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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Якість харчування населення — одвічне питання,

що невтомно обговорюється як на рівні пересічних
споживачів, так і на рівні уряду. Для України сьо-
годні найбільш актуальною і одночасно проблема-
тичною є рибна галузь, що впливає на формування
ринків риби та рибопродуктів, оскільки постачання
і переробка живих водних біоресурсів — діяльність,
що вимагає наявності спеціальних навичок і знань. У
зв'язку з цим, а також завдяки споживчим якостям
цієї продукції, великим попитом у переробників і
споживачів користуються постачальники високояк-
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існої рибної сировини. Проте рибне господарство та
промисловість, що вже протягом двадцяти років пе-
ребувають у стані перманентної модернізації, так і
не подолали кризи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченням повноцінного харчування населення

в контексті продовольчої безпеки країни в даний час
займаються українські вчені: В.І. Власов, С.М. Кваша,
П.Т. Саблук, Н.П. Сичевський, Б.С. Пасхавер [1—4] та
інші. Разом з тим, більш поглибленого вивчення потре-
бує проблема відтворення рибної галузі та формування
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її інноваційних ринків для забезпечення населення ри-
бою та рибопродукцією, відповідно до раціональних
нормам споживання.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — оцінити нинішній стан рибної

галузі та її ринків, визначити орієнтири їх подальшого
розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Колись потужна галузь з обсягом сукупного добу-

вання водних біоресурсів — 1 млн т (1990 р.), нині добу-
ває їх у 4,5 рази менше 225,6 тис. т (рис. 1). Кількість
діючих рибогосподарських підприємств (різних форм
господарювання) лише за 2003—2012 рр. знизилася
вдвічі (з 1204 у 2003 р. до 655 у 2012 р.). Кількість
підприємств консервного та пресервного рибного ви-
робництва та інших водних живих ресурсів зменшилася
з 216 у 2008 році до 139 у 2013 році. Діяльність половини
цих підприємств — збиткова. Кількість робочих місць у
рибогосподарстві з 1990 р. скоротилася вп'ятеро (6 тис.
у 2012 р.), а у рибній промисловості — у 8 разів (5 тис. у
2012 р.).

Докорінно змінилася структура акваторії, де
здійснюється добування водних живих ресурсів. Якщо
у 1995 р. 75% риби виловлювалося у морських економі-
чних зонах інших держав і відкритій частині Світового
океану, то у 2013 р. більше половини обсягів живих вод-
них ресурсів добувалося у внутрішніх прісних водоймах
та морській зоні України (рис. 2). При цьому понад 60%
загального обсягу рибної сировини постачала АР Крим
і м. Севастополь.

Низька ефективність використання сировинних
ресурсів рибогосподарських водних об'єктів Світово-
го океану і вітчизняного рибництва зумовлена відсут-
ністю сучасної інфраструктури і відповідної матері-
ально-технічної бази. Україна, що є членом органі-
зації з риболовства у північно-західній частині Атлан-
тики, має квоти на вилов риби. Однак навіть обсяги
квот навряд чи зможе забезпечити. З 151 судна океа-
нічного риболовецького флоту, які країна мала на по-
чатку 90 років, діючими лишилися лише 9, з них три
знаходяться під заставою. Інші потребують модерні-
зації.

Прибережний риболовний флот, який веде проми-
сел в Азово-Чорноморській зоні, наразі складається зі
120 суден, які аналогічно океанським потребують істот-
ного поліпшення технічного й технологічного оснащен-
ня.

Загалом, вартість основних засобів рибальства і риб-
ництва протягом останнього десятиліття знизилася
вдвічі. Незважаючи на введення в дію окремих нових по-
тужностей, відтворення матеріально-технічної бази
фактично не відбувається. Ступінь зносу лишається на
рівні 50%.

За таких умов, а також зважаючи на зовнішні впли-
ви (у т.ч., анексію Криму), забезпечити населення Ук-
раїни рибопродукцією у межах раціональних норм спо-
живання (20 кг/чол. на рік) — досить проблематично. У
2013 році ця цифра склала 14,2 кг/чол. на рік. У 2008 році
споживання рибопродукції населенням України лише
наблизилося до рівня 1990 р. (17,5 кг), але так і не до-
сягло раціональної норми.

Серед низки причин однією з вагомих слід назва-
ти низький рівень доходів населення, який не узгод-
жується з швидкими темпами зростання споживчих
цін, у т.ч. на рибну продукцію. Наприклад, середня
роздрібна ціна на рибу морожену протягом 1992—
2013 рр. зросла більше ніж у 200 разів. Якщо у 1990 р.
ціна 1 кг риби мороженої дорівнювала в середньому
40 копійок, то у 1995 р. — 2,60 грн, а у 2013 — близько
32 грн. У структурі роздрібної торгівлі продовольчи-
ми товарами риба і рибні консерви займають лише
1,6% (2012 р.). Сім'я з 3 осіб з середнім рівнем доходів
витрачає в місяць на придбання рибної продукції тро-
хи більше 100 грн. Попит на продукцію дедалі змен-
шується [5, 6]. Помітно змістилася номенклатура про-
дукції з вищих цінових сегментів у більш низькі. Зро-
стання цін на сировину призвело до перерозподілу
споживчого кошика в бік більш доступних продуктів.
Найчастіше на стіл українців потрапляє мойва, скум-
брія, салака, оселедець.

Рибна промисловість України постачає споживачам
переважно філе риби морожене та консерви. При за-
гальному зниженні виробництва — приріст спостерігає-
мо у виробництві більш дешевої продукції: рибного філе
(+20,4%); солоної риби (+2,6%) та штучної ікри (+68,1%)
(табл. 1).
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Рис. 1. Вилов риби та добування водних живих ресурсів в Україні, тис, т
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Вітчизняний ринок на 60% представлений про-
дукцією шести великих компаній: ООО "Рибний
світ" (14%); ТОВ "Пролів" (12%); ТОВ "Екватор"
(9%); ТОВ "VICI" (Росія, 9%); ТОВ "Санта Барба-
ра" (Білорусь, 8%); ТОВ "Міжнародна група мореп-
родуктів" (8%).

Самозабезпеченість внутрішнього ринку рибою та
рибопродукцією складає лише 39%. Український ринок
риби і морепродуктів протягом багатьох років лишаєть-
ся імпортозалежним. Україна імпортує понад 70% риби
і рибних продуктів. Ціни на цю продукцію залежать від
ситуації на світовому ринку, розподілу квот на вилов
риби та інших чинників. Останнім часом, внаслідок зро-
стання попиту на більш дешеві сорти риби, змінилася
географія імпорту — на перше місце вийшла Норвегія,
на друге — Ісландія і на третє — В'єтнам, в той час як
традиційні постачальники — країни Балтії та США, по-
ступилися своїми позиціями. Експорт риби і рибопро-
дукції власного виробництва здійснюється переважно
у країни СНД [7; 8].

Політика держави стосовно рибної галузі призве-
ли до її довготривалого кризового стану, руйнування
цілісності рибного господарства, втрати кооператив-
них зв'язків і інтеграційних процесів. Маючи в своєму
арсеналі достатню кількість інструментів регулюван-
ня галузь з кризи ще й досі не вийшла. Так, Загально-
державна Програма розвитку рибного господарства
України на період до 2010 року, затверджена Законом
України 19 лютого 2004 року №1516-IV [9], так і не
була виконана. Зокрема обсяг вилову риби та добуван-
ня інших водних живих ресурсів у 2010 р. прогнозу-
вався на рівні 750 тис. тонн, а фактично було виловле-
но — близько 219 тис. т, тобто Програму виконано
лише на 29%. Прогнозні очікування стосовно промис-
лового виробництва рибної продукції також не справ-
дилися.

 Лише на 10 відсотків вдалося виконати завдання
задекларовані Законом України "Про Національну
програму будівництва суден рибопромислового фло-
ту України на 2002—2010 роки" [10]. За браком дер-
жавної підтримки підприємства галузі розвиваються
переважно за рахунок власних і кредитних коштів, які
залучені від закордонних інвесторів, зацікавлених у
розвитку рибної промисловості на території Украї-
ни.

Сьогодні регулювання рибного господарства Украї-
ни має здійснюватися відповідно до низки діючих за-
конів: "Про виключну (морську) економічну зону Украї-
ни"; "Про приєднання України до Конвенції про міжна-
родну торгівлю видами дикої фауни і флори, що пере-
бувають під загрозою зникнення"; "Про тваринний світ";
"Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продук-
цію з них"; "Про рибне господарство, промислове ри-
бальство та охорону водних біоресурсів"; "Про аква-
культуру".

Протягом 1992—2011 рр. рибна галузь пройшла
складний шлях реформування. У 2011 було створено
Держрибагентство України як центральний орган ви-

конавчої влади, діяльність якого спрямовується і ко-
ординується Кабінетом Міністрів України через
Міністра аграрної політики та продовольства Украї-
ни. До основних завдань Держрибагентства віднесено
внесення на розгляд Міністрові пропозицій щодо фор-
мування державної політики у сфері рибного госпо-
дарства та рибної промисловості, охорони, викорис-
тання та відтворення водних біоресурсів, регулюван-
ня рибальства, безпеки мореплавства суден рибогос-
подарського флоту.

Кабінетом Міністрів України 23 листопада 2011 р.
ухвалено Постанову №1245 "Про затвердження Дер-
жавної цільової економічної програми розвитку риб-
ного господарства на 2012—2016 роки" [11]. Метою
Програми є створення сприятливих умов для забезпе-
чення розвитку рибного господарства та його
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішнь-
ому ринку, що має сприяти забезпеченню потреби на-
селення України у рибній продукції відповідно до нау-
ково обгрунтованих норм споживання та гарантувати-
ме продовольчу безпеку України. Виконання програ-
ми передбачає доведення добування водних біоре-
сурсів до 375 тис. т. на рік, діяльність оптових ринків
рибної продукції, вироблення інноваційних продуктів
харчування. Обсяг фінансування Програми становить
2,6 млрд грн, у тому числі за рахунок державного бюд-
жету 1,7 млрд грн. Незважаючи на те, що в рамках заз-
наченої Програми обіцяно створення в галузі приваб-
ливих для інвесторів умов, вже сьогодні очевидно, що
протягом 2014 ситуація навряд чи зміниться, оскільки
доходи споживача не збільшаться, залежність від
імпорту буде зростати.

В умовах зменшення можливостей України у видо-
буванні водних ресурсів в акваторіях морів і Світово-
му океані, очевидна необхідність інноваційно-орієнто-
ваного розвитку галузі, в тому числі, швидкого віднов-
лення основних фондів риболовного флоту; розвитку
аквакультури, тобто вирощування риби, молюсків, ра-
коподібних та інших водних організмів у спеціально об-
лаштованих водних плантаціях. Поняття аквакульту-
ри закріплено нещодавно ухваленим Законом України
"Про аквакультуру". Україна має величезний потенці-
ал для ведення цієї діяльності, зокрема, значні площі
внутрішніх водойм. Наявність водного фонду для ви-
рощування об'єктів аквакультури перевищує 1 млн га;
з них: водосховища — близько 800 тис. га, ставки —
122,5 тис. га, озера — 86,5 тис. га, водойми-охолоджу-
вачі — 13,5 тис. га, водойми інших категорій — 6 тис.
га [8].

Аквакультура має зайняти міцну нішу на вітчиз-
няному ринку. Частка її виробництва (промислового
і приватного) у 2012 році становила 13,5%. Із 712 за-
реєстрованих господарств, вилов здійснювали 247.
Обсяги вилову в таких господарствах складають 5 7
тис. т у рік. Це переважно столові сорти риби, дос-
тупні споживачеві з любим рівнем доходів: судак, тов-
столобик, лящ, амур, короп. На жаль, недосконалість
діючої нормативної бази не дозволяє ефективно роз-

 

Фактично 

вироблено у 
2013 р., тис. т 

Темп зростання 
до минулого 

року, % 

Приріст (спад) 

проти 2012 р., % 

Риба, філе риби, м'ясо риби інше, морожене 39,5 120,4 20,4 

Філе рибне в'ялене, солоне чи у розсолі, крім 

копченого 
1,5 82,4 -17,6 

Риба сушена і в'ялена 3,6 87,7 -12,3 

Оселедці солоні 4,2 80,9 -19,1 

Риба солона, крім оселедців 7,8 102,6 2,6 

Риба, у т.ч. філе, копчена 7,5 91,9 -8,1 

Риба, перероблена чи консервована в інший 

спосіб, крім готових страв із риби 
77,2 98,3 -1,7 

Ікра та замінники ікри 2,4 168,1 68,1 

Таблиця 1. Промислове виробництво рибної продукції у 2013 році

* Сформовано за даними Державної служби статистики України.
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виватися приватному рибному фермерству. Такі
підприємства експлуатують невеликі ставки і не вит-
римують конкуренції з імпортною продукцією. Тому
додатковим стимулом можуть стати інвестиції у га-
лузь.

ВИСНОВКИ
Наразі зроблені Україною кроки назустріч світо-

вому співтовариству не достатньо впливають на вирі-
шенні проблеми розвитку рибогосподарства як перс-
пективної галузі промисловості. Уряд України має пе-
рейти від пасивного спостереження до конкретних дій
і здійснити наступне: оновити основні засоби вироб-
ництва, знос яких вже досяг 80%; відрегулювати на
законодавчому рівні взаємовідносини з імпортерами
на користь власного виробника; на законодавчому
рівні відрегулювати питання податкового законодав-
ства; переглянути відносини щодо доступу України до
ресурсів Світового океану та до рибної продукції в
територіальних водах інших держав; відновити пла-
тоспроможність населення. У галузі аквакультури: ви-
робництво продукції, необхідної європейським спо-
живачам, найвищої якості й за доступною ціною; зве-
дення до мінімуму впливів аквакультури на навко-
лишнє середовище; забезпечення можливостей підви-
щення кваліфікації фахівців, зайнятих у цій сфері;
розробка і впровадження нових технологій протягом
всього виробничого процесу; поліпшення економіч-
ної ефективності на всіх рівнях виробничого проце-
су.

Багатогранність проблеми продовольчої безпеки
зумовлює необхідність пошуку раціональних шляхів її
забезпечення. Для рибної галузі оптимальним варіан-
том може стати комбінація таких елементів: збережен-
ня і розширення внутрішнього виробництва риби і ри-
бопродукції, стабільне забезпечення імпорту, створен-
ня належних запасів рибної сировини та продовольчих
виробів з неї. Причому провідним елементом може бути
будь-який з перерахованих, залежно від ситуації в
країні.

Так, у періоди криз найбільш раціональним кроком
є формування внутрішніх резервів продовольства для
споживання населенням. Накопичення запасів — тим-
часовий, але досить ефективний захід для ліквідації рап-
тових нестач продовольства. В інших випадках — зо-
внішня торгівля і внутрішнє виробництво повинні орган-
ічно доповнювати один одного.

Загалом, у процесі забезпечення національної про-
довольчої безпеки ключовим заходом є досягнення
ефективного співвідношення рівня споживання і само-
забезпечення продовольством, а також встановлення
оптимальної величини імпорту продовольчої продукції
за наявності ефективної системи страхування (у тому
числі внутрішніх страхових резервів) у надзвичайних
ситуаціях.

Література:
1. Глобальна продовольча безпека / О.Г. Білорус,

М.В. Зубець, П.Т. Саблук, В.І. Власов. — К.: ННЦ "ІАЕ",
2009. — 486 с.

2. Національна доктрина продовольчої безпеки
України / [П.Т. Саблук, Г.М. Калетнік, С.М. Кваша та
ін.] // Економіка АПК. — 2011. — № 8. — С. 3—11.

3. Сичевський М.П. Формування національної про-
довольчої системи: сутність та перспективи / М.П. Си-
чевський, О.Б. Полєщук, О.В. Коваленко // Продовольчі
ресурси: зб. наук. пр. — К.: Ін-т прод. ресурсів НААН
України, 2013. — С. 8—21.

4. Пасхавер Б.Й. Сучасний стан продовольчої без-
пеки / Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. — 2014. — №4.
— С. 3 10.

5. Статистичний щорічник України за 2000 рік / за
ред. О.Г. Осауленка. Відп. за вип. П.П. Забродський. —
К.: Консультант, 2001. — 552 с.

6. Статистичний щорічник України за 2012 рік / за
ред. О.Г. Осауленка. — Офіційний сайт Державної
служби статистики України [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

7. Зовнішня торгівля України. Статистичний збірник
/ відп. за випуск А. Фризоренко. — К.: Офіційний сайт
Державної служби статистики України, 2013 [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.-
gov.ua/

8. Рибне господарство України. Статистичний
збірник / за ред. О.Г. Осауленка. — К.: Офіційний сайт
Державної служби статистики України, 2011 [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukr-
stat.gov.ua/

9. Закон України "Про Загальнодержавну програ-
му розвитку рибного господарства України на період
до 2010 року" №1516-15 від 19.02.2004 / Офіційний сайт
Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — Ре-
жим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1516-
15

10. Закон України "Про Національну програму буд-
івництва суден рибопромислового флоту України на
2002—2010 роки" №2987-14 від 17.01.2002 р. / Офіцій-
ний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
2987-14

11. Постанова Кабінет Міністрів України Київ
"Про затвердження Державної цільової економічної
програми розвитку рибного господарства на 2012-
2016 роки" №1245 від 23.11.2011 р. / Офіційний сайт
Верховної Ради України [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
1245-2011-%D0%BF

References:
1. Bilorus, O.G. Zubec', M.V. Sabluk, P.T. and Vlasov,

V.I. (2009), Global'na prodovol'cha bezpeka [Global Food
Security], NNC "IAE", Kyiv, Ukraine.

2. Sabluk, P.T. Kaletnik, G.M. and Kvasha, S.M. (2011),
"National Food Security Doctrine Ukraine", Ekonomika
APK, vol. 8, pp. 3—11.

3. Sychevs'kyj, M.P. Poljeshhuk, O.B. and Kovalenko,
O.V. (2013) "Formation of a national food system: the
nature and prospects", Prodovol'chi resursy, vol. 1, pp. 8—
21.

4. Pashaver, B.J. (2014), "The current state of food
security", Ekonomika APK, vol. 4. pp. 3—10.

5. State Statistics Service of Ukraine (2001), "Statys-
tychnyj shhorichnyk Ukrai'ny za 2000 rik", Konsul'tant,
Kyiv, Ukraine.

6. State Statistics Service of Ukraine (2013),
"Statystychnyj shhorichnyk Ukrai'ny za 2012 rik", available
at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 30 July 2014).

7. State Statistics Service of Ukraine (2013), "Ukraine's
foreign trade. Statistical Yearbook", available at: http://
www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 30 July 2014).

8. State Statistics Service of Ukraine (2011), "Fishery
Ukraine. Statistical Yearbook", available at: http://
www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 30 July 2014).

9. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of
Ukraine "On the National Program of Fisheries of Ukraine
for the period till  2010", available at: http://za-
kon4.rada.gov.ua/laws/show/1516-15 (Accessed 30 July
2014).

10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of
Ukraine "On the National Program shipbuilding fishing fleet
Ukraine for 2002—2010", available at: http://za-
kon4.rada.gov.ua/laws/show/2987-14 (Accessed 30 July
2014).

11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), "On approval
of the State Target Economic Program of Fisheries for 2012-
2016", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
1245-2011-%D0%BF (Accessed 30 July 2014).
Стаття надійшла до редакції 09.06.2014 р.


	31_9_2014
	32_9_2014
	33_9_2014
	34_9_2014

