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необхідно постійно проводити дослідження та аналізувати конку-
рентоспроможність аграрних підприємств упродовж усієї їхньої 
фінансово-господарської діяльності, що сприятиме своєчасному 
прийняттю рішень щодо змін у ній, зокрема в товарному асорти-
менті, необхідності пошуку нових риків збуту, системи управління 
підприємством.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 
РИБОВІДТВОРЮВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ В УКРАЇНІ

Завдяки значному попиту населення на рибу і рибну продук-
цію, прибутковості її вилову та вирощування в Україні протягом 
останніх років створено відповідну матеріальну базу для розви-
тку рибного господарства, який здійснюється нині на основі його 
диверсифікації у напрямку розвитку аквакультури з одночасною її 
переорієнтацією на повне використання потенціалу як складової 
аграрного сектора на засадах інвестиційно-інноваційної моделі. 
Для отримання рибопосадкового матеріалу на вирощування риби 
використовують природні водойми, озера, штучні басейни, садки, 
рибовідтворювальні комплекси.

За спеціалізацією основного виробництва підприємства риб-
ної галузі на внутрішніх водоймах поділяються на такі групи:

– рибовідтворювальні комплекси;
– виробничі об’єднання рибного господарства, рибоводні та 

рибницькі підприємства;
– риболовецькі господарства та підприємства;
– рибоводно-меліоративні станції (РМС).
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Основним видом діяльності рибовідтворювальних комплексів 
є вирощування молоді різних видів риб та вселення їх у внутрішні 
водойми для подальшого вирощування, підвищення рибопродук-
тивності водойм та збільшення обсягів вилову товарної риби.

В Україні існує п’ять державних установ, які щороку проводять 
роботи з відтворення та випуску молоді різних видів риб у рибогос-
подарські водні об’єкти України: ДУ «Рибоводний завод «Лопуш-
но» (Чернівецька область), ДУ «Кримський риборозплідник» (Крас-
ноперекопський р-н, АРК), ДУ «Виробничо-експериментальний 
Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені ака-
деміка С. Т. Артющика», ДУ «Новокаховський рибоводний завод 
частикових риб», ДУ «Херсонський експериментальний завод по 
розведенню молоді частикових риб». У 2010 р. Державними рибо-
відтворювальними комплексами здійснено вселення водних живих 
ресурсів у кількості 5,9 млн. шт., що на 0,5 млн. шт. менше ніж у 
2008 р. та на 0,3 млн. шт. менше порівняно з 2009 р.

Аквакультура штучних водойм відіграє важливу роль у вироб-
ництві рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм. Протя-
гом 2004—2011 рр. обсяги бюджетних асигнувань, спрямованих 
на фінансування діяльності рибовідтворювальних комплексів по-
ступово зросли з 33,9 млн. грн. до 116,4 млн. на рік. При цьому 
зростання обсягів державної підтримки не сприяло підвищенню 
ефективності діяльності рибовідтворювальних комплексів.

Для підвищення ефективності діяльності рибовідтворюваль-
них комплексів необхідно поєднати різні форми й методи регулю-
вання, формувати умови залучення грошових коштів для їх роз-
витку із різних джерел за рахунок чого впливати на розширення 
інвестиційної активності в цій сфері. У даному контексті було 
прийнято Постанову КМ України № 794 від 11.08.2010 «Про за-
твердження Порядку використання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів 
господарювання агропромислового комплексу через механізм зде-
шевлення кредитів та компенсації лізингових платежів» [1].

З метою створення сприятливих умов для розвитку рибо-
господарської галузі держави удосконалювалась законодавча та 
нормативно-правова робота, зокрема, прийнятий Закон України 
«Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону вод-
них біоресурсів» [2], який сприятиме більш ефективному управ-
лінню рибним господарством та дозволить суб’єктам господарю-
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вання реалізувати свої права та обов’язки у рибогосподарській 
діяльності. Основними пріоритетними напрямками реформування 
рибогосподарської галузі є підвищення ефективності використан-
ня внутрішніх водойм, модернізація та побудова нових заводів, 
удосконалення системи державного регулювання галуззю.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України у жовтні 2011 р. 
була схвалена Концепція [3], на підставі якої прийнято Державну 
цільову економічну програму розвитку рибного господарства на 
2012-2016 рр. (постанова КМУ № 1245 від 23.11.2011) [4], яка на-
дасть новий поштовх розвитку галузі, зумовить її позитивні зру-
шення та сприятиме стабілізації та нарощуванню виробництва ві-
тчизняної конкурентоспроможної рибної продукції.

Таким чином, удосконалення державного регулювання розви-
тку рибовідтворювальних комплексів сприятиме створенню умов 
для забезпечення розвитку рибного господарства та його конкурен-
тоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку, що дасть 
змогу задовольнити потреби населення України у рибній продук-
ції відповідно до науково-обґрунтованих норм споживання. Вод-
ночас з виконанням прийнятих нормативно-правових актів буде 
виконане завдання Держрибагентства України, визначене Указом 
Президента України від 27.04.2011 № 504 «Про затвердження На-
ціонального плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми 
економічних реформ на 2010 — 2014 роки «Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»».
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