водосховища і штучні водойми. Аквакультура господарського і 
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рекреаційного призначення заснована на меліорації і подальшому зарибленні 

прісноводних водойм з метою не тільки збільшення чисельності, тобто 

підвищення біопродуктивності, а й розширення видового складу іхтіофауни. 

Здійснюється це шляхом випуску в водойми посадкового матеріалу - дорослих 

особин, які досягли статевого дозрівання і талановитими в відтворення, або 

мальків риб, вирощених в штучних умовах до певного розміру і маси [25, 26, 

27].  

У сучасній аквакультурі для зариблення прісноводних водойм 

використовують різні види риб, серед яких значне місце займають коропові: 

сазан, товстолобик, білий і чорний амур, лящ, плотва, три види коропів і два 

види карасів, а також інші види риб, в тому числі осетрові і лососеві, які 

становлять найбільшу цінність. Осетрових здавна називали «червоною рибою» 

[28]. 

Однак розвиток сфери аквакультури має і несприятливі наслідки для 

навколишнього середовища на місцевому, регіональному і глобальному рівнях. 

Це і соціальні конфлікти між  користувачами  земельних і водних ресурсів 

(особливо води), і недостача важливих екосистемних послуг. Крім того, 

останнім часом діяльність у галузі аквакультури викликає стурбованість і 

суперечливу реакцію з боку громадськості; особливо у зв’язку з непродуманим  

вибором ділянок для аквакультури; знищенням середовища проживання 

(наприклад, мангрових заростей); використанням шкідливих хімічних речовин і 

ветеринарних препаратів; впливом втікачів з аквакультури на природні 

популяції; неефективним або нестійким виробництвом рибного борошна і 

риб’ячого жиру; а також соціальними і культур-ними проблемами працівників 

підприємств аквакультури і спільнот [2]. 

Всім зрозуміло, що ресурс (вода, земля) є достатньо обмеженим, тому 

застосовуючи сучасні способи інтенсифікації рибний фермер старається 

виробити більше продукції та створити більше додаткової вартості. Багато 

рибних ферм, котрі до цих пір використовують екстенсивні технології 

вирощування риби, не мають жодних шансів бути самодостатніми в економіках 
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країн, котрі розвиваються, і у їх власників є два шляхи: або вкладатися в 

інтенсивні технології або продавати ферму тим людям, котрі мають бажання 

рухатися далі та займатися сталим розвитком аквакультури [29]. 

Придатні райони для розвитку морської аквакультури, як правило, 

знаходяться поблизу берега, де прибережний туризм є ще одним дуже активним 

сектором. Порівняно з аквакультурою, яка вважається відносно новою 

діяльністю, туризм є усталеним сектором, домінуючим. Конфлікти більш 

імовірні в місцях, де аквакультура не є традиційним дрібномасштабним 

сектором або посилюється з роками. Конфлікти можуть виникнути в будь-

якому випадку, при цьому аквакультура потенційно може вплинути на 

морський туризм і навпаки. Наведемо деякі приклади конфліктних ситуацій 

між цими двома сферами: 

1. Візуальний вигляд ділянок аквакультури 

Рибні господарства морських клітин або мідійні плоти, як правило, мають 

великі поверхневі структури, що впливають на естетику морських пейзажів, що 

спостерігаються з берега. Оскільки туристи (або мешканці) шукають 

безперешкодний вид на океан, потужний туристичний сектор може заблокувати 

розвиток аквакультури в морських районах, які інакше були б придатними для 

цієї діяльності. Об’єкти на суші, наприклад, порти технічного обслуговування 

та виробництво риби, також можуть впливати на прибережний ландшафт, 

особливо якщо вони знаходяться поблизу курортів або туристичних пляжів. 

2. Просторові обмеження для любительської риболовлі та катання на 

човнах 

Просторові обмеження, як правило, діють навколо рибних господарств та 

клітин. Наприклад, у Норвегії кожна ферма має буферну зону в 20 метрів, де 

рух транспорту заборонено, зону в 100 метрів, де риболовля заборонена, і ще 

більшу зону, де закріплювати техзасоби заборонено. Це означає, що для 59 км2 

фактичних ферм площа, що не закріплюється, насправді становить 420 км2. 

3. Зменшений доступ до безпечних якорних зон  
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Рекреаційні катери повинні мати легкий доступ до захищених 

прибережних гаваней та якірних зон на випадок негоди. Маршрути до цих 

місць не завжди захищені, а придатні прикордонні райони часто також є 

придатними місцями для аквакультури. 

4. Випадкові пошкодження човнів та аквакультурних установок  

Підводні перешкоди, такі як якірні ланцюги та мотузки між мідійними 

буями, або плаваючі труби, що транспортують рибний корм до кліток, можуть 

становити небезпеку для суден, які в іншому випадку могли б пройти між 

фермою та берегом, оскільки приклад дістатися до якоря. Зіткнення є більш 

імовірними в районах, які вже є небезпечними, таких як райони з сильними 

течіями або припливами. Зіткнення не тільки зачіпає туристів, але й завдає 

шкоди рибному господарству, маючи всі можливі наслідки для обох сторін. 

5. Вплив аквакультури на якість води  

Годування риби, що перебуває в клітці, вносить у прибережні райони 

велике джерело поживних речовин, що може призвести до евтрофікації. 

Врешті-решт це призводить до збільшення росту водоростей, включаючи 

токсичні види водоростей, роблячи воду менш придатною для певних 

рекреаційних заходів. Виробництво риби може утворювати відходи корму, 

фекалій, лікарських речовин, важких металів та органічних забруднювачів, які 

можуть забруднювати місцеве морське середовище, впливати на 

біорізноманіття та робити воду менш привабливою. 

6. Вплив відходів на аквакультуру  

Міський розвиток та діяльність людини в прибережних районах внаслідок 

туризму можуть вплинути на аквакультуру. Поживні речовини зі стічних вод 

потрапляють у морську воду і викликають евтрофікацію. Коли очищення 

стічних вод у прибережних містах є недостатнім, це може мати значні негативні 

наслідки, особливо влітку, коли температура води висока. Видалення 

неочищених стічних вод також було визначено як проблему, пов’язану з 

рекреаційним катанням на човнах: значно вищі рівні фекальних коліформ 

виявлені в прибережних водах, де активна рекреаційна човнова активність. Те 
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саме стосується круїзних суден щодо стічних вод та сірих вод, а також 

комерційних суден, які лежать на якорі. Цей тип забруднення особливо 

негативно впливає на сусідні грядки молюсків. 

«Існує така думка, що найбільш безпечною і найкориснішою є дика риба. 

Але часи змінюються: коли світові рибні популяції виснажуються завдяки 

постійно зростаючим темпам їх вилову, у світі активно розвивається успішні 

аквакультурні проекти. Стала аквакультура — це шлях для забезпечення 

продовольчої безпеки багатьох країн світу»[29]. І саме наша країна має 

величезні ресурси та можливості аби стати важливим гравцем на світовому 

ринку рибних продуктів. 

Їжа є одним з основних товарів, які споживають туристи. Через сільський 

та переважно сільськогосподарський характер багатьох країн, що розвиваються, 

можна було б очікувати, що продовольство із бідних сільських районів навколо 

туристичних напрямків буде простим. Дивно, але багато доказів показують, що 

це часто не так. Сільське господарство - туристські зв’язки не лише загалом 

слабкі, але досвід свідчить, що їх не так легко, як можна подумати, зміцнити.  

Турецький туризм, як правило, асоціюється з готелями та районами 

другого дому. Щоб досягти успіху, це вимагає естетичного та спокійного 

оточення. Конфлікти з аквакультурою пов'язані з інфраструктурою, яка 

безпосередньо пов'язана з експлуатацією аквакультурного майданчика. Ставки, 

резервуари, клітини, сміттєпереробні підприємства, сараї та будівельні 

конструкції не вважаються естетичними і, отже, матимуть шкідливий вплив на 

якість навколишнього середовища готелів та присадибних територій. Наслідки 

інфраструктури аквакультури можна пом'якшити завдяки ретельному 

плануванню та продуманому будівництву. 

З точки зору аквакультури та відпочинку, конфлікти, хоча і не так 

очевидні, повинні враховуватися. Рекреаційні інтереси виникають у яхт та 

прогулянкових катерів, дайверів, віндсерфінгістів та плавців, спортивних 

рибалок. Для всіх цих видів діяльності потрібна хороша якість води та великі 

площі водної поверхні. Наслідки аквакультури можуть бути шкідливими для 
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цього через збільшення каламутності через перегодовування та погане 

поводження з відходами. Аквакультура може конфліктувати з яхтуванням, 

спричиняючи навігаційні небезпеки. 

І навпаки, розвиток туризму на суші впливає на існуючу та потенційну 

аквакультуру через скид стічних вод до моря та загальні порушення. 

Відпочинок також може заважати аквакультурі через шум, порушення та 

випадкове зіткнення з морськими установками та браконьєрством. Отже, 

основні виклики та можливості сталого розвитку розглядаються з точки зору 

розуміння того, як різні зацікавлені сторони можуть сприймати проблеми, 

пов'язані з їх власними можливостями та проблемами. Ефект зростання (або 

його відсутність) в одному секторі може мати негативні наслідки з точки зору 

досягнення цілей в іншому. Наприклад, відсутність транспортної 

інфраструктури та комунікацій може мати негативні наслідки для відвідувачів, 

так само відсутність комунікацій може мати негативний вплив на бажаність 

району для стійкості робочих місць. Подальші дослідження повинні вирішувати 

конфлікти між зацікавленими сторонами та визначати сфери спільного 

взаємного інтересу. 

 

 

1.2.  Нормативно-правове регулювання організаційно-управлінських 

механізмів розвитку рекреаційно-туристичної сфери та аквакультури 

 

Аквакультура практикується протягом багатьох століть, але, як не дивно, 

правовий режим, що регулює аквакультуру, лише нещодавно (за останні 15 

років) отримав детальну увагу. Це надзвичайно враховуючи те, що велика 

частина діяльності в галузі аквакультури зачіпає питання, що лежать в основі 

більшості правових систем. Наприклад, на це безпосередньо впливатимуть 

земельні закони, включаючи використання суспільних надбань, таких як 

прибережна зона або мангрові зарості, закони про води, екологічне 

законодавство, закони про здоров’я тварин та хвороби тварин, закони про рибу 
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та дичину, закони про торгівлю , а також інші, що застосовуються в більш 

загальному плані (наприклад, законодавство про охорону здоров'я та санітарію, 

закони про імпорт та експорт, податкове законодавство тощо). 

Аквакультура піднімає правові та інституційні питання, оскільки це 

діяльність, яка зачіпає природні ресурси та має значення в основі більшості 

правових режимів. Аквакультура взаємодіє з навколишнім середовищем, 

будучи залежною від суші, води та водних видів, і спричиняє зміни 

навколишнього середовища. Він також повинен виробляти продукт, безпечний 

для споживання людиною на внутрішньому та зовнішньому ринках. Тому 

розвиток та управління аквакультурою, перш за все, потрапляють у сферу дії 

різних законодавчих актів та експертних знань різних установ.  

Законодавство України регламентує зміст аквакультури, який 

визначається наступними аспектами: 

 державне стимулювання виробництва рибопродукції; 

 раціональне використання національного ресурсу; 

 охорона екосистем; 

 забезпечення продовольчої безпеки [30]. 

 Основними законами про рибне господарство в Україні є Закон № 

486-IV (2003 рік) про рибу, водному біорізноманіття та рибопродукції і Закон 

№ 1516-IV (2004), що стосується оцінки Національної програми розвитку 

рибного господарства на період до 2010 року. 

«5 листопада 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо функціонування Державного аграрного 

реєстру та удосконалення державної підтримки виробників 

сільськогосподарської продукції». Метою прийняття цього закону є 

удосконалення функціонування системи державної підтримки сільського 

господарства, усунення адміністративних перепон та витрат для 

сільськогосподарських товаровиробників при отриманні державної допомоги. 

Для суб’єктів аквакультури він є знаковим, адже завдяки запропонованим 

змінам та доповненням для усієї галузі аквакультури відкриті нові можливості 



34 

державної фінансової підтримки. Сільськогосподарське виробництво більшості 

розвинутих країн є дотаційним. Існуючі практики ведення сільгоспвиробництва 

передбачають підтримувати субсидіями виробників (особливо малий та 

середній бізнес) для підвищення їх конкурентоспроможності, сталого розвитку 

сільських територій. Аквакультура, як напрямок сільського господарства, 

потребує суттєвої державної допомоги. І ця допомога має не лише стимулювати 

розвиток цього бізнесу, а й забезпечувати запровадження нових біотехнологій 

на засадах сталості. Очевидно, що розвиток української аквакультури, як і 

європейської, лежить в площині гармонізації виробничої сфери, природного 

середовища і удосконалення відносин між членами місцевих громад. 

Виведення аквакультурного бізнесу з тіні це також нагальне завдання. З 

світової практики ми знаємо, що бізнес необхідно стимулювати, підтримувати, 

особливо малий та середній сегменти. Тільки таким чином можна здійснювати 

контроль за аналізом їх ефективності та отримувати достовірні статистичні 

дані. Саме для цього створюється єдина державна інформаційна система, що 

міститиме відомості про виробників сільгосппродукції та забезпечуватиме 

належне адміністрування державної підтримки. Система матиме назву 

Державний аграрний реєстр, до якого вноситимуть дані про суб’єктів 

сільськогосподарської діяльності, що бажають отримати підтримку. Система 

автоматично здійснює перевірку їх статусу, швидку перевірку відповідності 

критеріям надання субсидії, визначає можливість оцінки ефективності 

запропонованої підтримки та формує «єдиний кабінет аграрія». Але 

повернемося до підтримки аграріїв, зокрема нас цікавлять, які напрямки 

підтримки запропонували розробники нормативно-правового акту суб’єктам 

аквакультури. 

Напрямки підтримки, які стали доступними для суб’єктів аквакультури: 

1. Виробникам, які займаються сільськогосподарською діяльністю із 

штучного розведення, утримання та вирощування об’єктів аквакультури, 

державна підтримка надається шляхом:  
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 часткової компенсації до 30 відсотків витрат з урахуванням обмежень, 

зазначених в абзаці другому пункту 2-1.4 статті 2-1 цього Закону, понесених на 

таку діяльність; 

 надання дотації на одиницю виробленої продукції або площу водного 

об’єкта. 

2. Сільськогосподарським товаровиробникам (в обсязі до 50 відсотків) та 

сільськогосподарським кооперативам (в обсязі до 70 відсотків) 

відшкодовується вартість будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і 

комплексів для утримання сільськогосподарських тварин та птиці, рибницьких 

господарств, пасік, доїльних залів, об’єктів з переробки та зберігання 

сільськогосподарської продукції та/або побічних продуктів тваринного 

походження, що належать до II та III категорій, а також вартість закупівлі 

техніки, механізмів та обладнання для виробництва та переробки 

сільськогосподарської продукції. 

З метою вивчення попиту на запропоновану державну підтримку серед 

виробників аквакультури України Бюджетна установа «Методично-

технологічний центр з аквакультури» наразі збирає інформацію про: 

–  придбання суб’єктами аквакультури спеціального технологічного 

обладнання; 

–  будівництво або реконструкція виробничих потужностей; 

– обсяг затрат на вирощування, розведення та утримання об’єктів 

аквакультури» [31]. 

У Законі № 1516-IV (2004), що стосується оцінки Національної програми 

розвитку рибного господарства на період до 2010 року, зазначено головний 

напрямок розвитку рибного господарства, порушується питання реформи 

структури та власності в рибогосподарському комплексі. Він стимулює 

вирощування молоді товарних видів риб в існуючих рибоводів; випуск цієї 

молоді в прибережні морські акваторії, внутрішні водойми і водосховища за 

рахунок держбюджету; будівництво нових рибоводних підприємств з 

розведення осетрових видів риб; створення бази даних культивованих видів 
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риб, рідкісних і зникаючих видів риб з метою їх збереження; акліматизацію 

цінних товарних видів риб та інших гідробіонтів. 

Закон № 2894-III (2001 г.) про живу природу встановлює, що рибні 

запаси, молюски та ракоподібні, все їх види, підвиди і популяції на всіх стадіях 

їх розвитку відносяться до живої природи. Уповноваженими державними 

організаціями в сфері захисту, збереження і менеджменту живих видів є 

Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцева держадміністрація і центральний виконавчий орган в сфері рибного 

господарства та його територіальні відділення. 

Відповідно до Закону № 1516-IV (2004), що стосуються оцінки 

Національної програми розвитку рибного господарства на період до 2010 року, 

аквакультура - це розведення та вирощування риби та інших живих водних 

ресурсів в спеціальних штучних умовах або в водоймах, спеціально 

призначених для таких умов. Цей же документ визначає концепцію рибництва 

(підрозділ рибного господарства) як вирощування риби та інших гідробіонтів в 

спеціально створених штучних умовах або в рибогосподарських водоймах, 

призначених для цих цілей. 

Закон про оцінку Національної програми охорони та менеджменту 

навколишнього середовища Азовського і Чорного морів (№ 2333-III, 2001 г.) 

визначає концепцію аквакультури як систему заходів, спрямовану на штучне 

вирощування цінних видів водних рослин і тварин. 

Закон № 2408-III (2001 г.) про стандартизацію встановлює правові та 

організаційні основи для стандартизації в Україні. Організація стандартизації 

здійснюється наступними суб'єктами стандартизації: 1. центральний орган 

виконавчої влади в галузі стандартизації; 2. стандартизаційних рада; 3. технічні 

комітети стандартизації; 4. інші суб'єкти, залучені в процес стандартизації. 

Стандарти поділяються на такі категорії: 1. національні стандарти, кодекси 

поведінки та класифікатори, затверджені або прийняті центральним 

виконавчим органом в галузі стандартизації; 2. стандарти, кодекси поведінки та 

технічні правила, затверджені або прийняті іншими суб'єктами, залученими в 
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процес стандартизації. Зазначений Закон також стосується цілої низки завдань 

сертифікації, включаючи сертифікацію харчових продуктів і рибопродукції. 

Відповідно до законодавства країни, комерційним розведенням 

гідробіонтів дозволено займатися тільки тим громадянам і організаціям 

України, які зареєстровані як комерційних підприємств. Державний Комітет 

України з рибальства і рибного господарства є головним ліцензійним органом в 

галузі рибного господарства, включаючи водне господарство. 

Закон № 1516-IV (2004), що стосується ратифікації Національної 

програми розвитку рибного господарства на період до 2010 року, передбачає 

інвестиції в створення і реконструкцію селекційно-генетичних центрів та 

реалізацію селекційної діяльності щодо коропа звичайного, водних рослин, 

лососевих, осетрових і сигових видів риб (інвестиції: 80 мільйонів 

гривень); будівництво в Одеській області державного заводу з розведення 

осетрових з річним обсягом виробництва 12 мільйонів штук молоді (інвестиції: 

40 мільйонів гривень); будівництво в Криму двох державних заводів з 

розведення камбали з річним обсягом виробництва 3 мільйони штук молоді 

(інвестиції: 20 мільйонів гривень); будівництво в Миколаївській області 

державного рибоводно заводу з річним обсягом виробництва 1,6 мільйона 

двухгодовіков (інвестиції: 30 мільйонів гривень); будівництво 

експериментального виробничого державного рибоводно заводу з річним 

обсягом виробництва 2,8 мільйона штук молоді стерляді для випуску її в річки 

Дніпро, Дунай і Дністер (інвестиції: 40 мільйонів гривень); будівництво в 

Криму науково-виробничого підприємства з розведення мідій і устриць з 

річним обсягом виробництва 1 000 тон (інвестиції: 2,5 мільйона гривень). 

Закон № 1516-IV (2004), що стосується затвердження Національної 

програми розвитку рибного господарства на період до 2010 року, передбачає 

створення спеціального відновного фонду, який формується з платежів за 

спеціальне використання живого водного біорізноманіття та внесків на 

розвиток рибного господарства, що виплачуються підприємцями, що 

займаються торгівлею рибопродукції і іншими гідробіонтами. 
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Доктрина розвитку рибного господарства України на період до 2050 р. є 

основним документом стратегічного планування галузі з комплексом 

пріоритетних поглядів на цілі, завдання та основні напрямки державної 

економічної політики в області розвитку рибного господарства України з 

визначенням відповідних об’єктивних параметрів  виробництва на 

короткостроковий до 2025 р., середньостроковий до 2035 р. та довгостроковий 

до 2050 р. періоди. Доктрина базується на Конституції України та  інших 

Законах України і є основою для розробки нормативно-правових актів у сфері 

функціонування рибогосподарського комплексу держави [32]. 

Н.М. Вдовенко, досліджуючи особливості функціонування сфери 

аквакультури, акцентує увагу на необхідності посилення державних заходів 

впливу і насамперед фінансово-кредитних і податкових інструментів у 

виробництві продукції аквакультури. Іншою важливою стороною, яка не досить 

вивчена у контексті розвитку аквакультури, є співвідношення між штучно 

вирощеною продукцією і продукцією, отриманою з дикої природи, та 

формування у цьому контексті політики імпортозаміщення морської риби 

продукцією, вирощеною у контрольованих людиною умовах. Є також 

практичні проблеми, пов’язані з організацією власного кормовиробництва, 

забезпеченістю рибницькою технікою, побудовою системи масового 

виробництва молоді риб, невизначеністю ведення аквакультури в умовах 

оренди гідротехнічних споруд та неврегульованості взаємин у цій сфері [33]. 

У юридичній довідниковій літературі пропонується наукова класифікація 

водних біоресурсів. Зокрема, якщо вважати водні живі ресурси загальним 

родовим поняттям, то в рамках останнього можна вирізнити три основні види: 

а) усі риби, що населяють водойми України й континентального шельфу; б) 

водні тварини; в) водні рослини в тих же водоймах. Водні живі ресурси можна 

також класифікувати залежно від біологічних властивостей – форми тіла, 

розмірів, структури тканин, біохімічного складу: а) риби; б) круглороті (міноги 

й міксини); в) водні безхребетні; г) морські ссавці; ґ) вищі водні рослини та 

інші водорості. Залежно від середовищних ознак, які вказують на їх стан 
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існування стосовно навколишнього природного середовища, тобто які 

характеризують їх зовні і вказують на умови та місце перебування, водні 

біоресурси можна класифікувати на: а) морські; б) морські прибережні; в) 

озерні; г) річні та інші. За цілями використання досліджувані ресурси 

поділяються на водні живі ресурси промислового, любительського і 

спортивного використання [4]. 

Для продукції аквакультури діють державні нормативні вимоги 

сертифікації та декларування. У той же час організація самого процесу 

вирощування, забою і переробки, дійсно, часто буває примітивною. Зазвичай це 

властиво дрібним господарствам, які основні етапи технологічного ланцюжка 

здійснюють вручну. При цьому не дотримуються санітарні норми, вимоги 

гігієни, умови зберігання кормів та ін. На великих фермах, що мають власні 

забійні і переробні цехи або басейни з УЗВ, «полукустарщіни» не може бути за 

визначенням, так як в даному випадку під контролем наглядових органів 

знаходяться всі виробничі процеси. А оскільки велика частина продукції 

аквакультури вирощується великими індустріальними підприємствами, 

надавати статус «напівкустарного» всьому вітчизняному рибництва я б не став. 

Екологічна і соціальна відповідальність при розведенні риби і морепродуктів 

стає все більш важливою вимогою ринку [34]. 

Зважаючи на викладене, правова охорона водних біоресурсів у сфері 

аквакультури (рибництва) має проводитися у межах: 1) забезпечення сталого 

розвитку як основи економічного розвитку галузі аквакультури та насичення 

ринку якісною та безпечною рибною продукцією; 2) визначення на 

законодавчому і науковому рівнях об’єктів аквакультури; 3) встановлення 

заходів з охорони водних біоресурсів, які отримали своє належне правове 

закріплення та регулювання; 4) встановлення на правовому рівні вимог до 

охорони середовища перебування водних біоресурсів; 5) здійснення заходів, що 

забезпечують поліпшення екологічного стану водних об’єктів, а також 

утримання в належному санітарному стані прибережних захисних смуг у 

місцях вилову риби; 6) відтворення водних живих ресурсів; 7) дотримання 
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вимог щодо транспортування риби та інших гідробіонтів; 8) встановлення 

юридичної відповідальності за порушення вимог щодо раціонального 

використання, відтворення та охорони водних біоресурсів; 9) особливостей 

відшкодування збитків, які заподіяні водним біоресурсам у сфері аквакультури 

[35]. 

Донедавна, для того, щоб узяти в оренду водний об’єкт треба було 

укладати два договори: договір оренди водного об’єкта та договір оренди землі. 

Така ситуація створювала необґрунтовані перешкоди у процедурі передачі 

водних об’єктів у оренду та порушувала права громадян і юридичних осіб. 

Верховна Рада України прийняла у другому читанні Закон «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в 

оренду водних об'єктів у комплексі з земельними ділянками». Документ 

уточнює положення Водного та Земельного кодексів, що стосуються оренди 

водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками. 

«Ухвалений Закон: 

- ліквідує колізії окремих положень статті 51 Водного кодексу України 

щодо передачі в оренду водних об’єктів у комплексі із земельною ділянкою під 

ними; 

- сприяє спрощенню процедури укладення договорів оренди водних 

об’єктів, збільшенню кількості орендарів водних об’єктів; 

- сприяє оптимізації виробництва та збільшення видобутку рибної 

продукції; 

- гарантує стабільність надходжень до Державного бюджету України від 

діяльності сільгосптоваровиробників України; 

- посилює захист прав сільгосптоваровиробників, фермерських 

господарств, фізичних осіб-підприємців, які використовують у своєму 

виробництві зрошувальне землеробство та здійснюють спеціальне 

водокористування» [36]. 

Законодавство та директиви ґрунтуються на законодавстві про 

рибальство, але багато проблем існує через наявність вакууму, а отже, привілеї 
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та обов'язки виробників аквакультури не є специфічними, вони не є чітко 

визначеними та захищеними. Обидва законодавчі положення та тенденції 

створюють дублювання між аквакультурою, туризмом, навколишнє 

середовище, торгівля та промисловість, водогосподарські роботи, лісове 

господарство та культура. 

Для прикладу, у США існує близько 120 федеральних законів, десятки 

державних та муніципальних законів, а також сотні нормативних актів, що 

впливають на аквакультуру. Федеральні закони про аквакультуру, як правило, 

поділяються на дві категорії: ті, що застосовуються до вод, що знаходяться за 

межами юрисдикції штату (наприклад, Закон про збереження і управління 

рибним господарством 1976 р.), І ті, що дозволяють проводити програми 

досліджень і розробок та створювати федеральні інкубатори. Жоден із цих 

федеральних законів чи нормативних актів не застосовується безпосередньо до 

приватного вирощування риби, молюсків або морських рослин. Однак інші 

федеральні закони, що стосуються використання земель та води, охорони 

навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки, впливають на 

приватні аквакультурні підприємства. Багато законів та нормативних актів, які 

спеціально дозволяють дозвіл, контроль або заборону аквакультури, є на рівні 

штату. Закони штатів, що стосуються аквакультури, зазвичай тісно пов'язані з 

державними органами, відповідальними за управління рибними ресурсами. 

Тому програми інкубації зазвичай проводяться державними агентствами з 

охорони риби та дичини або охорони. 

Процедури, необхідні для отримання дозволів та ліцензій, були 

серйозним стримуючим фактором для аквакультури. Оскільки аквакультура 

займається виробництвом їжі, водопостачанням, використанням судноплавних 

вод та скидом стічних вод, вони регулюються органами, які займаються 

питаннями повноцінності їжі, здоров’я населення, чистотою води, 

використанням земель та контролем забруднення. Ці норми іноді трапляються 

на всіх трьох рівнях управління - федеральному, державному та місцевому. 
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«Дослідження підтверджують, що коли у сферу ринку риби та рибної 

продукції не втручається держава, регулювання здійснюється за допомогою 

механізму попиту та пропозиції на рибу, тобто використовується перший і 

найважливіший закон ринкової економіки. Водночас причини кризи на ринку 

риби потрібно шукати у діях і місцевої влади. В той же час, якщо існують 

об’єктивні чинники, що сприяють підвищенню ціни на дану продукцію, то 

лише штучне втручання держави може запобігти негативним процесам. 

Відповідно, як би не наголошував уряд у потребі невтручання у ринкові 

процеси в аквакультурній діяльності, то ринок риби є тим, який, на нашу думку, 

потребує регулювання і в перспективі необхідного втручання. Серед чинників 

які впливають на функціонування саме ринку продукції аквакультури є і низька 

достовірність отриманих даних або слабка дієвість системи отриманих 

показників, які безпосередньо характеризують розміри площ, маси, 

рибопродуктивності водних об’єктів і обсягів вирощування продукції товарної 

риби в господарствах усіх категорій на регіональному та державному рівнях, 

основні підходи, методи та джерела інформації, що застосовуються при 

проведенні розрахунків, порядок формування річних показників виробництва 

товарної риби і рибопосадкового матеріалу. Тому провівши необхідні 

аналітичні співставлення, ми можемо зробити спробу запропонувати у якості 

пропозицій, розроблені відповідні рекомендації до проведення розрахунків 

основних показників виробництва товарної риби. Також слід зауважити, що 

дані підходи повністю узгоджуватимуться і мають бути розроблені відповідно 

до абзацу двадцять шостого статті 9 Закону України «Про рибне господарство, 

промислове рибальство та охорону водних біоресурсів». Використання 

отриманого інструменту на практиці сприятиме удосконаленню отриманих 

даних щодо виробництва і реалізації продукції аквакультури і товарної риби у 

тому числі. Розроблення та в подальшому і впровадження цих рекомендацій 

обумовлене складністю збору статистичних та адміністративних даних за 

формою у сфері аквакультури серед фізичних осіб – підприємців» [37].  
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Це сприяє регламентуванню порядку проведення річних розрахунків 

розмірів площ та обсягів виробництва продукції аквакультури у господарствах 

усіх категорій як на державному, так і на регіональному рівнях. Перш зав се, 

потрібно передбачити, що методичні запропоновані рекомендації та основні 

засади мають ґрунтуватися на нормах Закону України «Про рибне 

господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 

08.07.2011, Закону України «Про аквакультуру», від 18.09.2012, Закону України 

«Про державну статистику» від 17.09.1992, Указу Президента України «Про 

Державну службу статистики України» від 06.04.2011 № 396/2011 (із змінами 

та доповненнями), наказу Міністерства аграрної політики та продовольства 

України «Про затвердження Зон аквакультури (рибництва) та 

рибопродуктивності по регіонах України» від 30.01.2013 № 45, наказів 

Державного комітету статистики України від 14.06.2010 № 216 «Про 

затвердження Принципів діяльності органів державної статистики» та від 

29.12.2009 № 498 «Про затвердження структури плану статистичного 

спостереження та глосарія до нього», а також за зведеними даними по формі 

звітності № 1А-риба «Виробництво продукції аквакультури за 20 р.» (річна) 

[37, 38, 39].  

В останніх випадках чинне законодавство має широке застосування, 

тобто закони та подібні нормативні акти були прийняті для охоплення рибного 

господарства або води в цілому, а не для аквакультури. Ці закони, як правило, 

встановлюють деякі принципи щодо аквакультури, а потім вкладають законний 

орган влади, який має право регулювати аквакультуру. З іншого боку, протягом 

останнього десятиліття спостерігається постійне збільшення країн, які 

приймають: конкретний акт та / або положення, що стосується аквакультури 

або певного виду аквакультури, або конкретний момент, що стосується цієї 

діяльності. Роблячи це, ці країни часто відповідали на точну потребу. 

Найважливіші питання, які часто регулюються, стосуються: доступу до 

аквакультури, здоров'я вирощуваних об’єктів, збір інформації, реєстрація 

аквакультури, особливі екологічні аспекти тощо. 
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У небагатьох країнах було знайдено виключно передбачуване положення 

щодо аквакультури, тобто країни, які, не маючи спеціального закону, розділу чи 

положення про аквакультуру, наділили повноваження регулювати цю 

діяльність міністра або директора. У кількох країнах Африки, що розвиваються, 

це загальна ситуація. Деякі країни знаходяться в процесі розробки конкретного 

набору правил щодо аквакультури, наприклад, Болгарія, Хорватія, Кіпр, 

Малайзія, Мальта, Марокко, Таїланд та В'єтнам. У деяких країнах правила, 

встановлені для аквакультури, відповідають державній / приватній класифікації 

водних чи морських / прісних вод. Така ситуація поширена у Франції, 

Республіці Молдова, М'янмі, Сирії та Новій Зеландії. 

Статус та прогрес законів про аквакультуру не завжди відображають 

важливість даної діяльності (включаючи значення риби в національному 

харчуванні, зайнятості чи економічних цінностях). Це випадок із Бангладеш та 

В’єтнамом, де рибні ресурси, хоча і мають велике значення, практично 

повністю регулюються спеціальною політикою. Однак це не означає, що 

аквакультура не регулюється тим чи іншим чином. Земельне законодавство, 

водне законодавство, екологічні норми тощо можуть впливати на аквакультуру 

та умови її розвитку, що в деяких ситуаціях може бути вирішальним.  

Огляд законодавства країн [40], де поширена аквакультура, показує, що 

країни, в яких відбувся певний ступінь розвитку аквакультури, створили 

правову базу, яка, так чи інакше, дозволяє контролювати доступ до 

аквакультури та її діяльність. Він також встановлює інституційні рамки та 

орієнтації управління діяльністю аквакультури. Що стосується функціонування 

об'єктів аквакультури, така законодавча база забезпечує засіб запобігання або 

лікування проблеми забруднення, спричиненого та постраждалого від 

аквакультури. 

 

1. 3. Методичні підходи до оцінки ефективності функціонування 

аквакультури  
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«Важливою складовою розвитку рибогосподарської галузі України є 

спрямування формування та відновлення природних запасів рибних ресурсів на 

базі інноваційних і новітніх технологій, що вимагає насичення всіх водойм 

країни необхідною кількістю риби. При цьому слід забезпечити високий рівень 

її виробництва за умов високої ефективності роботи спеціалізованих 

рибоводних підприємств, а також розвитку супутних галузей: спортивного 

рибальства, туризму тощо з відповідним розширенням сфери соціального 

забезпечення населення» [41]. 

Інформація про видобуток рибопродукції та аквакультуру щороку 

збирається у відповідних національних відомствах, що займаються 

статистикою рибного господарства, за допомогою системи стандартизованих 

форм (рис. 1.6), де для кожної країни перераховані відносні види видів та 

риболовлі. У випадку з деякими "водними продуктами" дані також 

отримуються від торгових асоціацій або інших спеціалізованих міжнародних 

організацій, яким також подаються дані. Таким чином статистичні дані 

переглядаються спеціалістами з предметних питань. 

Дані щодо номінального вилову певних основних груп, як правило, 

переглядаються у співпраці з відповідним регіональним агентством. Наприклад, 

для групи ISSCAAP дані, що надаються національними кореспондентами, часто 

замінюються "найкращими науковими оцінками", виробленими регіональними 

органами, що збирають статистику (тобто ICCAT, IOTC, SPC та IATTC.) 

Ефективні варіанти систем аквакультури повинні відпрацьовуватись 

послідовно за різними рівнями, за широкого використання методів 

комп’ютерного аналізу та моделювання, спрямованого на оптимізацію 

технологічних і організаційно-господарських процесів культивування риби та 

насичення нею ринку. Виходячи з цього, шляхом узагальнення накопиченого 

масиву даних, здійснюється оцінка виробничої бази, прогнозування та 

координація об’ємів виробництва риби, формування регіональних програм і 

систем виробництва риби тощо. 
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Подають Термін 

подання 

1. Юридичні особи, які 

здійснюють 

рибогосподарську 

діяльність, територіальні 

органи рибоохорони – 

органу державної 

статистики за 

місцезнаходженням 

 

 
 

до 20 січня 

 

Подають Термін 
подання 

1. Юридичні особи, фізичні особи-підприємці, які здійснюють 

виробництво рибопосадкового матеріалу та товарної риби в умовах 

аквакультури – територіальному органу спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади у сфері рибного господарства за 

місцезнаходженням/місцем проживання респондента 

 

 

 
до 20 січня 

2. Територіальні органи рибоохорони – Державному агентству 

рибного господарства України 

 
до 25 лютого 

3. Державне агентство рибного господарства України (співвиробник 

звітної інформації) – Державній службі статистики України 

 
до 25 березня 

4. Державна служба статистики України відображає оброблену 

інформацію в Статистичному щорічнику України із приміткою: 

* “За даними Державного агентства рибного господарства України” 

 

  

 

 

 

 

 

 

Адміністративна звітність 

(нова) 

Статистична звітність 

(була раніше) 

Форма № 1-риба “Вилов риби, 

добування інших ВЖР за 20_ р.” (річна) 

Державна служба 

статистики України 

Форма № 1А-риба “Виробництво продукції 

аквакультури” 20_ р.” (річна) 

Рибницьке 

підприємство 

Державне агентство рибного 

господарства України 

Рис. 1.6. Механізм збирання адміністративної інформації (звітних даних) про виробництво та використання 

продукції аквакультури [12] 
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«У процесі аналізу поза сумнівом виявляються пріоритетні напрями 

наукових досліджень, встановлюється послідовність їх реалізації. До таких, у 

першу чергу відносяться наступні проблеми: 

– створення загальнодержавного реєстру рибогосподарських водойм із 

кадастровою оцінкою їх продуктивності; 

– розробка методів реконструкції іхтіофауни внутрішніх водойм, 

спрямованих на підвищення їх продуктивності та господарської цінності; 

– виведення нових і удосконалення існуючих пород риб, формування на 

базі молекулярно-генетичних методів ремонтно-маточних стад із застосуванням 

цільової селекції; 

– запровадження в аквакультуру нових високопродуктивних видів риб та 

інших гідробіонтів; 

– оптимізація методів і технологій штучного відтворення риб, 

здійснення моніторингу стану штучного відтворення цінних видів риб; 

– розробка рецептів комбікормів різного призначення з урахуванням 

специфіки типів господарств, нових джерел сировини та сучасних технологій 

кормовиробництва, забезпечення моніторингу якості сировини та комбікормів, 

розробка відповідної нормативної документації; 

– розробка на основі досягнень генної інженерії методів діагностики, 

профілактики та лікування захворювань риб в умовах інтенсивної 

аквакультури; 

– розробка методів підвищення якості та безпеки продукції прісноводної 

аквакультури; 

– створення системи інформаційно-економічного забезпечення 

продукції аквакультури та маркетингу продукції» [41]. 

«Слід враховувати, що інформаційною базою для проведення розрахунків 

основних показників виробництва товарної риби є: адміністративна форма 

звітності № 1А-риба «Виробництво продукції аквакультури за 20_____р.» 

(річна); зведена інформація щодо виробничих площ (водного дзеркала), які 

задіяні для вирощування рибопосадкового матеріалу (форма звітності № 1А-
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риба «Виробництво продукції аквакультури за 20_____р.» (річна), розділ 1 

«Баланс площ виробничих потужностей водних об’єктів за звітний рік»); 

Державний реєстр рибогосподарських водних об’єктів (їх частин). Державний 

реєстр рибогосподарських водних об’єктів, їх частин є єдиною державною 

інформаційною системою збору, накопичення та обробки даних з використання 

водних об’єктів і затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

30.09.15 № 979. Слід зазначити, що дана постанова набула чинності лише 1 

січня 2016 року. Як висвітлюють попередньо проведені дослідження 

науковцями, дані про водні об’єкти необхідні для інформаційного забезпечення 

моніторингу сучасного стану, планування, організації та здійснення заходів 

щодо охорони водних біоресурсів, їх раціонального використання та 

відтворення, контролю за одержанням достовірної інформації про обсяги 

використання водних біоресурсів і контролю за цільовим використанням 

водних об’єктів» [37] 

Основні показники виробництва товарної риби визначають за 

нижченаведеними формулами. 

1. Обсяг виробництва продукції аквакультури визначають за формулою 

1.1. 

 Опа = Пвзаг х Отр                                         (1.1) 

де Опа – Обсяг виробництва продукції аквакультури; Пвзаг – загальна 

площа водойм; Отр – обсяг виробництва товарної риби. 

2. Рибопродуктивність з 1 га водойми визначають за формулою 1.2: 

 Рп = Мтр / Пвзаг                                            (1.2) 

де Рп – рибопродуктивність з 1 га водойми; Мтр –вага риби, вирощеної в 

ставку. 

3. Виробнича площа, на якій вирощено рибу розраховують за формулою 

1.3: 

 ПЗсг = ППсг х Kпз                                              (1.3) 

Показник загальної площі водних об’єктів та рибогосподарських 

технологічних водойм береться з даних Державного реєстру 
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рибогосподарських водних об’єктів (їх частин). Розмір загальної площі водойм 

(Пвзаг) визначають як суму загальних площ рибогосподарських технологічних 

водойм (Пртвзаг) і водних об’єктів (Пвозаг) за формулою (1.4): 

 Пвзаг = Пртвзаг + Пвозаг                         (1.4), 

де Пртвзаг – загальна площа рибогосподарських технологічних водойм; 

Пвозаг – загальна площа водних об’єктів. 

Розмір загальної площі водних об’єктів визначають (Пвозаг) як суму 

площ ставів (Пс), та водних об’єктів (Пво) за формулою (1.3): 

 Пвозаг = Пс + Пво                                    (1.5) 

де Пвозаг – загальна площа водних об’єктів; Пс –площа ставків; Пво – 

площа водних об’єктів. 

Різниця площ рибогосподарських технологічних водойм (Рпртв) 

визначається як різниця між загальною площею рибогосподарських 

технологічних водойм (Пртвзаг) і площею рибогосподарських технологічних  

водойм (Пртвк66) за формулою 1.6: 

Рпртв = Пртвзаг – Пртвк66                    (1.6) 

де Рпртв – різниця площ рибогосподарських технологічних водойм; 

Пртвзаг – загальна площа рибогосподарських технологічних водойм; Пртвк66 – 

площа рибогосподарських технологічних водойм. 

Таким чином, в результаті проведених розрахунків обсяг виробництва 

товарної риби (Отр) визначатиметься за сумою виловленої товарної риби в 

рибогосподарських технологічних водоймах (Внртв) і водних об’єктах (Внво) 

за формулою 6: 

 Отр = Внртв + Внво                       (1.7) 

де Отр – обсяг виробництва товарної риби (у нагульних ставах, садках, 

басейнах); Внртв – виловлено в рибогосподарських технологічних водоймах; 

Внво – виловлено у водних об’єктах. 

Отже, є всі підстави прийти до висновку, що в умовах інтеграційних 

процесів, запропоновані у дослідженні підходи до проведення розрахунків 

основних показників виробництва товарної риби призначені для використання 
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працівниками органів державної статистики, а також фахівців сфери рибного 

господарства, наукових організацій та установ, що проводять дослідження у 

галузі аквакультури, інших зацікавлених користувачів.”[50] 

Продуктивність аквакультури зазвичай вимірюється як загальна біомаса. 

Однак у багатьох випадках для проведення ретельних досліджень потрібні 

додаткові параметри. Прості алгебраїчні моделі можуть бути використані для 

прийняття важливих рішень у господарстві. Ці методи відносно легко 

здійснити, а їх реалізація вимагає базової математичної підготовки. У наукових 

дослідженнях їх можна використовувати для порівняння подібних 

експериментальних процедур. 

У дослідженні О. Аларере-Жакоме , Ф. Гарсія Трехо , Г. М. Сото-Заразуа 

та Е. Ріко-Гарсія [42] було запропонувати синтетичну методологію для оцінки 

продуктивності дрібної риби. Представлені формули для колективного та 

індивідуального визначення росту риби. Тематичне дослідження в аквакультурі 

аналізується на предмет показників колективного зростання. Проаналізовано 

випадок дослідження невеликого рибальства, щоб пояснити процедуру 

визначення індивідуального росту риби. 

Для наступних параметрів потрібні були чотири типи змінних реакції: 

загальна довжина риби (мм), волога вага риби (г), час (дні) та кількість 

виміряних риб. Правильні прийоми точних вимірювань можна знайти в 

літературі. Для пояснювальних цілей приклади розрахунків були 

проаналізовані за результатами. 

Загальне виробництво біомаси: За даними Рікера [43], біомаса - це 

кількість речовини в популяції, виражене в одиницях матеріалу, таких як жива 

або волога вага, суха маса, маса без золи, вміст азоту тощо. урожай, врожай. 

Для загальної вологої маси біомаси (Вт т ) ми використовуємо: 

 

(1.8) 

де W i - вага i-ї риби в системі. 
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Оскільки аквакультурні системи дуже неоднорідні щодо своїх розмірів та 

потужності, корисно застосувати термін відносна щільність (прель) на об'ємну 

одиницю (кг м -3 ) для порівняння між ними: 

 

(

(1.9) 

де W t - загальна біомаса в системі, а V - її об’єм. У екстенсивних 

системах, якщо часто використовується площа замість обсягу. 

Akinwole та Faturoti [44] використовують наступні рівняння як корисні 

показники продуктивності системи. Функція загального приросту ваги (TWG) 

вказувала на приріст біомаси за певний час: 

 

(

(1.10) 

де, M f - кінцева маса риби, а M i - початкова маса. 

Середньодобовий темп приросту (ADGR) вказує на середню вагу, що 

набирається щодня: 

 

(

(1.11) 

де TWG - загальний приріст ваги (з рівняння 3 ), а D - день культури. 

За даними Bwala and Omoregie [45], питомий темп приросту (SGR) 

становить: 

 

(

(1.12) 

де, M f - кінцева вага риби, M i - початкова маса риби, l n - природний 

логарифм, D - культура. 

Швидкість метаболічного зростання (MGR) та ефективність перетворення 

корму (FCE) можуть бути розраховані за методологією, викладеною в 

роботі Frei and Becker [46]: 

 

(

(1.13) 
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де, M f - кінцева маса риби, M i - початкова маса риби, D - інтервал часу (у 

днях). Для FCE: 

 

(

(1.14) 

де, M f - кінцева маса риби, M i - початкова маса риби, а F - суха маса 

корму. 

Індивідуальний ріст риби: У інкубаторії або розплідниках також важлива 

довжина риби. Обидві змінні (вага і довжина) пов'язані наступним рівнянням 

[47]: 

 

(

(1.15) 

де W (i) - вага i-ї риби, L (i) - загальна довжина риби, а літери a і b - 

параметри росту, отримані лінеаризацією. 

У багатьох випадках корисно передбачити приріст довжини та ваги риби 

за певний час. Цього можна досягти за допомогою моделі потенційного 

зростання. Дуже популярною моделлю серед дослідників риб є функція росту 

фон Берталанфі: 

 

(

(1.16) 

де, L t - загальна довжина риби за час t, L l - максимальна загальна 

довжина за нескінченний час, k - постійна приросту, t o - початковий час 

зростання і t - час. У разі зважування рівняння має вигляд: 

 

(

(1.17) 

де W t - загальна вага риби за час t, W l - максимальна загальна вага у 

нескінченний час, k - постійна приросту, t o - початковий час зростання та t - 

час. 

Загальне виробництво біомаси: Soto-Zarazua et al . [48] вирощував 1200 

рибних молодняків тилапії на круглих резервуарах ємністю 20 м 3 . Середня 
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початкова вага становила 20 г, а через 180 днів вимірювали вагу всіх 

риб. Застосовуючи формулу 1, загальне виробництво біомаси на одному 

резервуарі становило 580,33 кг. Для відносного виробництва біомаси ( рівняння 

2 ): 

 

(

(1.18) 

Початковий загальний приріст ваги передбачав 1200 риб, а 20 г на рибу 

становив 24 кг. Для рівняння 3 : 

 

(

(1.19) 

І середньодобовий темп приросту на резервуар, згідно з рівнянням. 4 : 

 

(1.20) 

Питомий темп зростання (SGR) становив: 

 

(1.21) 

Швидкість метаболічного зростання (MGR) та ефективність перетворення 

корму (FCE) можуть бути обчислені за методологією, викладеною в 

роботі Фрей та Беккера [46] : 

 

(1.22) 

Крім того, повідомлялося про 940,13 кг корму, спожитого під час 

експерименту, тому ефективність перетворення корму становила: 

 

(1.23) 

Індивідуальний ріст риби: У 2006 році Alatorre-Jacome виміряв наступні 

дані щодо довжини та ваги M. salmoides, розташованого в невеликому озері в 

центрі Мексики. 

Влаштовуючи дані для експоненціальної моделі (r 2 = 0,97), питоме 

відношення довжина-вага склало: 

 

(1.24) 
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Для отримання параметра для рівняння Фон Берталанфі, K і L o, існує 

кілька методів. У цьому випадку ми використали наступне. Пропонується 

значення L ∞ = 358,4. За даними віку та довжини було розраховано: 

 

(1.25) 

Побудувавши графік, там були отримані лінійною регресією (R 2 = 

0,9971) параметри a = 0,33, що є значенням x при y = 0 та b = 0,3255, нахилу 

прямої. Значення K = b і T o становило: 

 

(1.26) 

І рівняння ваги фон Берталанфі для цієї сукупності: 

 

(1.27) 

Обчислюючи вагу риби при L ∞ , отримуємо L ∞ = 652,07, тому рівняння 

ваги Фон Берталанфі має вигляд: 

 

(1.28) 

Аквакультура може бути соціально, екологічно та економічно стійкою та 

сприяти виробництву їжі та розвитку сільських територій за умови прийняття 

відповідних систем землеробства та практики управління. 

Багатопрофільний та багатогалузевий системний підхід визнає, що 

технічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми, а також інституційні 

фактори повинні враховуватися в процесі розвитку та управління 

аквакультурою. Системний підхід намагається зрозуміти спосіб роботи системи 

та взаємодію між різними компонентами і служить основою для кращого 

управління. Цей мультидисциплінарний підхід вимагає різних навичок і, як 

такий, також потребує співпраці між різними дисциплінами та обміну 

інформацією між різними зацікавленими сторонами. Застосування системного 

підходу до аквакультури має кілька наслідків для більш аналітичного та 

структурованого підходу до розвитку аквакультури. 

Потрібна краща інформація про системи аквакультури та сприяння більш 

ефективному обміну інформацією між зацікавленими сторонами. Інформаційні 

вимоги включають соціальну та екологічну взаємодію на рівні ферм, розробку 
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кращих практик, спрямованих на важливі екологічні та соціальні наслідки, та 

пошук стимулів для фермерів застосовувати кращі практики ведення сільського 

господарства. 

Розробка відповідних показників також є ще одним важливим 

фактором. Оцінюючи використання аквакультурою природних ресурсів, 

останні дослідження підкреслили „екологічний слід”. Цілі авторів [49] щодо 

розробки індексу "стійкості" заслуговують на високу оцінку і є актуальними і 

сьогодні, однак існує низка проблем із пропагованими моделями, включаючи: 

 їх статичний та розмірний (площа) характер; 

 труднощі включення економічних та соціальних цінностей у підхід; 

 акцент на біофізичних факторах; 

 відсутність сліду та екологічної спроможності прийняти багатогалузеве 

або багаторазове використання; 

 відсутність включення екосистемних послуг (таких як здатність 

поглинання для скидання поживних речовин до прибережних екосистем); і 

 труднощі у порівнянні між різними місцями та системами. 

Слід застосовувати мультидисциплінарний, багатогалузевий та 

систематичний підхід у розвитку та досліджень аквакультури. Застосування 

системного підходу дозволяє правильно розуміти та аналізувати проблеми та 

можливості, а також розробляти рішення, засновані на розумінні того, як 

працюють системи. Системний підхід передбачає в основному сім етапів: 

 викласти проблему; 

 виявити систему; 

 класифікувати та описати систему, межі та ключові фактори; 

 проаналізувати проблему; 

 пропонувати рішення; 

 перевірити розчин; і 

 впроваджувати та поширювати знання для вирішення проблеми. 

Кодекси практики та найкращі практики управління, включені до таких 

кодексів, дають можливість вдосконалити управління. Їх потрібно розвивати і 
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застосовувати в реальних ситуаціях як практичну основу для операційної 

системи. Особливу увагу потрібно приділити: 

 впровадження Кодексів практики; 

 необхідність постійного точного налаштування з урахуванням нової 

інформації та технологій; 

 роль фермерів у впровадженні (фермери та інші кінцеві користувачі 

повинні брати більшу участь для надання зворотного зв'язку та вдосконалення 

практики управління системами); і 

 ефективність саморегуляції. 

Виникає необхідність розробки та оцінки значущих показників 

ефективності використання ресурсів для сприяння розуміння взаємодії 

навколишнього середовища з аквакультурою та вдосконалення управлінських 

рішень. Слід більше акцентувати увагу на мультидисциплінарних дослідженнях 

із використанням системного підходу, щоб краще зрозуміти проблеми та 

можливості та розробити більш відповідні рішення для подолання обмежень 

розвитку аквакультури та невикористаного потенціалу. 

 

Висновки до розділу 1 

У результаті комплексного аналізу ролі та значення аквакультури для 

туристично-рекреаційної сфери, дослідження організаційно-управлінських 

механізмів розвитку рекреаційно-туристичної сфери та аквакультури, а також 

розкрито методичні підходи до оцінювання ефективності функціонування 

аквакультури, а саме:  

1. Досліджено, що аквакультура – це вирощування риби, молюсків, 

ракоподібних та водних рослин. Це протилежність промисловій риболовлі, де 

видобувають дику рибу. Аквакультура вирощує прісні та морські види у 

контрольованих умовах. Існують різні види аквакультури, включаючи 

вирощування риби, вирощування устриць, вирощування водоростей та 

креветок. Розведення риби - найпоширеніша форма аквакультури. Рибу 

вирощують у резервуарах, ставках та водоймах океану і використовують 
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переважно для споживання їжі. На рибних господарствах часто вирощують 

лосося, велике око, тунця, коропа, сома, тріску та тилапію. Вирощування 

креветок вибухнуло з моменту його появи в 1970-х. Зараз це світова галузь, де 

майже всі вирощувані креветки є або тихоокеанськими білими креветками, або 

тигровими креветками. Більшість вирощуваних креветок виробляються в таких 

країнах Азії, як Таїланд та Китай. Вирощування креветок подібне до 

вирощування креветок. Основним видом є гігантська річкова креветка. Це 

бізнес, призначений для вирощування та виробництва креветок для споживання 

людиною. Вирощування водоростей - це збирання водоростей. Морські 

водорості часто використовують у медицині, продуктах харчування та 

добривах. Альтернативою зовнішній аквакультурі є вирощування риб у 

приміщеннях, що використовує систему RAS. RAS - це система рециркуляції 

аквакультури. Ця система використовує резервуари та фільтри, що дозволяють 

постійно переробляти воду. Система контролюється, щоб підтримувати майже 

ідеальні умови цілий рік. Також застосовуються інші методи лікування, такі як 

УФ-стерилізація, озонування та введення кисню. 

2. Визначено, що стійкість галузі аквакультури сильно залежить від 

численних факторів, таких як навколишнє середовище, екологія, економіка, 

промисловість, поведінка людини, політика та багато інших факторів. Тому, 

щоб принципово підвищити потенціал сталого розвитку системи екокультури, 

слід розглянути комплексне моделювання та аналіз процесів матеріально-

енергетичного потоку та тенденцій процесу, що породжує екологічні та 

економічні позитивно-негативні ефекти. Таким чином, ми будуємо модель 

системної динаміки системи еко-аквакультури під назвою “SD-AQEP”, щоб 

імітувати кількісно матеріальні та енергетичні потоки в місцевому ланцюзі 

промисловості еко-аквакультури, оцінити та проаналізувати інтегровані ефекти 

еколого-економіки та їх тривалий -термінові тенденції розвитку, виявити 

дефекти системи, а потім дати рекомендації щодо поліпшення роботи системи 

до 2025 року. Ця модель розділена на три частини: аквакультуру, політику та 

ефекти, а також взаємодію та механізм матеріально-енергетичного потоку між 
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кожною частиною як логічна основа моделювання. У цьому дослідженні ми 

зосереджуємось на системі еко-аквакультури, особливо в Інтегрованому парку 

аквакультури (i-Sharp), Сетіу, Теренгану; Малайзія. Результати моделювання 

показали, що ідентифіковані потенційні ризики, які є негативними ефектами 

системи. Потім, особливо поліпшення системи, проводиться з метою 

зменшення, усунення всіх ризиків, а також негативних наслідків і одночасно 

доведення та розширення екологічних та економічних наслідків до позитивних. 

Системи також можуть науково діагностувати потенційні недоліки та дефекти в 

системі, за умови основної політики вдосконалення, а також перевіряючи 

ефективність політики вдосконалення. Отже, ця система може виявити 

внутрішні структури складної системи з екосистемою та іншими системами, 

такими як економіка, навколишнє середовище, діяльність людини тощо. 

3. Визначено, що за останні кілька років стрімке збільшення 

використання підводного простору у всьому світі призвело до розвитку нової 

галузі туризму, яка називається «акватуризм». Ця нова сфера акватуризму 

спрямована на надання унікального та незабутнього досвіду підводного огляду 

для широкої громадськості в будь-який час року та протягом необмеженого 

періоду часу. В рамках акватуризму пропонується новий досвід занурення 

туристів в діяльність акваферми. 

4. Доведено, що головною проблемою аквакультури є вплив, який вона 

робить на навколишнє середовище, а отже, на біорізноманіття та якість води. 

Велике скупчення риби в клітках може сприяти появі хвороб, для лікування 

яких можуть знадобитися антибіотики; як хвороби, так і способи їх лікування 

можуть впливати на природні запаси та інші організми. Органічний матеріал, 

випущений із ферм, може потрапляти на дно моря, що потенційно може 

призвести до місцевого виснаження кисню. Ще одне занепокоєння викликає 

генетичне забруднення диких запасів в результаті вирваної риби. Але сам 

сектор аквакультури залежить від високої якості води для здорового росту 

культурних видів. У деяких регіонах сектор висловив занепокоєння щодо 

розвитку прибережного туризму, оскільки, як побоюються, це може потенційно 
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вплинути на якість води. Власним інтересам секторів є зменшення забруднення 

та зменшення потенційного забруднення, яке надходить з інших джерел. 

5. Об'єкти та діяльність аквакультури у будь-якій країні регулюються 

низкою актів, законодавчих актів, положень та програм, пов'язаних з 

екологічним управлінням та спільним використанням водних ресурсів. Цими 

документами керують різні міністерські та територіальні органи. В даний час в 

Україні деякими аспектами аквакультури керують відповідно до норм, 

розроблених для виловлення дикої природи. Шляхом регуляторної реформи в 

галузі аквакультури буде внесено зміни до цих правил для вирішення 

унікальних регуляторних вимог аквакультури. Забезпечення того, щоб 

оператори аквакультури відповідали стандартам охорони навколишнього 

середовища, допомагає захистити наше водне середовище та забезпечити 

продуктивність морських ресурсів та їх доступність для вигоди майбутніх 

поколінь. 
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ВПЛИВУ 

НА РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ТА 

АКВАКУЛЬТУРИ: МЕГА-, МАКРО- ТА МЕЗОРІВНІ 

 

 

2.1. Аналіз і тенденції розвитку аквакультури на мега-, макро- та 

мезорівнях 

 

Аквакультура (включаючи прісноводну аквакультуру) протягом останніх 

10 років постійно зростає. Це надзвичайно різноманітна галузь, дизайн та 

розміщення окремих ферм залежить від виду, методів ведення господарства, 

умов навколишнього середовища та техніки управління. Зазвичай розрізняють 

екстрактивну аквакультуру (морські водорості та двостулкові молюски) та 

аквакультуру, що харчується (риба). Хоча перший вимагає відносно низького 

обслуговування, другий вимагає щоденного втручання, такого як годування, і 

зазвичай включає морські клітки. Основним викликом активізації виробництва 

всіх видів аквакультури є відсутність вільного простору в прибережних 

захищених районах. 

Культура морської та анадромної риби на фермах з морськими клітинами 

широко поширена в Європі (наприклад, Норвегія, Шотландія, Ірландія, Данія, 

Фарерські острови, Греція, Іспанія, Італія, Франція та інші). У Північній Європі 

лосось є домінуючим видом; у південних країнах ЄС, зокрема Середземномор'ї, 

морський лящ та морський окунь є основними вирощуваними видами4. Що 

стосується молюсків, на узбережжі Атлантики Іспанії, Португалії та Франції та 

в інших частинах Європи існують великі культури. У 2015 році аквакультура 

становила п'яту частину загального рибогосподарського виробництва ЄС, що 

призвело до загальної вартості 4,1 млрд. євро. Великобританія, Франція, 

Іспанія, Греція та Італія мають найбільші частки цієї вартості, хоча Норвегія на 

сьогодні є найбільшим виробником аквакультури в Європі, перевищуючи ЄС за 

обсягом та вартістю. 
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У Сполучених Штатах морська аквакультура виробляє численні види, 

включаючи устриці, молюски, мідії, креветки, морські водорості та рибу, таку 

як лосось, чорноморський окунь, соболя, жовтохвіст та помпано. Існує багато 

способів вирощування морських молюсків, включаючи «висівання» дрібних 

молюсків на морське дно або шляхом їх вирощування в донних або плавучих 

клітках. Вирощування морської риби, як правило, проводиться в чистих загонах 

у воді або в резервуарах на суші. Прісноводна аквакультура США виробляє такі 

види, як соми та форель. Прісноводна аквакультура в основному відбувається у 

ставках чи інших рукотворних системах. 

Коли в 60-х роках у Норвегії розпочалася аквакультура, підприємці 

віддавали перевагу своїм фермам поблизу берега для зручного доступу. Коли 

стали доступні більші штифтові мережі (глибина від 5 до 50 метрів і діаметр 

160 м), ферми перейшли до глибших вод. Більш суворе регулювання, нова 

технологія годівлі (за допомогою трубок від плавучої баржі) та необхідність 

більш скоординованої логістики призвели до появи нинішнього третього 

покоління ферм. Вони різняться за розміром та глибиною залежно від виду 

риби та доступного простору. Зазвичай великі жорсткі клітини - кожна 

діаметром близько 51-83 м, здатні вмістити багато тисяч риб - стоять на якорі 

на дні моря, але можуть рухатися вгору і вниз по товщі води. Вони прикріплені 

до буїв на поверхні, які часто містять механізм подачі та зберігання 

обладнання. Ця технологія дозволяє мінімізувати хвильові ефекти. Автономний 

моніторинг та годівля також можуть зменшити втручання суден, що 

займаються аквакультурою, на рекреаційні човни та судноплавство. 

Більшість морських клітин добре видно з поверхні води. Мідії та 

водорості менш помітні. Це пов’язано з тим, що мідії та інші молюски 

вирощують під водою або, можливо, на мідійських плотах у районах з 

відповідним рівнем солоності. 

Культури мідій, устриць та інших молюсків зазвичай потребують більше 

місця, ніж ферми з морськими клітинами. Морські клітки, як правило, займають 

1-5 га на установку, хоча розміри ферм можуть значно відрізнятися залежно від 
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масштабу експлуатації. З точки зору відстані кліток, достатня відстань потрібна 

для проходження суден для обслуговування. 

Фізичні фактори, такі як температура води, океанічні течії, сонячне світло 

та наявність їжі та поживних речовин, мають прямий вплив на ріст видів 

аквакультури. Тому компанії шукають фізичні "супер-місця" для ферм. 

Розташування ферми також може мати значний вплив на вартість фермерських 

робіт. Фактори актуальності включають глибину, відстань від порту (та 

супутньої інфраструктури та переробних потужностей), хвильові умови та 

штормову активність, що все змінює транспортні витрати, робочу силу, 

будівництво та обслуговування. Це робить далеко офшорне землеробство 

досить дорогим. Незважаючи на те, що вони не можуть зменшити загальні 

витрати, використання нових підводних клітин, призначених для морського 

використання, та глибин води, наприклад 40 метрів можуть дозволити 

фермерам розвивати аквакультуру на більш відкритих та незахищених 

морських ділянках. 

«Сільське господарство є одним із стратегічних секторів української 

економіки. Сектор складає майже 14% ВВП, у роботі сільського господарства 

було залучено 17% усієї робочої сили у 2016. Аквакультура є частиною 

сільського господарства, що оцінюється у близько 3 мільйони доларів (0,3% від 

усього сільського господарства). Історично, виробництво у сфері аквакультури 

в Україні було одним з найрозвиненіших серед колишніх республік СРСР. 

Україна володіла усіма необхідними елементами для виробництва риби та 

морепродуктів, включаючи промислове рибальство та обробку риби, 

відновлення та захист запасів риби, центри з розведення риб. Рівень 

продуктивності ставків для розведення риб перевищував середній показник по 

СРСР. Однак, після розпаду Радянського Союзу загальне виробництво у сфері 

аквакультури знизилось на 60% протягом першого року. Із того часу імпорт 

став основним джерелом забезпечення потреб населення України рибою та 

морепродуктами. Враховуючи попередні обсяги виробництва, Україна володіє 

усіма необхідними передумовами для того, щоб стати одним з головних 
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виробників продукції у галузі аквакультури. Аналіз проблем бізнесу надає 

додаткову інформацію щодо потреб галузі, зокрема про зміну регуляторної 

політики щодо промислового рибальства; співпраця з урядом щодо 

інвестування або відкриття спільних проектів; оптимізація системи навчання 

для підготовки працівників у сфері аквакультури; боротьба з хабарництвом та 

крадіжками» [1].  

Внутрішній український ринок риби та рибних продуктів, за оцінками, 

складав приблизно від 500 000 до 550 000 тонн. Структура його у відсотковому 

вираженні була такою: аквакультура - 5 відсотків, рибальство (у всіх водних 

об’єктах, включаючи відкрите море) - близько 12 відсотків, імпорт - 83 

відсотки. За останні роки відбулося базове збільшення стандартних товарів, 

доступних на внутрішньому ринку, за рахунок імпорту, який є наслідком 

падіння риболовлі далеким океанічним флотом України. Як результат, майже 

все вітчизняне виробництво аквакультури споживається на місцевому ринку, а 

не експортується. Оскільки вирощування риби у ставках має сезонний характер 

і дуже залежить від кліматичних умов, ціни на продукцію аквакультури також 

піддаються сезонним коливанням. В середньому оптова ціна на звичайного 

коропа високої якості досягає 1,7 дол. США / кг, товстолобика менше 1 дол. 

США / кг, тоді як в той же час ціна на райдужну форель або веслоногу може 

становити 5-8 дол. /кг. В основному виробництво аквакультури здійснюється 

виключно на основі живої риби, при цьому рослиноїдна риба частково 

використовується для переробки, переважно для виробництва консервів та 

копченостей. 

Риба - традиційна їжа для населення України. Річний рівень споживання 

рибних продуктів у країні відносно стабільний протягом останніх років і в 

2015-2016 рр. Становив близько 10-11 кг. Продукція аквакультури досить 

дешева і доступна для більшості населення України. 

У 2018 році імпорт риби, рибної продукції та інших водних біоресурсів в 

Україну склав 379,5 тис. тонн, що на 15,8 % більше, порівняно з минулим 
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роком. Сума імпортованої продукції збільшилась на понад 108 млн дол. США 

та становить 635,8 млн дол. США, що більше на 20,5 %, ніж у 2017 році (рис. 

2.1). Зростання обсягів імпорту риби та рибної продукції обумовлене 

збільшенням купівельної спроможності населення України [2]. 

 

Рис. 2.1 Обсяг Імпорту риби, рибної продукції та інших водних ресурсів [2] 

 

«За попередніми даними, у зв’язку із збільшенням постачання 

імпортованої рибної продукції у 2018 році в Україні спостерігалось підвищення 

фонду споживання риби та рибопродукції до 511 тис. тонн, що становило 

близько 12,1 кг на душу населення. У 2017 році ці показники складали 457 тис. 

тонн та 10,8 кг відповідно. Середні споживчі ціни на рибу та рибопродукти, за 

даними Державної служби статистики України, у 2018 році збільшились на 9,3 

%. В основному підвищились ціни на копчену скумбрію (+17,7%), живу або 

охолоджену рибу (+11,3%) та морожену рибу (+10,3)» [3]. 

«В 2020 році Україна експортувала риби та морепродуктів на 52,4 млн. 

доларів США, що на 13,2% більше, ніж в 2019 році (46,3 млн. дол. США). 

Також у 2020 році рекордно зросло споживання риби в Україні. Згідно з даними 

Державної митної служби України, у 2020 році імпортовано 411 000 тонн риби 

та морепродуктів на значну суму в розмірі 804 млн. доларів США, що майже на 

60 млн. доларів США більше, ніж роком раніше. Таким чином, середнє 

споживання на людину в рік наблизилось до 15 кг» [4] . 

«На озерах і водосховищах (їх частинах) України працюють спеціальні 

товарні рибні господарства (СТРГ), що поєднують елементи аквакультури і 

промислового вилову. У 2019 році на загальній площі 147,5 тис. га водного 
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дзеркала діяли 433 СТРГ, з яких вилов проводили лише 324. Всього у 2019 році 

в режимі СТРГ добуто майже 8,3 тис. тонн водних біоресурсів, що на 14,7% 

більше, ніж у 2018 році. Протягом 2019 року скасовано 125 Режимів СТРГ, при 

цьому 55 – за поданням територіальних органів Держрибагентства  за 

невиконання вимог Режимів СТРГ» [5]. 

«За даними Держстату вартість експорту риби, рибної продукції та інших 

водних біоресурсів у 2019 році збільшилася на 9,2 млн дол. США, що на 24,9% 

перевищує показник 2018 року. Всього протягом 2019 року експортовано 11,8 

тис. тонн риби та продукції з водних біоресурсів на загальну суму 46,4 млн дол. 

США. Щодо географічного розподілу: близько 37% експортних поставок риби 

та інших водних біоресурсів у 2019 році здійснено до країн Європи (Данія, 

Німеччина, Франція, Литва та інші), 29% - до країн Азії (Туреччина, Корея, 

Грузія та інші), 30% -  до країн СНД (Молдова, Азербайджан, Білорусь та 

інші)» [3]. 

«ТОП-5 країн експортерів рибної продукції в Україну (в тоннажі): 

1. Норвегія - 18,6% або 77 000 тонн. 

2. Ісландія - 13,6% або 56 000 тонн. 

3. США - 8,6% або 35 000 тон. 

4. Естонія - 8,1% або 33 000 тонн. 

5. Канада - 5,4% або 22 000 тонн» [6]. 

«У 2019 році імпорт риби, рибної продукції та інших водних біоресурсів в 

Україну склав 399,1 тис. тонн, що на 5,2% більше ніж у 2018 році. Сума 

імпортованої продукції збільшилася майже на 117 млн дол. США та становить 

753,2 млн дол. США, що на 18,5% більше, ніж у 2018 році. Головними 

імпортерами водних біоресурсів в Україну є Ісландія, Норвегія та Естонія 

(45,2%). Крім зазначених країн, поставки у великих обсягах імпортної 

рибопродукції здійснюються з США, Латвії, Канади, Іспанії, Китаю та 

Великобританії [7]. 

«Протягом більше 60 років темпи зростання видимого споживання 

харчової риби в світі значно перевищували темпи зростання населення. У 1961-
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2017 роках загальний обсяг її споживання в середньому становив 3,1% на рік, 

випереджаючи темпи річного приросту населення (1,6%). Середньорічні темпи 

зростання цього показника випереджали також швидкість росту споживання 

всіх інших тваринних білків – м'яса, яєць, молока і т.д. (в середньому 2,1% на 

рік), м'яса всіх наземних тварин в сукупності (2,7% в рік) та в розбивці по 

групах (м'ясо великої рогатої худоби, баранина і козлятина, свинина), за 

винятком птиці, споживання якої збільшувалась на 4,7% в рік. 

Згідно звіту ФАО за 2020 рік, споживання харчової риби на душу 

населення збільшилася з 9,0 кг (в еквіваленті живої ваги) в 1961 році до 20,3 кг 

в 2017 році, тобто в середньому росло приблизно на 1,5% на рік, при цьому 

річне зростання загального споживання м'яса за цей період становило 1,1%. 

Таким чином, за результатами 2020 року середнє споживання риби в світі на 

людину в рік склало 21,2 кг (щорічний приріст становить близько 0,3 кг). У 

Європі цей показник становить у середньому близько 22 кг» [4]. 

«Загальний фонд споживання риби в Україні за 2020 рік становить 

близько 550 000 тонн риби і морепродуктів. 

550 000 000 кг / 37 000 000 чоловік = майже 15 кг на людину в рік. 

Динаміка позитивна і українці все більше віддають перевагу рибі 

та морепродуктам. Але ми все ще відстаємо від середнього споживання 

по Європі (22 кг) та рекомендованої норми Всесвітньої організації охорони 

здоров'я (20 кг). В 2020 році Україна експортувала риби та морепродуктів 

на 52,4 млн. доларів США, що на 13,2% більше, ніж в 2019 році (46,3 млн. Дол. 

США)» [4]. 

«Динаміка останніх 5 років свідчить про зростання інтересу у споживачів 

до риби та морепродуктів. Учасникам ринку (імпортерам, виробникам, 

ритейлу) слід підтримувати цей тренд як за рахунок розширення асортименту, 

так і за рахунок комунікації зі споживачами, в тому числі через онлайн-ресурси, 

поступово розвиваючи та формуючи культуру споживання риби та 

морепродуктів в Україні» [6] 
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Таблиця 2.1.  

Обсяг добутих водних біоресурсів за рибальськими районами промислу, т 

Регіон промислу Водні біоресурси Риба Інші водні 

біоресури 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Усі регіони 

промислу 86222,5 

92682,0 64737,9 58095,8 21484,6 34586,2 

Аквакультура 13576,6 12675,4 13569,8 12667,7 6,8 7,7 

Внутрішні водні 

об’єкти 46819,8 

22928,7 42760,4 22595,1 4059,4 333,6 

Зона Азовського 

моря 7150,6 

15082,9 7147,4 15063,7 3,2 19,2 

Зона Чорного 

моря 

 к к 7769,3 к к 

Джерело: [4] 

 

«У 2019 році загальний вилов риби та інших водних біоресурсів 

підприємствами рибної галузі України збільшився на 9,6% в порівнянні з 2018 

роком. Так, протягом 2019 українські рибалки виловили 97,1 тис. тонн риби та 

інших водних біоресурсів. У 2018 році цей показник становив 88,6 тис. тонн» 

[4]. 

«Зокрема, промисловими рибалками в рибогосподарських водних 

об'єктах та на континентальному шельфі України виловлено 51,5 тис. тонн 

водних біоресурсів (+ 2,2% у порівнянні з 2018 роком): 

- в Чорному морі - 14 128 тон (64%); 

- в Азовському морі - 16 063 тонни (-24,8%); 

- в Причорноморських лиманах - 70 тонн (-85,4%); 

- в річці Дунай - 561 тонна (+ 120,7%); 

- в низов'ях р. Дністер з лиманом і Кучурганському водосховищі - 2581 

тонна (+ 25,9%); 

- в Дніпровсько-Бузької системі - 3885 тонн (-8%); 

- у водосховищах річки Дніпро - 13959 тонн (6%):  
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Київське водосховище - 1379 тонн,  

Канівське - 859 тонн,  

Кременчуцьке - 5197 тонн,  

Кам'янське - 2497 тонн,  

Дніпровське – 1163 тонни,  

Каховське - 2 862 тонни; 

- в інших водоймах - 226 тонн (+ 1,8%)» [4]. 

Графічне представлення закономірності зміни обсягів вилову водних 

біоресурсів в Україні (рис. 2.2), виконане в середовищі табличного процесора 

Microsoft Excel та програми Предказ дає можливість спрогнозувати на кінець 

2021 року вилов водних біоресурсів на рівні 84312,65 тонн.  

 

Рис. 2.2. Закономірність зміни обсягів вилову водних біоресурсів в 

Україні 

Джерело: побудовано автором за даними [Державна служба статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/] 

Закономірність зміни обсягів вилову водних біоресурсів змодельована за 

допомогою полінома третього порядку з рівнем достовірності апроксимації R2 
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= 0,9117. Ураховуючи змінність полінома, можливо передбачити, що якщо і 

надалі буде зберігатися попередньо сформована закономірність і коливність 

ознак, то з графіка тренду видно, що піде спад обсягів вилову водних 

біоресурсів. Це підтверджує необхідність вживання додаткових заходів для 

розвитку сфери водних біоресурсів. 

Підвищення рівня вилову біоресурсів України можливе за рахунок 

розвитку перспективних для марикультури регіонів України, а разом з тим і 

стимулюванням створення підприємств морських ферм. Необхідно відзначити, 

що малий бізнес дуже важливий у побудові нової для України галузі – 

марикультури. Тому необхідна всебічна підтримка з боку держави та 

контролюючих органів та моніторинг результатів діяльності таких підприємств. 

Розглянемо динаміку та прогнозування зміни та структури добування водних 

біоресурсів (таблиця 2.2.).  

Таблиця 2.2 

Динаміка та прогнозування зміни та структури добування водних 

біоресурсів 

 

Добування водних 

біоресурсів, т У т.ч. риби, т 

Питома вага вилову риби у 

загальній структурі,% 

1996 390819 376424 96,32 

1997 419971 411742 98,04 

1998 386097 379234 98,22 

1999 341977 332199 97,14 

2000 350087 346699 99,03 

2001 333363 310451 93,13 

2002 293205 253847 86,58 

2003 248176 222385 89,61 

2004 225905 195067 86,35 

2005 265585 234185 88,18 

2006 228840 202231 88,37 

2007 213669 198335 92,82 

2008 244527 220543 90,19 

2009 256853 238600 92,89 

2010 218681 215017 98,32 

2011 211182 205285 97,21 

2012 203926 195490 95,86 

2013 225802 216354 95,82 

2014 91252 80958 88,72 

2015 88552 73963 83,52 
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2016 88443 78490 88,75 

2017 92645 81875 88,37 

2018 86222,5 64737,9 75,08 

2019 92682,0 58095,8 62,68 

2020 76508,1 48228,6 63,04 

2021* 84312,65 69718,07 82,69 

2022* 73990,37 60243,06 81,42 

2023* 69739,30 57733,01 82,78 

*Прогноз побудований автором за допомогою Microsoft Excel Предказ 

Джерело: згруповано автором за даними [3] 

 

За даними таблиці, бачимо зміну  добування водних біоресурсів в 

позитивну сторону, при цьому останнім часом, звернемо увагу, що з 2013 року 

значно скоротився вилов. Так, починаючи з 2013 року до 2020 року добування 

водних біоресурсів  скоротилося у 3 рази, при цьому вилов риби у 4,48 разів.  

В Україні значно скоротилося добування водних біоресурсів за період 

дослідження з 390819 тон у 1996 року до 76508,1 тон у 2020 році, або на 

314310,9 тон. При цьому добування риби скоротилась з 376424 тон у 1996 році 

до 48228,6 тон у 2020 році, або на 328195,4 тон. Визначаємо, що найбільша 

питома вага у структурі добування водних біоресурсів припадає на вилов риби 

96,32-63,04%%. 

Побудований прогноз за допомогою Microsoft Excel Предказ показує на 

позитивну динамку щодо збільшення добування  водних біоресурсів у 2021 

році до 84312,65 тон та риби до 69718,07 тон. Однак починаючи з 2022 року 

відбувається поступове скорочення добування  водних біоресурсів. 

«У районі дії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики 

(CCAMLR) судами під державним прапором України в минулому році 

видобуто 22,4 тис. тонн водних біоресурсів, що перевищило показник 2018 

року на 48,7% (15,1 тис. тонн). Також в 2019 році виловлено 14959 тонн 

товарної продукції аквакультури: в ставках - 13544 тонн, в садах - 21,4 тонни, в 

басейнах - 527,5 тонн, в акваріумах - 117,3 тонн, в інших водних об'єктах - 749, 

6 тонн. Крім того, на озерах і водосховищах (їх частинах) України працюють 

спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ), що поєднують елементи 
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аквакультури і промислового вилову. Всього в 2019 році в режимі СТРГ 

видобуто понад 8,2 тис. тонн водних біоресурсів, що на 14,7% більше, ніж в 

2018 році. Слід брати до уваги, що в Україні зберігається проблема 

браконьєрства і так званого ННН-рибальства (неконтрольоване, непідзвітність, 

незаконне) і тому частина продукції залишається в тіні, не потрапляючи в 

офіційну статистику. За різними оцінками це може бути від 45 000 до 90 000 

тон, які також можуть потрапляти на ринок. Практично кожен день 

Госрибагентсво рапортує про затримання браконьєрів рибної продукції в 

водойм України. Таким чином, реальний обсяг української рибної продукції, 

який потрапляє на продовольчий ринок країни, може становити близько: 135 

000 - 180 000 тонн. Зупинимося на середньому значенні - 150 000 тонн» [4]. 

«Взявши до уваги досвід у сфері аквакультури найбільш розвинених 

європейських та азійських держав сьогодні Україна формує нові засади 

розвитку вітчизняної аквакультури. Суть її полягає у запровадженні 

ефективних ринкових механізмів виробництва, збільшенні сектору малого та 

середнього приватного підприємництва (в тому числі рибницьких господарств 

сімейного типу), застосування новітніх ефективних ресурсоощадних технологій 

вирощування живої риби та інших гідробіонтів. Ймовірно за таких обставин 

сегмент великих повносистемних рибницьких господарств, які працюють за 

принципом «від ікринки до товарної риби» буде скорочуватися, водночас 

сегмент малого та середнього виробника, який спеціалізується лише на 

товарному вирощуванні (від зарибка до риби товарної ваги) збільшуватиметься; 

відбуватиметься також фрагментація виробництва в залежності від зовнішніх 

умов території, потреб ринку, асортименту продукції та цінової політики. 

Очевидно, що майбутнє української аквакультури визначатиметься 

запровадженням нових ринкових відносин між суб’єктами рибогосподарської 

діяльності, ефективними технологіями та конкурентною продукцією» [8]. 

Для розвитку аквакультури в Україні необхідна наявність двох основних 

передумов. Перша – це зростаючий споживчий попит на прісноводні види риб, 

на вирощуванні  яких  в  основному  ґрунтується не  розкритий  потенціал  
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рибного  промислу  у внутрішніх  водоймах.  Друга  –  реалізація  комплексу  

заходів  щодо відновлення  ресурсного  та  виробничого  потенціалу рибної  

галузі.  Зокрема,  слід  відмітити  доцільність створення сприятливого 

економічного середовища для  залучення інвестицій у впровадження новітніх 

ресурсозберігаючих технологій інтенсивного ставового, садкового, річкового та 

басейнового  рибництва. При  цьому  потрібно:  прийняття  державної  цільової 

програми, для  забезпечення  пільгового  кредитування рибогосподарських  

підприємств  з  метою  оновлення матеріально–технічної  бази,  відновлення  

водних об’єктів  та  гідротехнічних споруд;  розвиток  збутової інфраструктури, 

спрямованої на  реалізацію  продукції за  прямим  каналом  від  виробника  до  

споживача для більш  вагомішого  впливу підприємств  на  ціну реалізації,  що  

в  результаті  сприятиме зниженню  споживчих цін на рибу для населення [9]. 

З огляду на те, що сектор аквакультури в Південно-Східній Азії сильно 

активізувався з негативними наслідками, прозвучали заклики докласти більше 

зусиль, щоб зробити цей процес стійкою інтенсифікацією. Концепція стійкої 

інтенсифікації, яка широко використовується в сільськогосподарських 

дослідженнях, походить від аналізу, що для досягнення продовольчої безпеки 

необхідно збільшувати виробництво продуктів харчування, але це повинно 

бути досягнуте без негативних зовнішніх ефектів, застосовуючи більш 

інтегрований підхід, який охоплює екологічний вимір сільського 

господарства. Стверджувалося, що для стійкої інтенсифікації необхідний цілий 

ряд технологічних та соціально-інституційних інновацій та залучення різних 

груп зацікавлених сторін. 

Отже, для розуміння шляхів стійкої інтенсифікації необхідний підхід, 

який враховує складні взаємодії між технологічним, соціальним та 

інституційним вимірами, застосовуючи системний підхід до інновацій. Однак 

нещодавній систематичний огляд підходів до інновацій в аквакультурі показав, 

що до інновацій у цій галузі підходять переважно з технологічної точки зору та 

зосереджуються на розумінні причин прийняття / невпровадження технологій 

окремими фермерами на рівні фермерських господарств. Тим часом інтеграція 
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систем виробництва аквакультури у глобальні ланцюжки створення вартості, 

вплив міжнародних стандартів та національної політики на виробничі системи  

та зв’язок виробничих систем із ширшою соціально-екологічною системою  

впливають на сталу інтенсифікацію, закликаючи до більш системного підходу 

до інновацій в аквакультурі. Як зазначили Джоффре та ін.  стверджують, що 

застосування системних моделей оцінки для виявлення бар'єрів на шляху 

інновацій у системах аквакультури було обмеженим. Враховуючи, що 

аквакультуру можна розглядати як форму вирощування тварин, ми вважаємо за 

доцільне використовувати системи системного аналізу, засновані на мисленні 

інноваційних систем, що застосовуються в сільському господарстві, для оцінки 

систем аквакультури. 

Наслідуємо ідеї мислення аграрних інноваційних систем, в якому 

інновації сприймаються та аналізуються як трансформаційний процес як 

технологічного, так і нетехнологічного (інституція, нормативна база, соціально-

культурні норми , і культура) зміни в аграрних системах. Шпедінг визначає 

аграрні системи як операційні підрозділи сільського господарства, включаючи 

всіх суб'єктів та організації на місцевому, регіональному та національному 

рівнях, які беруть участь у виробництві, переробці та комерціалізації 

сільськогосподарських товарів. Отже, їх можна вважати виробничими 

системами та ширшими ланцюгами створення вартості, в які вони 

вбудовані. Інновації в сільськогосподарських системах відбуваються на різних 

рівнях (наприклад, фермерські господарства, громади, регіони) і часто 

вимагають вирішення обмежень, що перевищують рівень фермерських 

господарств, щоб створити сприятливе середовище для інновацій та 

впровадження технологій на фермах.  

Подібно до сільськогосподарського сектору, на системи виробництва 

аквакультури та ланцюжки створення вартості продуктів, що експортуються, 

значний вплив мають норми безпеки харчових продуктів та якість продукції з 

розробкою стандартів якості. Отже, навіть якщо фермерські господарства 

займають центральне місце в інноваційному процесі, аналіз обмежень для 
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інновацій вимагає системи, яка не тільки охоплює економічні чи технічні 

виміри, але також інтегрує біофізичні, інституційні та ринкові 

структури. Таким чином, інновації є результатом багатосторінкового процесу 

суб'єктів, пов'язаних з цими вимірами, включаючи різних учасників ланцюжка 

створення вартості та їх ширше середовище регулювання та підтримки, які 

потім спільно формують інноваційну систему аквакультури. 

Для нашого аналізу ми використовуємо аналітичну основу, засновану на 

мисленні інноваційних систем, що дозволяє проводити систематичний аналіз та 

класифікацію усталених категорій обмежень (також згадуваних як слабкі 

сторони, збої або проблеми) в інноваційних системах, і що пов’язує це із 

зацікавленими сторонами спричинити або відтворити ці обмеження. Ця 

аналітична основа є повторенням мислення інноваційних систем, що 

спирається на такі основні роботи, як роботи Лундвала [10], Досі [ 11] та 

Малерби [12], які також враховують підхід до аграрних інноваційних систем 

[13]. 

Враховуючи подібність між системами сільськогосподарського 

виробництва та виробництва аквакультури та ланцюгами створення вартості, 

ми вважали цю структуру доцільною для багатовимірного аналізу обмежень, 

що перешкоджають інноваційним процесам, пов’язаним із функціонуванням 

інноваційної системи аквакультури. Ми використовуємо основи, як 

застосовувались раніше в сільськогосподарському контексті, але в цьому 

випадку новинка полягає в першому застосуванні до вирощування 

креветок. Раніше робота над інноваційними системами в аквакультурі була 

зосереджена головним чином на аналізі організацій, що підтримують інновації, 

таких як науково-дослідні, дослідницькі та навчальні організації, і не 

використовувала цю всеосяжну аналітичну базу. Подібні рамки, засновані на 

тих же принципах, нещодавно використовувались при аналізі аквапоніки [14]. 

Нами застосовано двоступеневий аналітичний підхід. На першому 

аналітичному етапі обмеження та причини, що стоять за ними, класифікуються 

на п’ять категорій структурних елементів, що впливають на функціонування 
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інноваційної системи до певної мети (у даному випадку - сталого посилення 

систем аквакультури), а саме обмежень у фізичному та інфраструктури знань, 

обмеження , пов'язане з жорсткими і м'якими установами, а також обмеження в 

взаємодіях і структурі ринку (таблиця 2.2). Ці обмеження можуть стосуватися 

замкнутості поточної системи та жорсткості щодо змін або недоліків в 

організації інновацій. Використання аналітичної основи, що включає ці 

категорії обмежень, дозволяє проводити системний аналіз обмежень, не 

обмежуючи аналіз лише технічним або соціально-економічним 

виміром. Недавні дослідження в секторі аквакультури показують важливість 

включення в аквакультуру також інституційних та біофізичних вимірів [15]. 

Таблиця 2.2 

Категорії обмежень, що стосуються структурних елементів інноваційної 

системи, що перешкоджають інноваціям в аквакультурі 

Структурний 

елемент 

Обмеження 

Інфраструктура Фізична (дороги, канали, залізниця, електромережа) та 

інфраструктура знань (наприклад, центри розширення та 

НДДКР). Інфраструктури можуть бути відсутніми або непридатними 

для поточного контексту, потреб та проблем. Витрати на розробку, 

вдосконалення чи адаптацію цієї інфраструктури занадто високі, і їх 

не можуть оплатити окремі учасники системи або не можуть швидко 

змінюватись, тим самим заважаючи інноваціям. У випадку з таким 

сектором, який базується на природних ресурсах, таким як 

аквакультура, це може також включати екологічну інфраструктуру. 

Жорсткі 

установи 

Офіційні правила, закони, нормативні акти та галузеві стратегії, які 

або відсутні, або не працюють, або недостатньо 

скоординовані. Відсутність регулювання або відсутність регулювання 

заважає інноваціям, підтримуючи існуючі (погані) практики. Занадто 

жорстка політика чи правила стримують інновації, оскільки вони 

стримують розвиток новинок. Відсутність координації нормативно-

правової бази може призвести до неефективного правозастосування, 

не підтримати інновації, сприяючи збереженню існуючого стану, або 

спричинити невизначеність для суб'єктів інноваційної діяльності. 

М'які заклади Цінності, неписані правила та норми ілюструються: «спосіб ведення 

бізнесу», утримання учасників у повторюваних практиках та звичках, 

що заважають змінам. Вони також можуть вплинути на співпрацю 

щодо інновацій. 

Взаємодія Або занадто сильна, або занадто слабка взаємодія між акторами. За 

занадто сильної взаємодії актори замикаються у стосунках, які 

перешкоджають новим ідеям та виключають потенційну нову 

співпрацю. І навпаки, слабка взаємодія стосується незв’язаних (або 

недостатньо пов’язаних) суб’єктів, що перешкоджають обміну 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13593-018-0511-9#Tab1
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знаннями та поєднанню знань та ресурсів. Ці два обмеження вказують 

на необхідність збалансованої взаємодії між відкритістю та закриттям, 

неформальною або формалізованою взаємодією, довірчими 

відносинами чи контрактами. 

Структура 

ринку 

Організація ланцюжка створення вартості та відносини між 

суб'єктами, такі як монополія, відсутність прозорості або 

неефективний обмін ринковими знаннями між суб'єктами можуть 

перешкоджати ініціативам. 

Джерело: (запропоновано  автором) 

 

Далі необхідно дослідити обмеження та основні причини, що заважають 

інноваціям ставати стійкою інтенсифікацією, перш ніж ми обговоримо, як ці 

обмеження взаємодіють, створюючи механізми блокування (Рис 2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3 Обмеження, які заважають стійкій інтенсифікації (розробка 

автора) 
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Схема виявляє, що основними проблемами, що зачіпають виробників 

морепродукції та стійку інтенсифікацію, є технічні, біофізичні, ринкові та 

соціально-культурні фактори. Використовуючи аналітичну основу, ми 

визначаємо та класифікуємо обмеження, що стосуються цих проблемних 

питань та їх основних причин у різних частинах системи та виробляються / 

відтворюються різними зацікавленими сторонами (Додаток А, таблиця А.1). 

Дослідження інновацій в аквакультурі охоплюють широкий спектр 

підходів. Аналіз на рівні ферми - це як звичайний рівень аналізу в аквакультурі, 

так і запропонований рівень втручання для досягнення стійкої 

інтенсифікації. Однак основним теоретичним наслідком нашого дослідження є 

те, що важливо поглянути на різні рівні (ферма, ланцюжок створення вартості, 

політичне середовище) та виміри в системах аквакультури та ланцюгах 

створення вартості, використовуючи підхід до інноваційних систем 

аквакультури. 

Основним наслідком аналізу обмежень в інноваційній системі 

аквакультури, що заважає стійкій інтенсифікації, є те, що для стійкої 

інтенсифікації потрібно кілька заходів, що перевищують рівень фермерських 

господарств. Необхідно враховувати зв’язок системи виробництва із ширшою 

екосистемою, коли метою є досягнення стійкої інтенсифікації шляхом 

підтримки ландшафтного підходу до неї. Крім того, необхідна краща 

просторова організація фермерських господарств для вдосконалення 

управління водою та хворобами та обмеження концентрації інтенсивних ферм у 

районі без належної інфраструктури.  

Для вирішення виявлених проблем необхідно сприяти діалогу із 

зацікавленими сторонами щодо чотирьох основних сфер. По-перше, необхідно 

реагувати на технічні проблеми на рівні ставків і підтримувати 

загальносистемну зміну парадигми у способі вирощування креветок дрібними 

фермерами. По-друге, слід посилити діалог між учасниками сектору, щоб 

реагувати на проблеми якості. По-третє, політика повинна бути спрямована на 

підтримку ландшафтного підходу до аквакультури. По-четверте, повинні бути 
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визначені ролі та відповідальність різних установ, що беруть участь у контролі 

та регулюванні сектору та ланцюжка створення вартості. 

“Конкурентоспроможність промислової аквакультури сумнівів не 

викликає. Сенс товарної аквакультури полягає в отриманні затребуваною на 

ринку рибної продукції, обсягів якої недостатньо або яку неможливо отримати, 

здійснюючи рибальство в природному середовищі існування. Виробництво 

неконкурентної продукції в аквакультурі неможливо, як і в будь-якому іншому 

бізнесі. Немає сенсу вирощувати низькорентабельні об'єкти або об'єкти, 

собівартість яких значно перевищує собівартість продукції рибальства. 

Якість продукції також на високому рівні, оскільки вона піддається 

повноцінному контролю на всіх етапах: від висадки посадкового матеріалу до 

реалізації готової харчової продукції. Безсумнівною перевагою аквакультури є 

можливість виробляти затребувані на ринку види риби і морепродуктів в 

достатній кількості, тоді як рибальська продукція квотується і в більшості своїй 

має сезонність вилову” [16]. 

Нині ставкова аквакультура в нашій країні базується на низькому рівні 

інтенсивності вирощування традиційних ставкових видів риби. Досі у нас 

переважають екстенсивні та напівінтенсивні ставкові господарства, котрі 

працюють на технології полікультури коропа із урожайністю менше 1 тонни з 

гектара водної гладі. Використання повноцінних кормів в ставковій культурі 

майже не поширено, тоді як монокультура цінних хижих або всеїдних видів 

взагалі не поширена. Нехтування важливістю інвестицій в маркетинг та 

фінансові розрахунки для традиційних об’єктів вирощування та споживання, 

напівінтенсивна полікультура є найбільш економічно вигідною технологією 

ставкових господарств, оскільки витрати на годування можуть бути 

мінімізовані із застосуванням добрив та відходів переробки злакових (2-3 

грн/кг), котрі для коропових дають кормовий коефіцієнт (КК) 2,5-4,0, що 

призводить до витрат на годування 5-12 грн/кг риби. Застосування комбікормів 

промислового виробництва (20-22 грн/кг) для годування коропів, ймовірно, 

збільшить середню собівартість вирощування до 30-39 грн за кг при КК 1,3-1,8. 
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Світове ставкове рибництво за останніх 30 років зробило величезний крок 

вперед і зараз завдяки новим технологіям є реальна можливість збільшити 

обсяг продукції в 10-15 разів. Тобто замість 1000 кг риби з одного гектара за 

один рік ми можемо вирощувати в 10000-15000 кг риби завдяки застосуванню 

нових технологій. А ці технології не такі й уже й нові: аерація, застосування 

органічних та мінеральних добрив, ферментація кормів давно були відомі 

нашим предкам. Звісно, що технологічні рішення, як наприклад, застосування 

контролерів, котрі дають можливість контролювати рівень кисню у водоймі та 

включати аераційний пристрій, коли рівень кисню падає нижче граничного, це 

все здобутки нинішньої цивілізації і вони дають можливість значно економити 

на капітальних затратах. Те саме стосується застосовування автоматичних 

годівничок, контроль температури, pH, розчиненого амонію у воді та інших 

технологічних речей, котрі дають можливість знизити операційні затрати та 

забезпечити оптимальні умови для риби протягом всього циклу вирощування. 

Зрозуміло, що у фермерів нашої країни немає іншого шляху, ніж вже 

зараз починати задумуватися над тим, аби зробити своє господарство більше 

рентабельним та інтенсивним. Це вимагає невеликих обсягів фінансування, але 

дасть можливість заробляти в 3-4 рази з однієї одиниці площі. 

Одним із перспективних напрямків для інтенсифікації ставкової 

аквакультури є використання саджалок для вирощування хижих та всеїдних 

видів риб в полікультурі із коропом. В сажалках можна вирощувати наступні 

види риби: судак, кларієвий сом, тиляпія (в теплу пору року), сигові та лососеві 

(в зимовий період). Нам вдалося підготувати невеличку таблицю, де описано 

один із ефективних способів використання площі водного дзеркала для 

вирощування максимальної кількості риби та отримання сталого прибутку [17] 

(табл..2.1). 

Таблиця 2.1 

Інтенсифікація ставкових господарств 

Технологія  Випасна Напівінтенсивна  Полікультура саджалки 

Вид риби Коропові Коропові Кларій 

(літо) 

Коропові Форель 

(зима) 
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Щільність посадки 

(кг/га/рік) 

300 750 6400 6000 100 

Кількість корму 

(кг/га/рік) 

3060 7875 20400 - 20400 

Кормовий 

коефіцієнт 

(кг/га/рік) 

3,40 1,5 1 - 1 

Урожай риби 

(кг/га/рік) 

1200 6000 20000 12000 2700 

Аерація 

електроенергія 

(кВТ/га/рік) 

- 2500 12500 - 12500 

Ринкова ціна 

(грн/кг) 

55 55 55 55 150 

Дохід (грн/га/рік) 66000 330000 1100000 660 405000 

Вартість кормів 

(грн/га/рік) 

16320 180000 50000 330000 121500 

Вартість 

зарибку(грн/га/рік)  

16500 41250 24800  70000 

Оренда 

(грн/га/рік) 

3000 3000 3000 - - 

Заробітна плата 

(грн/га/рік) 

10000 30000 120000  60000 

Електроенергія 

вартість 

(грн/га/рік) 

0 10000 50000  25000 

Інші затрати 

(грн/га/рік) 

1200 40000 120000  10000 

ВСЬОГО 

(грн/га/рік) 

47020 304250 817800 330000 286500 

Прибуток 

(грн/га/рік) 

18980 25750 612200  118500 

Відсоток % 40,37 8,46 74,86  41,36 

Собівартість 

виробленої 

продукції (грн/кг) 

39,18 50,71 35,87  106,11 

Вартість корму 

(грн/кг) 

4 20 25  45 

Всього дохід з 1 га 730000 

Джерело: [17] 

 

Таблиця дає можливість порівняти кілька технологій по вирощуванню 

риби. І у випадку застосування сучасних інтенсивних технологій ми маємо 

можливість отримувати надзвичайно великі врожаї риби та максимально 

сконцентрувати та локалізувати виробництво риби. Ця ідея прекрасно 

підходить для об’єднаних територіальних громад, котрі мають дбати про 
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створення робочих місць та наповнення бюджету громади. А такий підхід дає 

можливість реалізувати принципи сталого розвитку громади та запустити 

процеси нарощування виробленої продукції з одного гектара водної площі. 

«Протягом 2020 року загальний вилов риби та інших водних біоресурсів 

склав 55 653 тонни. З них в Азово-Чорноморському басейні промисловими 

рибалками добуто 14 432 тонни (Чорне море – 8 982 тонни, Азовське море – 

5 450 тонн). У внутрішніх водоймах виловлено 20 451 тонну (аквакультура – 

5 100 тонн, спеціальні товарні рибні господарства (СТРГ) – 5 018 тонн, 

промисловий вилов – 10 333 тонни) (рис. 2.4). Крім того, Україна є членом 

міжнародної організації CCAMLR (Комісія зі збереження морських живих 

ресурсів Антарктики), в районі дії якої проводиться вилов суднами під 

державним прапором України. За 10 місяців 2020 року у зазначеному регіоні 

добуто 20 770 тонн антарктичного криля» [5]. 

 

 

Рис. 2.4. Обсяги вилову риби та добування інших водних біоресурсів [5] 
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Основними промисловими об'єктами для України у Чорному морі є 

шпрот, а також деякі безхребетні (рапана та креветки). 

Реальний середньорічний вилов Україною водних біоресурсів склав в останні 

роки: в Азовському морі – біля 30 тисяч тонн, та у Чорному морі – біля 7 

тисяч тонн (рис. 2.5, 2.6). Більше 22 тисяч тонн водних біоресурсів (головним 

чином, антарктичного криля) Україна отримала у 2018 році в зоні CCAMLR, де, 

крім криля, також добуваються дуже цінні види роду іклачів (біля 470 тонн 

вилову у 2018 році).  

 

 

Рис. 2.5. Динаміка вилову риб Україною в Азовському морі за 1992-2018 

рр, т [5] 
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Рис. 2.6. Вилов риб Україною у Чорному морі [5] 
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Рис. 2.7. Добування безхребетних Україною у Чорному морі [5] 

 

Інтенсифікація промислового вирощування об’єктів аквакультури має 

надзвичайно велике значення для забезпечення продовольчої безпеки нашої 

держави. І саме в розвитку цих технологій має сприяти державна політика. А 

для цього потрібно прийняти стратегічно важливі рішення та заборонити 

промисловий вилов риби у внутрішніх водоймах загального користування, бо 

це не сприяє сталому розвитку галузі рибництва [17]. 

На розвиток української аквакультури мають вплив і світові проблеми 

аквакультури, серед яких:  

1. Екологічна деградація території. Негативні наслідки для 

навколишнього середовища для аквакультури різняться. Накопичення 

поживних речовин відбувається, коли в одній зоні є висока щільність риби. 

Риби утворюють відходи, і їх відходи можуть накопичуватися поблизу 

рекреаційних зон. Це може виснажувати воду киснем, створюючи цвітіння 

водоростей і навіть свторювати мертві зони. Використання фермерами 

антибіотиків для запобігання хворобам викликало занепокоєння щодо впливу 

хімічного впливу на екосистему. Населення також переживає, що втеча 

фермерських риб призведе до того, що дика риба змагатиметься за їжу, що 

потенційно може їх знищити.  

Подолати такі наслідки можливо, і для індустрії аквакультури та 

добробуту планети було досягнуто значного прогресу в ім'я сталого розвитку. 

Регулюючі органи визнали наслідки накопичення поживних речовин та стічних 

вод, застосовуючи заходи щодо запобігання цьому. Розміщення місця 

розташування рибного господарства в районі з сильними течіями для 

розпорошення стоків, а також переміщення ферм час від часу, щоб запобігти 

впливу на певну територію більше, ніж інші, є деякими способами боротьби з 

цією екологічною проблемою. Крім того, наземна аквакультура має 

мінімальний вплив на місцеві екосистеми. Використання антибіотиків 

зменшується, і з недавніх пір для риб, що вирощуються у фермах, були 
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розроблені безпечні та ефективні щеплення, які зараз широко 

використовуються. Що стосується питання втеченої риби з ферм, яке все ще 

трапляється іноді, використання підводних камери дозволило пильно стежити 

за клітками, і дайвери регулярно оглядають ферму. 

2. Нестійкий розвиток аквакультури. Нестійкий розвиток аквакультури 

може посилити проблеми та створити нові, завдаючи шкоди нашим важливим і 

без того наголошеним прибережним районам. Потрібні альтернативи сталого 

розвитку, щоб забезпечити, що в майбутньому аквакультура може сприяти 

зростаючій потребі в морепродуктах. Стійкий розвиток включає: "управління та 

збереження природно-ресурсної бази та орієнтацію на технологічні та 

інституційні зміни таким чином, щоб забезпечити досягнення та постійне 

задоволення сучасних та майбутніх поколінь. Такі розробки зберігають землю, 

воду, рослинні та генетичні ресурси також екологічно не погіршують, 

Сприяння сталому розвитку аквакультури вимагає створення та підтримки 

"сприятливих умов", зокрема тих, що спрямовані на забезпечення постійного 

розвитку людських ресурсів та нарощування потенціалу. Кодекс поведінки 

ФАО щодо відповідального рибальства містить принципи та положення на 

підтримку сталого розвитку аквакультури. Кодекс визнає особливі вимоги 

країн, що розвиваються, і його стаття 5, зокрема, стосується цих потреб, 

особливо у сферах фінансової та технічної допомоги, передачі технологій, 

навчання та наукової співпраці. 

3. Безпечність продукції. Проблеми безпечності харчових продуктів, 

пов'язані з продуктами аквакультури, будуть різнитися залежно від регіону та 

від місця проживання і будуть залежати від способу виробництва, практики 

управління та умов навколишнього середовища. Харчові паразитарні інфекції, 

харчова хвороба, пов’язана з патогенними бактеріями, залишки агрохімікатів, 

ветеринарні препарати та забруднення важкими металами визначено 

потенційною небезпекою продуктів аквакультури. Витоки таких проблем 

безпеки харчових продуктів різноманітні, починаючи від невідповідної 

аквакультурної практики, забруднення навколишнього середовища та 
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культурних звичок приготування та споживання їжі. Таким чином, із 

зростаючим внеском аквакультури у постачання продовольчої риби, а також у 

регіональну та міжнародну торгівлю, належна оцінка та регулювання будь-яких 

проблем безпеки харчових продуктів стають все більш важливими. 

Екологічна аквакультура була визначена як «альтернативна модель 

досліджень та розробок аквакультури, яка включає технічні аспекти 

екологічних принципів та мислення екосистем в аквакультуру та стосується 

більш широкого соціального, економічного та екологічного контексту 

аквакультури». 

Основних принципів аквакультури мало: 

 Зберегти форму і функції природних ресурсів 

 Забезпечити ефективність трофічного рівня 

 Використовувати місцеві види, щоб не сприяти біологічному 

забрудненню 

 Обмінюватися практикою та інформацією у світовому масштабі 

 Забезпечити інтеграцію системи в місцеву економіку та громаду з 

точки зору виробництва продуктів харчування та зайнятості 

Екологічна аквакультура зосереджується на розвитку систем 

землеробства, які захищають середовище, в якому вони знаходяться, та 

підвищує якість цих середовищ, одночасно підтримуючи продуктивну систему 

культури. 

Для того, щоб аквакультура перетворилася на екологічно та соціально 

відповідальну діяльність з виробництва продуктів харчування, слід 

рекомендувати наступні пункти: 

 Впровадити більш екологічно стійкі практики 

 Перехід до використання закритих систем та систем з низьким 

рівнем скидання, особливо тих, що забезпечують повне утримання риби та 

відновлення або повторне використання відходів 

 Значно зменшити або усунути залежність від дикого рибальства 
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 Розвивати стійкі аквакультурні операції, що забезпечують 

довгострокові соціальні та економічні вигоди громадам 

 

2.2. Оцінювання ефективності організаційно-управлінських 

процесів впливу на регіональний розвиток рекреаційно-

туристичної сфери   

 

За даними Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), доля 

рекреаційних пропозицій у світовій торгівлі послугами перевищує 30%. Туризм 

як частина рекреаційного бізнесу сьогодні є найбільшою і найбільш динамічної 

громадянської індустрії світу. У 2017 році число міжнародних подорожей 

(включаючи поїздки з діловою метою) перевисило 815 мільйонів в рік. У 

промисловості туризму зайнято більше 200 мільйонів працівників (приблизно 

кожен двінадцятий робочий у світі), загальний оборот промисловості становить 

більш ніж 11% загальномирового валового національного продукту (За обсягом 

це переходить автомобільну, сталелітейну та нафтову промисловість, 

електроніка та сільське господарство) [18]. 

З одного боку, розвиток РТД в багатьох частинах світу став потужним 

стимулом для охорони рідкісних видів флори ті фауни і унікальних екосистем, 

адже природний туризм – це одна з небагатьох форм економічної діяльності, 

що не передбачає вилучення об'єктів живої природи (за винятком мисливського 

та рибальського туризму). Але без належного контролю та управління успіхи в 

розвитку природного туризму можуть швидко обернутися «зворотним боком». 

Значне збільшення числа прихильників природного туризму створило цілий 

комплекс проблем. Надмірний і неконтрольований потік туристів нерідко є 

причиною деградації НПС, зниження біологічного та культурного розмаїття. 

Негативні наслідки від туризму можуть поширюватися і за межі ООПТ, 

зачіпаючи інтереси навколишніх поселень [19]. 

Екологізація РТД – це процесс, що базується на засадах впровадження 

ідей по збереженню природного та історикокультурного середовища. Основна 
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мета екологізації РТД полягає у зведенні до мінімуму негативного впливу 

туристичної діяльності на процеси кругообігу речовин і енергії в природі, 

зменшенні рекреаційного навантаження на туристичні об’єкти [20]. 

Два найбільш швидко розвиваючих сектора в промисловості туризму – це 

екологічний (природний) туризм та пригодницький туризм. По даним ООН та 

ВТО, у 2017 році дохід від міжнародного екотуризму склав більше 185 

мільярдів доларів США. За експертною оцінкою, доходи від внутрішнього 

туризму за меншою мережею втроє збільшують цю цифру (в деяких 

регіональних мирах - у 5-7 раз) [21]. 

Офіційний статус екотуризм здобув  у 1990 р. Базові принципи 

екотуризму: 

1. Природоохоронний (сприяння збереженню біологічного 

різноманітності, природних територій та мінімізація впливу на ці біоценози) 

2. Екопросвітницької (підвищення рівня екологічної культури учасників 

еко діяльності) 

3. Економічно-регіонооріентірованний (підвищення рівня економічної 

стійкості регіонів і територій, залучених в сферу екотуризму) 

4. Етнографічний (сприяння збереженню традицій і культури місцевого 

населення) 

5. Філософсько-гуманістичний (сприяння усвідомленню необхідності 

зміни антропоцентричної моделі світосприйняття на біоцентричного) [22] 

Надання екскурсійних послуг в екологічному турі передбачає професійну 

екологічну підготовку інструктора або екскурсовода. Підвищення екологічної 

обізнаності, знання принципів «м'якого» природокористування в РТД має бути 

невід’ємною частиною роботи екскурсовода-інструктора, який супроводжує 

групу туристів (рекреантів). У підвищенні відповідального ставлення до 

довкілля величезну роль відіграє рекламно-інформаційна продукція. Екологічна 

обізнаність туристів зростає (або формується) завдяки буклетам і газетам, що 

видаються туристичними і природоохоронними організаціями, установами з 
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бронювання місць на транспорті, в місцях розміщення, інформаційно-

туристичних центрах, рекламних агентствах, медіа, видавництвах тощо [23]. 

Зазвичай готельний та ресторанний бізнес в РТД тісно пов’язані між 

собою. Екологізація місць розміщення туристів передбачає не тільки 

використання екологічно чистих продуктів (тут у продажу принципово відсутні 

«хімічні напої», а практикується реалізація натуральних молока, соків, напоїв), 

але й економію ресурсів через регулювання подачі тепла, електроенергії тощо. 

Деякі готелі, наприклад, готель «Alpenrose» (Німеччина) розрахований лише на 

категорію туристів, хто не палить; він має всього 120 місць, коефіцієнт його 

завантаження становить 80%. Не завжди екологізація потребує прийняття 

радикальних рішень – важливі будь-які дрібниці: автоматична сантехніка на 

інфрачервоних променях, електричні мильниці. При цьому, «екологічна 

програма» може не досягти своєї мети, якщо паралельно не використати 

письмове «виховання» гостей. Так, наприклад, прохання до клієнтів «не кидати 

на підлогу рушник, якщо він ще придатний до використання», допомагає 

заощадити не лише воду та електроенергію, а й подовжити термін «життя» 

третини рушників, що мали змінюватися і пратися щодня [24]. 

Різновиди акватуризму представлені на рис.  2.8 

 

 

Рис. 2.8. Різновиди акватуризму  

Джерело: розробка автора 
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Зовнішня торгівля туристичними послугами експорту збільшилась в 2019 

р. у порівняні з 2010 р. на 32,33%, імпорт складає значну частину надання 

туристичних послуг  (рис. 2.9, 2.10). 

 

 

Рис. 2.9. Розподіл туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, 

за метою поїздки та видами туризму у 2019 році 

Джерело: автором розраховано та побудовано за даними[25] 

 

Рис. 2.10. Динаміка експорту та імпорту послуг, пов’язаних з подорожами 

                                       України, млн. дол. США 

Інформація за 2010-2019 наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях. 

З 2014-2019 Інформація відкоригована з урахуванням умов конфіденційності відповідно до вимог 

Закану України "Про державну статистику". 

Джерело: автором розраховано та побудовано за даними Державної служби 

статистики України [25] 



95 

Відмічаємо позитивну динаміку збільшення  експорту та імпорту послуг, 

пов’язаних з подорожами України, при цьому необхідно зазначити, що 

динаміка суб’єктів туристичної діяльності значно скоротилась (таблиця 2.2).  

Таблиця 2.2 

Динаміка суб’єктів туристичної діяльності – туроператорів за 2014 -2019 

рр., одиниць  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Зміна 

(+;-) 

Україна 667 500 552 498 529 538 -129 

Автономна  

Республіка Крим … … … … … … 
  

області        

Вінницька   11 8 7 6 7 6 -5 

Волинська 15 10 4 4 3 4 -11 

Дніпропетровська 21 17 14 12 12 15 -6 

Донецька 4 2 3 – 6 3 -1 

Житомирська 4 3 3 2 3 3 -1 

Закарпатська 16 17 16 12 14 12 -4 

Запорізька 10 7 7 5 4 3 -7 

Івано-

Франківська 22 14 12 10 10 8 
-14 

Київська 5 4 6 7 6 6 1 

Кіровоградська 4 1 1 – – −   

Луганська – – – – – −   

Львівська 52 52 60 63 58 61 9 

Миколаївська 6 5 3 3 3 3 -3 

Одеська 40 24 30 20 17 13 -27 

Полтавська 1 – – – – −   

Рівненська 6 7 3 3 1 3 -3 

Сумська 5 – 1 3 3 3 -2 

Тернопільська 10 8 8 6 7 7 -3 

Харківська 9 9 11 7 4 8 -1 

Херсонська 7 4 3 2 1 2 -5 

Хмельницька 3 2 1 – 1 2 -1 

Черкаська 6 8 8 9 7 7 1 

Чернівецька 24 15 12 10 9 7 -14 

Чернігівська 1 2 2 1 1 1 - 

міста        

Київ 1207 281 337 313 352 361 -17  

Севастополь … … … … … …  

Джерело: складено та розраховано автором за даними [25] 

 

За даними Державної служби статистики України динаміка суб’єктів 

туристичної діяльності скоротилась з 667 одиниць у 2014 році до 538 одиниць у 
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2019 році. Регіональний розподіл суб’єктів туристичної– туроператорів 

показує, що у 2019 році  найбільша кількість зосереджена у м. Києві –  361 

одиниця, Львівська – 61,  Дніпропетровська – 15, Одеська – 13, Запорізька – 12 

області відповідно. Всі інші області мають менше десяти туроператорів на 

регіон. Необхідно відмити позитивну динаміку збільшення суб’єктів 

туристичної діяльності – турагентів за 2014 -2019 рр. (табл. 2.3.). 

Таблиця 2.3 

Динаміка суб’єктів туристичної діяльності – турагентів за 2014 -2019 рр., од  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Зміна 

(+;-) 

Україна 3069 2547 2803 2802 3565 3903 834 

Автономна  

Республіка Крим 
… … … … … …  

області        

Вінницька   58 52 58 60 78 81 23 

Волинська 60 53 56 53 63 85 25 

Дніпропетровська 296 277 308 313 404 414 118 

Донецька 77 21 30 42 86 91 14 

Житомирська 38 42 51 42 55 63 25 

Закарпатська 56 46 46 48 75 72 16 

Запорізька 217 124 147 147 174 143 -74 

Івано-

Франківська 
71 66 81 85 108 109 38 

Київська 96 81 110 103 202 217 121 

Кіровоградська 46 39 42 38 50 68 22 

Луганська 15 11 19 17 28 44 29 

Львівська 148 134 171 176 233 298 150 

Миколаївська 58 52 62 58 81 81 23 

Одеська 187 200 222 220 232 248 61 

Полтавська 105 88 85 91 147 150 45 

Рівненська 61 50 60 54 87 104 43 

Сумська 46 53 55 55 76 101 55 

Тернопільська 35 33 44 37 51 78 43 

Харківська 290 250 240 251 254 245 -45 

Херсонська 55 44 63 59 71 71 16 

Хмельницька 71 67 79 81 78 76 5 

Черкаська 73 63 74 81 91 103 30 

Чернівецька 44 50 54 51 67 70 26 

Чернігівська 55 52 49 50 57 56 1 

міста        

Київ 811 599 597 590 717 835 24 

Севастополь … … … … … …  

Джерело: складено та розраховано автором за даними [25] 
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В цілому, по Україні кількість суб’єктів туристичної діяльності – 

турагентів збільшилась з 3069 у 2014 році до 3903 у 2019 році. Серед лідерів 

щодо збільшення  за 2014-5019 роки кількості турагентів є Львівська 

збільшення відбулося на 150 одиниць, Київська – 121,  Дніпропетровська – 118 

області. В таких областях як Харківська та Запорізька взагалі відбулося 

скорочення  суб’єктів туристичної діяльності – турагентів. Динаміка суб’єктів 

туристичної діяльності, що здійснюють екскурсійну діяльність за 2014 -2019 рр. 

наведено у таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Динаміка суб’єктів туристичної діяльності, що здійснюють екскурсійну 

діяльність за 2014 -2019 рр., одиниць  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Зміна 

(+;-) 

Україна 149 135 151 169 199 223 74 

Автономна  

Республіка Крим … … … … … … 
 

області        

Вінницька   – 3 3 3 2 2 2 

Волинська 5 5 9 9 8 7 2 

Дніпропетровська 7 – – – – − -7 

Донецька 3 – – – 1 2 -1 

Житомирська 2 2 2 3 5 2 0 

Закарпатська 2 4 3 3 2 3 1 

Запорізька 4 9 7 8 10 7 3 

Івано-

Франківська 6 3 14 10 10 7 
1 

Київська 3 5 3 6 9 8 5 

Кіровоградська 6 6 4 5 4 4 -2 

Луганська – – – – 1 2 2 

Львівська 35 35 41 43 51 61 26 

Миколаївська 1 3 4 2 3 1 0 

Одеська 22 21 16 24 21 31 9 

Полтавська 4 3 3 2 8 − -4 

Рівненська 2 2 3 3 5 9 7 

Сумська – – 1 – – 2 2 

Тернопільська 4 2 1 2 5 9 5 

Харківська 10 5 4 5 8 8 -2 

Херсонська 8 5 6 6 8 9 1 

Хмельницька 10 9 9 9 10 10 0 

Черкаська 3 4 4 2 3 2 -1 
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Чернівецька – – – 4 1 2 2 

Чернігівська 1 1 – – – 1 0 

міста       0 

Київ 11 8 14 20 24 34 23 

Севастополь … … … … … …  

Джерело: складено та розраховано автором за даними [25] 

 

Також є позитивна динаміка суб’єктів туристичної діяльності, що 

здійснюють екскурсійну діяльність за 2014-2019 роки, їх кількість збільшилась 

на 74 одиниці. У 2019 році лідером за кількістю суб’єктів туристичної 

діяльності, що здійснюють екскурсійну діяльність залишається Львівська – 61 

одиниця, Одеська – 31 області  та м. Київ – 34 одиниці відповідно.  

Таблиця 2.5 

Динаміка та структура кількості  туристів, обслугованих туроператорами 

та турагентами у 2014 та 2019 роках  

 

2014 рік  2019 рік  

Усього % 

У тому числі обслуговані 

Усього % 

У тому числі обслуговані 

туропера-

торами 
турагентами 

туропера-

торами 
турагентами 

Україна 2425089 100,0 1644391 780698 6132097 100,0 3134115 2997982 

Автономна  

Республіка Крим 
…  … … …  … … 

області         

Вінницька   
20744 

0,86 
5206 15538 51790 

0,84 
12795 38995 

Волинська 
14593 

0,60 
3690 10903 27403 

0,45 
5052 22351 

Дніпропетровська 
56803 

2,34 
5612 51191 154215 

2,51 
9946 144269 

Донецька 
14834 

0,61 
1333 13501 32930 

0,54 
920 32010 

Житомирська 
6060 

0,25 
236 5824 21594 

0,35 
929 20665 

Закарпатська 
11625 

0,48 
4846 6779 28044 

0,46 
5675 22369 

Запорізька 
39010 

1,61 
3880 35130 56838 

0,93 
820 56018 

Івано-

Франківська 
63848 

2,63 
58473 5375 63545 

1,04 
38574 24971 

Київська 
13143 

0,54 
265 12878 86926 

1,42 
2207 84719 

Кіровоградська 
8484 

0,35 
1132 7352 18561 

0,30 
– 18561 

Луганська 
791 

0,03 
– 791 10380 

0,17 
– 10380 

Львівська 
92128 

3,80 
56327 35801 249442 

4,07 
105669 143773 

Миколаївська 
9148 

0,38 
1736 7412 25107 

0,41 
1234 23873 
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Одеська 
43382 

1,79 
17040 26342 99764 

1,63 
22600 77164 

Полтавська 
12947 

0,53 
– 12947 36847 

0,60 
– 36847 

Рівненська 
8936 

0,37 
1125 7811 31425 

0,51 
1750 29675 

Сумська 
8574 

0,35 
2895 5679 25919 

0,42 
4943 20976 

Тернопільська 
9066 

0,37 
4352 4714 24599 

0,40 
3467 21132 

Харківська 
71437 

2,95 
1135 70302 76211 

1,24 
3078 73133 

Херсонська 
15818 

0,65 
3278 12540 28113 

0,46 
2540 25573 

Хмельницька 
19027 

0,78 
6158 12869 27613 

0,45 
2122 25491 

Черкаська 
9694 

0,40 
1139 8555 39145 

0,64 
3540 35605 

Чернівецька 
16560 

0,68 
5173 11387 27198 

0,44 
1815 25383 

Чернігівська 
7689 

0,32 
126 7563 26359 

0,43 
185 26174 

міста 
 

 
   

 
  

Київ 
1850748 

76,32 
1459234 391514 4862129 

79,29 
2904254 1957875 

Севастополь 
… 

0,86 
… … …  … … 

Джерело: складено та розраховано автором за даними [25] 

 

Як показали попередні дані по найбільшій кількості суб’єктів туристичної 

діяльності лідируючи позиції займають м. Київ, Львівська та Дніпропетровська. 

Якщо розглядати динаміку та структуру кількості  туристів, обслугованих 

туроператорами та турагентами у 2014 та 2019 роках то можна побачити, що 

76,32% та 79,29% припадають на м. Київ відповідно. Львівська область у 

структурі кількості туристів, обслугованих туроператорами та турагентами у 

2014 та 2019 роках займає 3,8% та 4,07%.  Дніпропетровська область у 

структурі кількості туристів, обслугованих туроператорами та турагентами у 

2014 та 2019 роках займає 2,34% та 2,51% відповідно.  В цілому частка 

обслуговування туристів припадає всього на три області. Необхідно відмітити 

позитивну динамку в  цілому по Україні щодо збільшення кількості 

обслуговування туристів майже у два рази з  2425089 осіб у 2014 році до 

6132097 осіб у 2019 році, або на 3707008 осіб. Побудуємо рейтинг областей за 

кількістю обслуговування туристів у 2019 році (рис. 2.11).  
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Рис. 2.11. Рейтинг областей України за кількістю обслуговування туристів, 

обслугованих туроператорами та турагентами у 2019 році 

Джерело: побудова автором за даними таблиці 2.5 та [25] 

 

У рейтингу областей України за кількістю обслуговування туристів, 

обслугованих туроператорами та турагентами у 2019 році першу п’ятірку 

очолюють: м. Київ, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області. 

В першу чергу, це області мільйонщики, по другу значна кількість суб’єктів 

туристичної діяльності припадає саме на них.   

Поведінка споживачів у туризмі є продуктом і причиною політики уряду 

та промисловості. Тому для вирішення проблем, пов’язаних з ринковим 

туризмом, необхідний комплексний підхід. Туризм слід розглядати як важливу 

проблему розвитку, з якою слід активно залучати всіх зацікавлених сторін. Для 

розвитку ефективних партнерських відносин необхідно усунути дисбаланс сил 

між різними зацікавленими сторонами. 

Дії ООН щодо розвитку туризму:  

- Створити консультативну групу НУО з питань туризму для ООН для 

надання технічної підтримки, аналізу, і стратегічні поради; 
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- Створити інформаційну колегію „найкращих практик” для збору 

споживачів інформація, корисна для розуміння та позитивного впливу на 

поведінку споживачів та для зробити документацію доступною на справедливій 

основі; 

- Розпочати широку інформаційно-просвітницьку кампанію для 

висвітлення шкідливих форм туризм та наслідки, забезпечуючи інструменти 

для прийняття обґрунтованих рішень. Спочатку цільовий учасники процесів 

CSD та CBD для з'ясування ролей та відповідальності; 

- Дослідити та розробити ефективні схеми сертифікації, сформувати 

технічну групу в рамках CSD для оцінки того, як можна вдосконалити 

сертифікацію, наприклад шляхом перегляду добровільних коди, встановлені 

CSD1998; 

- Призначити офіс «омбудсмена» спільно між ЦСД, КБР та ООН-КПЧ для 

заохочення старанне саморегулювання та дотримання міжнародних стандартів 

сталого туризму; 

- Розробити керівництво щодо туризму як проблеми в рамках процесів 

Місцевого порядку денного . 

Уряд країни, що відправляють туристів, або туристичні оператори:  

- розробити політику щодо виїзного туризму з розвитку перспектива; 

- Забезпечити основи для екологічно вигідного ціноутворення, суворо 

застосовуючи принцип забруднення навколишнього середовища для 

інтерналізації зовнішніх витрат. Це включає екологічні податкові реформи, 

зокрема оподаткування авіаційного бензину та нафти, скасування субсидій / 

інших економічних стимулів з негативним впливом на навколишнє середовище. 

- Поліпшити умови для стійкої поведінки споживачів шляхом надання / 

просування об'єкти сталого туризму; 

- Пропагувати екологічно чисті види транспорту та транспортні 

концепції, зменшувати рух транспорту, пов'язаний з туризмом, переведення 

попиту на менш екологічні види транспорту; 
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- Сприяти відновлювальним джерелам енергії (наприклад, сонячна 

енергія), зменшити використання невідновлюваної енергії та обмежених 

місцевих ресурсів завдяки більш стійкому розвитку практики / моделі 

споживання. 

- Розробляти інформаційні та освітні програми у співпраці з місцевими 

зацікавленими сторонами забезпечення участі всіх зацікавлених сторін 

(наприклад, жінок); надавати інформацію туристам на відповідна поведінка 

(чуйність, повага / пристосування до місцевої культури), напр. Від створення 

інформаційних центрів у пунктах призначення або включенням довідкових 

матеріалів для пакетні тури; 

- Враховувати конкретні інформаційні потреби різних сегментів ринку, 

забезпечувати інформація для місцевого населення про можливості та ризики 

від туризму та про те, як впливати на поведінку туристів; 

- Приймати, дотримуватися, впроваджувати та просувати кодекси 

поведінки, напр. запланований СОТ-OMT «Глобальний етичний кодекс 

туризму»; 

- Включити освіту зі сталого розвитку, включаючи туризм, у навчальні 

програми шкіл на всіх рівнях створюють університети та навчальні заклади із 

залученням усіх груп зацікавлених сторін та сприяти відкритим мережам для 

інформації та досліджень сталого туризму, поширювати та впроваджувати 

результати; 

Дія туристичної галузі та їх представників: 

- Просувати продукти сталого туризму, використовуючи ринкові 

інструменти та стимули, такі як конкурси, нагороди, сертифікація, зразкові 

проекти, культурно чутливі знаки якості охоплення як екологічної, так і 

соціальної стійкості; 

- Зменшити невідповідне споживання, використовувати місцеві ресурси 

на відміну від імпорту в стійкий спосіб; зменшувати та переробляти відходи, 

забезпечувати безпечне захоронення відходів, розробляти та 
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- впроваджувати стійку транспортну політику та системи, наприклад 

ефективний громадський транспорт, піші прогулянки, їзда на велосипеді за 

напрямками; 

- Надавати туристам справжню інформацію, дозволяючи їм зрозуміти все 

навколишнє середовище та пов'язані з цим аспекти (наприклад, ситуація з 

правами людини) туризму при виборі будь-якого пункту призначення або 

святковий пакет; навчати відвідувачів до прибуття та давати вказівки; 

поінформувати туристів про їх потенційний вплив та відповідальність за них 

приймаючі товариства; 

- Надавати інформацію про повагу культурної та природної спадщини 

районів призначення; найняти екскурсоводів, які чесно зображують суспільства 

та розвіюють стереотипи; 

- Забезпечити, щоб маркетинг «зеленого» туризму відображав 

обґрунтовану екологічну політику та практика; використовувати маркетингові 

стратегії, що не експлуатують, що поважають людей, громади та середовища 

напрямків, демонтувати стереотипи, інтегрувати стійкий туризм принципи при 

створенні нових маркетингових стратегій; 

- Навчити персонал виховувати туристичну відповідальність за напрямки, 

заохочувати багатокультурність освіта та обмін; 

- Приймати, дотримуватися, впроваджувати та просувати кодекси 

поведінки. 

«На найближчі роки, на думку Н. М. Іванченко, в основу рекреаційної 

політики треба покласти такі пріоритети: забезпечення «внутрішньої 

конвертованості» рекреаційних послуг шляхом підвищення їх якості та 

розширення асортименту, поліпшення умов обслуговування; обмеження нового 

будівництва рекреаційних об’єктів, реконструкція і модернізація діючих; 

концепція коштів та ресурсів на об’єктах інфраструктури. Вільні кошти 

туристських організацій на вигідних засадах доцільно вкладати в об’єкти, 

безпосередньо незв’язані з їх діяльністю (дороги, водопостачання і каналізації, 

зв'язок, служби сервісу тощо.). в перспективі ці інвестиції працюватимуть на 
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туристичний ринок; організація приміських зон відпочинку. Оскільки існує 

значний нереалізований попит на оздоровлення і відпочинок в південних 

районах, доцільно створити умови для його задоволення в умовах регіону; з 

огляду на перспективу доцільною є організація виробництва екологічно чистої 

сільськогосподарської продукції для задоволення потреб відпочиваючих у 

високоякісних продуктах харчування. Світовий досвід показує, що 

налагодження такої справи при міжнародній сертифікації продуктів і 

відповідній рекламі може послужити серйозним привабливим фактором і 

розширити ринок збуту рекреаційних послуг; активне залучення приватного 

сектору (особливо в гірській частині) до рекреаційного бізнесу. Це дозволило б 

значною мірою ( в першу чергу, в «пікові» періоди) в питаннях про розміщення 

відпочиваючих та їх харчування. Для цього слід провести інвентаризацію 

приватного житлового фонду, укласти прямі договори з його власниками, 

обумовивши в них всі умови співпраці, види і якість послуг, що надаються; 

пошук оптимальних форм залучення іноземного споживача через створення 

відповідного сервісу обслуговування і надання рекреаційних послуг, що 

користується попитом на міжнародному ринку (наприклад, ліцензійне 

мисливство); створення сучасної інформаційно-маркетингової служби в сфері 

рекреаційного бізнесу, основні завдання якої полягають у вивченні та 

прогнозуванні попиту на рекреаційні послуги, і внесення відповідних ініціатив 

органами управління щодо забезпечення балансу між попитом і пропозиціями; 

формування банку ділових ідей та їх експертна оцінка; вивчення структури і 

напрямів турецьких потоків та їх прогнозувань; вивчення міжнародного ринку 

рекреаційних послуг, активності і пропозиції зарубіжних партнерів тощо; 

підготовка висококваліфікованого персоналу у сфері рекреаційного бізнесу; 

налагодження потужної реклами, випуск високоякісного інформаційно-

довідкового матеріалу» [26]. 

У той же час Україна, незважаючи на значний рекреаційно-туристичний 

потенціал, залишається однією з небагатьох країн з невисоким рівнем розвитку 

як внутрішнього, так і міжнародного туризму. Наша країна поки що не 
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відноситься до тих країн, де на частку туризму і рекреації припадає значна 

частина ВВП. Витрати уряду на сферу туризму і подорожей, в даний час 

оцінюються всього в 1,7% від загальних витрат уряду. Цих коштів явно 

недостатньо для швидкого розвитку індустрії. З огляду на потенційно високий 

економічний ефект капіталовкладень в цю сферу, уряду необхідно, на наш 

погляд, виділяти більше фінансових коштів і приділяти більшу увагу її 

розвитку 

 

2.3. Національні та світові тенденції впливу аквакультури на 

рекреаційно-туристичну діяльність 

 

Методи ведення фермерських процесів у аквакультурі можуть 

відрізнятися від виду до виду. Як правило, існує чотири етапи виробничого 

ланцюга (рис. 2.12), починаючи з інкубаторів та закінчуючи біля прилавка з 

морепродуктами у вашому продуктовому магазині. 

Рис. 2.12. Етапи виробничого ланцюга аквакультури 

 

Кожен із цих етапів може змінюватися залежно від його впливу на 

навколишнє середовище та якості та безпеки морепродуктів, які вони 

виробляють, саме тому Глобальний альянс аквакультури застосовує програму 
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сертифікації найкращих практик аквакультури (BAP). У минулому рибні 

господарства мали проблеми щодо цих чотирьох аспектів аквакультури, і BAP 

прагне вдосконалити рибоводство в усьому світі. Це єдина програма 

сертифікації, яка охоплює кожен крок ланцюга поставок. Ви можете бути 

впевнені, що ваші морепродукти вирощувались відповідально, якщо на ньому є 

логотип BAP. 

Першим етапом у виробництві аквакультури є інкубаторій. Тут 

відбувається розведення риби, висиджування яєць та вирощування риби на 

ранніх етапах життя. Як тільки тварини дозріють, їх переводять на ферму, де їх 

вирощують до розміру врожаю, використовуючи корм, вироблений на 

комбікормах (інший етап аквакультури). Потім рибу транспортують на 

переробний завод, де упаковують та відправляють у роздрібні магазини 

продуктів харчування та продуктові магазини, де й купуються кінцевими 

споживачами. 

Аквакультурно-туристичні конфлікти, як правило, є прибережними. Це 

пояснюється тим, що для обох видів діяльності потрібні схожі райони, а саме 

захищені місця, розташовані відносно недалеко від узбережжя. Це може 

змінитися в майбутньому, коли аквакультурні операції стануть масштабнішими 

і зможуть перейти у глибші води, розташовані далі на березі моря. 

Розробка політики щодо туризму зазвичай делегується на регіональному 

та місцевому рівнях і рідко здійснюється на національному рівні. Політика 

може відрізнятися за значимістю та стилем залежно від конкретних обставин 

регіону. Важливим рушієм конфлікту є різноманітність галузі та 

різноманітність потреб, пов’язаних з різними видами туризму. Цей сектор 

значною мірою керується економічною потужністю та зміною смаків туристів. 

Тенденції можуть швидко змінюватися, що вимагатиме адаптації сектору. В 

даний час існує тенденція до диверсифікації, що означає появу більш стійких 

форм туризму. Туризм, заснований на досвіді, з акцентом на мальовничі, 

культурні та екологічні цінності, місцеві традиції та продукцію, приваблює 

більш заможних та вимогливих типів туристів. Тим не менше, масовий туризм 

https://bapcertification.org/
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та відпочинок типу "літо і сонце" на прибережних курортах також все ще 

залишаються дуже популярними. 

Аквакультура також є одним із секторів "Синього зростання", який, як 

прогнозують, буде зростати в майбутньому. Зростаючий розрив (який 

оцінюється у 8 мільйонів тонн) між рівнем споживання морепродуктів в ЄС та 

обсягом вилову риби частково передбачається заповнити екологічно, соціально 

та економічно стійкою аквакультурою ЄС. Європейська комісія має намір 

активізувати сектор аквакультури за допомогою реформи Спільної рибної 

політики, і в 2013 році опублікувала Стратегічні вказівки 30, де представлені 

спільні пріоритети та загальні цілі на рівні ЄС. Європейська комісія та країни 

ЄС співпрацюють, щоб допомогти збільшити виробництво та 

конкурентоспроможність цього сектору. Країни ЄС також розробили 

багаторічні національні плани аквакультури для сприяння розвитку 

аквакультури. На більш місцевому рівні аквакультура може бути основним 

роботодавцем у прибережних громадах, особливо в більш віддалених 

прибережних регіонах; Тому багато таких регіонів та громад активно шукають 

інвестицій у галузь аквакультури. 

У більшості країн Європи прибережний туризм є економічною силою, у 

багато разів більшою за аквакультуру, що призводить до нерівних відносин 

влади між секторами. Наприклад, морські лящі та морські окуні вздовж 

південно-західного узбережжя Середземномор'я Іспанії заявляють, що 

взаємодія з місцевими органами влади, орієнтованими на туризм, є найбільшим 

бар'єром для розвитку аквакультури в їх регіоні та найбільшою турботою щодо 

продовження існуючих операцій у прибережних районах. Інтерес до 

любительського риболовлі також перешкоджав затвердженню в Норвегії 

об'єктів аквакультури. 

У випадку цього конкретного конфлікту простір є важливим фактором. 

Водний туризм та аквакультура часто потребують подібних територій, 

найбільш видно захищених прибережних місцях, захищених від екстремальних 

погодних умов. Рибогосподарські та молюскові господарства повинні бути 
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достатньо близько до берега, щоб забезпечити мінімальні витрати на 

обслуговування; логістика також повинна мати фінансовий сенс. Укриття та 

чиста вода особливо важливі для вирощування молюсків та менших, менш 

міцних видів риб. У деяких країнах було виявлено синергізм з туризмом 

(наприклад, „Aquiturismo“ в Італії чи „Морський сад“ у Данії; у районах, де 

практикуються „стійкі“ форми аквакультури, вони можуть забезпечити 

туристів якісними морепродуктами, покращуючи привабливість району). Однак 

там, де аквакультура не є традиційним сектором або посилюється протягом 

багатьох років, конфлікти з туризмом, ймовірно, стануть все більш помітними. 

Історія 1: Як вирішувався конфлікт між аквакультурою та туризмом за 

допомогою багатокритеріального аналізу Аквакультура та туризм є важливими 

галузями в Задарській жупанії в Хорватії. Рибництво має давню історію в 

окрузі, але аквакультура молюсків все ще є порівняно недавньою діяльністю. 

Прибережний туризм продовжує залишатися головним блакитним сектором з 

точки зору зайнятості в Хорватії, і національна влада визначила його як 

стратегічний сектор зростання у стратегії розвитку туризму на 2020 рік. У 

Задарському повіті взаємозв'язок між аквакультурою та туризмом став 

проблематичним. Негативне ставлення до аквакультури зросло серед місцевих 

громад та туристів через кілька інцидентів, серед яких: • неприємний запах, що 

поширюється від державної рибної ферми та переробного заводу до 

рекреаційних / туристичних районів, • використання прибережної доріжки для 

перевантаження великих кількість рибної їжі від холодильників до суден у 

години, коли кількість туристів там була найбільшою. Численні громадяни 

писали владі скарги; газети також взяли цей номер. Після кількох місяців 

періодичного неприємного запаху Екологічна інспекція зобов’язала компанію 

усунути порушення, пов’язані із зберіганням відходів, які були встановлені як 

причина проблеми. Але місцеве населення мало інші занепокоєння щодо 

впливу установок аквакультури, здебільшого пов’язані з ландшафтом та якістю 

води. Місцеві громади та туристи були представлені у своїх занепокоєннях 

місцевими НУО; місцеві ЗМІ також мали важливу роль. Через сильний ріст 
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аквакультури та незрозуміле законодавство Задарський повіт вирішив 

розробити наукову базу для визначення територій аквакультури в межах 

просторового плану повіту. У 2003 р. Було підготовлено «Дослідження щодо 

використання та охорони моря та морських вод у Задарській жупанії». Метою 

дослідження було розпочати процес інтегрованого управління прибережною 

зоною в окрузі, одночасно створивши чітко визначені рамки зонування 

прибережної зони37. Потім Задарська жупанія почала розробляти детальний 

план зонування морського простору для різних видів аквакультури. З метою 

визначення придатних зон для аквакультури було проведено «Дослідження 

використання та охорони моря та морського дна в Задарській жупанії» . 

Методом вибору був багатокритеріальний аналіз, де критерії вибору 

підходящих територій включали вплив аквакультури на навколишнє 

середовище, існування та інтереси інших суб'єктів та їх взаємозв'язок з 

аквакультурою [27]. 

Оцінка складалася з трьох етапів. На першому етапі були складені так 

звані критерії ліквідації, які виключали б усі подальші розгляди тих областей, 

які, безумовно, були непридатними для аквакультури (табл. 2.6.). 

Таблиця 2.6 

Критерії, що характеризують територію, яка не враховується для аквакультури 

Біофізичні фактори елімінації Фактори усунення, пов'язані з 

конфліктами з іншими видами діяльності 

Забруднення (від міських центрів, портів та 

промислових центрів) 

Інтенсивний морський транспорт 

Незадовільні гігієнічні умови Особливо захищені території (наприклад, 

національний парк тощо) 

Недостатня гідродинаміка Використання, що знижує доцільність іншої 

економічної діяльності (наприклад, 

військових районів) 

Евтрофні райони, яким загрожує токсичне 

цвітіння фітопланктону 

Сфери вищого економічного значення, ніж 

аквакультура 

 Інтенсивна рекреаційна діяльність 
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На другій фазі застосовувались критерії, що стосуються біофізичних 

умов. Зрозуміло, що набір критеріїв і те, що становлять оптимальні значення, 

залежали від виду, що вирощується, та технології розведення, що буде 

використана. Тому цей етап просторового аналізу проводився окремо для 

кожного потенційного типу аквакультури. 

Останній, третій етап просторового аналізу розглядав конфлікти 

аквакультури з іншими секторами. Оскільки конфлікти між секторами, що 

конкурують за використання одних і тих самих ресурсів, вирішуються 

насамперед шляхом переговорів, багатокритеріальне дослідження могло б 

проінформувати цей процес лише вказуючи на переваги та недоліки певних 

варіантів розвитку та можливі взаємодоповнюючі взаємозв'язки. 

Туризм інтенсивний у вузькій прибережній зоні; там розміщені великі 

пристані для яхт і більшість помешкань. На рисунку 6 показано потенційні зони 

аквакультури (жовтим кольором), які не були виключені жодними попередніми 

критеріями, але згодом виключені через конфлікти з туристичним сектором 

(райони інтенсивної туристичної діяльності). 

Окрім визначення загальних зон аквакультури, дослідження також дало 

рекомендації щодо: 

 розробити детальне дослідження менших територій (макрозони та 

місця розташування), щоб мати змогу надавати концесії для закладів 

аквакультури, 

 встановити систему моніторингу як необхідну передумову для 

адаптивного управління прибережною зоною. 

Історія 2: Як конфлікти між відпочинком та вирощуванням устриць 

вирішувались за допомогою заходів контролю над ризиком у місті Вітстабл, 

Англія 

Whitstable на північно-східному узбережжі Кента (Англія) - популярний 

приморський курорт з високою густотою відпочиваючих та користувачів 

водного простору для відпочинку. Це також всесвітньо відомий район 
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традиційного вирощування устриць. Загальноприйняті методи вирощування 

устриць у цьому районі включають естакади, розміщені між собою (для 

забезпечення періодичного змочування та сушіння), які використовуються для 

утримання сітчастих мішків, в яких вирощують устриці. Компанія Whitstable 

Oyster Fishery Company (WOFC) володіє фермою устриць згідно з історичною 

Королівською хартією, що дозволяє проводити вирощування молюсків на 

березі моря в Whitstable. Вирощування молюсків є одним із видів діяльності, 

звільнених від морського ліцензування та обов'язкових консультацій із 

відповідними зацікавленими сторонами40. Це дозволяє власнику або 

користувачеві самостійно заявити, що запропонована діяльність не створює 

перешкод та не загрожує навігації. Однак звільнення застосовується лише в 

тому випадку, якщо "застава не спричиняє або може спричинити перешкоди 

або ризик для судноплавства". Якщо цей кваліфікаційний критерій не 

виконується, потрібна ліцензія. 

Протягом останніх кількох років представники громадськості Уітстабл 

занепокоєні тим, що діяльність устричних ферм створює ризик для 

користувачів відпочинку. вони також поставили під сумнів законність 

діяльності устричного господарства. Їх головним занепокоєнням було те, що 

кількість естакад і металевих стійок - які занурюються під час припливу - 

представляє небезпеку для користувачів водного простору, що пересуваються 

поблизу, оскільки вони "можуть затримати нічого не підозрюваного 

перевернутого моряка, віндсерфінга чи байдарачника під одягом під водою". 

У липні 2017 року Агентство морської та берегової охорони доручило 

незалежним експертам підготувати звіт про навігаційні ризики, що виникають 

внаслідок діяльності устричних ферм у районі Вітстабл. У звіті 

рекомендуються заходи щодо пом'якшення наслідків для зменшення ризику, 

визнаючи, що деякі з цих заходів вже були прийняті. Він також дійшов 

висновку, що діяльність ферми є прийнятною як низький ризик для 

рекреаційної діяльності та морського судноплавства. Були запропоновані 

наступні рішення та рекомендації: 
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Рішення 1: Модифікація дизайну естакади. Естакади були пристосовані 

шляхом видалення вертикальних сталевих стрижнів, які могли б загрожувати 

життю людей і становити небезпеку для суден. 

Рішення 2. Інформуйте місцевих користувачів. Інформаційні вивіски були 

встановлені на березі моря в місті Уітстабл на всіх затишках та дошках 

громадських оголошень. Рекомендовано проводити періодичні (щорічні) збори 

зацікавлених сторін, щоб забезпечити регулярний перегляд оцінки ризику та 

дати можливість зацікавленим сторонам обговорити розміщення естакад, їх 

маркування та інші заходи з контролю за ризиком, як це визначено. 

Рішення 3: Збільшення висоти навігаційних маркерів. Наразі естакада 

добре позначена за допомогою навігаційних маркерів (вертикальних паличок), 

які розміщені на куті кожного блоку естакади. Однак диски затоплені під час 

припливу і тому не завжди помітні. У доповіді рекомендується WOFC 

збільшити висоту цих сходів таким чином, щоб вони були помітні при всіх 

станах припливу. 

Рішення 4: Схема плавучого руху, щоб відображати розташування 

естакади в широко повторюваному візерунку. Було рекомендовано змінити 

схему плавання, щоб чітко позначити відносне місце розташування естакад та 

дозволити користувачам рекреації та навігаційним органам достатньо місця для 

проведення пошуково-рятувальних робіт. 

У лютому 2018 р. ММО надало додаткові відомості про своє 

розслідування, пояснивши, що після ретельного обговорення він дійшов 

висновку, що недостатньо доказів для доказування кримінального 

правопорушення щодо його повноважень згідно із Законом про морський та 

прибережний доступ 200947. ММО розглянула діяльність устричного 

господарства задовольнити вимоги звільнення, що стосується розмноження та 

вирощування молюсків згідно з Наказом про морське ліцензування (звільнена 

діяльність) від 2011 року зі змінами (стаття 13). 

У березні 2018 року MMO отримав подальший контакт від представників 

громадськості, стверджуючи, що на пляжі були розміщені додаткові устричні 
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естакади. Це, на їхню думку, збільшило ризик для плавців, моряків та 

мореплавців. Офіційна оцінка кількості естакад на пляжі Вітстабл у 2010 р. 

Становила 250; це зросло приблизно до 2400 у 2016 році. Додаткові 

занепокоєння стосувалися розмноження нетутешних устриць 

Кентерберійська міська рада провела незалежне розслідування і врешті-

решт вирішила, що дозвіл на планування та сертифікат законного існуючого 

використання або забудови (CLEUD) потрібні після 10-кратного збільшення 

кількості естакад. Рада, яка постановила, що 300 естакад WOFC на пляжі є 

незаконними, відхилила заявку фірм CLEUD. В даний час фірмі наказано 

вилучити з землі всі 300 естакад, мішків та буїв протягом двох календарних 

місяців. 

Історія 3: Законодавство про аквакультуру в Туреччині 

Морська аквакультура почалася в Туреччині в 1985 році з розведення 

морського ляща та морського окуня в закритих та захищених бухтах за 

допомогою традиційних невеликих розмірів дерев’яних клітин. Незабаром 

після його створення проблеми виникли на узбережжі Егейського та 

Середземного моря; особливо це стосувалося прибережних секторів, таких як 

туризм, охорона навколишнього середовища та відпочинок. У відповідь на ці 

занепокоєння в 1988 році були введені зони морської аквакультури, що 

перемістило ферми далі в офшор. На жаль, ці зони не враховували швидкого 

розвитку техніки марикультури, виробництва клітин та технології годівлі риби, 

і незабаром не змогли задовольнити зростаючі потреби. 

В результаті були визначені нові зони та введено нове законодавство. У 

2004 р. Було введено в дію законодавство MoFAL про аквакультуру, за яким 

слідували Комунікат щодо вибору ділянки та районування для морської 

аквакультури (MEU) у 2007 р. Та Комюніке про моніторинг морських рибних 

господарств (MEU) у 2009 р. Ці нові правила стимулювали подальший розвиток 

сектор. За останнє десятиліття марикультура стала найбільш 

швидкозростаючим турецьким економічним сектором, досягнувши понад 293% 

приросту. Таким чином, Туреччина стала найбільшою країною з виробництва 
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риби в Середземномор'ї та другим за величиною виробником риби в Європі 

після Норвегії. 

Для боротьби зі швидким зростанням марікультури Міністерство 

реконструкції Туреччини розробило Національний план розвитку морської 

аквакультури в 2017 році (NMADP). План має на меті мінімізувати конфлікти з 

іншими сферами використання та створити міцну основу для майбутнього 

зростання. План містить вказівки щодо відстані та конкретний набір критеріїв 

для туризму та відпочинку, включаючи також положення, спрямоване на вплив 

забруднення, пов’язаного з туризмом, на операції з марікультури: 

 Культура молюсків повинна розміщуватися принаймні за 1 км від 

туристичних готелів та будинків відпочинку. 

 Клітини, інкубатори та резервуарні ферми повинні бути принаймні на 

відстані 1 км від туристичних центрів. 

 У мальовничих районах аквакультуру, інкубатори та резервуарні 

ферми слід утримувати на відстані 0,5 км, 0,75 км та 1 км відповідно 

 Культура клітин та плотів повинна бути обмежена в інтенсивно 

використовуваних рекреаційних водах як заходи безпеки, але повинна бути 

дозволена у водах із легким, нерегулярним рухом. 

 Операторів рибних господарств слід заохочувати чітко позначати межі 

фермерських господарств. 

 В інкубаторіях повинні бути чітко зафіксовані споживання і випуск 

води. 

 Туристи не повинні мати доступу до ферм та інкубаторій. 

 Розвиток туризму повинен підлягати такому самому контролю щодо 

забруднення моря, як і інші галузі. 

Історія 4: 

Плавання з тунцем у клітці в Іспанії У регіонах Каталонії та Мурсії в 

Іспанії розроблено унікальну та інноваційну систему для вирощування синього 

тунця. Рибу ловлять у водах, що оточують Балеарські острови, а потім 

переносять на аквакультуру, де їх відгодовують близько року у великих 
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морських клітках. Ця операція з аквакультури також використовується як 

туристична пам'ятка, точніше, щоб запропонувати можливість поплавати з 

тунцем у відкритих клітинах океану. Рибний господарство знаходиться 

приблизно в 2,5 милях від узбережжя, складається з 7 басейнів діаметром 50 

метрів і глибиною 35 метрів. Там у неволі живе понад 500 блакитних тунців. 

Навчальні елементи (що стосуються історії, життя та риболовлі блакитного 

тунця під час прогулянки на човні до ферми) поєднуються з реальним досвідом 

плавання або дайвінгу та продажу продуктів з тунця. 

Історія 5: Зонування як засіб запобігання конфліктам у просторовому 

плані Задарської жупанії 

Просторовий план Задарської жупанії - це інтегрований план 

використання земель та моря, який використовує просторову політику для 

стратегічного керівництва розвитком аквакультури. Схема зонування плану або 

надає пріоритет аквакультурі перед іншими морськими цілями, або визначає її 

як додаткову, іншими словами вторинну для інших видів використання, 

включаючи туризм. Мета схеми зонування - забезпечити відповідність рішень 

про ліцензування довгостроковому стійкому та оптимальному використанню 

існуючих ресурсів. 

Схема районування була розроблена у відповідь на результати 

дослідження щодо використання та охорони моря та морського дна в 

Задарській жупанії (див. Історію 1). У дослідженні туризм був описаний як 

сильно сезонний та залежний від змін на світовому ринку; як такі, автори 

дійшли висновку, що це не повинно перешкоджати розвитку всіх інших 

секторів. Аквакультура забезпечувала зайнятість протягом року та, зрештою, 

збагачувала пропозиції, які може забезпечити туризм. Дослідження показало, 

що можливий негативний вплив аквакультури на туризм, але що більші 

загальні вигоди можуть бути отримані від багатогалузевого розвитку. Він також 

дійшов висновку, що для здійснення такого розвитку буде необхідним 

додаткове планування та просторове управління. 



116 

План зонування також встановлює обов'язок переселити існуючі 

аквакультурні ферми, які не відповідають плану протягом 18 місяців з дати 

його прийняття. 

Очікується, що в найближчі роки в Задарі буде зростати аквакультура, а 

це означає, що, ймовірно, будуть створені нові ферми, а існуючі ферми 

розширяться. Просторовий план передбачає, що за таким розширенням слід 

стежити, і найбільш відповідна реакція на виникаючі проблеми повинна 

надаватися відповідно до інтегрованої практики управління прибережною 

зоною. Наприклад, якщо показано, що конкретне місце не підходить для 

подальшого зростання, можна перенести ферму в дозволені зони. 

Посилення сільськогосподарських - туристичних зв’язків рідко 

стосується попиту чи попиту, а скоріше як того, так і іншого, як полегшити 

ринок. Нижче вказаний ряд пропонує низку потенційних стратегій для 

зміцнення зв’язків. Зверніть увагу, що не всі є обов’язково доречними і не були 

успішно перевірені в будь-яких ситуаціях, цей список просто спрямований на 

те, щоб запропонувати ідеї щодо мозкового штурму, який повинен відбутися 

під час складання списку можливих втручань. Нижче наведено два приклади, 

що ілюструють оригінальні ініціативи щодо зв’язку місцевого 

сільськогосподарського виробництва з попитом, пов’язаним з туризмом: 

ініціатива туристичної корпорації - Сандалії в Карибському басейні, що 

постачають овочі з місцевого виробництва, фермерський кооператив - ферма 

Бельвю в Сент-Люсії за підтримки Oxfam GB та соціальне підприємство - 

Gambia is Good, підтримане Concern Universal, громадською організацією, що 

базується у Великобританії. Огляд цих двох ініціатив дає хороший зразок 

можливих стратегій, але також висвітлює деякі труднощі у підтримці зв'язків 

між місцевим сільським господарством та попитом на туризм. 

Українська національна аквакультура зараз переживає глибоку кризу, 

незважаючи на факт розвитку промислової аквакультури. Основною причиною 

дуже низького розвитку цього рибного сектору є складні умови для ведення 

бізнесу в галузі аквакультури, відсутність державної підтримки через загальні 
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обставини (загальна політична та економічна криза). 

Однією з найважливіших проблем розвитку національної аквакультури є дуже 

складні формальні процедури використання водних об'єктів для цілей 

аквакультури. 

Найближчим часом основними тенденціями вітчизняної української 

аквакультури стануть: 

 поліпшення якості традиційної риби - об'єктів вирощування, у 

виробництві звичайного коропа - збільшення товарної ваги до 1-1,5 кг і вище, 

перехід до вирощування менш лускатих форм і порід; при вирощуванні 

рослиноїдної риби збільшити товарну масу до 2-4 кг, орієнтація на переробку 

продукції (копчення, консервація); 

 збільшити частку додаткової та хижої риби в традиційній ставковій 

полікультурі: насамперед північна щука, сом вельський, судак, а на півдні - 

кефаль-союй особливо необхідно виділити розвиток ставкового осетроводства - 

вирощування веслов, стерлядів та інших видів та гібридних форм осетрових; 

 розвиток промислової аквакультури, зокрема вирощування осетрових, 

райдужної форелі та сома; 

 розвиток пасовищної рибної культури із використанням водних 

басейнів річки Дніпро, озер біля Дунаю, Азово-Чорноморських прісних та 

солоних лиманів; 

 розвиток марикультури, зокрема вирощування мідій, устриць, 

морських водоростей та інших об’єктів, хоча слід зазначити, що потенційні 

можливості України у розвитку інтенсивних форм морської культури 

обмежені; відсутність глибоких бухт, які не замерзають, є потужним 

обмежуючим фактором [28]. 

Сектор прибережного та морського туризму є одним із п’яти основних 

напрямків Стратегії „Блакитного зростання” і, таким чином, є головним 

пріоритетом для політики та проектів Європейського Союзу. Прибережний 

туризм становив у 2016 році 40% ВДВ, 61% робочих місць та 41% прибутку від 

загальної блакитної економіки ЄС; того ж року в секторі безпосередньо 
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працювали близько 2,127 млн. осіб. Райони з високою інтенсивністю 

прибережного та морського туризму були зафіксовані в Греції, Іспанії, Італії та 

Франції; у цих країнах цей сектор також є найсильнішим морським 

роботодавцем. Морський та прибережний туризм є надзвичайно різноманітним 

сектором, починаючи від природоохоронного туризму та рекреаційної 

діяльності з низьким впливом на узбережжі до масового туризму. Це також 

висококонкурентоспроможний сектор, і іноді існує сильний тиск на прибережні 

райони та курорти, щоб залишатися привабливими. 

Типові туристичні та рекреаційні заходи на узбережжі дуже різноманітні. 

На березі популярними видами діяльності є прогулянки, їзда на велосипеді та 

засмагання; заходи на водній основі включають плавання, катання на каное, 

серфінг, віндсерфінг, веслування, спортивну риболовлю, дайвінг, підводне 

плавання з маскою, спостереження за китами, спостереження за морськими 

птахами, катання на човнах та яхтинг. Більшість видів діяльності на водній 

основі проводяться поблизу берега, але деякі, такі як яхтинг та підводне 

плавання, потребують доступу до районів, розташованих далі за берегом моря. 

Параметри, які важливі для відвідувачів - і які можуть вступити в конфлікт з 

аквакультурою - включають доступ, безпеку, якість води, відсутність сміття та 

декорації. 

Якість води, яка є одним з найважливіших аспектів, відноситься до таких 

візуальних аспектів, як колір води, відсутність водоростей, відсутність сміття 

тощо. неестетичний, але, можливо, токсичний. Плавання безпосередньо 

залежить від хорошої якості води, як і дайвінг та підводне плавання; останні 

додатково виграють від наявності біорізноманіття. Отже, якість води та 

біорізноманіття є взаємозалежними факторами, які активно підтримують деякі 

форми морського туризму. 

Незаймані прибережні пейзажі дуже важливі для користувачів, які 

цікавляться природними та незайманими районами. Рекреаційний та 

ландшафтний досвід - а також якість води - також важливі для місцевих 
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жителів; особливо власники других будинків часто вибирають місце через його 

привабливі умови. 

Окрім обґрунтованих цілей низка міжнародних договорів, конвенцій і 

декларацій міжнародних асоціацій та організацій формують основи 

забезпечення стійкого розвитку туризму у світі, пропонують методологічну 

основу проведення оцінки взаємозв'язку між туризмом і навколишнім 

середовищем на рівні національної економіки, розробляють концепції 

використання раціональних моделей споживання і виробництва в рамках 

сектора, стратегії підвищення енергоефективності та збільшення використання 

відновлюваних джерел енергії, декларують основи сталого майбутнього 

туристичної галузі, на основі врахування потреб людей, планети і прибутку 

(табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Міжнародні документи, що забезпечують концептуальну основу стійкого 

розвитку туризму  

Назва документа Назва 

організації 

Зміст 

Міжнародні 

рекомендації зі 

статистики 

туризму, 2008 

(International 

Recommendation

s for Tourism 

Statistics 2008)  

UNWTO 

UN ILO 

OECD 

Eurostat 

IMF WTO 

На підставі допоміжних рахунків туризму та 

екологоекономічних рахунків пропонується приділяти 

пріоритетне значення ув'язки сфери туризму з 

питаннями сталого розвитку, проводити оцінку 

взаємозв'язку між туризмом і навколишнім 

середовищем на рівні національної економіки, 

проводити аналіз, моніторинг та оцінку екологічних 

наслідків розвитку туризму 

Концепція 

глобальної 

програми по 

стійкому 

розвитку 

туризму, 2014 

(Сoncept note – 

Towards the 

Development of 

the 10YFP 

Sustainable 

Tourism 

Programme)  

UNWTO Основний акцент програми сталого розвитку туризму 

полягає в побудові, збільшенні масштабів і тиражуванні 

досвіду, політики і практики використання високого 

потенціалу туризму. Внесення вкладу у стійкий 

розвиток шляхом використання раціональних моделей 

споживання і виробництва в рамках сектора, дозволить 

збільшити чисті вигоди від сектора на глобальному, 

регіональному та національному рівні після десяти років 

зниження негативних соціальних та екологічних 

наслідків. 

Hotel Carbon 

Measurement 

Initiative (HCMI)  

WTTC Основною метою проекту є запропонування 

уніфікованої методології HCMI для вимірювання та 

передачі вуглецевих викидів готелів. Використання 
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HCMI 1.0 було започатковано в 2012 року, HCMI 1.1, 

яка включає в себе уточнення, засновані на зворотному 

зв'язку з користувачами і наукові розробки, була 

впроваджена у 2013 року. 

Hotel Energy 

Solutions Public 

Report, 2011  

UNWTO 

UNEP 

IH&RA 

ADEME 

EREC 

У доповіді узагальнюються ключові складові проекту 

«Hotel Energy Solutions», серед яких його 

обґрунтування, шляхи та напрямки реалізації, отримані 

та очікувані результати. За рахунок скорочення 

експлуатаційних витрат готелів та підвищення їх 

конкурентоспроможності, враховуючи попит 

споживачів, мотивацію персоналу і стабільний 

розвиток, проект також прагне внести свій вклад у 

полегшення впливу індустрії туризму на зміну клімату. 

Основними цілями є підвищення енергоефективності на 

20%, збільшення використання відновлюваних джерел 

енергії на 10% в малих і середніх готелях в 27 державах-

членах ЄС 

Tourism for 

Tomorrow: The 

WTTC 

perspective, 2013  

WTTC Документ служить у якості основи для ініціатив WTTC 

в галузі сталого розвитку туризму. У документі 

представлено бачення туризму, яке відповідає вимогам 

великого число споживачів, балансуючи потреби 

природних ресурсів, людей і підприємств, які мають 

вирішальне значення для успіху галузі. Декларуються 

основи сталого майбутнього туристичної галузі, на 

основі врахування потреб людей, планети і прибутку. 

Джерело: складено автором за даними [29] 

 

Зазначені документи носять, переважно, рекомендаційний характер і не є 

обов’язковими, проте містять положення, які увійшли у практику стійкого 

розвитку туризму, сприяють забезпеченню використання енергоефективних та 

відновлюваних джерел енергії, раціональних моделей споживання і 

виробництва туристичних послуг. Рекомендаційний характер зазначених 

концепцій, глобальних програм, методологій сповільнює поширення основ 

стійкого розвитку туризму. Активне залучення суб’єктів туристичної галузі до 

використання принципів сталого  розвитку туристичної галузі можливо на 

підставі співробітництва міжнародних, регіональних туристських організацій та 

національних органів виконавчої влади, що забезпечують формування 

державної політики у сфері туризму та курортів. Поширення норм та принципів 

сталої розбудови туризму на національному рівні повинно відбуватися через 

місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, національні 

органи виконавчої влади, що забезпечують державну політику у сфері туризму, 
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з урахуванням досвіду та отримання технічної і консультаційної допомоги від 

регіональних та міжнародних туристських організацій [29]. 

Прикладом ефективної роботи в цих напрямах є діяльність кластеру 

«Продукти моря» (КПМ), який створений у 2011 р. в м. Севастополь за 

ініціативи міської торгово-промислової палати, за підтримки Німецького бюро 

міжнародного співробітництва GIZ. Учасниками створення цього кластеру 

стали науковці Інституту біології південних морів НАН України, представники 

рибного бізнесу і морського фермерства. Діяльність кластеру здійснюється у 

таких напрямах:  

- створення морських ферм з вирощування молюсків і риб;  

- розробка біотехнологій отримання морських водоростей, збагачених 

мікроелементами;  

- впровадження технологій переробки морських організмів для медичних 

та біопрепаратів; - створення нових продуктів харчування, в т.ч. використання 

мікро- водоростей як добавок до харчових і кулінарних виробів;  

- виробництво косметичних засобів і лікарських препаратів, зокрема 

таких, які мають протипухлинну активність; 

 - підготовка кваліфікованих кадрів для індустрії вирощування риби і 

морепродуктів, їх переробки, зберігання і реалізації [30]. 

Але й існують приклади конфлікту між аквакультурою та туризмом. 

Наприклад, Хорватія. Аквакультура та туризм є важливими галузями в 

Задарській жупанії в Хорватії. Рибництво має давню історію в окрузі, але 

аквакультура молюсків все ще є порівняно недавньою діяльністю. 

Прибережний туризм продовжує залишатися головним блакитним сектором з 

точки зору зайнятості в Хорватії, і національна влада визначила його як сектор 

стратегічного зростання у стратегії розвитку туризму на 2020 рік. 

У Задарському повіті взаємозв'язок між аквакультурою та туризмом став 

проблематичним. Негативне ставлення до аквакультури зросло серед місцевих 

громад та туристів через кілька випадків, серед яких:   
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 неприємний запах, що поширюється від державної рибної ферми та 

переробної фабрики до рекреаційно-туристичних районів,    

 використання прибережної доріжки для перезавантаження великої 

кількості рибної їжі з холодильників на судна в години, коли кількість туристів 

там була найбільшою. 

Численні громадяни писали владі скарги; газети також взяли цей номер. 

Після кількох місяців періодичного неприємного запаху Екологічна інспекція 

зобов’язала компанію впоратися з порушеннями у зберіганні відходів, які були 

встановлені як причина проблеми. Але місцеве населення мало інші 

занепокоєння щодо впливу установок аквакультури, здебільшого пов’язані з 

ландшафтом та якістю води. Місцеві громади та туристи були представлені у 

своїх занепокоєннях місцевими НУО; місцеві ЗМІ також мали важливу роль. 

Через сильний ріст аквакультури та незрозуміле законодавство, Задарська 

жупанія вирішила розробити наукову базу для визначення аквакультурних 

територій у межах просторового плану повіту. У 2003 р. Було підготовлено 

«Дослідження щодо використання та охорони моря та морських вод у 

Задарській жупанії». Метою дослідження було розпочати процес інтегрованого 

управління прибережною зоною в окрузі, одночасно створивши чітко визначені 

рамки зонування прибережної зони. 

Потім Задарська жупанія почала розробляти детальний план зонування 

морського простору для різних видів аквакультури. З метою визначення 

придатних зон для аквакультури було проведено «Дослідження використання 

та охорони моря та морського дна в Задарській жупанії». Методом вибору був 

багатокритеріальний аналіз, де критерії вибору підходящих територій включали 

вплив аквакультури на навколишнє середовище, існування та інтереси інших 

суб'єктів та їх взаємозв'язок з аквакультурою. 

Оцінка складалася з трьох етапів. На першому етапі були складені так 

звані критерії ліквідації, які виключали б усі подальші розгляди тих областей, 

які, безумовно, були непридатними для аквакультури (Таблиця 2.8). 

Таблиця 2.8 
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Критерії, що характеризують територію, яка не враховується для 

аквакультури 

 

 

На другій фазі застосовувались критерії, що стосуються біофізичних 

умов. Зрозуміло, що набір критеріїв і те, що становлять оптимальні значення, 

залежали від виду, що вирощується, та технології розведення, що буде 

використана. Тому цей етап просторового аналізу проводився окремо для 

кожного потенційного типу аквакультури. 

Останній, третій етап просторового аналізу розглядав конфлікти 

аквакультури з іншими секторами. Оскільки конфлікти між секторами, що 

конкурують за використання одних і тих самих ресурсів, вирішуються 

насамперед шляхом переговорів, багатокритеріальне дослідження могло б 

проінформувати цей процес лише вказуючи на переваги та недоліки певних 

варіантів розвитку та можливі взаємодоповнюючі взаємозв'язки. 

Туризм інтенсивний у вузькій прибережній зоні; там розміщені великі 

пристані для яхт і більшість помешкань. На рисунку 6 показано потенційні зони 

аквакультури (жовтим кольором), які не були виключені жодними попередніми 

критеріями, але згодом були виключені через конфлікти з туристичним 

сектором (райони інтенсивної туристичної діяльності). 
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Окрім визначення загальних зон аквакультури, дослідження також дало 

рекомендації щодо: 

 розробити детальні дослідження менших територій (макрозони та місця 

розташування), щоб мати можливість надавати концесії для закладів 

аквакультури, 

 встановити систему моніторингу як необхідну передумову адаптивного 

управління прибережною зоною. 

 

Висновок до розділу 2 

 

Досліджуючи організаційно-управлінські процеси впливу на розвиток 

рекреаційно-туристичної сфери та аквакультури на мега-, макро- та мезорівнях, 

здійснено аналіз і тенденції розвитку аквакультури на мега-, макро- та 

мезорівнях, проведення оцінювання ефективності організаційно-управлінських 

процесів впливу на регіональний розвиток рекреаційно-туристичної сфери, 

охарактеризовано національні та світові тенденції впливу аквакультури на 

рекреаційно-туристичну діяльність, що дає можливість зробити наступні 

висновки:  

1. Доведено, що добування водних біоресурсів  за період дослідження 

значно скоротився вилов. Починаючи з 2013 року до 2020 року добування 

водних біоресурсів  скоротилося у 3 рази, при цьому вилов риби у 4,48 разів. В 

Україні значно скоротилося добування водних біоресурсів за період 

дослідження з 390819 тон у 1996 року до 76508,1 тон у 2020 році, або на 

314310,9 тон. При цьому добування риби скоротилась з 376424 тон у 1996 році 

до 48228,6 тон у 2020 році, або на 328195,4 тон. Визначаємо, що найбільша 

питома вага у структурі добування водних біоресурсів припадає на вилов риби 

96,32-63,04%%. 

2. Побудований прогноз за допомогою Microsoft Excel Предказ 

показує на позитивну динамку щодо збільшення добування  водних біоресурсів 

у 2021 році до 84312,65 тон та риби до 69718,07 тон. Однак починаючи з 2022 
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року відбувається поступове скорочення добування  водних біоресурсів. Також, 

закономірність зміни обсягів вилову водних біоресурсів змодельована за 

допомогою полінома третього порядку з рівнем достовірності апроксимації R2 

= 0,9117, що показує високу вірогідність побудованого прогнозу. Ураховуючи 

змінність полінома, можливо передбачити, що якщо і надалі буде зберігатися 

попередньо сформована закономірність і коливність ознак, то з графіка тренду 

видно, що піде спад обсягів вилову водних біоресурсів. Це підтверджує 

необхідність вживання додаткових заходів для розвитку сфери водних 

біоресурсів. 

3. Доведено позитивну динаміку збільшення  експорту та імпорту 

послуг, пов’язаних з подорожами України,  при цьому необхідно зазначити, що 

динаміка суб’єктів туристичної діяльності значно скоротилась. динаміка 

суб’єктів туристичної діяльності скоротилась з 667 одиниць у 2014 році до 538 

одиниць у 2019 році. Регіональний розподіл суб’єктів туристичної– 

туроператорів показує, що у 2019 році  найбільша кількість зосереджена у  м. 

Києві –  361 одиниця, Львівська – 61,  Дніпропетровська – 15, Одеська – 13, 

Запорізька – 12 області відповідно. Всі інші області мають менше десяти 

туроператорів на регіон. 

4. З проведеного аналізу визначено, що по Україні кількість суб’єктів 

туристичної діяльності – турагентів збільшилась з 3069 у 2014 році до 3903 у 

2019 році. Серед лідерів щодо збільшення  за 2014-5019 роки кількості 

турагентів є Львівська збільшення відбулося на 150 одиниць, Київська – 121,  

Дніпропетровська – 118 області. В таких областях як Харківська та Запорізька 

взагалі відбулося скорочення  суб’єктів туристичної діяльності – турагентів. 

Позитивна динаміка суб’єктів туристичної діяльності, що здійснюють 

екскурсійну діяльність за 2014-2019 роки, їх кількість збільшилась на 74 

одиниці. У 2019 році лідером за кількістю суб’єктів туристичної діяльності, що 

здійснюють екскурсійну діяльність залишається Львівська – 61 одиниця, 

Одеська – 31 області  та м. Київ – 34 одиниці відповідно. 
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5. Визначено, що найбільша кількість суб’єктів туристичної діяльності 

зосереджена у  м. Київ, Львівська та Дніпропетровська областях. Розглядаючи 

динаміку та структуру кількості  туристів, обслугованих туроператорами та 

турагентами у 2014 та 2019 роках то можна побачити, що 76,32% та 79,29% 

припадають на м. Київ відповідно. Львівська область у структурі кількості 

туристів, обслугованих туроператорами та турагентами у 2014 та 2019 роках 

займає 3,8% та 4,07%.  Дніпропетровська область у структурі кількості 

туристів, обслугованих туроператорами та турагентами у 2014 та 2019 роках 

займає 2,34% та 2,51% відповідно.  В цілому частка обслуговування туристів 

припадає всього на три області. Необхідно відмітити позитивну динамку в  

цілому по Україні щодо збільшення кількості обслуговування туристів майже у 

два рази з  2425089 осіб у 2014 році до 6132097 осіб у 2019 році, або на 3707008 

осіб. У рейтингу областей України за кількістю обслуговування туристів, 

обслугованих туроператорами та турагентами у 2019 році першу п’ятірку 

очолюють: м. Київ, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.  

6. Аквакультура стала більш інтегрованою у світову систему туризму, зі 

швидким зростанням виробництва та великими перетвореннями у сфері 

технологій виробництва, управління фермами та ланцюгами створення 

додаткової вартості. Завдяки зростанню аквакультури, споживачі можуть 

отримувати вигоду від цілорічної доступності до рекреації та гастрономії. 

Сектор акватуризму виробляє набагато більше продукції для безпосереднього 

споживання людиною, а саме продукти, що використовуються в харчовій 

промисловості, кормах, паливі, косметиці, нутрицевтиках, фармацевтичних 

препаратах та різноманітних інших промислових продуктах, а також сприяє 

цілому ряду екосистемних послуг. 

7. Вплив аквакультури на навколишнє середовище значною мірою 

визначається видами, системою, методами виробництва (тобто широким, 

напівінтенсивним чи інтенсивним), місцем розташування та якістю управління. 

Біорізноманіття тісно пов'язане з наданням екосистемних послуг. 

Диверсифікація продукції та послуг задля зменшення впливу на навколишнє 
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середовище є критично важливими компонентами стійкої інтенсифікації та 

регіонального розвитку. Екологічний імператив для аквакультури, завдяки 

якому автозабруднення може підірвати продуктивність на окремому 

підприємстві та більш широкий, зональний і навіть глобальний рівні 

виробництва, стало головним стимулом для швидких змін у секторі. 

Управління водними запасами в межах пропускної спроможності культурного 

середовища має особливе значення для аквафермерства, якому потрібно 

розвивати потенціал водних ресурсів. 
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РОЗДІЛ 3 

ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ОРГАНІЗАЦІЙНО-

УПРАВЛІНСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ІНТЕГРАЦІЇ АКВАКУЛЬТУРИ В 

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНУ СФЕРУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

3.1. Децентралізація організаційно-управлінського апарату рибного 

господарства та туризму  на засадах інтеграції 

 

2014 р. для економіки України ознаменувався початком формування 

правового поля для практичної імплементації ідеї адміністративно-фінансової 

децентралізації та низки секторальних реформ, спрямованих на посилення 

спроможності територіальних громад як базових одиниць системи місцевого 

самоврядування. З одного боку, це стало об’єктивним наслідком економічної та 

політичної неефективності існуючої вертикалі державного управління та 

критеріальною умовою переходу до нового шабля соціально-економічного 

розвитку України як держави. З іншого, не зважаючи на тривале затягування 

процесів децентралізації влади, ні на старті реформ, ні після п’яти років їх 

реалізації, урядом не вироблено чіткої моделі перерозподілу ресурсів, зон 

відповідальності та контролю між національним, регіональним та місцевим 

рівнями управління. «Як наслідок, на тлі загальної ейфорії від низки перших 

позитивних результатів часто поза увагою залишаються проблеми, з якими 

стикаються територіальні громади та регіональні органи влади, одержуючи нові 

повноваження, а також ризики як для їх функціонування, так і для соціально-

економічного розвитку України загалом» [1]. 

Саме в контексті зазначених завдань та наявного розподілу повноважень 

між рівнями публічного управління конкретизовано цілі, які ставляться перед 

кожних з них та від досягнення яких залежить успіх адміністративно-

фінансової децентралізації загалом (табл. 3.1.). 

Таблиця 3.1. 

Цілі реформи в розрізі рівнів публічного управління 
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Рівні Цілі реформи 

Зміцнення соціально-економічної безпеки держави Забезпечення соціально-економічного 

зростання держави, регіонів, окремих територій Зростання якості життя громадян , 

незалежно від місця проживання 

Держава Модернізація адміністративно-територіального устрою в частині 

районного та базового рівнів; Перерозподіл управлінських функцій, 

повноважень, бюджетного ресурсу Формування стандартів суспільних 

послуг 

Регіони Зростання фінансової незалежності (досягнення частки власних доходів 

у зведеному бюджеті регіону не менше 60%), регулювання розвитку 

депресивних територій 

Міста Перетворення на центри ОТГ та точки формування 

імпульсів економічної активності для навколишніх 

територій 

Розбудова 

системи надання 

публічних 

послуг (власних, 

делегованих) та 

забезпечення їх 

відповідності 

стандартам 

Адміністративні 

райони 

Реалізація адміністративних функцій базового рівня 

ОТГ Зростання спроможності ОТГ та забезпечення 

власного соціально-економічного розвитку шляхом 

стимулювання економічної активності, залучення 

потенціалу усіх суб’єктів економіки для розвитку 

громади, зростання інвестиційної привабливості 

Джерело [1]. 

 

«Станом на 1.01.2019 р. в Україні створено 876 ОТГ внаслідок об’єднання 

4010 територіальних громад (36,6% усіх територіальних громад), територія 

яких покриває 37,6% площі країни (рис. 3.1). Найбільша кількість ОТГ створена 

у Дніпропетровській (60), Житомирській (51) та Волинській (50) областях. 

Натомість у Закарпатській (6), Луганській (9), Донецькій (10), Київській (13) та 

Харківській (16) областях укрупнення територіальних громад триває значно 

повільнішими темпами» [2]. 
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Рис. 3.1. Особливості формування ОТГ в Україні станом на 1.01.2019 р. 

[2] 

 

«Відповідно до плану-графіка впровадження реформи місцевого 

самоврядування до середини 2020 р. в Україні має завершитися формування 

спроможних територіальних громад. Станом на вересень 2019 р. урядом 

затверджено 23 перспективні плани формування територій громад областей 

(рішення про схвалення Перспективного плану формування територій громад 

Закарпатської області прийнято Закарпатською обласною радою 26.09.2019 р. 

55). Утім, перспективними планами охоплено лише 87,6% території України 

(зокрема в Одеській області – 40% території, в Київській – 54%, Черкаській та 

Вінницькій – 2/3 території області). Враховуючи, що, по-перше, 

перспективними планами передбачено створення 1356 ОТГ, а станом на 

10.09.2019 р. на території країни налічується 951 ОТГ (70% запланованого) та, 

по-друге, на середину 2020 р. етап децентралізації, який передбачає 

формування об’єднаних громад, має бути завершеним, проблема 

незавершеності процесу формування та затвердження перспективних планів 

зумовлює сповільнення темпів реформування адміністративно-територіального 

устрою та є перешкодою для досягнення кінцевих цілей реформи» [3]. 



133 

«У контексті змін у політико-управлінській системі держави, які 

відбулися в Україні впродовж 2019 р., доцільно акцентувати на визначенні 

ключових засад проведення реформ у напрямі децентралізації. Так, основними 

завданнями до реалізації у 2019-2020 рр. визначено: – внесення змін до 

Конституції України щодо передачі владних повноважень, фінансових та інших 

ресурсів на місцевий рівень; – завершення секторальної децентралізації, яка 

передбачає наближення соціальних послуг до їх безпосередніх споживачів; – 

визначення засад формування адміністративно-територіального устрою, 

закріплення меж кожної адміністративно-територіальної одиниці та завершення 

процесу об’єднання територіальних громад; – реформування системи місцевих 

органів виконавчої влади; – проведення місцевих виборів на новій 

територіальній основі» [4]. 

Аналізуючи норми законодавства, що є причиною суперечок та 

конфліктів у сфері рибного господарства, аквакультури та орієнтуючись на 

Директиви та Регламенти Європейського Союзу та рекомендації Департаменту 

аквакультури та рибальства ФАО слід зауважити наступне: 

- спеціальне законодавство у сфері рибного господарства (Закони України 

«Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних 

біоресурсів» та «Про аквакультуру») було прийнято відповідно у 2011 та 2013 

роках.  Механізми реалізації норм даних законів введені у дію ще пізніше. До 

набрання чинності законодавчих актів, з часів незалежності, були фактично 

сформовані відносини у сфері аквакультури (земельні, водні, майнові тощо). Це 

законодавство фактично лише узаконило ті концептуальні положення, 

принципи та правила, які суспільством вже були створені протягом останніх 

двох десятків років в рибному господарстві. 

- єдиним нововведенням Закону «Про аквакультуру» став новий порядок 

надання в оренду водних об’єктів, що передбачає комплексність використання 

водойми для розведення риби. До цього штучне розірвання складових водойми 

визнавалося чи не найбільшою проблемою аквакультури. 
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- колізії законодавства у сфері аквакультури найчастіше пов’язані з 

ресурсними аспектами (земельні та водні відносини, водні ресурси, а також 

отримання в оренду водних об’єктів (їх частин), отримання дозволу на 

спеціальне водокористування, інших дозвільних документів). Проаналізувавши 

практику інших галузей аграрного сектору економіки можна зробити висновок, 

що практично у всіх сферах існують  аналогічні проблеми використання 

ресурсів.  

При вивченні проблем функціонування і розвитку аквакультури в ЄС 

виявлено, що складнощі з екологією, використанням водних та земельних 

ресурсів існують і там. У  робочих матеріалах Комісії Європейського Союзу з 

питань рибальства та аквакультури зазначається аспект, що значно впливає на 

розвиток бізнесу у країнах ЄС - складна процедура використання водних 

об’єктів. До цього часу європейці не знайшли взаємоприйнятного для всіх 

заінтересованих сторін (розвиток міст, промисловості, традиційного сільського 

господарства, рекреаційних зон тощо). Проблеми законодавства аквакультури 

знаходяться значною мірою поза межами регулювання рибогосподарської 

спільноти. В Україні ця проблема полягає навіть не стільки в площині 

правового регулювання, скільки у відсутності механізмів координації між 

окремими органами виконавчої та місцевої влади, а також в розумінні 

існування проблеми та бажанні її вирішити. Також негативно впливає слабка 

обізнаність із законами громадян України і, звичайно, їх виконання. 

На нашу думку, проблему складності процедури надання в оренду водних 

об’єктів можливо вирішити за допомогою дозвільних сервісів «прозорий офіс» 

або «єдине вікно» та прозорих конкурсів (земельних торгів). 

З метою удосконалення законодавства щодо врегулювання деяких норм, 

необхідно розпочати з встановлення норм, які дозволятимуть суб’єктам 

аквакультури мати у власності засоби виробництва (рибницькі господарства). 

Без формування спільноти власників основних засобів складно розраховувати 

на розвиток. Орендарі водних об’єктів, через специфіку користування водними 

ресурсами, мало зацікавлені в розвитку бізнесу, запровадженню новітніх 
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технологій, а оренда формує споживацьку поведінку. Тут вже не до збереження 

навколишнього середовища або аборигенних видів – все стає потенційним 

товаром для реалізації. Потрібно сплачувати оренду, податки. 

Вирішивши питання власності на засоби виробництва (рибогосподарські 

технологічні водойми усіх категорій) є шанс в майбутньому мати успішну 

українську аквакультуру. 

Також слід звернути увагу на Податковий кодекс України. Податкова 

політика має бути лібералізована, ставки податків для аквакультури потрібно 

переглянути. Економіка рибного господарства чекає більш гнучкої системи 

оподаткування в державі. 

Без урегулювання надмірного податкового навантаження на суб’єктів 

аквакультури марно вимагати від них будь-яких виробничих звитяг. Проблема 

ж заключається в тому, що диференціювання податків та зборів необхідно 

здійснити комплексно по всіх сферам економіки України – чи готові до цього 

українські чиновники? Чи спроможна на такі розвідки та проекти вітчизняна 

наукова спільнота? 

Важливим блоком є територіальні та місцеві громади, до відання яких 

віднесено питання надання в оренду водних об’єктів та земель під ними, що 

розташовані у межах населених пунктів. Ми повинні чітко усвідомлювати, що 

дійсно може бути декілька шляхів використання водних рибогосподарських 

об’єктів – і як об’єктів: а) рекреації, що повністю знаходяться у віданні 

громади, не приносять прибутку і риби на стіл мешканців; б) орендованих 

підприємцями-рибоводами, що сплачують орендну плату, вирощують рибу та 

постачають її на стіл споживачеві. Зараз належної відповідальності громад за 

часто не прораховані кроки під час вирішення долі водойм немає, що 

призводить до виведення водойм з господарського обігу та втрати ними 

значення як рибогосподарських водних об’єктів з усіма наслідками для 

економіки та добробуту територіальної громади (рис. 3.2). 



136 

 

Рис.  3.2. Схема регулювання ринку продукції аквакультури в Україні [5] 

 

Нами були розроблені рекомендації для місцевих розпорядників ресурсів:  

 Необхідні більш емпіричні та теоретичні дослідження, щоб виявити 

типи взаємозв’язків між рибальством та аквакультурою та їх значення для 

довготривалої стабільності між секторами.  

 Розробляючи політику для галузей аквакультури, керівники 

повинні, зокрема, знати про можливі довгострокові шкідливі наслідки від 

аквакультури для рибного господарства.  

 Збільшення площ для морського землеробства зменшує відносну 

прибутковість риболовлі, і якщо площа збільшується вище певного рівня, це 

може знищити промисел. Рекомендації для розпорядників ресурсів  

 Необхідні більш емпіричні та теоретичні дослідження, щоб виявити 

типи взаємозв’язків між рибальством та аквакультурою та їх значення для 

довготривалої стабільності між секторами.  
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З нашого дослідження ми ідентифікуємо три групи обмежень, які 

формують блокувальні механізми: (а) неадекватна нормативна база для 

контролю за вхідними матеріалами та практиками, (б) обмежена фінансова 

віддача та доступ до кредитів, утримуючи фермерів у нежиттєвих практиках, і ( 

в) політика, орієнтована на продуктивність та інтенсифікацію, що 

підтримується лінійним передаванням технологій. Ми пояснюємо, як 

складається кожен блокуючий механізм, і розмірковуємо над тим, що було б 

потрібно для зняття кожного із визначених блокувальних механізмів. 

Підхід до фінансування аквакультури 

 Сприяння дрібномасштабним, малим та середнім заходам для: (а) 

розширення професійної діяльності; (b) зміцнення сімейного бізнесу; © 

зменшення убогості 

 Сприяння включенню великих / величезних підприємств у сферу 

обробки та реклами, особливо для тарифу; 

 Створення сприятливого стану 

Техніка фінансування аквакультури 

1. Розробка виставкових одиниць 

2. Розвиток асоціації в середині ядра та плазми 

3. Використовуйте Національний план витрат як торговельне страхування 

для грошового банку 

4. Співпрацюйте з банками, щоб зменшити ставку премій для 

аквакультурного бізнесу 

5. Збільшити кількість готуються рибників 

6. Розробити зони аквакультури 

7. Збільшення можливостей для просування та спекуляції як для сусідніх, 

так і для універсальних підприємств 

8. Застосовувати національні норми 

9. Підвищення життєздатності УПТ 

10. Збільшити частку місцевого самоврядування у наданні бюджетної 

допомоги аграріям за рахунок місцевих бюджетних асигнувань (АПБР) 
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11. Забезпечити імпульси для спекулянтів 

12. Посилити UPP 

План заходів з фінансування аквакультури 

1. Розвиток робочого партнерства з установами банку 

2. Поліпшення фінансового 

3. Сприяти правилам та правилам банківського господарства, що 

відповідають рибним господарствам 

Визнаючи виклики, з якими може зіткнутися сектор аквакультури в 

найближчі роки для розширення свого виробництва, і підкреслюючи 

необхідність відповідного планування розвитку, необхідно забезпечити 

посилення міжнародної та регіональної співпраці на основі більш точного та 

загального розуміння довгострокових тенденцій та нових питань. 

Одним із способів оцінити, чи реалізуються прогнози розвитку 

аквакультури, є вивчення національних планів аквакультури. З урахуванням 

очікуваного майбутнього випуску аквакультури, національні плани можна 

згрупувати, щоб перевірити, чи вони сумісні із загальними прогнозами 

рівноваги. Надаючи уявлення про майбутні напрямки, вони також свідчать про 

національні виробничі амбіції, реалізм яких можна оцінити шляхом пильного 

вивчення основних виробничих припущень та їх економічних та екологічних 

наслідків. 

Завдання цього дослідження не складає нових прогнозів попиту та 

пропозиції на рибну продукцію, оскільки такий тип аналізу вже був зроблений 

рядом науковців у глобальному масштабі (їх висновки детально описані в 

розділі 2.1). Натомість у цьому дослідженні основна увага приділяється 

національним планам розвитку аквакультури та прогнозам виробництва 

окремих країн, одночасно використовуючи глобальні прогнози, зроблені 

незалежними організаціями, як орієнтир для оцінки реалістичності та 

актуальності прогнозів та припущень, що лежать в їх основі. Протягом останніх 

десяти років повторювалося питання: "чи може аквакультура заповнити 

прогалину?". Проте спроби відповісти на нього виникають головним чином 
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завдяки аналітичним зусиллям експертів у цій галузі на глобальному рівні, і без 

особливого врахування амбіцій країн-виробників та спроможності 2 сприяти 

заповненню майбутнього розриву попиту на рибу. Це дослідження має на меті 

виправити цей недогляд шляхом розслідування зусиль виробників 

аквакультури. Окремі державні плани не будуть порівнюватися між собою, ані 

їх зміст та результати не будуть критично оцінюватися, а будуть поміщені в 

глобальний контекст розвитку аквакультури, що вимагає відповідного 

планування, щоб як відповідати очікуванням, так і здійснюватись 

скоординовано. 

Однією з головних проблем державного сектору в менш розвинених 

країнах є відносна поширеність неефективності, відсутність досвіду у 

формуванні політики, реалізації та моніторингу та різний ступінь корупції. Тут 

підхід, заснований на громаді, стає цікавим як спосіб реалізації проектів. 

Використовуючи такий підхід, який більше спрямований на поліпшення якості 

життя місцевої громади, вважається, що багато негативних наслідків 

зменшуються. Іноземні відвідувачі мають значний вплив на країну призначення 

як з точки зору навколишнього середовища, так і економіки, проте існують 

протилежні думки щодо ступеня впливу. Сучасний туризм є як екологічним, 

економічним, так і політичним питанням, і це робить його також глобальним і 

складним. Ключовим питанням є контроль і те, хто його має. Подорожі до 

нестабільного середовища, як правило, є основою екотуризму, і більшість із 

них розташовані в менш розвинених країнах.  

«В процесі структурної перебудови економіки України важливим є аналіз 

взаємодії центральних та місцевих органів державної виконавчої влади щодо 

організаційного забезпечення управління процесами розвитку рекреаційно-

туристичної галузі в країні та її регіонах. Для України, на сучасному етапі 

ринкових перетворень, необхідність формування конструктивної рекреаційно-

туристичної політики набуває дедалі більшої актуальності. В залежності від 

рівня, на якому вона визначається і реалізується, доцільно виділяти: державну, 

регіональну політику і політику окремих підприємств рекреаційно-
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туристичного комплексу. Постає доцільність моделювання туристичної 

політики на засадах стратегічного планування, що відображається комплексним 

документом, який включає аналітичну і прогнозну інформацію, систему заходів 

і проектів, передбачених для виконання державними органами, іншими 

зацікавленими структурами учасниками ринку рекреаційно-туристичних 

послуг. Державна політика щодо розвитку галузі передбачає: створення 

конкурентоспроможного рекреаційно-туристичного комплексу, який 

всесторонньо задовольнятиме потреби вітчизняних і закордонних споживачів 

туристичного продукту, сприятиме розвитку економіки країни шляхом 

збільшення робочих місць, бюджетних і валютних надходжень, збереження 

культурної і природної спадщини» [6]. 

Україна є відносно добре відомим напрямком природного туризму, і 

оскільки зростання екотуризму впливає як на корінних жителів, так і на ціле 

екологічне середовище. Основною проблемою при спробі виміряти вплив 

туризму на екосистему є те, що часом важко відрізнити вплив туризму від 

впливу інших видів діяльності. Крім того, може знадобитися час, щоб ці 

наслідки виявилися, і до того моменту, коли вони будуть виявлені, це може 

бути вже пізно. 

Уряду необхідно визначити конкретні правила ведення рибного 

господарства та визначити межі рибного промислу, а повноваження передати 

місцевим агентам урядовим установам. Через обмеження уряду в 

правоохоронних органах цієї форми децентралізації недостатньо для 

поліпшення екологічних та соціальних умов. Безперервність реформи страждає 

від обмежень у розбудові потенціалу, ефективному переведенні управлінських 

прав, неоднозначності та конфліктах щодо реалізації політики. Інституційні 

зміни та початкове вдосконалення виробничих систем, досягнуті на першому 

етапі тематичних досліджень, недостатні для становлення стійкої 

децентралізації. 

«Зони аквакультури (рибництва) - території України, межі яких умовно 

встановлено за кліматичними характеристиками для здійснення аквакультури 
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(рибництва) - за кількістю днів протягом року, середня температура повітря в 

які перевищує 15°C. На законодавчому рівні також визначені нормативи 

ефективності рибогосподарської діяльності. Наказом Мінагрополітики від 

30.01.2013 № 45 затверджено Зони аквакультури (рибництва) та 

рибопродуктивності по регіонах України, дотримання яких є однією із умов 

передачі водних об’єктів в оренду. Зони аквакультури (рибництва) - території 

України, межі яких умовно встановлено за кліматичними характеристиками для 

здійснення аквакультури (рибництва) - за кількістю днів протягом року, 

середня температура повітря в які перевищує 15°C. Відповідно до зазначеного 

Наказу в Україні є чотири зони аквакультури: Полісся, Лісостеп та 

Прикарпаття, Північний степ та Південний степ (табл.3.2)» [7]. 

Таблиця 3.2. 

ЗОНИ  

аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України 

№ з/п Області Рибопродуктивність, ц/га 

розрахункова 

рибопродуктивність при 

екстенсивному 

(випасному) веденні 

господарства 

розрахункова 

рибопродуктивність при 

інтенсивному (годівлі) 

веденні господарства 

Зона Полісся 

1. Волинська 5 14 

2. Житомирська 5 14 

3. Львівська 5 14 

4. Київська 5 14 

5. Сумська 5 14 

6. Тернопільська 5 14 

7. Рівненська 5 14 

8. Хмельницька 5 14 

9. Чернігівська 5 14 

 Загалом по зоні 5 14 

Зона Лісостеп та Прикарпаття 
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1. Вінницька 6 15 

2. Закарпатська 6 15 

3. Івано-Франківська 6 15 

4. Полтавська 6 15 

5. Харківська 6 15 

6. Черкаська 6 15 

7. Чернівецька 6 15 

 Загалом по зоні 6 15 

Зона Північний степ 

1. Дніпропетровська 8 19 

2. Донецька 8 19 

3. Запорізька 8 19 

4. Кіровоградська 8 19 

5. Луганська 8 19 

 Загалом по зоні 8 19 

Зона Південний степ 

1. Автономна Республіка Крим 10 20 

2. Миколаївська 10 20 

3. Одеська 10 20 

4. Херсонська 10 20 

 Загалом по зоні 10 20 

Джерело [7]. 

 

Урядові реформи останніх років посилила роль місцевих рад у питаннях 

аквакультури за рахунок регіональних відділень. Метою реформи було 

збільшення самоврядування шляхом децентралізації. Однак міжнародні 

тенденції в управлінні прибережною зоною та морськими ресурсами рухаються 

у зворотному напрямку, націлюючись на більш інтегровані та засновані на 

екосистемах підходи, що включають управління більшими, а не меншими 

географічними регіонами. Щодо України, то ґрунтуючись на аналізі категорій 

рамок децентралізації (табл. 3.3) щодо управління прибережною зоною, ми 
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стверджуємо, що ненавмисним наслідком адміністративної реформи може бути 

посилена фрагментація системи управління аквакультурою, а також зниження 

спроможності здійснювати заходи, пов'язані з моніторингом. У той же час 

реформа може покращити планування прибережних зон, хоча подальший крок 

до інтегрованого управління прибережними зонами вимагатиме більшого 

делегування повноважень окружним радам. а також зниження спроможності 

впроваджувати заходи, пов'язані з EBM. 

Таблиця 3.3. 

Категорії рамок децентралізації 

ДЖЕРЕЛА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

ПРАВО 

ВЛАСНО

СТІ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ > ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Промисло

ве 

рибальств

о (92%) * 

Комерцій

ний 

промисел 

(76%) * 

Права на 

операційн

ому рівні 

План 

управлін

ня (56%) 

* 

Учас

ть 

(61%

) * 

Ефективні

сть 

системи 

управлінн

я (37%) * 

Застосува

ння (78%) 

* 

Перева

ги для 

громад

и 

(72%) 

* 

Міжорганізац

ійні 

відносини 

(48%) * 

Механіз

ми 

підзвітно

сті (36%) 

* 

 
Y Y 1, 2, 3, 4 Y Y Y Y Y Y Y 

Зона 

Полісся 
Y Y 1, 2, 3, 4 Y Y Так / Ні Y Y Y Y 

Зона 

Лісостеп 

та 

Прикарпа

ття 

Y Y 1, 2, 3, 4 Y Y Y Y Y Y Y 

Зона 

Північни

й степ 

Y Y 1, 2, 3 N 
Так / 

Ні 
Так / Ні Y 

Так / 

Ні 
Так / Ні N 

Зона 

Південни

й степ 

Y Y 1, 2, 3 N Y Y Y Y Так / Ні Так / Ні 

Примітка: Y означає, що громада має владу над темою; N означає, що це не так. Т / Н вказує на те, що спільнота 

має доступ до одних механізмів, але не до інших, або що вони мають мати певний доступ, але насправді його не 

мають. Права на операційному рівні: 1-доступ, 2-відмова, 3-управління, 4-виключення та 5-відчуження. * 

Відсоток респондентів, які розглядали дану категорію. 

Джерело: розробка автора 

 

В аквакультурних операціях із різним ступенем успіху вже 

використовується широкий спектр систем управління. З огляду на те, що 

системи аквакультури варіюються від невеликих, відносно самостійних ферм 
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для існування, до великих комерційних одиниць для торгових цілей, 

«універсальний підхід для всіх» навряд чи буде успішним. Однак 

систематичний підхід до управління виробництвом дозволяє фермеру 

маніпулювати та контролювати виробничі витрати, що призведе до більш 

ефективного, економічно вигідного виробництва та мінімізації надмірних 

обсягів виробництва з негативним впливом на навколишнє середовище. Тому 

основними принципами ефективного управління аквакультурою є: 

- Здійснювати координацію та співпрацювати з національними, 

регіональними та місцевими органами влади у розробці та впровадженні 

політики, положень та процедур, необхідних та практичних для досягнення 

екологічної, економічної та соціальної стійкості аквакультурних операцій. 

- Використовувати лише ті ділянки для об'єктів аквакультури, 

характеристики яких сумісні з довгостроковою стійкою експлуатацією з 

прийнятними екологічними ефектами, зокрема уникаючи непотрібного 

знищення мангр та інших екологічно значущих флори та фауни. 

- Спроектувати та експлуатувати об'єкти аквакультури таким чином, щоб 

зберегти водні ресурси, включаючи підземні джерела прісної води. 

- Спроектувати та експлуатувати об'єкти аквакультури таким чином, щоб 

мінімізувати вплив стоків на якість поверхневих та підземних вод та 

підтримувати екологічне різноманіття. 

- Прагнути до постійного вдосконалення використання кормів і 

застосовувати терапевтичні засоби розумно згідно з відповідними правилами та 

лише тоді, коли це необхідно на основі здорового глузду та найкращих 

наукових суджень. 

- Здійснювати всі розумні заходи, необхідні для уникнення спалахів 

хвороб серед видів культури, між місцевими фермерськими господарствами та 

в різних географічних районах. 

- Здійснювати всі розумні заходи, щоб переконатися, що допустимі 

інтродукції екзотичних видів здійснюються відповідально та прийнятно і 

відповідно до відповідних норм. 
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- Співпрацювати з іншими представниками галузі у науково-дослідній та 

технологічній та освітній діяльності, спрямованій на поліпшення екологічної 

сумісності аквакультури. 

- Потрібно прагнути приносити користь місцевій економіці та життю 

громади шляхом диверсифікації місцевої економіки, стимулювання зайнятості, 

внесків до податкової бази та інфраструктури та поваги до кустарного 

рибальства, лісового та сільського господарства. 

 

Таблиця 3.4. 

Динаміка та структура добування водних біоресурсів за 2018-2020 роки 

 

Добування водних біоресурсів 
У т.ч. риби 

Усього, 

т 

у  т.ч. за рибальськими регіонами промислу 

Аквакультура, 

т 

% 
внутрішні 

водні 

об’єкти, т 

% інші 

регіони 

промислу, 

т 

% 

т 

% 

20181 86222,5 13576,6 15,75 46819,8 54,30 25826,1 29,95 64737,9 75,08 

20191 92682 12675,4 13,68 22928,7 24,74 57077,9 61,58 58095,8 62,68 

20201 76508,1 11932,6 15,60 23291,4 30,44 41284,1 53,96 48228,6 63,04 

Джерело: розраховано автором за даними [8] 

 

Відмічаємо позитивну залежність процесів децентралізації на розвиток 

аквакультури в України. Так, за даними таблиці у структурі  добування водних 

біоресурсів аквакультура займає у 2020 році 15,60% від всього, при цьому 

зменшується структура внутрішніх водних об’єктів. Однак необхідно 

відзначити, що у зв’язку з відсутністю державної підтримки процесу 

регулювання розбудови аквакультури зменшується кількість добування водних 

біоресурсів. У 2018 році добування водних біоресурсів в аквакультурі 

становило 13576,6 т, при цьому у 2020 році значно скоротилось  на 25509,2 т і 

становить 11932,6 т.  

Таблиця 3.5. 
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Динаміка капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного 

середовища, млн грн 

 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Відхилення 

(+,-) 

Україна 2761,5 7675,6 13390,5 11025,6 10074,3 16255,7 13494,2 

Автономна  

Республіка Крим 
162,3 … … … … …   

області        

Вінницька 37,0 40,5 63,7 88,9 81,0 59,8 22,8 

Волинська 3,5 5,3 10,6 19,3 34,8 36,1 32,6 

Дніпропетровська 950,9 1417,9 1662,3 2628,8 2454,7 2564,1 1613,2 

Донецька 575,0 232,3 650,9 774,6 1514,2 2589,1 2014,1 

Житомирська 11,5 18,0 16,7 14,6 8,2 6,9 -4,6 

Закарпатська 9,9 7,8 5,9 13,8 45,9 14,1 4,2 

Запорізька 159,3 591,5 1062,7 817,1 1065,3 1083,5 924,2 

Івано-Франківська 136,9 90,5 119,7 370,4 293,7 248,5 111,6 

Київська 53,4 4157,5 8313,3 4088,5 1773,6 6945,7 6892,3 

Кіровоградська 26,4 6,3 18,5 14,2 41,4 77,3 50,9 

Луганська 102,7 51,9 39,2 13,5 29,3 17,5 -85,2 

Львівська 87,6 60,4 104,0 241,4 284,5 221,3 133,7 

Миколаївська 31,3 98,2 122,7 118,1 138,0 124,2 92,9 

Одеська 55,4 26,5 17,5 95,1 73,7 67,4 12 

Полтавська 77,1 66,9 103,1 199,6 264,1 295,3 218,2 

Рівненська 20,6 42,9 30,2 39,5 39,1 36,2 15,6 

Сумська 15,4 52,5 48,6 47,1 22,7 23,4 8 

Тернопільська 7,6 23,7 55,0 32,4 19,4 25,3 17,7 

Харківська 98,6 62,9 95,2 340,7 273,1 472,8 374,2 

Херсонська 2,8 7,9 2,3 3,2 15,3 7,4 4,6 

Хмельницька 4,4 19,3 36,7 35,9 79,4 70,9 66,5 

Черкаська 36,1 54,3 66,8 22,5 23,1 33,1 -3 

Чернівецька 8,5 18,7 13,8 23,8 21,4 30,1 21,6 

Чернігівська 27,2 30,9 23,0 47,4 64,3 49,7 22,5 

міста        

Київ 47,7 491,0 708,1 935,2 1414,1 1156,0 1108,3 

Севастополь 12,4 … … … … …  

Джерело: розраховано автором за даними [8] 

 

Динаміка капітальних інвестицій на охорону навколишнього природного 

середовища за 2010-2019 роки  збільшилась майже у 5 разів або на 13494,2 млн 

грн. Найбільші капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного 

середовища спостерігаються у промислових регіонах. Серед областей з 

найбільшим обсягом капітальних інвестицій у 2019 році спостерігаємо: 
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Київська - 6945,7 млн грн, Донецька - 2589,1 млн грн, Дніпропетровська - 

2564,1 млн грн, Запорізька - 1083,5 млн грн області. Визначено, що лідерами за 

зміною обсягом надходження капітальних інвестицій на охорону 

навколишнього природного середовища є Київська (+6892,3 млн грн), Донецька 

(+2014,1 млн грн), Дніпропетровська (1613,2 млн грн), Запорізька (+924,2 млн 

грн) області та м. Київ (+ 1108,3 млн. грн). Необхідно також зазначити, що є 

області де спостерігається скорочення капітальних інвестицій серед них: 

Луганська,  Житомирська та Черкаська області.  

Важливою складовою успішного розвитку територій є також поточні 

витрати на охорону навколишнього природного середовища. поточні витрати 

здійснюються у рамках місцевих бюджетів, а тому їх значення по регіонам 

різняться від капітальних інвестицій.  Динаміка поточних витрат на охорону 

навколишнього природного середовища наведено в табл. 3.5. 

В цілому динаміка поточних витрат на охорону навколишнього 

природного середовища збільшилась у 2,7 рази або на 17113,6 млн грн. 

Найбільші поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища 

спостерігаємо серед таких областей: Дніпропетровська (8314,3 млн грн), 

Запорізька (2879,6 млн грн), Донецька (2353,0 млн грн), Полтавська (1485,5 млн 

грн), Харківська (1235,8 млн грн) області та м.Київ (3643,9 млн грн).  

Найменші обсяги поточних витрат на охорону навколишнього 

природного середовища зазначаються серед таких областей: Тернопільська - 

19,8 млн грн, Херсонська - 100,7 млн грн, Чернівецька - 122,1 млн грн, 

Житомирська - 181,6 млн грн. Скорочення обсягів поточних витрат на охорону 

навколишнього природного середовища зазначаємо у Луганській області.  

 Таблиця 3.5. 

Динаміка поточних витрат на охорону навколишнього природного 

середовища, млн грн  

 2010 2015 2016 2017 2018 2019 
Відхилення 

(+,-) 

Україна 10366,6 16915,5 19098,2 20466,4 24318,0 27480,2 17113,6 

Автономна  

Республіка Крим 210,2 … … … … … 
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області        

Вінницька 75,5 147,3 180,1 216,8 268,8 307,8 232,3 

Волинська 49,4 108,6 114,3 170,8 238,7 286,2 236,8 

Дніпропетровська 2432,4 5494,2 5481,7 5533,5 7023,5 8314,3 5881,9 

Донецька 1625,2 1431,5 2054,5 1852,6 2145,8 2353,0 727,8 

Житомирська 59,0 85,8 103,3 116,9 141,5 181,6 122,6 

Закарпатська 46,0 88,8 129,1 164,2 226,2 268,5 222,5 

Запорізька 766,3 1587,1 1849,6 2003,0 2496,1 2879,6 2113,3 

Івано-Франківська 148,4 234,0 252,7 316,2 549,4 633,5 485,1 

Київська 239,4 489,3 601,1 879,7 766,6 965,0 725,6 

Кіровоградська 87,4 113,4 113,8 140,4 156,9 183,8 96,4 

Луганська 1308,3 521,8 608,9 496,7 406,8 452,4 -855,9 

Львівська 153,1 341,7 383,5 446,6 589,2 520,8 367,7 

Миколаївська 546,7 1502,5 1358,8 1446,7 748,6 922,8 376,1 

Одеська 332,8 279,3 519,7 778,4 545,0 395,1 62,3 

Полтавська 475,0 854,8 914,0 1065,8 1444,8 1485,5 1010,5 

Рівненська 197,1 340,5 329,3 343,8 366,5 530,1 333 

Сумська 148,8 251,5 308,0 456,0 736,9 651,9 503,1 

Тернопільська 17,1 14,1 12,8 12,7 17,7 19,8 2,7 

Харківська 526,9 787,9 822,4 900,0 1053,0 1235,8 708,9 

Херсонська 60,5 71,7 74,0 78,1 88,5 100,7 40,2 

Хмельницька 106,2 192,7 180,7 210,9 256,2 318,9 212,7 

Черкаська 62,0 206,0 199,6 254,1 330,9 354,6 292,6 

Чернівецька 42,5 68,8 70,2 86,9 101,4 122,1 79,6 

Чернігівська 174,3 219,0 235,4 285,5 388,7 352,5 178,2 

міста        

Київ 436,6 1483,2 2200,7 2210,1 3230,3 3643,9 3207,3 

Севастополь 39,5 … … … … …  

Джерело: розраховано автором за даними [8] 

 

Визначено, що системний підхід на місцевому рівні визнає, що окремі 

фермерські господарства не можна розглядати ізольовано, і що існує багато 

взаємодій між фермою аквакультури та зовнішнім середовищем, включаючи 

екологічні ресурси та місцеві громади. Крім того, там може бути значний 

кумулятивний ефект там, де велика кількість ферм переповнених на невеликих 

територіях. 

Екологічна взаємодія з аквакультурою виникає внаслідок широкого кола 

взаємопов’язаних факторів, включаючи наявність, кількість та якість 
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ресурсів; тип культивованих видів; розмір ферми; управління системами 

культури; та екологічні характеристики розташування ферми. Взаємодія 

навколишнього середовища не обмежується впливом аквакультури на 

навколишнє середовище, але включає вплив навколишнього середовища на 

аквакультуру та вплив аквакультури на аквакультуру. Мабуть, менш відомими 

або задокументованими є багато способів, як аквакультура може сприяти 

поліпшенню навколишнього середовища, наприклад, зменшення деденментації 

ферм молюсків або покращення обороту поживних речовин, або зберігання 

води на дрібних прісноводних фермах. 

На місцевому рівні соціальна та інституційна взаємодія також важливі і їх 

слід краще розуміти, наприклад: 

 участь сільських громад та переваги для них; 

 інституційна підтримка через послуги з надання послуг; 

 доступ до інформації тощо 

Системний підхід намагається зрозуміти ці зв’язки та розробити стратегії 

управління, засновані на такому розумінні. 

 

3.2. Удосконалення регіонального організаційно-управлінського 

механізму інтеграції аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу 

 

Ефективне управління аквакультурою, однією з найбільш 

швидкозростаючих галузей виробництва продуктів харчування у світі, має 

важливе значення для її подальшого зростання та досягнення її потенціалу. Це 

передбачає роботу в напрямку оптимального використання дефіцитних 

ресурсів для досягнення найбільшого виробництва водних продуктів з 

урахуванням конкурентних цілей, для яких ці ресурси можуть бути використані 

суспільством. 

Шотландський екологічний дослідник Джон Фінні закликав до боротьби 

із забрудненням, спричиненим вирощуванням риби, сказавши: "Якщо 

аквакультура відіграватиме довгострокову роль у підтримці робочих місць у 
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неміцних та віддалених громадах, вона повинна стати стійкою". Таким чином, 

надзвичайно важливо, щоб галузь аквакультури продовжувала впроваджувати 

інновації, щоб, наприклад, вдосконалити методи виробництва та вирішити 

проблеми добробуту та довкілля. Тим не менше, дослідники та компанії 

повинні захищати свої інновації, щоб забезпечити їм конкурентну перевагу та 

запобігти тим, щоб інші несправедливо вигравали від інновацій Шотландії. 

Більше того, забезпечення захисту неминуче створить і додасть цінності 

компанії, яка може підтримати інвестиції та подальше розширення. 

Хоча всі форми інтелектуальної власності застосовні до цього сектору, 

включаючи торгові марки та захист дизайну, наприклад, патентний захист є 

найбільш придатним з точки зору захисту винаходів аквакультури, що 

розробляються в Шотландії. Патенти, як правило, надаються новим та 

винахідницьким продуктам та методам і можуть охоплювати багато різних 

областей технологічних інновацій. Наведемо клієнтів у галузі аквакультури, які 

працюють у дуже різних сферах, але використовують патентний процес для 

захисту своїх інновацій. 

Оскільки збереження навколишнього середовища набуває важливого 

значення внаслідок зростаючих наслідків, спричинених виробничою 

діяльністю, все більш актуальним стає вибір, адаптація та моніторинг 

прийняття найкращих практик управління (BMP). Особливо це стосується 

сільської діяльності через їх просторовий масштаб, ступінь спричинених змін 

навколишнього середовища та велику частину експлуатованих природних 

ресурсів. Для того, щоб перевірити прийняття BMP та його ефективність, 

процедури оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) сприяють 

організації, аналізу та документування відповідних показників, орієнтованих на 

місцеві природні обмеження та можливості, а також на прагнення та 

можливості залученої громади. Крім того, оцінка впливу сприяє рекомендаціям 

практик. 

Навіть коли оцінки впливу не стосуються жодних офіційних цілей 

сертифікації, документація адекватного екологічного менеджменту може 
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покращити вартість продукції та впровадження на ринок, якщо показники 

об’єктивно фіксують інформацію про відповідність законодавчим екологічним 

стандартам, очікуваним технічним показникам та ідеалам місцевої 

стійкості. Серед багатьох методологій для оцінки впливу та екологічного 

управління сільською діяльністю методи вибору, що базуються на показниках 

ефективності, включають екологічні, економічні та соціальні виміри сталого 

розвитку, є методами вибору. В ідеалі показники інтегруються в системи 

оцінки впливу, Подібно до сучасного контексту дотримання екологічного 

менеджменту, який очікується від сільської діяльності загалом, стійкий 

розвиток аквакультури залежить від задокументованого прийняття БМП, 

пов'язаного з моніторингом стану здоров'я навколишнього середовища, від 

наявності природних ресурсів (особливо незабруднених вод і відкладень) та 

ефективного використання вхідних даних. Для досягнення цих важливих цілей 

було розпочато дослідницький проект під координацією Міністерства 

риболовлі та аквакультури Бразилії (MPA), який проводитиметься у водоймі 

Фурнас (штат Мінас-Жерайс, Бразилія). Цей вибір місця націлений на 

підтримку національної політики, спрямованої на впровадження "парків 

аквакультури" у великих водосховищах, пов'язаних з гідроелектростанціями в 

країні. 

Ці "парки" були розмежовані в окремих районах, після ретельної 

діагностики гідродинаміки, оцінки пропускної спроможності, багаторазового 

використання води та суперечливих інтересів, для отримання дозволів на 

встановлення клітин для виробництва риби. Одне положення зазначеної 

політики вимагає від MPA пропонувати виробникам програми моніторингу, 

пов'язані з оцінкою впливу на навколишнє середовище та соціальних вигод цих 

підприємств аквакультури. Завданням для таких програм моніторингу є 

охоплення різноманітних масштабів, представлених (i) окремими 

аквакультурними підприємствами (будь то невелика чи велика кількість рибних 

кліток для кожного рибовода), (ii) колективним об'єднанням виробників у 
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"аквакультурному парку", та (iii) громада в цілому, яка врешті зазнала впливу 

цих підприємств. 

Визнавши необхідність відповідного методу, це дослідження 

організувало основні показники, інтегрувало їх у „Систему зваженого 

оцінювання впливу для найкращих практик управління в аквакультурі” 

(APOIA-Aquaculture) та були проведені польові дослідження [9] для перевірки 

застосовності цього інструмент управління, а також його адекватність 

задоволенню потреб підприємців, що займаються аквакультурою, та сприяння 

їх залученню до прийняття та оцінки кращих практик аквакультури. 

«Зважена система оцінки впливу на довкілля сільської діяльності» - це 

система показників стійкості спрямована на аналіз якості навколишнього 

середовища та продуктивних показників продуктивності в масштабі сільського 

господарства та його безпосереднього оточення, дотримуючись кількісних 

основ науки про ОВНС; одночасно надаючи фермерам інструмент підтримки 

прийняття рішень за такими принципами: 

1) Дозволяти оцінювати найрізноманітніші види діяльності в сільській 

місцевості в різних умовах навколишнього середовища та протилежних 

соціально-економічних контекстах; 

2) Включати показники щодо екологічних, економічних, соціально-

культурних та управлінських аспектів, що стосуються місцевого сталого 

розвитку; 

3) Сприяти виявленню критичних контрольних точок для корекції 

управління; 

4) Висловлювати результати просто і безпосередньо фермерам, 

сільським підприємцям, особам, що приймають рішення, та широкій 

громадськості; 

5) Бути побудованим у зручному інтерфейсі, здатному автоматично 

пропонувати інтегрований показник впливу (або стійкості, або ефективності), 

сприяючи екологічному управлінню та екологічній сертифікації відповідно до 

вимог фермерів та їх організацій. 
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Ця процедура була впроваджена та вдосконалена в ході численних 

досліджень у найрізноманітніших екологічних та продуктивних контекстах, 

перш ніж була доповнена конкретними показниками, орієнтирами та 

коефіцієнтами аквакультури як `` Система зваженої оцінки впливу для 

найкращих практик управління в галузі Аквакультура '(APOIA-Aquaculture)', 

представлена у таблиці 3.6. 

Таблиця  3.6 

Набір розмірів, критеріїв та показників, що спостерігаються в APOIA-

Aquicultura 

Система зваженої оцінки впливу на найкращі практики управління в аквакультурі 

(APOIA-Аквакультура) 

Розміри та критерії Показники 

Просторова 

організація 

Загальні умови 

реалізації 

1. Відстань до ринків / транспорту 

інфраструктура 

2. Доступ до води / до кліток 3. Близькість джерел забруднення 4. 

Існування суперечливих водних потреб 5. Місцева гідродинаміка 

6. Умови укриття та захисту 

7. Тип водойми 

Характеристика 

розміщення кліток 

8. Зона розведення / Набивання клітки 9. Схема кліток 

10. Відстань до стикування 11. Мінімальна річна глибина 

Формат і розміри 

кліток 

12. Формат клітки 

13. Співвідношення площі / бічної поверхні 

14.Тип і розміри сітки 

Експлуатаційна 

інфраструктура та 

обладнання 

15. Система кріплення 16. Лабораторії / аналітичні прилади  

17. Зберігання палива 18. Зберігання кормів та добавок 

19. Зберігання ліків та терапевтичних продуктів 20. Док-станція 

21. Платформи та баржі 22. Водна техніка і інвентар  

Якість води 23. Прозорість 

24. Розчинений кисень 25. Каліформи 26. БПК 5 27. рН 28. 

Нітрат 29. Нітрит 30. Загальний амоній N 31. .Фосфат 32. 

Помутніння 33. Хлорофіл a 34. Провідність 

35. Візуальне забруднення води 36. Потенційний вплив пестицидів 

Якість осаду 37. Органічний вміст 38. pH   39. Фосфат 40. Замінний K 

41. Замінний Mg (і Ca) 42. H + Al (потенційна кислотність) 43. 

Загальна кількість основ 44. ЦВК 45. Сатурація 

Управління 

хорчування та 

безпека кормів 

Управління та 

операції 

46. Формальне планування продуктивного циклу 

47. Процедури прийому та випуску риби 48. Процедури вакцинації 

та профілактики 49. Процедури класифікації та розподілу риби  

50. Частота та терміни очищення та репарації 

51. Процедури дезінфекції 52. Утилізація інкрустуючих матеріалів 

Практики годівлі  53. Щільність популяції 

54. Частота і терміни годування  

55. Періодичність біометричної перевірки 

56. Контроль кількості та споживання кормів 57. Регулювання типу 

корму (за віком) 
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58. Боротьба з хижаками та конкурентами 

Безпека 59. Контроль та реєстрація походження молодняку 

60. Контроль та запис явних симптомів  

61. Контроль та запис поведінкових симптомів  

62. Бухгалтерія профілактичних терапевтичних продуктів 

63. Контроль та облік втрат риби  

64. Порядок утилізації мертвої риби 

Урожай риби та 

якість продукції 
65. Зважування та контроль припинення  

66. Порядок збирання врожаю з кліток 

67. Процедури голодування та контролю несмаку 68. Аспект 

кінцевого продукту 

 

Після впровадження в якості інструменту екологічного менеджменту в 

масштабах аквакультури, набір звітів з управління, що надаються виробникам, 

узгоджується та доповнюється територіальною географічною інформацією для 

складання програми екологічного моніторингу та звіту про продуктивне 

управління для парку аквакультури та асоційованих виробників. 

За допомогою цих характеристик системи управління навколишнім 

середовищем APOIA-Аквакультура виробники можуть з'ясувати, які ознаки 

можуть суперечити його вибору щодо прийняття BMP та цілям використання 

природних ресурсів. Технічним помічникам система показників полегшує 

комунікацію взаємодії між виробничими та управлінськими факторами, 

сприяючи інтегрованому погляду технічних рекомендацій. Для державних 

агентів та осіб, що приймають рішення, система показників являє собою 

задокументовану та аналітичну базу експлуатаційних умов підприємств 

аквакультури, що сприяє моніторингу та послідовному прийняттю заходів з 

просування та контролю, спрямованих на інтегроване управління навколишнім 

середовищем у виробничому секторі. 

Згідно з конфліктними ситуаціями, наведеними вище в пункті 2.1, є певні 

«профілактичні» дії щодо уникнення конфліктних ситуацій у прибережних 

зонах між фермами аквакультури та туристично-рекреаційним комплексом, які 

застосовуються країнами ЄС. Такі рішення покликані зупинити загострення 

конфлікту в першу чергу, напр. за допомогою збалансованої просторової 
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політики або режиму зонування. Пом'якшення покликане пом'якшити наслідки 

поточних операцій. Включаються як просторові, так і технічні рішення. 

Рішення 1: Регіональний генеральний план прибережної аквакультури в 

Іспанії 

Генеральний план прибережної аквакультури (Директор плану 

Acuicultura Litoral іспанською мовою або PDAL) зараз діє для керівництва 

плануванням та управлінням аквакультури до 2030 року. Генеральний план 

встановлює критерії сумісності об'єктів аквакультури з екологічними, 

природними та ландшафтними характеристиками; він також встановлює 

критерії, щоб зробити аквакультуру сумісною з іншими прибережними 

традиційними видами діяльності, такими як рибальство та туризм. В 

іспанському регіоні Галичина в захищених зонах рибного господарства 

розміщуються аквакультурні об’єкти з особливим акцентом на двостулкових 

молюсків. Впроваджуючи PDAL, регіональний уряд розробив галузеву 

політику, сумісну із захистом навколишнього середовища та іншими видами 

використання. 

Рішення 2: Зонування аквакультури та туризму  

Очевидним профілактичним рішенням є використання схем районування 

для визначення пріоритетів конкретних видів діяльності (або їх поєднань) у 

певних областях (див. Історію 3). Зони можуть бути одноразовими або 

багаторазовими, залежно від місцевої ситуації та потреб (наприклад, 

двостулкові чи рибництво). Зони можуть бути визначені за допомогою процесів 

ліквідації (наприклад, визначення зон, непридатних та потенційно придатних 

для обох видів діяльності, а потім звуження їх у діалозі із секторами), або 

шляхом надання політичного пріоритету одному сектору над іншим. Також 

можна розташувати аквакультурні об’єкти подалі від туристичних точок лише 

за допомогою ліцензійних норм. У Норвегії тенденція до переміщення 

лососевих ферм далі в море частково зумовлена естетичним впливом 

установок; там, де це можливо, розміщуються аквакультурні об’єкти, щоб 
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уникнути втручання у готелі. В ідеалі, будь-які схеми зонування будуть 

розроблені за участю відповідних секторів та місцевих громад. 

Рішення 3: Вказівка мінімальної відстані від берега для аквакультурних 

установок  

Можна встановити мінімальну відстань для вирощування риби або 

молюсків від узбережжя, як ілюструє Просторовий план Задару, який визначає 

мінімальну відстань 50 м від узбережжя для молюсків землеробство (див. 

історію 4). Можливі мінімальні відстані, однак, залежать від типу 

вирощуваного організму. Загальним правилом було б, що більші ферми 

розміщуються подалі від тих частин узбережжя, які найбільш інтенсивно 

використовуються туристами. Клітини з більшою рибою можна розміщувати у 

більш відкритих, відкритих морях, оскільки ці клітини, як правило, більші, 

міцніші та стійкіші до хвиль, а оскільки вони мають сітку з більшими вушками, 

тому напруги при русі крізь хвилі менші. З іншого боку, вид, який вимагає 

постійного моніторингу та обслуговування, повинен бути розміщений ближче 

до узбережжя, оскільки постійний догляд у відкритому океані неможливий. 

Рішення 4: Пропагування акватуризму як синергії між секторами В 

італійському регіоні Емілія-Романья поняття „Аквітурізо” стосується туризму, 

пов’язаного з аквакультурою, тобто розміщення туристів в аквакультурі для 

рекреаційних, освітніх та культурних заходів. Aquiturismo закріплено в 

регіональному законодавстві як багатофункціональна концепція, яка повинна 

бути розроблена для підтримки сектору аквакультури та збільшення доходів 

його операторів. Замість засобу вирішення існуючих конфліктів, Aquiturismo 

вважається превентивним підходом, оскільки він активно сприяє 

синергетичному розвитку. Прикладом може слугувати завод мідій Кавалліно-

Єзоло в північному регіоні Венето в Італії, де в районі, що використовується 

для аквакультури, проводяться спортивно-оздоровчий риболовлі та екскурсії. У 

Словенії туристичні та освітні заходи пропонують фермери аквакультури в 

Піранській затоці. Ця ж ділянка в затоці Піран також знаходиться в 
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заповідному районі риболовлі та природному парку, фермери беруть участь у 

екологічних та біологічних науково-дослідних проектах. 

Рішення 5: Підтримка туристичної діяльності в морських садах 

У Данії проекти морського саду дають можливість людям розвивати 

дрібні стійкі аквакультурні операції (молюски та водорості), щоб вирощувати 

морські продукти місцевого виробництва на своєму „задньому дворі”. 

Приклади розташування морських садів у Данії включають фіорди Хорсенс, 

Ебелтофт Віг та Лімфьорд - Альборг, Легштор, Нюкебінг Морс та гавані 

Лемвіг. Можливі майбутні розробки щодо морських садів - це створення 

плавучих укриттів / платформ, які можуть бути використані для кріплення 

виробничих підрозділів, а також для кемпінгу, підводного плавання або 

риболовлі, або створення штучного рифу на морському дні, який може (серед 

інших переваг ) підтримка рекреаційного дайвінгу. Морські сади в Лімфьорді 

були створені завдяки співпраці між місцевою владою, мережею аквакультури 

та спеціалізованими консультаційними консультантами. 

Рішення 6: Стимулювання розвитку аквакультури з меншим візуальним 

впливом 

В даний час технології поверхневих клітин є дешевими і домінують на 

ринку. Однак їх естетичний вплив на прибережні морські пейзажі може бути 

джерелом конфлікту з прибережним населенням та зацікавленими сторонами в 

галузі туризму. Використання підводних морських клітин може зменшити цю 

проблему. Ще однією перевагою заглибних конструкцій є те, що вони 

уникають сильних фізичних навантажень на поверхню води, спричинених 

штормами. Це означає, що вони можуть бути придатними для місць, 

розташованих далі в офшорах. Вони також можуть зменшити кількість втеч 

культивованої риби, що спричинене штормовою шкодою в клітці. Існує ще 

кілька технологічних та експлуатаційних перешкод, щоб процвітати технологія 

занурених кліток: необхідний доказ для галузі аквакультури, наприклад, що ці 

нові клітки не призводять до зниження темпів приросту, нижчих коефіцієнтів 

конверсії їжі або зниження добробуту культур. риба порівняно з сучасними 
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поверхневими системами. Іншим рішенням, яке також залежить від технологій 

та відповідних місць, є просто переміщення аквакультурних операцій далі за 

межі моря. 

Рішення 7: Використовуйте позначки перешкод 

Очевидним рішенням у випадках конфлікту з рекреаційними суднами та 

купальщиками є забезпечення чіткого позначення будь-яких потенційних 

перешкод навігації. Це особливо стосується підводних клітин та пов'язаних з 

ними установок, які не видно з поверхні або затоплені під час припливу. Це 

можна зробити за допомогою простих буїв. В ідеалі це було б підтверджено 

інформацією, що надається туристам та місцевим жителям, наприклад, 

листівками чи інформаційними панелями. 

Рішення 8: Обмеження ліцензій на аквакультуру в певних умовах 

Графські губернатори Норвегії особливо суворо рекомендують ферми 

лосося в гирлах річок лосося або поблизу них. Встановлено, що екологічний 

вплив цих лососевих ферм має прямий негативний економічний вплив на 

рекреаційний промисел у річках. Одним із способів боротьби з такими 

чутливими середовищами є надання пріоритету збереженню чи туризму в 

постраждалій зоні, що, природно, обмежує заявки на розвиток аквакультури. 

Рішення 9: Інформація для збільшення прийняття стійких форм 

аквакультури 

Аквакультура, як правило, може мати негативний імідж через вплив на 

навколишнє середовище. Однак його фактичний вплив сильно залежить від 

форми, яку він приймає (наприклад, це вирощування риби, двостулкових або 

морських водоростей), обсягу операцій та обраних технологічних методів. 

Цільова інформація може збільшити прийняття туристами та місцевими 

жителями більш стійких форм аквакультури. Це, в свою чергу, може збільшити 

попит на безпечні та екологічно чисті морепродукти, приносячи користь 

туризму та прибережним громадам. 

“На території України міститься понад 49 тисяч водних об’єктів, які 

належать до рибогосподарських. Стави, озера, водосховища (крім водосховищ 
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комплексного призначення), технологічні водойми складають потужний 

потенціал для розвитку аквакультури. Також одним із перспективних напрямків 

вітчизняної аквакультури розглядаються садкові рибницькі господарства. 

Дослідження аквакультури в Україні проводяться в основному: 

 Інститут рибного господарства (м. Київ, http: // naas.gov.ua), який діє 

при Національній академії аграрного значення України; 

 Інститут рибного господарства та морської екології (Бердянськ, 

http://en.irem.org.ua), який діє при Державному агентстві рибного господарства 

України; 

 Одеський центр "ЮгНИРО" (м. Одеса), який діє при Державному 

агентстві рибного господарства України. 

Освіта для бакалавра та магістра з аквакультури здійснюють переважно 

Херсонський державний аграрний університет (Херсон) та Національний 

університет біоресурсів і природокористування України (Київ) та ще шість 

університетів вищої освіти. Інститут рибного господарства пропонує 

докторантуру та курси для фахівців аквакультури. 

Національним органом у галузі рибного господарства є Державне 

агентство рибного господарства України (Київ, http://darg.gov.ua). Діяльність 

Агентства контролюється Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної 

політики та продовольства України. Основними функціями Державного 

агентства є: 

 реалізувати державну стратегію рибного господарства та 

аквакультури; 

 забезпечити контроль риболовлі (використання водних живих 

ресурсів, боротьба з ННН-рибалкою); 

 організувати науковий моніторинг біоресурсів у водних об’єктах 

України та розробити відповідні заходи щодо збереження; 

 надавати поради щодо сталого розвитку рибного господарства та 

галузі аквакультури в Україні у співпраці з асоціаціями рибальства та 

аквакультури; 
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 організувати участь України у міжнародній діяльності та 

міжнародному співробітництві у галузі рибного господарства та аквакультури. 

 Державне агентство рибного господарства України відповідає за збір 

даних про аквакультуру. 

«Останнім часом все більш популярним є напрямок аквакультури із 

застосуванням установок замкнутого водопостачання або рециркуляційних 

аквакультурних систем. Це високотехнологічний, сучасний та перспективний 

напрямок вирощування гідробіонтів, що дозволяє значно розширити видовий 

склад об’єктів аквакультури. Тому перш ніж розпочати бізнес у сфері 

аквакультури (або аквабізнес) необхідно визначити з напрямком аквакультури: 

це може бути вирощування товарної продукції, рибопосадкового матеріалу або 

надання рекреаційних послуг. В залежності від вибраного напрямку або від 

наявного водного фонду необхідно визначитися з організаційно-

технологічними показниками (інтенсивна, напівінтенсивна або 

екстенсивна аквакультура) та видом отримання товарної продукції (ставкова, 

індустріальна чи випасна)» [10]. 

Багато ресурсів, що використовуються в аквакультурі, таких як вода, 

земля, насіння, плідна худоба та кормові інгредієнти, часто не вистачає. Це 

тому, що ці ресурси - або фактори виробництва - зазвичай використовуються 

також у сільському господарстві, діяльності, з якою аквакультура часто 

інтегрована, особливо в Азії. Трапляється, що ця конкуренція обертається або 

розглядається як конфлікт між групами користувачів. У більшості країн ці 

конфлікти вирішуються на ринку, тобто торгівля факторами виробництва є 

вільною. Покупці та продавці встановлюють ціну і тим самим визначають 

використання. Отже, управління ресурсами однозначно потрібно. 

Використання сектором природних ресурсів повинно забезпечити 

довгострокову стійкість, що, як правило, означає уникнення негативних 

наслідків для навколишнього середовища. Однак інформація про очікуваний 

або потенційний вплив аквакультури на довкілля часто є 

неповною. Використання обраних підходів до управління та застосування 
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заходів обережності як з боку керівництва фермерських господарств, так і з 

боку контролюючих організацій може допомогти уникнути прийняття рішень 

на основі неповних знань. 

Важливим аспектом у цьому контексті є необхідність ефективного 

контролю за охороною здоров'я риб, оскільки хвороби стали основним 

обмеженням для зростання аквакультури. Інтенсивна культурна практика з 

погано контрольованим використанням кормів та виробництвом відходів 

негативно впливає на місцеве середовище. Це призвело до визнання 

необхідності вдосконалення практики ведення тваринництва для захисту якості 

води, що є важливим для оптимального здоров'я та виробництва в аквакультурі. 

ФАО опублікувала технічні вказівки з розвитку аквакультури для 

просування належної практики в аквакультурі в рамках своєї програми 

імплементації Кодексу поведінки відповідального рибальства. 

Для посилення рівня наукового забезпечення розвитку аквакультури 

України потрібні: 

 збільшення обсягів цільового бюджетного фінансування НДР в 

аквакультурі 

 реконструкція и створення нових науково-експериментальних баз 

галузевих НДІ 

 створення регіональних науково-консультаційних центрів з розвитку 

аквакультури 

 оснащення наукових організацій сучасним обладнанням і приладами 

 поновлення учбових програм і технологічної бази профільних 

навчальних закладів 

 виведення нових високопродуктивних типів і порід риб 

 розроблення регіональних схем розвитку випасної аквакультури 

природних водойм 

 розробки і удосконалення ефективних ресурсоощадних і 

низьковитратних технологій, безвідходного виробництва та переробки товарної 

риби, тощо [11]. 
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«У разі, коли аквакультура здійснюється в установках замкнутого 

водопостачання підставою для ведення рибництва може бути документ, що 

посвідчує право користування земельної ділянки, на якій розміщене 

господарство та дозвіл на спеціальне використання водних ресурсів. 

Рибогосподарські водні об’єкти надаються суб’єктам аквакультури в порядку, 

визначеному статтею 51 Водного кодексу України. Рибогосподарські 

технологічні водойми надаються суб’єктам аквакультури в порядку 

визначеному статтею 14 Закону України «Про аквакультуру». Типовий договір 

оренди водного об’єкта та рибогосподарського водного об’єкта затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420 «Про 

затвердження типового договору оренди водних об’єктів» [12]. 

«Типовий договір застосовується як для водних об’єктів, так і для 

рибогосподарських технологічних водойм. Орендодавцем водних об’єктів 

відповідно до статті 122 Земельного кодексу України виступають: сільські, 

селищні, міські ради надають земельні ділянки у постійне користування 

юридичним особам із земель комунальної власності відповідних 

територіальних громад для всіх потреб; обласні державні адміністрації надають 

земельні ділянки на їхній території із земель державної власності у постійне 

користування юридичним особам у межах міст обласного значення та за 

межами населених пунктів для всіх потреб, крім випадків, визначених 

частинами третьою та сьомою цієї статті» [10]. 

Таблиця 3.7 

Розпорядники рибогосподарських водних об`єктів України 

Об`єкт оренди Розпорядник Нормативно-правові 

акти 

Рибогосподарський водний 

об`єкт 

В межах населеного пункту: 

орган місцевого самоврядування 

(міська, селищна, сільська рада). 

Поза межами населеного пункту: 

обласна державна адміністрація 

Стаття 51 Водного 

кодексу України; 

Стаття 122 Земельного 

кодексу України 

Рибогосподарська технологічна 

водойма 

В межах населеного пункту: 

орган місцевого самоврядування 

(міська, селищна, сільська рада). 

Стаття 14 Закону 

України «Про 

аквакультуру»; Стаття 
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Поза межами населеного пункту: 

обласна державна адміністрація 

122 Земельного 

кодексу України 

Частина рибогосподарського 

об`єкта 

В межах населеного пункту: 

орган місцевого самоврядування 

(міська, селищна, сільська рада). 

Поза межами населеного пункту: 

обласна державна адміністрація 

Стаття 14 Закону 

України «Про 

аквакультуру»; Стаття 

122 Земельного 

кодексу України 

Акваторія (водний простір) 

внутрішніх морських вод 

територіального моря, 

виключної (морської) 

економічної зони України 

Кабінет Міністрів України Стаття 14 Закону 

України «Про 

аквакультуру»; Стаття 

14 Водного кодексу 

України 

Джерело: [ 10] 

 

«Відповідно до статті 51 Водного кодексу України водний об’єкт 

суб’єкту аквакультури надається в користування на умовах оренди в комплексі 

із земельною ділянкою. Одночасно суб’єкту аквакультури можуть надаватися в 

користування і гідротехнічні споруди водного об’єкта. Виключення становлять 

гідротехнічні споруди, які належать структурним підрозділам 

Держводагентства України та виконують спеціальні функції (зрошування або 

осушування території, захист від шкідливої дії вод, регулювання водних 

ресурсів). А гідротехнічні споруди рибогосподарських технологічних водойм 

обов’язково мають надаватися суб’єктам аквакультури, оскільки в них 

регулювання води пов’язане зі створенням належних умов і передбачене 

технологією вирощування риби» [13]. 

«Рибогосподарські технологічні водойми надаються у користування на 

умовах оренди органами, що здійснюють розпорядження земельними 

ділянками під водою (водним простором) згідно з повноваженнями, 

визначеними Земельним кодексом України відповідно до статті 14 Закону 

України «Про аквакультуру». Відповідно алгоритм їх надання теж має свої 

особливості» [10]. Відповідно до визначено законодавства існують алгоритми  

надання в оренду водних об’єктів та рибогосподарських технологічних водойм 

на земельних торгах, для розміщення садкового господарства та в акваторії 

(водного простору) внутрішніх морських вод, виключної (морської) екологічної 

https://mtex.net.ua/stati/suchasna-akvakultura
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зони України (рис. 3.3., 3.4., 3.5). Алгоритм надання в оренду водних об’єктів та 

рибогосподарських технологічних водойм на земельних торгах наведено на  

рисунку 3.3. 

Рис. 3.3. Алгоритм надання в оренду водних об’єктів та рибогосподарських 

технологічних водойм на земельних торгах 

Джерело: складено автором 

Алгоритм надання в оренду частини рибогосподарського водного об’єкта 

(для розміщення садкового господарства) наведено на рисунку  3.4. 

 

 

Орендодавець  

 

Орендар 

1 

2 

3 

1. Заява до орендодавця щодо укладення договору оренди частини водного об’єкта 

2. Орендодавець приймає рішення щодо надання в оренду частини водного об’єкта. 

Орендодавець готує проект договору оренди та необхідну документацію. Реєструється право оренди 

3. Укладається договір оренди частини водного об’єкта 

* частина водного об’єкта надається без відведення земельної ділянки (проекту відведення землі) 

 

Орендодавець  

 

Орендар 

1 

2 

3 

1. Заява до орендодавця водного об’єкта з пропозицією укласти договір оренди водного об’єкта 

відповідно Постанови КМУ від 29.05.2015 р. № 420 

2. Орендодавець розглядає заяву та приймає рішення про надання в оренду водного об’єкта, а також 

надає дозвіл орендарю на виготовлення проекту землеустрою (технічний документ щодо оренди 

водних об’єктів) 

3. Орендар виготовляє проект землеустрою або технічну документацію та погоджує його у 

відповідному до Закону України порядку. Після затвердження проекту землеустрою (технічної 

документації) реєструється право орендаря на оренду. Укладається договір оренди. 
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Рис. 3.4. Алгоритм надання в оренду частини рибогосподарського водного 

об’єкта (для розміщення садкового господарства)  

Джерело: складено автором  

 

Алгоритм надання в оренду акваторії (водного простору) внутрішніх 

морських вод, виключної (морської) екологічної зони України наведено на 

рисунку 3.5 

 

Рис. 3.5.  Алгоритм надання в оренду акваторії (водного простору) 

внутрішніх морських вод, виключної (морської) екологічної зони України 

Джерело: складено автором  

 

На відміну від існуючої системи надання в оренду акваторії 

аквакультури, вважаємо за необхідне розробити більш детальні вимоги, а саме: 

 1) Кожна заявка на отримання орендованого місця під рибне 

господарство для переробки або реалізації продукції подається в електронній 

формі. 

2) У кожній заявці вказується вид риби або морепродукта, яку планується 

вирощувати на рибному господарстві. 

3) Кожна заявка повинна супроводжуватися планами із зазначенням: 

 

Орендодавець 

(КМУ) 

 

Орендарь 

1 

2 

3 

1. Орендар звертається до орендодавця (КМУ) із клопотанням щодо оренди акваторії (водного 

простору) внутрішніх морських вод. 

2. Орендодавець розглядає звернення, приймає рішення та доручає розробити проект постанови 

КМУ щодо над 

3. Орган державної влади розробляє проект постанови відповідно до Регламенту КМУ та 

розробляє проект договору оренди. Після затвердження постанови КМУ орендодавець складає договір 

оренди з орендарем 
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- місця розташування пропонованого рибного господарства та всіх 

приміщень, пов'язаних з фермою для переробки або переробки його продукції; 

- планування всіх ставків та будівель; 

- усі впускні та вихідні конструкції, де це можливо; 

- джерело води, що буде використовуватися, схема потоку води через 

рибну ферму та місце витоків; 

4) Заявник вказує своє право займати територію пропонованого рибного 

господарства та надає достатньо доказів того, що всі права, ліцензії та інші 

повноваження, передбачені будь-яким законодавчим актом, що дозволяє йому 

черпати воду і повертати воду до будь-якого озера, річки чи потоку, приймати 

або скидати воду в море та займати будь-який берег моря, належним чином 

надані та діють. 

5) Розпорядчі дозвільні органи можуть вимагати від заявника будь-якої 

ліцензії, яка може бути видана згідно з цими правилами, надати таку додаткову 

інформацію будь-якого виду, яку орган може вважати відповідною та вимагати, 

яка, у разі заявника на рибне господарство, може включати інформацію про 

придатність для цілей вод, які пропонується використовувати як рибне 

господарство, запропоновані методи, що застосовуються в експлуатації рибного 

господарства, та придатність заявника, враховуючи його кваліфікацію, досвід 

та ресурси для ведення рибного господарства. Поки ця інформація не буде 

надана, відповідний орган не зобов'язаний додатково розглядати будь-яку 

заяву. 

Орендар також повинний надати три типи документів та інформацію: 

- економічний-адміністративну: документи можуть включати імена та 

правовий статус заявника, його фінансову спроможність, тривалість запиту на 

отримання дозволу. 

- географічну: включаючи карту запитуваної території з детальним 

дизайном приміщень та споруд, які на ній будуватимуться. 

- технічну: які види будуть культивуватися, якими методами, які слід 

застосовувати при експлуатації аквакультури, цілі виробництва тощо. 
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Виробництво безпечних продуктів харчування з аквакультури є спільною 

відповідальністю урядів, промисловості та споживачів, кожна з яких має 

відігравати важливу роль у захисті здоров'я людей. Дії на всіх рівнях необхідні 

для розробки нормативно-правових актів та забезпечення ресурсів для 

забезпечення виконання, освіти та підготовки та дослідження відповідальної 

практики аквакультури. Ми рекомендуємо наступне: 

Щодо працевлаштування, працівники повинні бути добре проінформовані 

та навчені щодо пов'язаних з ними ризиків та небезпек їхнього покликання. 

Повинна відбутися переорієнтація старих працівників, щоб прищепити 

свідомість безпеки. 

Для всіх категорій персоналу слід забезпечити засоби індивідуального 

захисту. Використання такого обладнання слід суворо дотримуватись, щоб 

зменшити ризики нещасних випадків чи інших небезпек на робочому місці. 

Працівники лабораторій та інший персонал, який використовує хімічні 

речовини, повинні регулярно проходити медичні перевірки на предмет 

раннього виявлення будь-якого негативного впливу хімічної інтоксикації. 

Повинні бути надані аптечки на всіх об'єктах аквакультури та відповідні 

інструкції щодо їх використання. 

Слід вести (та оновлювати) належний облік небезпек, пов’язаних з 

аквакультурою, щоб створити усвідомлення існування таких небезпек. Це 

послужить попереднім запобіжним або запобіжним заходом. 

Спеціаліст з професійної медичної клінічної служби с 

Слід створити спеціалізовану медичну клінічну службу з доступом до 

спеціалізованого діагностичного та управлінського ресурсу. Ця послуга 

забезпечить діагностику та лікування професійних захворювань, а також буде 

швидким втручанням. 

Уряди повинні запровадити активну політику та законодавство, які 

передбачатимуть проблеми та запроваджувати превентивні заходи. Виконання 

цих заходів є обов’язковим. 
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• Відповідні зацікавлені сторони повинні надати вказівки щодо того, як 

досягти базового рівня охорони навколишнього середовища в районі акваферм. 

• Країни повинні прийняти систему критичного контрольного пункту 

аналізу небезпек (HACCP), яка є інновацією, спрямованою на підвищення 

безпеки харчових продуктів. 

• Для розробки належних засобів контролю безпеки харчових продуктів 

правильне розуміння зв'язку між зменшенням небезпеки, пов’язаної з 

продуктами харчування, та зменшенням ризику для споживачів має центральне 

значення. 

• Для вирішення проблем паразитів слід застосувати інтегрований підхід, 

що включає медичну освіту, боротьбу з переносниками інфекцій та селективну 

хіміотерапію населення. 

• Необхідно відмовитись від невибіркового та нерегульованого 

використання хімічних та терапевтичних засобів, щоб захистити екосистему та 

здоров'я населення. 

Ефекти мультиплікації від туризму менш значні, ніж часто вважають. 

Однією з причин є те, що галузі туризму купують більшість своїх ресурсів 

(матеріалів, продуктів чи послуг) у країні походження. Як результат, значна 

кількість валютних надходжень витікає з країн призначення. Чим більше 

товарів, послуг, фізичного капіталу та людського капіталу країна повинна 

імпортувати для своїх туристичних послуг, тим вищі витоки. Дуже часто 

інвестори не звертаються до місцевої громади, щоб побачити, що вона 

насправді може надати. На додаток до цього, Генеральна угода про торгівлю 

послугами (GATS), з її лібералізацією світової торгівлі та послуг, все більше 

підриває можливості окремих країн та регіонів контролювати свої туристичні 

галузі та можливі економічні вигоди від туризму. 

Крім того, навіть у двохступінчастих структурах, що ґрунтуються на 

принципі галузевого управління (коли конкретні підрозділи з виробництва 

туристичних послуг не створюються, а управління відповідними галузями чи 

видами виробництва передають головним спеціалістам, яким безпосередньо 
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підпорядковуються виробничі групи, завідувачі об’єктів рекреаційного 

господарства та керівники обслуговуючих виробництв), окреслені труднощі не 

усуваються, що наочно підтверджується даними табл. 3.8. 

Таблиця 3.8. 

Аналіз недоліків структур управління сферою туризму та рекреації, що 

діють на принципах галузевого управління (сформовано за даними об’єктів 

галузевого управління  

Об’єкти 

галузевого 

управління ** 

Структура 

управління 

Трансформація 

структур 

управління 

сферою 

туризму та 

рекреації 

Недоліки 

Д
в
о
ст

у
п

ін
ч
ас

та
 

Т
р
и

ст
у
п

ін
ч
ас

та
 1 2 3 4 5 6 

Тернопільська + - - - - + - + + 

Київська + - Галузевий 

принцип 

поступово 

замінюється 

новим 

мережевим 

- - + - + + 

Харківська + - - - + - + + 

Закарпатська  - - Перехід до 

двоступінчастої 

структури 

галузевого 

управління 

- - + - + + 

ІваноФранківська - + Галузевий 

принцип 

поступово 

замінюється 

новим 

мережевим 

+ + + + - + 

Львівська - + + + + + - + 

Миколаївська - + Галузевий 

принцип 

поступово 

замінюється 

новим 

мережевим 

+ + + + - + 

Одеська - + + + + + - + 

Сумська - + - + + + + - + 

Примітка. * (1) неузгодженість у роботі; (2) зростання витрат часу на координацію 

діяльності, вирішення виробничо-господарських питань; (3) труднощі керуючих, діяльність 

яких дуже різноманітна і вимагає різнобічної підготовки; (4) зниження оперативності 

управління; (5) складність добору кадрів відповідної кваліфікації; (6) низька ефективність 

розвитку та конкурентоспроможності об’єктів підпорядкування; ** міністерства та 

департаменти, в областях, районах, містах – відповідні галузеві відділи й управління 
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державних органів виконавчої влади, різні структурні підрозділи галузі (господарські, 

культурні, медичні). 

Джерело: [14] 

 

 Загалом, туристична галузь повинна брати участь у просуванні стійкості 

як ознаки для інвесторів. Більш конкретно, інвестори в туризм повинні 

прагнути застосовувати екологічно безпечні технології або інші заходи, щоб 

мінімізувати споживання місцевих підземних вод. У разі використання води 

такими заходами можуть бути водозберігаюче обладнання, системи для 

опріснення та збору та використання дощової води. Звичайно, використання 

інших видів ресурсів також є вирішальним. Існує потреба у використанні 

екологічних матеріалів та встановленні відновлюваних джерел енергетичних 

систем (сонячної енергії) у всіх нових будівлях та нових будівництвах. Крім 

того, має бути прискорення встановлення або сонячна / вітряна енергія у всіх 

проектах громадських робіт громад, де буде впроваджений туризм. Щоб 

запобігти або мінімізувати вплив хімічних речовин на ґрунт, воду та здоров’я, 

слід почати застосовувати обґрунтовані екологічні методи, включаючи ІПМ 

(інтегроване управління шкідниками). Екологічні методи потрібно 

застосовувати у всіх сферах, що використовуються для туризму, в тому числі 

при утриманні майданчиків для гольфу, садів та рекреаційних споруд. 

Щоб уникнути деградації природного середовища, туристичні проекти 

можуть допомогти фінансувати заповідні території та захистити екологічно 

чутливі регіони від подальшого погіршення довкілля. Посилюючи 

повноваження місцевого населення та залучаючи їх до участі у всьому процесі, 

буде забезпечена стійкість у міру прийняття та пристосування до місцевих 

громад. Крім того, заповідна зона, безумовно, може бути підходящим 

туристичним об’єктом, де туристи можуть відчути дивовижну природу та 

дізнатись про збереження та традиційне використання природних ресурсів у цій 

місцевості. 
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Інвестори в туризм повинні завжди поважати традиційну систему 

землеволодіння в цьому районі та традиційні системи прав користувачів. У 

зв'язку з цим важливим є спілкування та консультації з місцевими громадами 

щодо використання ресурсів. Інвестори з туризму не повинні виключати 

місцевих жителів з використання місцевих ресурсів і тим самим забирати те, від 

чого вони залежать для підтримання свого добробуту. Туристична індустрія 

може і повинна впроваджувати ініціативи щодо того, що забруднювачі 

компенсують усунення забруднення, пов’язане з туристичними операціями. Це 

може бути організовано та здійснено через місцеві податкові системи або за 

допомогою фондів, створених туристичною галуззю для розвитку місцевих 

громад. Однак платний принцип повинен застосовуватися лише щодо 

незначного забруднення і не повинен перетворюватися на можливість 

інвесторів сплачувати символічний штраф за накладений незворотний 

негативний вплив на місцеве середовище. 

Неточне та / або м'яке природоохоронне законодавство у країнах 

призначення може залучити більше іноземних інвесторів, що сприяє швидкому 

економічному зростанню та розвитку, але як наслідок екологічній шкоді. Щоб 

уникнути дилеми, країнам призначення доведеться вибирати між економічним 

розвитком та міжнародною охороною навколишнього середовища. 

Багатонаціональні підприємства повинні бути зобов'язані дотримуватись 

екологічних стандартів своєї країни, якщо вони будуть суворішими, ніж у 

країнах призначення. 

Індустрія туризму повинна сприяти проектам, сумісним із культурною 

самобутністю способу життя місцевого населення. Крім того, туристичний 

сектор повинен завжди переконатися, що він діє відповідно до культурної 

спадщини, та поважати культурну цілісність туристичних напрямків. Цього 

можна досягти шляхом визначення кодексів поведінки для галузі та, отже, 

надання інвесторам контрольного списку для проектів сталого туризму. 

Створення та розробка програм підготовки туристів може бути одним із 

способів управління кодексами поведінки туристів. Тут туристи можуть бути 
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проінформовані та проінформовані про місце їх подорожі як до, так і після 

прибуття на місце. На цьому місці туристичні інформаційні центри можуть 

бути створені завдяки фінансуванню з боку інвестора. Інформація, що 

надається туристам, повинна містити кодекси поведінки щодо відповідної 

поведінки та одягу. Розумно припустити, що образлива поведінка людей в 

основному є наслідком невігластва, а не намірів. Отже, інформація та факти про 

пункт призначення, способи життя, історію, культурну спадщину мають 

вирішальне значення для сприяння злагодженню туристів. 

Майбутнє інтеграції аквакультури в місцеві екологічні та соціальні 

системи вимагає більшої уваги до планування розвитку місцевих територій. На 

щастя, таким питанням приділяється все більша увага, особливо в прибережних 

районах. Інтегрований прибережний менеджмент (ICM) - це процес, що 

стосується використання, сталого розвитку та захисту прибережних районів, і 

відповідно до GESAMP, «комплексне управління та планування морського 

середовища для певної території має важливе значення для підтримання 

довгострокової екологічної цілісності та продуктивності та економічна вигода 

прибережних регіонів». ICM вводиться в дію завдяки таким заходам, як: 

 зонування землекористування та буферні зони; 

 нормативні акти, включаючи дозволи на здійснення різних видів 

діяльності; 

 нерегулюючі механізми; 

 будівництво інфраструктури; 

 процедури вирішення конфліктів; 

 добровільний моніторинг; і 

 методи оцінки впливу. 

Більш широкому загалу підходи до планування розвитку аквакультури 

також буде приділено увагу при переході до інтегрованого планування 

розвитку. Практичний досвід впровадження ICM для аквакультури обмежений, 

що значною мірою обумовлено відсутністю адекватної політики та 

законодавства та інституційними проблемами, такими як відсутність унітарних 
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органів з досить широкими повноваженнями та відповідальністю, а також 

обмежена підготовка та освіта зацікавлені люди. 

У внутрішніх сільських районах все більше уваги приділяється інтеграції 

аквакультури у розвиток сільських територій та спеціальні плани управління 

територіями. Все більший наголос також приділяється пропаганді аквакультури 

для подолання бідності. Такий підхід вимагає акцентування на безпосередніх 

соціальних потребах та засобах існування людей (і на те, як аквакультура може 

задовольнити ці потреби та сприятиме покращенню засобів до існування), а не 

на основі технологічного / аквакультурного підходу. Акцент на аквакультурі 

для розвитку, а не на розвитку аквакультури може призвести до деяких 

фундаментальних змін у підході до просування аквакультури в найближчі роки. 

Системи екологічного менеджменту також починають розвиватися для 

деяких форм аквакультури, а також більш офіційних систем екологічного 

менеджменту (EMS). EMS - це складний підхід, який мало застосовується 

безпосередньо до малих та середніх фермерських господарств, однак принципи 

EMS дають корисні вказівки щодо вдосконалення екологічного управління 

системами виробництва аквакультури. 

EMS збирає управлінську політику, програми та практики, призначені для 

виявлення зв'язків між промисловістю, міською діяльністю та розвитковою 

діяльністю, а також наслідком тиску на навколишнє середовище. Ефективна 

EMS для аквакультури повинна встановлювати показники змін у 

навколишньому середовищі, включаючи землю, води та водні 

ресурси. Політика та практика реагування на зміни впроваджуються із 

постійним зворотним зв'язком для зменшення / пом'якшення будь-якого впливу 

на довкілля. Ці показники повинні чітко встановлювати зв'язок між впливом на 

довкілля та діяльністю аквакультури. Показники повинні також відображати 

позитивні та негативні наслідки впливу навколишнього середовища на 

аквакультуру, а також навпаки. 

EMS забезпечує можливий систематичний підхід для мотивації 

аквакультури до кращої організації пріоритетів та проектів для виявлення 
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проблем та потенційних наслідків до їх виникнення, а також для досягнення 

екологічних та бізнес-цілей. Цей процес також сприяє дотриманню 

національних екологічних законів та норм. Успішна EMS забезпечує засоби, за 

допомогою яких аквакультура може виявити причини екологічних проблем та 

запобігти їх, тим самим заощаджуючи кошти на ремонт або пом'якшення після 

нанесення збитків. 

Організаційно-управлінський механізм інтеграції аквакультури в 

складову туризму можна охарактеризувати як цілісноінтегровану систему 

законодавчо-нормативного, науково-інноваційного, фінансового та ресурсно-

інфраструктурного забезпечення, що базується на використання 

акватуристичних інструментів, принципів, методів, форм та завдань реалізації 

(рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Організаційно-управлінський механізм інтеграції аквакультури в 

складову туризму  

Джерело: авторська розробка 

 

В узагальненому вигляді, головними завданнями, які забезпечують 

реалізацію організаційно-управлінського механізму інтеграції аквакультури в 

складову туризму є : використання аквакультури як складової туризму; 

розвиток видів акватуризму; стимулювання мотивації до розбудови 

аквакультуриної інфраструктури за допомогою преференцій; створення 

інформаційних платформ з популяризації туризму; підвищення професійної 

компетенції серед фахівців туризму. В цілому реалізація відповідного 

Законодавчо-нормативне, науково-інноваційне, фінансове та 

ресурсно-інфраструктурне забезпечення 

Суб'єкти: фізичні особи; юридичні особи; 

об'єднання громадян; 

суб’єкти владних повноважень. 

Об'єктом є акватуризм 

Інструменти: 

 акваінфраструктура; 

 культурно-

інформаційні центри;  

 стратегія розвитку 

рекреаційно-туристичної 

сфери регіону 

 система преференцій 

для суб’єктів 

туристичної діяльності; 

 платформа 

популяризації  

акватуризму; 

 підвищення якості 

підготовки фахівців за 

напрямом акватуризму 

Принципи:  

 світогладіні; 

 моральні; 

 особистої 

поведінки; 

 системність і 

комплексність  

Методи: 

 адміністративні; 

 економічні; 

 правові 

Форми: 

 державне 

замовлення; 

 державне-

приватне 

партнерство. 

Завдання: 

 використання 

аквакультури як складової 

туризму; 

 розвиток видів 

акватуризму; 

 стимулювання мотивації 

до розбудови 

аквакультуриної 

інфраструктури за 

допомогою преференцій; 

 створення 

інформаційних платформ з 

популяризації туризму; 

 підвищення професійної 

компетенції серед фахівців 

туризму. 

Організаційно-управлінський механізм інтеграції аквакультури в складову 

туризму  
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механізму дозволить забезпечити додаткове отримання винагороди від 

впровадження акватуризму паралельно отримуючи  і від аквакультури.   

 

3.3. Інтеграційні процеси в управлінні аквакультурою як складової 

рекреаційно-туристичної діяльності регіонів 

 

Морський простір задовольняє безліч різних потреб людини, включаючи 

виробництво їжі, транспорт товарів, виробництво енергії, відпочинок та 

збереження природи. Це означає, що на управлінські рішення щодо найкращого 

використання цього простору впливають різноманітні інтереси, включаючи 

інтереси різних галузей та широкого суспільства. Крім того, обмежений 

доступний простір часто сприяє спільному використанню даної території, при 

цьому різні види діяльності виконуються в безпосередній близькості один від 

одного або навіть один на одному (наприклад, аквакультура під вітровими 

турбінами). Ці умови можуть призвести до конфліктів та/або синергії між 

діяльністю.  

Конфлікти часто трапляються там, де діяльність виключає одна одну 

(наприклад, сітки та тралювання, вітрові електростанції та видобуток запасів). 

Синергія може виникнути там, де інфраструктура використовується різними 

видами діяльності (наприклад, водними шляхами, гаванями), або у випадках, 

коли технічний розвиток в одному секторі підтримує інший (наприклад, галузь 

вітроелектростанцій та морська аквакультура). Управління цією діяльністю 

регулюється законами та нормативними актами, що визначають морські 

просторові плани. Ці закони та нормативні акти часто мають прямий вплив на 

те, чи є взаємодія або конфлікт між діяльністю, визначаючи, чи дозволено 

спільне розміщення певних видів діяльності в певній галузі. Іншим фактором, 

що впливає на морське просторове планування (МСП) або запровадження нової 

діяльності, є надання субсидій. Відповідно, оцінка існуючого стану, тобто 

перегляд чинного законодавства, вивчення минулої та теперішньої діяльності та 

отримання інформації про конфлікти та взаємодії в конкретному залученому 
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морському просторі, є фундаментальним для успішного управління морським 

простором. 

Розвиток стійкої індустрії екотуризму - це спосіб захистити територію за 

допомогою туризму. Три виміри стійкості (економіка, суспільство та екологія) 

перетинаються лише в екотуризмі. Концептуальна модель туризму Ерікссона 

(2003) чітко диференціює екотуризм та природний туризм. 

За даними Ерікссона (2003), малюнок 1 пояснює, що екотуризм є 

альтернативною формою туризму серед масового. Концептуально 

альтернативний туризм поділяється на кілька частин: 

- Соціокультурний туризм 

- Пригодницький туризм 

- Екотуризм 

Екотуризм включає відповідальність мандрівників за природу та 

добробут місцевого населення, а також сприяння екологічній освіті. Друмм і 

Мур (2005) пояснюють, що природний туризм - це не просто подорож 

природними зонами для задоволення без розуміння екологічної освіти та 

обізнаності. 

Інтеграція аквакультури та туризму вирішують деякі глобальні питання 

сталого розвитку – подолання голоду, міцне здоров’я, чиста вода та належні 

санітарні умови, гідна робота та економічний ріст, інновації та інфраструктура, 

зменшення нерівностей, сталий розвиток міст і спільнот, відповідальне 

споживання, збереження морських екосистем, боротьба зі зміною клімату та 

партнерство заради стійкого розвитку (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Глобальні цілі сталого розвитку 2015-2030 [15] 

 

Як бачимо, туризм є потужним агентом змін. Міжнародний туризм 

виступає каталізатором переходу від традиційного способу життя до так званих 

сучасних західних форм суспільства. Відповідно, туризм часто приносить із 

собою запровадження нових тенденцій поведінки та норм. Дуже часто вони 

суперечать традиційним нормам, що існують у приймаючій громаді, і можуть 

вступати в конфлікт з її культурною ідентичністю та загрожувати традиційним 

там системам цінностей. Проблема полягає в тому, що інвестори, схоже, не 

мають достатнього культурного розуміння інвестованого суспільства. Потрібно 

посилити усвідомлення того, що створення нових готелів тощо матиме наслідки 

для суспільства та людей, які в них проживають. 

Переконання, що людина ставиться до подорожей екологічно безпечно, 

не завжди може бути вірним. Стверджувалося, що туристична галузь стає 

єдиною найбільшою галуззю у світі, а екотуризм - найбільш 

швидкозростаючим сегментом цієї галузі. Як зазначалося в більшості 

досліджуваних джерел, бракує загального визначення того, що таке екотуризм 

насправді. Проекти екотуризму та охорони природи часто так чи інакше 
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пов'язані як інструменти розвитку місцевих громад, так і просто як райони 

призначення. Критики стверджують, що поняття екотуризму часто 

використовується неналежним чином. Вони стверджують, що в деяких 

випадках це може бути ще один спосіб нераціонального використання ресурсів 

у менш розвинених країнах і одночасно тіньовим бізнесом. У кількох випадках 

зазначалося зіткнення між місцевими громадами та різними стратегіями 

охорони нав’язаних різними органами влади. Отже, вивчення цієї концепції та 

того, який вплив було зафіксовано під час реалізації проектів екотуризму, є і 

значущим, і захоплюючим. Впровадженню будь-якого типу розвитку туризму в 

менш розвинених країнах зазвичай сприяють уряди в надії досягти 

економічного зростання, головним чином за рахунок валютних надходжень, які 

так вкрай необхідні в цих областях. Просто досягнення сталого розвитку 

туризму та екотуризму є складною роботою навіть для країн, які мають досвід 

та ресурси для його реалізації. 

Поглиблене вивчення процесів виникнення й розвитку інтегрованих 

утворень суб’єктів господарювання потребує розгляду особливостей 

інтеграційних процесів суб’єктів туристичної діяльності (табл. 3.9). Їх 

врахування сприятиме розроблені нового сучасного підходу до управління – 

інтеграційного розвитку, який характеризується активізацією типів, рівнів, 

видів, форм, різновидів інтеграційної взаємодії, підвищенням рівня їх 

значущості для національної економіки, регіонів, споживачів та реалізації його 

положень у практиці діяльності суб’єктів господарювання в галузі туризму. 

Виходячи з інформації, яка представлена у табл.3.9, можна зробити висновок, 

що розвиток інтеграційних процесів у туризмі визначається такими 

іманентними ознаками, як: структура ринків; галузеві особливості; характер 

споживання; профіль діяльності особливості технологій; пов’язаність процесів; 

специфіка системи управління тощо. Кожна характеристика, що впливає на 

особливості інтеграційних трансформацій, має галузеві особливості та 

параметри розвитку. Так, структура туристичного ринку визначається 

перманентною міжнародною конкуренцією та нерівномірною  ринковою 
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концентрацією. Вплив зазначених особливостей на динаміку інтеграційного 

розвитку відбувається через консолідацію в міжнародних ланцюгах створення 

вартості (готельних та туристичних об’єднаннях); розвиток мережевих 

формувань; агрегацію діяльності. Заданою логікою можна дослідити і інші 

особливості. Врахування специфічних особливостей  інтеграційних процесів у 

врахування специфічних особливостей  інтеграційних процесів є передумовою 

їх реалізація у туризмі. 

Таблиця 3.9 

Особливості інтеграційних процесів у туризмі 

Відмінна ознака Особливості галузі туризму 
Вплив особливостей на динаміку 

інтеграційного розвитку 

Структура ринку перманентна міжнародна 

конкуренція, нерівномірна 

ринкова концентрація 

консолідація в міжнародних ланцюгах 

створення вартості (готельних та 

туристичних об’єднаннях); розвиток 

мережевих формувань; агрегація 

діяльності 

Галузева 

структура 

тісний взаємозв’язок з 

іншими секторами економіки; 

розширення сфер впливу та 

обсягів діяльності 

міжнародних  корпорацій 

створення туристичних дестинацій; 

розвиток туристичних кластерів; 

виникнення міжгалузевих вертикальних 

структур 

Особливості 

споживання 

потребує врахуванням 

індивідуальних особливостей 

споживачів 

викликає необхідність покращення 

параметрів взаємодії із споживачами; 

сприяє створенню інтегрованих 

маркетингових систем; консолідованого 

інформаційного простру; спільного 

бренду, корпоративного іміджу, систем 

управління якістю 

Характер послуг визначається спеціалізацією 

діяльності, транскордонним 

характером пропозиції та 

специфічними 

характеристиками послуг: 

швидка зміна ринкового 

попиту; високі вимоги до 

якості; еластичність попиту 

  

залежно від маркетингової стратегії 

передбачає: спеціалізацію (масовий 

ринок або спеціалізований (за 

продуктом, сегментом споживачів,  

регіоном тощо); охоплення нових 

стратегічних зон господарювання 

(горизонтальна інтеграція); залучення 

нових партнерів у межах ланцюга 

створення вартості (вертикальна 

інтеграція) 

Технологічні 

процеси 

визначається специфікою 

операційної системи галузі 

туризму, яка формується  з 

виробників туристичного 

продукту (заклади 

розміщення, харчування, 

транспортні підприємства); 

передбачає формування стратегічної 

співпраці учасників туристичної 

діяльності (без утворення юридичної 

особи); формування вертикальних 

інтегрованих структур на основі 

об’єднання технологічно (логістично) 

пов’язаних сфер діяльності учасників 
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посередників надання 

туристичних послуг (тур 

агенти, туроператори) та 

інших підприємств, що беруть 

участь в обслуговуванні 

(побутові, комунальні тощо) 

Профіль 

діяльності 

важливість профілюючого 

напряму туристичної 

діяльності та форми можливої 

співпраці партнерів у процесі 

створення та реалізації 

туристичного продукту 

спеціалізація та об’єднання з метою 

відправки туристів за кордон (ініціативні 

структури);  прийому та обслуговування 

туристів в певній країні (рецептивні); 

поєднання рецептивної та ініціативної 

діяльності та формування інтегрованого 

утворення суб’єктами туристичної 

діяльності (консолідовані) 

Пов’язаність 

процесів 

визначається посиленням 

залежності тур агентської 

діяльності від туристичного 

оператора в процесі реалізації 

туристичного продукту;№ 

втрата самостійності та 

посилення логістичної та 

фінансової залежності 

розвиток та співіснування незалежних 

агентів (продають тури значної кількості 

операторів за угодою); частково 

залежних - пов’язані зобов’язаннями 

(договором) щодо реалізації 

туристичного продукту з певним 

оператором на визначеному напрямі 

роботи, на інших напрямах – тури 

обираються за власним вибором; 

уповноважених - група агентств, що 

реалізують виключно туристичний 

продукт конкретного тур оператора на 

визначеному ринку; працюють на умовах 

франчайзингу під відомим трендом 

(рітейлові) 

Складність 

управління 

зумовлює необхідність 

поєднання в єдиному 

логістичному циклі 

незалежних суб’єктів 

господарювання; виникнення 

складних організаційних 

структур управління 

(дивізійних, матричних, 

конгломератних) 

трансформація ділових відносин в 

інтеграційні; посилення інтеграційних 

тенденцій; створення єдиного 

стратегічного центру керування 

інтегрованою структурою для 

забезпечення життєстійкості та 

надійності 

Розташування 

природно-

рекреаційних 

ресурсів 

значно залежить від складу та 

стану природно-рекреаційних 

ресурсів; місце реалізації 

туристичного продукту 

територіально відокремлене 

від місця знаходження 

ресурсів 

стимули до інтеграції визначаються 

потребою консолідованого використання 

ресурсів та їх метою є оптимізація 

параметрів створення вартості на основі 

спільного раціонального використання 

та збереження природно-рекреаційного 

потенціалу 

Територіальна 

розмежованість 

територіальна 

відокремленість суб’єктів 

туристичної діяльності 

Інтеграція та кооперація як туристичних 

підприємств (туристичних агентств та 

операторів), так і інших суб’єктів 

туристичної діяльності (транспортні, 

готельні, ресторанні тощо) 

Туристична 

інфраструктура 

територіальна віддаленість 

підприємств, які взаємодіють 

створення туристичних кластерів;  

розвиток публічно-приватного 
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в процесі створення та 

реалізації туристичного 

продукту; важливість 

туристичної інфраструктури 

партнерства з метою розвитку 

туристичної інфраструктури 

Ресурсне 

забезпечення 

потреба в додаткових 

ресурсах для формування 

конкурентних переваг; 

проблема повного 

використання наявного 

потенціалу 

утворення інтегрованих структур на 

основі використання бренд-

потенціалу; владне підпорядкування 

знань з метою створення унікальних 

компетенцій 

Інноваційність вимагає впровадження 

інноваційних управлінських, 

продуктових та технологічних 

інновацій 

обмін інноваційними розробками; 

спільне створення та використання 

інноваційних управлінських, 

продуктових та технологічних продуктів; 

інноваційне співробітництво для синергії 

ресурсного потенціалу; створення 

інноваційних туристичних кластерів 

Інвестиційна 

активність 

зношення матеріально-

технічної бази туризму; 

низькій рівень інвестування 

ресурсів у розвиток туризму 

можливість консолідувати інвестиційні 

ресурси, оптимізація податкового 

навантаження, залучення іноземних 

активів 

Людський 

чинник 

значні витрати людської праці 

та робочого часу; важливість 

людського чинника в 

обслуговуванні 

можливість досягнення соціального 

ефектів 

Життєвий цикл 

підприємства та 

послуг 

скорочення життєвого циклу 

підприємства та туристичної 

послуги 

здатність пролонгувати життєвий цикл 

продуктів, реалізуючи їх через власну 

(франчайзингову) мережу агентств пи 

цьому акумулюючи стратегічні ресурси у 

головній компанії; можливість 

продовжити життєвий цикл 

підприємства шляхом реалізації 

інтеграційної стратегії 

Споживчий 

чинник 

справляє основний вплив на 

діяльність суб’єктів 

туристичної діяльності 

інтеграція суб’єктів на основі отримання 

доступу до нових сегментів споживачів 

та територіального розширення  ринку 

на основі розвитку франчайзингу, 

контрактного управління тощо 

Сезонність в 

діяльності 

діяльність суб’єктів 

туристичного бізнесу 

характеризується 

нерівномірністю попиту через 

вплив сезонності (пора року; 

період тижня) 

розвиток дестинацій, формування 

кластерів, стратегічне міжорганізаційне 

партнерство, диверсифікація діяльності 

як альтернативні варіанти подолання 

сезонності 

Джерело [16] 

 

Деякі ринки туризму є відносно невеликими продовольчими ринками: 

туристичні проекти в бідних місцях часто мають дуже малий потік туристів для 

дуже коротких відвідувань. Наслідком цього є те, що, хоча туризм може бути 
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єдиною життєздатною економічною діяльністю в районі, він може бути 

недостатньо великим, щоб генерувати значний попит на їжу на місцях.  

Найкращими варіантами для розміщення рекреаційної аквакультури є:  

- кар’єрно-котловинні водойми – неспускні ставки, де немає водоскидних 

споруд, або їх дно розташоване нижче рівня води у водоприймачі,  

- заплавно-лагунні водойми побудовані на заплавах та інших природних 

зниженнях суші. Наповнюються такі водойми − при з’єднанні з морем, лимани 

− затопленням морською або прісною водою. Заповнення також може бути за 

рахунок іригаційних скидних і артезіанських вод. Такі водойми можуть 

прогріватися до дна і бути непроточними. 

- проточні (руслові) водойми - будуються на річках річках за рахунок 

підпору річки в зручному ландшафтному місці і наповнюються водою постійно. 

Можливість повного або навіть часткового скидання води відсутня. 

Шаруватість вод за температурою і киснем завдяки постійному водообміну не 

спостерігається. Кормова база дещо багатша, але постійна присутність в 

водоймі місцевих риб (окуня, щуки, плитки, карасів та ін.) сприяє виникненню 

харчової конкуренції з об’єктами, що розводяться у ній 

- яружно-балкові водойми - наповнюються талими або дощовими водами, 

мають одну греблю, на якій здійснюється маркування максимальної глибини. 

Завдяки природному перепаду рівнів води − від 2-3 до 8-10 м стає можливим 

повне скидання води та вилов риби через рибовловлювачі. Кормова база в 

гірських і передгірських зонах незначна, в рівнинних − може бути високою 

[17]. 

Риболовля часто є основною діяльністю для існування тих, хто живе в 

прибережних районах. Понад 500 мільйонів людей у всьому світі покладаються 

на коралові рифи як джерело їжі та доходу. Ця галузь внесла у світову 

економіку у 2001 році 375 млрд. Доларів США (Wilkinson 2001). Прибережний 

туризм надає можливість рибалкам продавати свою продукцію ресторанам та 

готелям, а також безпосередньо туристам. 
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Однак стійкість риболовлі як засобів до існування залежить від 

управління екосистемою. Перевилов і неправильне управління призвели до 

зменшення запасів риби в багатьох країнах, що розвиваються. За оцінками 

ФАО, вилов риби в Східній Африці зменшився на 40 відсотків між 1990 і 2000 

роками. Якщо ця тенденція збережеться, прогнози ФАО становитимуть до 50 

відсотків східноафриканських рибалок. 

Аквакультура - це спеціалізована форма вирощування риби. Наприклад, у 

всій Азії багато фермерів мають водойми з рибою та креветками, і часто 

обробляють їх у тандемі з рисовою культурою. У захищених бухтах і бухтах 

рибу можна тримати в загонах. У деяких неглибоких лиманах устриць можна 

вирощувати на лініях дерев’яних колів. Мангрових крабів можна вирощувати в 

загонах в тропічних приливних районах. Оскільки запаси дикої риби у всьому 

світі зменшуються через збільшення споживання, аквакультура продовжує 

розширюватися. 

Заохочення стійкості риболовних районів може запропонувати більш 

широкий спектр економічної діяльності для рибалок для доступу до 

туристичних ринків. Альтернативні види діяльності, які рибалки можуть 

запропонувати туристам, включають підводне плавання з маскою, підводний 

риболовля, а також прогулянки на човні до сусідніх островів. Наприклад, 

підприємства приватного сектору на півночі Мозамбіку заохочували рибалок 

управляти районами коралових рифів, щоб заохотити омолодження рибних 

запасів. На заміну риболовлі туристи платять рибалкам за трубку на 

заповідному рифі. Альтернативні витрати на відмову від риболовлі є вартими, 

оскільки зараз вони забезпечують стійкий дохід для тих, хто управляє сайтом. 

Одним з найкращих способів отримання стабільного доходу від продажу 

продукції на туристичному ринку є те, щоб один виробник або виробнича 

кооперація уклали напівформальну або офіційну домовленість з туристичним 

оператором для задоволення своїх потреб у постачанні. Іноді оператор, який 

прагне постачати свою продукцію на місцевому рівні, може ініціювати таку 

угоду. 
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Диверсифікація пропонує одне рішення для секторів рибного 

господарства та аквакультури, які шукають додаткових джерел доходу. 

Випадок рибного господарства Oak Manor Inn є яскравим прикладом 

надзвичайно успішної трансформації бізнесу, коли рибне господарство за 

відносно короткий період перетворилося на процвітаючий центр туризму та 

відпочинку. 

Садиба Дуб - одне з найбільших рибних господарств муніципалітету 

Нарол, площа води становить 2,5 км2. Він добре відомий у районі СТАРУ 

Розточчя своєю динамічністю та традиціями. Власник ферми Мірослав 

Заборняк, який має великий досвід риболовлі, давно усвідомлює труднощі, з 

якими стикається рибогосподарська галузь. Розуміючи зростаючий 

туристичний потенціал у цьому районі, в основному завдяки покращенню 

дорожньої інфраструктури та доступності регіону, Мирослав вирішив 

розробити нову бізнес-стратегію. 

Менеджери аквакультурних ферм разом із місцевим центром підводного 

плавання "Блакитна планета" впевнені, що якщо вони будуть працювати разом, 

вони можуть посилити синергію між двома видами діяльності, перетворивши 

рибну ферму на ще один туристичний актив для району. Таким чином, разом із 

рішеннями Wings ICT вони приєдналися до UNITED, щоб довести, що 

багаторазове використання може принести користь спільноті в цілому, 

залучаючи до цього більше туристів. 

План простий: аквакультурна ферма Кастелорізо буде включена в 

підводні екскурсії, організовані дайв-центром Planet Blue. Ферма могла б 

організувати підводні екскурсії з унікальною природною красою: їжа, яку 

дають вирощуваній рибі, залучає багато диких риб, яких, таким чином, багато в 

цій місцевості. У свою чергу, діяльність Planet Blue принесе користь фермі: 

дайвінг-центр, який також здійснює морські спостереження та володіє 

транспортними засобами для дистанційного керування (ROV) для зйомки місць 

стихійних лих, може використовувати свою майстерність та обладнання для 

полегшення діяльності в аквакультурі. У UNITED певні ROV будуть 
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використовуватися у господарстві для інспекції інфраструктури та інших видів 

діяльності. Wings ICT забезпечить необхідну ІТ-підтримку операцій, створивши 

платформу, яка плануватиме спільну діяльність. 

Гарним прикладом інтеграції аквакультури і туризму є китайська 

провінція Цзянсу і представляє новий «Парк продуктів» преміум-класу 

провінції Цзянсу. У парку є кілька великих рибних ставків, все частково вкриті 

сонячними батареями, які в сукупності будуть виробляти 50 мегават (МВт) 

електроенергії. У ставках вирощують крабів, черепах, раків і креветок. 

«У парку три мети: видобуток сонячної енергії, виробництво 

морепродуктів і відпочинок. Звідси і селф-палки, і модний ресторан в парку, де 

відвідувачам подають продукти зі ставків. Те ж саме і з «науково-популярним» 

будівлею, обслуговуючим шкільні групи, станцією годування, де відвідувачі 

платять за годування ракоподібних, і оглядовими майданчиками, де відвідувачі 

можуть робити фотографії на тлі ставків і рядів гігантських сонячних панелей. 

Будучи піонером об'єднання сонячних батарей з об'єктами аквакультури, 

Tongwei тепер робить ставку на те, що туризм принесе йому більше, ніж 

електрика або морепродукти. Компанія синхронізувала свій розвиток з 

державною політикою, замінивши низькоякісну водне господарство більш 

якісної технологією, яка також створює робочі місця для сільських жителів - 

місцеві органи влади підтримали Парк продуктів преміум-класу на рівні 

провінції Цзянсу, виділивши кошти на будівництво доріг та інженерних мереж» 

[18]. 

Стратегічний план розвитку акватуризму має на меті: 

 Посилення та вдосконалення даних, послуг та технологічних ресурсів, 

що сприяють розвитку економіки 

 Створення колаборації для підтримки зростання вітчизняного бізнесу 

та підприємництва 

 Визначити та підтримати зростання дотичних галузей, які допоможуть 

пришвидшити розвиток відновлення економіки.  
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План заходів, спрямовані на максимізацію здатності надавати дані та 

послуги рекреації та взаємодіяти з багатосекторними партнерами, покращуючи 

наскрізні зони внутрішньої уваги та залучення зовнішніх можливостей для 

просування секторів економіки наведені в таблиці 3.10. 

Таблиця 3.10 

План заходів щодо покращення інтеграційних процесів, дотичних до 

аквакультури 

1. В галузі водної логістики: 

- Оптимізувати морську інфраструктуру  

- Поширювати дані точності морської 

навігації 

- Розробляти технології для підвищення 

безпеки аквафермерства 

- Поліпшити оперативні прогнози 

морської погоди 

- Максимізувати спостереження за 

навігаційними службами 

- Забезпечте точні вимірювання рівня 

води 

- Модернізувати національну 

просторову систему відліку 

- Інноваційні інструменти для безпеки 

та ефективності портів 

- Опишіть морську торгівлю 

- Надайте дані морської економіки 

- Характеризуйте дані для транспорту та 

промисловості 

4. В галузі туризму та рекреації: 

Розширити можливості для туризму та 

відпочинку в 

Океани Америки, узбережжя та Великі 

озера 

Збільште параметри та доступ 

Розширити та призначити нові національні 

морські заповідники 

Покращити доступ до прибережних зон 

відпочинку 

Оцінка та вирішення можливостей доступу 

Підтримка доступного, стійкого 

рекреаційного риболовлі 

Розвивайте партнерські стосунки щодо 

безпеки та обміну повідомленнями 

Поліпшення здоров’я океану 

Оцініть, відновіть та захист коралові рифи 

Впровадити Національну стратегію 

морського сміття 

Зрозумійте та повідомте про економічну 

цінність 

2. В галузі дослідження морів та океанів 

Скласти дорожню карту, досліджуйте та 

характеризуйте США 

EEZCoordinate & Execute Mapping 

 Повні кампанії картографування океанів  

Архівуйте, інвентаризуйте та надайте 

доступ до даних експедицій  

Виконайте дослідження та характеристику 

Розробіть пріоритети  

Залучіть фінансування та партнерства  

Архівуйте та зробіть доступними дані 

експедиції  

Розробіть збір даних та стандарти якості 

Звітуйте про хід кампанії Спрощення 

дозволів та авторизації 

 

 

 

 

5. В галузі розширення прибережних 

територій 

Підвищення стійкості прибережних громад 

океанів, узбережжя та Великих озер 

Америки 

Інформувати та повідомляти Збільшення 

підтримки для сектору параметричного 

страхування Розробка прибережних та 

економічних порівнянь даних та 

інструментів Створення та доставка 

регіональних продуктів для нормальних 

розрахунків Розробка супутникових 

продуктів для усунення розливів морської 

нафти Управління та моделювання даних 

Оновлення місцевих та регіональних 

цифрових моделей висот Функціоналізація 

прибережних вітрових та водних подій База 

даних Удосконалення моделей рельєфу на 

узбережжі та кліматики океанів 
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 Поглиблення наскрізних стратегій Розробка 

інтегрованої стратегії прогнозування води 

Розширення можливостей для підвищення 

стійкості 

3. В галузі виробництва безпечної 

продукції 

Виконати розпорядження про сприяння 

морепродуктам 

Конкурентоспроможність та економічне 

зростання 

Популяризуйте риболовлю та морепродукти 

США 

Залучити регіональні ради з управління 

рибальством 

Розробити американську кампанію з 

морепродуктів Інформувати про інвестиції 

та пропаганду Використовувати наукові 

мережі та дані для громадян Просунути 

Екосистемне управління рибальством 

Боротьба з ННН риболовлем Впровадити 

Угоду про заходи держави порту Advance 

S&T для виявлення та моніторингу 

Вирощуйте вітчизняну аквакультуру 

Дозвіл на спрощення 

Розвивати галузі аквакультури 

Поліпшити прозорість регулювання 

Створити регіональні навчальні центри з 

аквакультури 

6. В галузі інвестицій та інновацій 

Поліпшення наскрізних внутрішніх 

фокусних напрямків для зростання 

економіка сталого розвитку 

Вимірювання внесків інвесторів 

Розробка внутрішніх показників 

Проводити звіти про оцінку Вимірювати 

ріст та тенденції економіки океану 

Підвищувати грамотність Розвивати 

економічно грамотну робочу силу 

Впорядкувати внутрішні процеси 

Оцінювати контракти, придбання, 

управління 

Збільшення рентабельності інвестицій  

7. В галузі законодавства  

Використовуйте наскрізні зовнішні можливості для розвитку блакитної економіки 

Посилення та використання стратегічного партнерства 

Розробити політику та законодавство 

Спілкуйтеся та залучайте 

Розгорніть Заочне дослідження 

Джерело: розробка автора 

 

Акватуризм є багатофункціональним видом- він може посилити імідж 

місця, що може залучити туристів та принести користь місцевій економіці. 

Незважаючи на те, що значна частина діяльності аквакультури відбувається в 

морі, і тому часто поза увагою, акватуризм все ще може мати значний вплив на 

фізичне середовище на суші та впливати на вигляд прибережного місця. Таким 

чином, вдосконалюючи сучасну практику та культурну спадщину сектору 

туризму за допомогою відповідальних туристичних ініціатив, можна 

запропонувати нові можливості для збільшення багатофункціональності 
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аквакультури. Ключові детермінанти інтеграції рекреаційно-туристичного і 

аквакультурного сектора в акватуризм наведено на рис. 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  3.8. Ключовими детермінантами інтеграції рекреаційно-

туристичного і аквакультурного сектора в акватуризм 

Джерело: запропоновано автора 

 

Інтегрована аквакультура - традиційний екологічний спосіб виробництва 

сільського господарства, основними видами діяльності якого муже бути 

виробництво кормів для інших галузей (птахівництво, тваринництво, 

рибництво) та надання туристичних послуг (рис. 3.9) 
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Рис. 3.9. Процеси інтегрованої аквакультури (запропоновано автором) 

 

Запропоновано модель інтеграції аквакультури в туристично-рекреаційну 

сферу (рис. 3.10.), яка висвітлює асортимент туристичних продуктів 

аквакультури та різні шляхи реалізації діяльності цієї колаборації, а також 

ключові процеси та принципи, що лежать в основі розвитку відповідального 

екологічного туризму. 
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Рис. 3.10. Модель інтеграції аквакультури в туристично-рекреаційну 

сферу 

Джерело: розробка автора 

 

Принципи, що стосуються трьох вимірів сталості (екологічного, 

соціального та економічного), та принципи Кейптаунської декларації про 

відповідальний туризм 2002 року становлять основу моделі. Засновувати 

розвиток акватуризму на ідеї сталого розвитку є не лише відповідальним та 

етичним підходом, а й відкриває багато нових ринкових можливостей. 

Розробляючи нові відповідальні туристичні ініціативи, ці основні принципи 
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потрібно переглянути, щоб забезпечити, щоб туристична ініціатива 

продовжувала приносити користь людям і не шкодити навколишньому 

середовищу. 

Модель також зображує набір процесів, важливих для перетворення 

основних принципів відповідального туризму у відповідальні туристичні 

продукти. Найважливішим процесом є участь зацікавлених сторін, яка може 

бути підґрунтям для низки інших процесів, що сприяють реалізації 

відповідальних туристичних ініціатив. Участь зацікавлених сторін - це 

постійний процес, який різниться з точки зору цілей, підходів та рівня 

залучення різних зацікавлених сторін. Ефективна участь зацікавлених сторін 

може бути складною, і вона повинна враховувати представництво 

зацікавлених сторін, доцільність методів участі, логістику (включаючи 

терміни та витрати), а також полегшення та управління процесом. Хоча це 

може бути складним завданням, це надзвичайно цінний процес, який є 

фундаментальною частиною відповідального туризму.  

Для визначення ступеня впливу темпів розвитку економіки на розвиток 

рекреаційно-туристичної системи проведено кореляційно-регресійний аналіз. 

У якості залежної змінної взято обсяги реалізації туристичних послуг за 

видом економічної діяльності N (Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування), 79.11 діяльність туристичних агентств, 

туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з 

цим діяльність, у якості незалежної змінної – обсяги ВВП України у 

фактичних цінах.  Вихідні дані для  аналізу наведено у таблиці 3.11  

Таблиця 3.11 

Вихідні дані для регресійного аналізу впливу ВВП на розвиток 

туристичної діяльності   

Період 

Обсяги реалізованої продукції 

туристичних агентств, 

туристичних операторів, надання 

інших послуг із бронювання та 

пов'язана з цим діяльність, тис. 

грн., Х 

ВВП, млн. грн., У 

2010 
4703725,7 

1079346,00 
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2011 
4888597,9 

1299991,00 

2012 
6080711,0 

1404669,00 

2013 
6269928,6 

1465198,00 

2014 
4509087,7 

1586915,00 

2015 
5519827,2 

1988544,00 

2016 
7006810,8 

2385367,00 

2017 
8434461,5 

2983882,00 

2018 
11873896,8 

3560596,00 

2019 
15925038,1 

3978400 

Джерело: Державна служба статистики України [8] 

 

Регресійний аналіз проводився із використанням функції 

«Регресійний аналіз» MS Exel. За результатами проведеного аналізу можна 

зробити висновок про високий рівень залежності туристичної діяльності від 

росту ВВП. Отримано рівняння вигляду: 

У = 244650,34+0,26х                                        (3.1) 

Це означає, що при збільшенні ВВП на 1 млн. грн., обсяги реалізації 

туристичних  послуг збільшуються на 0,26 тис. грн. Представлена модель 

характеризується високим ступенем достовірності та свідчить про наявність 

стійких лінійних зв’язків між досліджуваними показниками. Це 

підтверджується високими значеннями коефіцієнтів множинної кореляції (R), 

що становить 92% та коефіцієнтом детермінації (R2= 0,86). Проведено також 

верифікація моделі за критерієм Фішера, що показала істотність та надійність 

отриманої моделі. 

Результати проведеного аналізу можуть бути корисними у процесів 

планування, прогнозування розвитку й трансформації туристично-

рекреаційної діяльності України. Здійснимо розрахунок повнозначних 

значень впливу ВВП на розвиток туристично-рекреаційних послуг  на 2020-

2022 рр, що наведено у табл. 3.12. 

Таблиця 3.12. 
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Прогнозні значення впливу ВВП на розвиток рекреаційно-туристичної 

діяльності  на 2020-2022 рр 

Період 

Обсяги реалізованої продукції 

туристичних агентств, 

туристичних операторів, надання 

інших послуг із бронювання та 

пов'язана з цим діяльність, тис. 

грн., Х 

ВВП, млн. грн., У 

2020 13017176,61 3939088,2 

2021 14464235,09 4353688,547 

2022 15985186,15 4802318,219 

Джерело: прогнозовано автором на основі фол-ли 3.1. та табл.3.1. 

 

Окрім росту ВВП на розвиток туристично-рекреаційної сфери впливає 

також структура економіки, рівень доходів населення, рівень інфляції, 

зовнішні фактори (пандемія короновірусної інфекції) тощо. У зв’язку з тим, 

що на сьогодні найбільший суттєвий вплив на уповільнювання розвитку 

рекреаційно-туристичної сфери відбулося за рахунок карантинних обмежень, 

спричинені пандемією COVID-19. Наведені прогнозні дані за допомогою 

«Тенденція» MS Exel показують на зменшення обсягів реалізованої продукції 

туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із 

бронювання та пов'язана з цим діяльність у 2020-2022 роках. Фактично 

тільки у 2022 році обсяг реалізованої продукції туристичних агентств, 

туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з 

цим діяльність буде на рівні 2019 року. Тому для розбудови рекреаційно-

туристичної сфери України необхідно використати всі внутрішні секторальні 

та територіальні складові розвитку. Серед основних ідей розвитку 

рекреаційно-туристичної сфери в умовах пандемії COVID-19 є використання 

внутрішніх нетрадиційних видів туризму (екотуризму, сільського, зеленого, 

культурно-пізнавального та інш) до якого нами запропоновано віднести 

також і акватуризм.  На рисунку 3.11  зображено динаміку обсягів 

реалізованої продукції (послуг, товарів) туристичних агентств, туристичних 
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операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим 

діяльність та аквакультури.  
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Обсяги реалізованої продукції (послуг, товарів) аквакультури, тис. грн

Рис. 3.11. Динаміка обсягів реалізованої продукції (послуг, товарів) 

туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із 

бронювання та пов'язана з цим діяльність та аквакультури за 2010-2019рр, 

тис. грн 

Джерело: Державна служба статистики України [8] 

 

Як видно з рисунку, обсяг реалізованої продукції (послуг, товарів) 

аквакультури в Україні з 2010 по 2019 рік збільшився з 263410,1 тис. грн до 

595683,7 тис. грн., або на 332273,6 тис. грн. Для розбудови територіального 

акватуризму наша держава має значний потенціал, тому пропонуємо 

створити стратегічну модель рекреаційно-туристичної сфери регіону (рис. 

3.12.). 
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Рис. 3.12. Стратегічна модель туристичної трансформації регіону   

Джерело: розробка автора 

 

Запропонована стратегічна модель враховує всіх суб’єктів (населення, 

бізнес, органи публічної влади), які зацікавлені в розбудові регіональних 

туристичних агломерацій за допомогою  розробки стратегій розвитку 

рекреаційно-туристичної сфери регіону. Дана модель створює реалізацію 

відповідного забезпечення взаємодії між окремими суб’єктами за допомогою 

інституційного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного та 

організаційного забезпечення, з урахуванням всіх складових стратегії 

розвитку туризму: секторальної, просторової та галузевої. Стратегічна 

модель туристичної трансформації регіону  забезпечує розвиток внутрішніх 

національних  туристичних продуктів, підвищення обсягів реалізації 

продукції (робіт,  послуг), збільшення надходжень від інвестицій, створення 

нових робочих місць.  

Стратегія розвитку рекреаційно-туристичної сфери регіону 

 

Інституційне,  кадрове, фінансове, матеріально-технічне та 

організаційне забезпечення 

Населення 

Бізнес 

Органи публічної 

влади 

Регіональна 

туристична 

агломерація 

Секторальна, територіальна та галузева складові тризму 

Розвиток внутрішніх національних  туристичних продуктів, 

підвищення обсягів реалізації продукції (робіт,  послуг), збільшення 

надходжень від інвестицій, створення нових робочих місць 
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Інші процеси, які можуть сприяти розвитку відповідальних 

туристичних ініціатив, включають:  

 розбудову мережі для розвитку нових ринкових можливостей та 

покращення соціальної згуртованості та інтеграції;  

 освіту відвідувачів/споживачів для підвищення розуміння та 

усвідомлення відповідальності та стійкості;  

 формулювання спільних уявлень про те, яким буде туристичний 

продукт, як він принесе користь суспільству та як до нього дістатись;  

 продовження діалогу між зацікавленими сторонами, в тому числі 

про те, як проект пов’язаний з принципами відповідального туризму;  

 планування багатофункціонального використання місця та 

ресурсів - розуміння того, що місця можуть підтримувати різні цінності та 

способи використання, та прагнення зменшити конфлікт між цими різними 

видами використання, виявляючи синергію там, де це можливо; співпраця та 

сприяння між різними секторами,  

 включаючи бізнес, освіту, громаду та уряд, та визнання ролі, яку. 

можуть мати різні сектори у сприянні процесу розвитку туризму, наприклад 

завдяки досвіду чи ресурсам;  

 розвиток навичок та розбудова спроможності громади, особливо 

для проектів, що передбачають диверсифікацію засобів до існування, та тих, 

що управляються громадою;  

 оцінка впливу - соціального, економічного та екологічного - як з 

точки зору потенційного негативного впливу, так і вигоди, яку може 

принести проект;  

 проведення SWOT-аналізу, включаючи оцінку законодавчої бази, 

для забезпечення життєздатності та довговічності проекту;  

 створення та обмін знаннями, включаючи місцеві / традиційні та 

наукові знання, необхідні для підкріплення або додавання додаткової 

вартості проекту; 
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 маркетинг та реклама для просування туристичної пропозиції, 

зокрема, спираючись на її стійкість / відповідальність, щоб залучити 

відповідальних споживачів та відвідувачів; 

 бізнес-планування для забезпечення того, щоб туристична 

ініціатива мала довголіття та була економічно вигідною в майбутньому.  

 

Висновки до розділу 3 

Здійснюючи трансформацію регіонального організаційно-

управлінського механізму інтеграції аквакультури в туристично-рекреаційну 

сферу в умовах децентралізації, визначено децентралізацію організаційно-

управлінського апарату рибного господарства та туризму на засадах 

інтеграції як важливої складової розбудови,  удосконалено регіональний 

організаційно-управлінський механізм інтеграції аквакультури в 

рекреаційно-туристичну сферу, здійснено інтеграційні процеси в управлінні 

аквакультурою як складової рекреаційно-туристичної діяльності регіонів, що 

дають можливість зробити наступні висновки:  

2. Доведено, що туристична індустрія може бути готова 

вдосконалити свою продукцію та послуги, існує конфлікт між прагненням 

галузі до економічних вигод та соціальною та екологічною відповідальністю. 

Галузі бракує інформації про вимоги сталого туризму та про те, як 

інтегрувати економічні сили з екологічними та соціальними вимогами. 

Туристи, які купують ескапізм, зазвичай дотримуються однієї 

основоположної етики споживача: отримання після оплати. Адвокати 

споживачів можуть втручатися там, де надається нижчий рівень 

обслуговування споживачів. Однак стійкість корпоративної практики 

саморегулюється. Цей конфлікт інтересів у галузі та низька обізнаність 

споживачів про наслідки туризму призвели до широко розповсюдженого 

зловживання "зеленим" маркуванням. 

3. Обґрунтовано, що у ряді джерел зв'язок між екотуризмом та 

дрібномасштабними розробками на місцевому рівні вважається 
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фундаментальним, оскільки він забезпечує сталий розвиток. Доведено, що 

участь громади та їх внесок у розвиток акватуризму є надзвичайно 

важливими, і участь громади сьогодні широко застосовується усіма 

зацікавленими сторонами, але в різному ступені. До того ж, у багатьох 

випадках участь громади пов’язана з розбудовою спроможності громад. 

Місцевий контроль над ресурсами є, крім того, ключовим для запобігання 

багатьом проблемам, що виникають внаслідок реалізації проектів 

екотуризму, на думку зростаючої кількості дослідників. Однак, як було 

виявлено в дослідженні, це не обов'язково відповідає дійсності. У 

майбутньому для українського туризму загалом та екотуризму, зокрема, є 

очевидними низка перешкод та викликів. Поточна відсутність 

скоординованих зусиль у державній політиці, відсутність достатнього 

фінансування для просування та маркетингу як туристичного місця, 

зростання конкуренції з боку пунктів призначення з подібними пакетами та 

надмірне використання традиційних ринків треба подолати. Для 

перенаправлення потоків туристів у традиційні райони України знадобиться 

час та багато зусиль та фінансування. 

4. Доведено позитивну залежність процесів децентралізації, що 

впливають на розвиток аквакультури в України. У структурі  добування 

водних біоресурсів аквакультура займає у 2020 році 15,60%, при цьому 

зменшується структура внутрішніх водних об’єктів. Однак необхідно 

відзначити, що у зв’язку з відсутністю і досі державної підтримки процесу 

регулювання розбудови аквакультури зменшується кількість добування 

водних біоресурсів. У 2018 році добування водних біоресурсів в аквакультурі 

становило 13576,6 т, при цьому у 2020 році значно скоротилось  на 25509,2 т 

і становить 11932,6 т.  

5. Аналіз динаміки капітальних інвестицій на охорону 

навколишнього природного середовища за 2010-2019 роки показав, що  сума 

вкладання збільшилась майже у 5 разів або на 13494,2 млн грн. Найбільші 

капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища 
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спостерігаються у промислових регіонах. Серед областей з найбільшим 

обсягом капітальних інвестицій у 2019 році спостерігаємо: Київська - 6945,7 

млн грн, Донецька - 2589,1 млн грн, Дніпропетровська - 2564,1 млн грн, 

Запорізька - 1083,5 млн грн області. Визначено, що лідерами за зміною 

обсягом надходження капітальних інвестицій на охорону навколишнього 

природного середовища є Київська (+6892,3 млн грн), Донецька (+2014,1 млн 

грн), Дніпропетровська (1613,2 млн грн), Запорізька (+924,2 млн грн) області 

та м. Київ (+ 1108,3 млн. грн). Необхідно також зазначити, що є області де 

спостерігається скорочення капітальних інвестицій серед них: Луганська,  

Житомирська та Черкаська області.  

6. Визначено, що в цілому динаміка поточних витрат на охорону 

навколишнього природного середовища збільшилась у 2,7 рази або на 

17113,6 млн грн. Найбільші поточні витрати на охорону навколишнього 

природного середовища спостерігаємо серед таких областей: 

Дніпропетровська (8314,3 млн грн), Запорізька (2879,6 млн грн), Донецька 

(2353,0 млн грн), Полтавська (1485,5 млн грн), Харківська (1235,8 млн грн) 

області та м.Київ (3643,9 млн грн). Найменші обсяги поточних витрат на 

охорону навколишнього природного середовища зазначаються серед таких 

областей: Тернопільська - 19,8 млн грн, Херсонська - 100,7 млн грн, 

Чернівецька - 122,1 млн грн, Житомирська - 181,6 млн грн. Скорочення 

обсягів поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища 

зазначаємо у Луганській області. 

7. Запропоновано організаційно-управлінський механізм інтеграції 

аквакультури в складову туризму, що можна охарактеризувати як 

цілісноінтегровану систему законодавчо-нормативного, науково-

інноваційного, фінансового та ресурсно-інфраструктурного забезпечення, що 

базується на використання акватуристичних інструментів, принципів, 

методів, форм та завдань реалізації (використання аквакультури як складової 

туризму; розвиток видів акватуризму; стимулювання мотивації до розбудови 

аквакультуриної інфраструктури за допомогою преференцій; створення 
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інформаційних платформ з популяризації туризму; підвищення професійної 

компетенції серед фахівців туризму). Доведено, що реалізація відповідного 

механізму дозволить забезпечити додаткове отримання винагороди від 

впровадження акватуризму паралельно отримуючи  і від аквакультури.   

8. Обґрунтовано, що  для визначення ступеня впливу темпів 

розвитку економіки на розвиток рекреаційно-туристичної системи проведено 

кореляційно-регресійний аналіз. У якості залежної змінної взято обсяги 

реалізації туристичних послуг за видом економічної діяльності N (Діяльність 

у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування), 79.11 діяльність 

туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із 

бронювання та пов'язана з цим діяльність, у якості незалежної змінної – 

обсяги ВВП України у фактичних цінах. За результатами проведеного аналізу 

можна зробити висновок про високий рівень залежності туристичної 

діяльності від росту ВВП. Це означає, що при збільшенні ВВП на 1 млн. грн., 

обсяги реалізації туристичних  послуг збільшуються на 0,26 тис. грн. 

Представлена модель характеризується високим ступенем достовірності та 

свідчить про наявність стійких лінійних зв’язків між досліджуваними 

показниками. Це підтверджується високими значеннями коефіцієнтів 

множинної кореляції (R), що становить 92% та коефіцієнтом детермінації 

(R2= 0,86). Проведено також верифікація моделі за критерієм Фішера, що 

показала істотність та надійність отриманої моделі. 

9. Обґрунтовано, що окрім росту ВВП на розвиток туристично-

рекреаційної сфери впливає також структура економіки, рівень доходів 

населення, рівень інфляції, зовнішні фактори (пандемія короновірусної 

інфекції) тощо. У зв’язку з тим, що на сьогодні найбільший суттєвий вплив 

на уповільнювання розвитку рекреаційно-туристичної сфери відбулося за 

рахунок карантинних обмежень, спричинені пандемією COVID-19. Наведені 

прогнозні дані за допомогою «Тенденція» MS Exel показують на зменшення 

обсягів реалізованої продукції туристичних агентств, туристичних 

операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим 
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діяльність у 2020-2022 роках. Фактично тільки у 2022 році обсяг реалізованої 

продукції туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших 

послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність буде на рівні 2019 року. 

ВІдповідно для розбудови рекреаційно-туристичної сфери України необхідно 

використати всі внутрішні секторальні та територіальні складові розвитку. 

Серед основних напрямів розвитку рекреаційно-туристичної сфери в умовах 

пандемії COVID-19 є використання внутрішніх нетрадиційних видів туризму 

(екотуризму, сільського, зеленого, культурно-пізнавального та інш) до якого 

нами запропоновано віднести також і акватуризм. 

10. Запропоновано створення стратегічної моделі, що враховує всіх 

суб’єктів (населення, бізнес, органи публічної влади), які зацікавлені в 

розбудові регіональних туристичних агломерацій за допомогою  розробки 

стратегій розвитку рекреаційно-туристичної сфери регіону. Визначена 

модель створює реалізацію відповідного забезпечення взаємодії між 

окремими суб’єктами за допомогою інституційного, кадрового, фінансового, 

матеріально-технічного та організаційного забезпечення, з урахуванням всіх 

складових стратегії розвитку туризму: секторальної, просторової та 

галузевої. Стратегічна модель туристичної трансформації регіону  забезпечує 

розвиток внутрішніх національних  туристичних продуктів, підвищення 

обсягів реалізації продукції (робіт,  послуг), збільшення надходжень від 

інвестицій, створення нових робочих місць. 
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ВИСНОВКИ  

1. Розкрито теоретико-методичні основи організаційно-управлінських 

механізмів функціонування рекреаційно-туристичної сфери та аквакультури. 

Аквакультура і туризм є важливими галузями економіки розвинених країн 

світу і мають стабільно стрімкий розвиток протягом останніх десятиліть. 

Активна державна політика, спрямована на створення умов для розвитку 

туристичної інфраструктури та аквакультури, залучення приватних 

інвесторів, створення нормативної бази, що забезпечує сприятливі 

економічні умови для господарської діяльності, дозволяє цим секторам 

займати важливе місце в соціально-економічному розвитку країни. Крім того, 

світовий досвід свідчить, що країни, які активно розвивають туризм, 

виділяють значні бюджетні кошти на реалізацію національних проектів та 

програм, надаючи своїм громадянам якісні туристичні послуги. Для 

досягнення національних цілей диверсифікації економіки та підвищення 

добробуту та якості життя населення туристична галузь повинна розвиватися 

в певних кластерах, наприклад, співпрацюючи з аквафермами. Розвиток у 

цьому напрямку повинен сприяти потужному та стабільному зростанню 

доходів від туристичної діяльності для всіх зацікавлених сторін - держави, 

бізнесу та науки. 

2. Здійснено аналіз і тенденції розвитку аквакультури на мега-, макро- 

та мезорівнях. Обсяги аквакультури у всьому світі в середньому постійно 

зростають. Це зростання відбувається в той час, що характеризується 

періодичною турбулентністю в політичній та економічній сферах. У процесі 

взаємодії з навколишнім середовищем аквакультура має соціальні, 

економічні та екологічні переваги, такі як забезпечення продовольством, 

працевлаштування, збільшення місцевих доходів, поліпшення харчування та 

здоров'я, зменшення тиску на природні запаси тощо. Проаналізовано, що в 

Україні значно скоротилося добування водних біоресурсів за період 

дослідження з 390819 тон у 1996 року до 76508,1 тон у 2020 році, або на 

314310,9 тон. При цьому добування риби скоротилась з 376424 тон у 1996 
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році до 48228,6 тон у 2020 році, або на 328195,4 тон. Визначаємо, що 

найбільша питома вага у структурі добування водних біоресурсів припадає 

на вилов риби 96,32-63,04%%. Побудований прогноз за допомогою Microsoft 

Excel Предказ показує на позитивну динамку щодо збільшення добування  

водних біоресурсів у 2021 році до 84312,65 тон та риби до 69718,07 тон. 

Однак починаючи з 2022 року відбувається поступове скорочення добування  

водних біоресурсів. Серед заходів щодо подальшого розвитку аквакультури є 

сприяння ефективним, результативним, своєчасним та прозорим процесам 

планування та затвердження діяльності, підтримка постійного вдосконалення 

екологічно стійкої аквакультури та розробка стандартів екологічних 

показників, заохочувати інвестиції для зростання, забезпечення участі 

промисловості та громад у плануванні та управлінні аквакультурою. 

3. Проведено оцінювання ефективності організаційно-

управлінських процесів впливу на регіональний розвиток рекреаційно-

туристичної сфери. Необхідність належного управління аквафермами та 

туристичним потоком, які не лише технічно та економічно обґрунтовані, а й 

екологічно відповідають потребам інших споживачів ресурсів, добре 

розуміється у більшості країн, особливо великих виробників. Відповідність 

акваферм екологічним нормам контролюється національними або 

регіональними урядовими органами. Бізнес у прибережних зонах усвідомлює 

важливість моніторингу екологічних умов та наслідки від своєї діяльності, 

однак їх здатність захищатися від дій інших користувачів ресурсів часом 

слабка через відсутність фактичного систематичного моніторингу з боку 

державних органів. Розрахунки ефективності функціонування рекреаційно-

туристичної сфери та аквакультури доводять, що збереження біологічного 

різноманіття та екологічної цілісності має бути фундаментальним фактором 

при прийнятті управлінських рішень. З точки зору просторового розподілу 

туризм є надзвичайно сегментованою діяльністю. Він розташований у 

конкретних середовищах та напрямках, де існує різноманіття екологічних, 

культурних, соціальних пам'яток. Кумулятивні ефекти рекреаційно-
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туристичної сфери позитивно вливають на регіональний розвиток. У 

багатьох регіонах туризм, який був тим видом діяльності, який спричинив 

економічний розвиток району, а, отже, інші види діяльності, що дотичні до 

туризму, також активно розвиваються. Визначено рейтинг областей України 

за кількістю обслуговування туристів, обслугованих туроператорами та 

турагентами у 2019 році, де першу п’ятірку очолюють: м. Київ, Львівська, 

Дніпропетровська, Одеська та Київська області. 

4. Обґрунтовано децентралізацію організаційно-управлінського 

апарату рибного господарства та туризму на засадах інтеграції. 

Децентралізація вважається найбільш підходящою формою управління 

рибним господарством і туризмом, оскільки місцеві органи влади можуть 

суттєво контролювати потік туристів, місцевий промисел, виявляти негативні 

наслідки діяльності аквакультури, а також вони ефективніші у прийнятті 

рішень та встановленні норм, що веде до більш стійкого розвитку за 

допомогою інтеграційної системи управління на базі громади. Тим не менше, 

в Україні роль цієї системи була дещо підірвана центральним урядом, 

оскільки в політичному рішенні і законодавчих актах зазначено, що 

прибережні райони повинні бути національними. Однак в епоху нарощення 

реформування ці системи можуть бути переглянуті як головний соціальний 

та культурний капітал організаційно-управлінського апарату рибного 

господарства, особливо для прибережних територій. Запорукою ефективної 

децентралізації є вдосконалене управління за участю місцевих установ, але 

наголошуємо, що повноваження щодо прийняття рішень, передані місцевим 

установам без передачі повноважень щодо моніторингу та забезпечення їх 

виконання, можуть бути неефективними. Визначено значну регіональну 

диспропорцію вкладання капітальних інвестицій на охорону навколишнього 

природного середовища. Серед областей з найбільшим обсягом капітальних 

інвестицій у 2019 році спостерігаємо: Київська - 6945,7 млн грн, Донецька - 

2589,1 млн грн, Дніпропетровська - 2564,1 млн грн, Запорізька - 1083,5 млн 

грн області. 
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5. Удосконалено регіональний організаційно-управлінський механізм 

інтеграції аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу. Розробка моделі 

інтеграції цих галузей є важливим рушієм змін у створенні різноманітності 

господарської діяльності території та потреб, пов’язаних з різними видами 

туризму. Доведено, що сьогодні існує тенденція до диверсифікації, що 

означає появу більш стійких форм туризму. Туризм, заснований на синергії з 

аквакультурою, з акцентом на культурні та екологічні цінності, місцеві 

традиції та продукцію, створюють додаткові робочі місця, залучають 

інвестиції у місцеві бюджети, стають основою благополуччя населення. 

Райони, де налагоджена діяльність аквакультури, можуть забезпечити 

туристів якісними морепродуктами, покращуючи привабливість регіону. 

Відповідно запропонований організаційно-управлінський механізм інтеграції 

аквакультури в складову туризму, що характеризується як цілісноінтегрована 

система законодавчо-нормативного, науково-інноваційного, фінансового та 

ресурсно-інфраструктурного забезпечення об’єктом якого є акватуризм та 

базується на використанні інструментів, принципів, методів, форм та завдань 

реалізації для всіх суб’єктів. Запропонований механізм забезпечить 

реалізацію визначених завдань, що сформує цілісне уявлення аквакультури 

як складової туризму.    

6. Систематизовано основні напрями інтеграційних процесів в 

управлінні аквакультурою як складової рекреаційно-туристичної діяльності 

регіонів. Інтеграція цих галузей базується на унікальній комбінації і повинна 

відповідати раціональному управлінню ресурсами на міжземних і морських 

об'єктах, таких як вода, пляжі, прибережна зона, наземне та водне 

біорізноманіття, різноманітна культурно-історична спадщина, здорова їжа і, 

як правило, висока інфраструктура. Інтеграційні процеси включають 

диверсифікацію видів діяльності, що відбувається як в прибережних зонах, 

так і в прибережних водах, що передбачає розвиток туристичних 

можливостей (готелі, курорти, будинки відпочинку, ресторани тощо) та 

підтримку інфраструктури. Запропоновано модель інтеграції аквакультури в 
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туристично-рекреаційну сферу, що враховує основні принципи (збереження 

екосистеми, економічна ефективність та розвиток регіонального управління) 

та інтеграційні процеси, також визначає перспективні результати для всіх 

учасників. Здійснено регресійний аналіз рівня залежності туристичної 

діяльності від росту ВВП, що показав високий ступінь достовірності та 

свідчить про наявність стійких лінійних зв’язків між досліджуваними 

показниками, підтверджується високими значеннями коефіцієнтів множинної 

кореляції (R), що становить 92% та коефіцієнтом детермінації (R2= 0,86).  

Відповідно запропоновано стратегічну модель, що враховує всіх суб’єктів 

(населення, бізнес, органи публічної влади), які зацікавлені в розбудові 

регіональних туристичних агломерацій в основні якої є стратегія розвитку 

рекреаційно-туристичної сфери регіону. Дана модель створює реалізацію 

відповідного забезпечення взаємодії між окремими суб’єктами за допомогою 

інституційного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного та 

організаційного забезпечення, з урахуванням всіх складових стратегії 

розвитку туризму: секторальної, просторової та галузевої. 
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Додаток А 

Таблиця А.1 

Обмеження стійкої інтенсифікації, основні причини та група 

зацікавлених сторін, що виробляє / відтворює їх 

Проблемне 

питання, 

вибране 

зацікавленими 

сторонами 

Обмеження, пов'язані 

з проблемною 

проблемою 

Основна 

причина 

обмеження 

Тип обмеження Зацікавлені 

сторони, 

пов’язані з 

проблемою, 

її 

виникнення 

та 

відтворення 

Непередбачувані 

кліматичні 

умови та 

забруднення 

води 

Водний шлях 

непридатний за 

призначенням 

Відсутність землі для 

очищення води 

Неадекватн

е 

планування 

землекорис

тування 

Інфраструктурни

й 

жорсткий 

інституційний 

Урядові 

фермери 

Відсутність дотримання 

правил щодо скиду 

води 

Нестача 

потужності 

Жорсткий 

інституційний 

Уряд 

Поведінка 

індивідуалістів щодо 

поводження з 

хворобами та відходами 

Додаткова 

вартість 

М'який 

інституційний 

Фермери 

Низька якість 

вхідних речовин 

та після личинок 

Слабке застосування 

нормативної бази 

Відсутність 

потужності 

та 

інфраструк

тури 

Складна 

нормативна 

база та 

відповідаль

ність, що 

накладаєтьс

я 

Жорсткий 

інституційний 

інфраструктурний 

інтеракційний 

Державні 

постачальник

и 

Доступ до заборонених 

продуктів 

Відсутність 

спроможно

сті 

забезпечит

и 

виконання 

норм 

Жорсткий 

інституційний 

Постачальни

ки урядових 

фермерів 

 

Безгосподарність 

та місцева 

Низька обізнаність 

фермерів щодо 

Відсутність 

передачі 

Інтерактивні 

знання 

Уряди 

фермерів 
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Проблемне 

питання, 

вибране 

зацікавленими 

сторонами 

Обмеження, пов'язані 

з проблемною 

проблемою 

Основна 

причина 

обмеження 

Тип обмеження Зацікавлені 

сторони, 

пов’язані з 

проблемою, 

її 

виникнення 

та 

відтворення 

практика стандартних вимог, 

забруднення та 

екологічного процесу 

ставків 

знань 

Орієнтація 

політики на 

цільову 

продуктивн

ість та 

інтенсифіка

цію 

Інфраструктура 

Жорсткий 

інституційний 

Радники з 

приватного 

сектору 

Обмежена довіра 

фермерів до 

постачальників послуг 

із розширення та 

приватного сектору 

Відсутність 

обміну та 

діалог 

Привласнен

і інтереси 

приватного 

сектору 

М'який 

інституційний 

Інтерактив 

Урядові пост

ачальники 

фермерів Рад

ники з 

приватного 

сектору 

 

 

Обмежений доступ до 

кредиту 

Занадто 

високий 

ризик для 

фінансовог

о сектору 

Жорсткий 

інституційний 

Кредитні 

провайдери 

Знання ринку та 

вимоги до 

експорту 

Відсутність механізмів 

пом'якшення коливань 

ринкових цін 

Міжнародн

ий ринок 

важко 

регулювати 

Жорсткий 

інституційний 

Уряд 

Відсутність координації 

між учасниками 

ланцюжка створення 

вартості для 

встановлення 

стандартів якості та 

полегшення доступу на 

ринок дрібних 

власників 

Обмежена 

інфраструк

тура для 

підтримки 

спільного 

навчання та 

співпраці 

Численні 

актори та 

продюсери 

для 

організації 

Інтерактивні 

знання 

Інфраструктурні 

Державні 

переробники 

Фермери 

Експортери 

Трейдери 

 


