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таким чином, значна конкуренція на міжнародному круїзному рин-
ку обмежує можливість участі вітчизняних компаній-судновласників у 
розподілі прибутків і спонукає їх до розробки програм покриття локаль-
них сегментів. одними з таких програм мають стати маркетингові про-
грами покриття послугами судновласників локальних сегментів.
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в українському законодавстві безпосереднє визначення морегоспо-
дарського комплексу (далі – мк) відсутнє, разом з тим деякі інші визна-
чення й положення можуть допомогти проникнути в сутність мк.

так, у морській доктрині україни на період до 2035 року, що за-
тверджена постановою кму україни від 7 жовтня 2009 р. № 1307, 
застосовується термін – морська господарська (морегосподарська) 
діяльність, яка визначається як «процес отримання вигоди від використан-
ня ресурсів азовського і Чорного морів, керченської протоки та інших 
районів світового океану для задоволення потреб людини і суспільства 
та розширеного відтворення природно-ресурсного потенціалу світового 
океану» (про затвердження морської доктрини україни на період до 
2035 року: постанова кабінету міністрів україни № 1307 від 7 жовтня 
2009 р. // офіційний вісник україни. – 2009. – № 46. – ст. 3216).

наказом міністерства транспорту україни від 17.03.2003 № 209 за-
тверджена програма «основні напрямки розвитку підприємств морегоспо-
дарчого комплексу дунайського регіону до 2005 р.». у зазначеній програмі 
відсутнє визначення морегосподарського комплексу, однак наявні поло-
ження, що позначують елементи морегосподарчого комплексу дунайсь-
кого регіону, до яких програма відносить: 1) флот (річковий, морський та 
«ріка-море») українського дунайського пароплавства; 2) морські порти 
ізмаїл, рені, усть-дунайськ; 3) суднобудівельно-судноремонтні заводи 
ізмаїлу та кілії; 4) державне підприємство «устьдунайськводшлях» (про 
затвердження програми розвитку підприємств морегосподарчого ком-
плексу дунайського регіону до 2005 р.: наказ міністерства транспорту 
україни № 209 від 17 березня 2003 р. // [електроний ресурс]. режим до-
ступу: http://www. rise. odessa. ua/texts/mt209_03. php3).

вбачається, що термін «господарський комплекс» фактично є 
синонімом терміну «економіка», «національний господарський ком-
плекс» – синонімом терміну «національна економіка», «галузь господарсь-
кого комплексу» – синонімом термінів «галузь національної економіки», 
«галузь народного господарства».
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в законодавстві застосовуються також терміни «морська галузь», 
«галузь торговельного мореплавства», «галузь морського транспорту», 
«галузь морського та річкового транспорту» (див. стратегія розвитку 
морських портів україни на період до 2015 року, що затверджена розпо-
рядженням кму № 1051-р від 16 липня 2008 р).

морегосподарський комплекс можна розглядати як поняття, що 
є тотожнім поняттю морська галузь, й таким що охоплює такі поняття, 
як наприклад, «галузь торговельного мореплавства», «галузь морського 
транспорту», «галузь морського та річкового транспорту». наприклад, мо-
регосподарський комплекс не охоплюється лише торговельним мореплав-
ством, оскільки до складу мк входять, також, наприклад, суднобудівна та 
судоремонтна промисловість, галузь рибного господарства.

Функціонування мк забезпечується діяльністю підприємств, що 
його складають. Як зазначалось вище у морській доктрині україни на 
період до 2035 року морегосподарська діяльність розуміється як «процес 
отримання вигоди від використання ресурсів…світового океану..». зазна-
чене визначення, яке повністю не розкриває сутність морегосподарської 
діяльності, містить одну з важливих ознак діяльності у сфері мк – вико-
ристання моря як ресурсу, яке використовується власне як джерело певних 
ресурсів (наприклад, рибних ресурсів, нафти, корисних копалин), так і як 
транспортних шлях, що використовується для різноманітних перевезень.

в той же час, предметом діяльності підприємств, що відносяться 
до мк, є не лише діяльність, що безпосередньо стосується використан-
ня моря (у зазначених двох аспектах), однак й діяльність, що забезпечує 
функціонування мк та розвиток цієї галузі: наприклад, суднобудівна, 
судноремонтна діяльність, науково-дослідна діяльність.

серед основних напрямів діяльності у сфері мк можна виокреми-
ти:

1) господарська діяльність у морських портах;
2) діяльність щодо здійснення перевезень морським транспортом 

пасажирів та вантажів;
3) суднобудівельна та судноремонтна діяльність;
4) рибне господарство (рибна промисловість) (що включає й 

функціонування морських рибних портів та морського транспорту рибно-
го господарства);

5) допоміжна діяльність у сфері мк (діяльність наукових, освітніх 
установ, закладів охорони здоров’я, проектно-конструкторських 
організацій, підприємств зв’язку, промислових, торговельних, будівельних 
і постачальницьких підприємств, що забезпечують функціонування галузі 
мк).

вбачається, що виокремлення зазначених напрямів у сфері мк може 
бути корисним при розробці морської доктрини україни або внесення 
змін до діючої, а також цінним з наукової точки зору, що дозволить спря-
мовувати наукові дослідження щодо окремих напрямів мк.




