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 Вступ 

Світове рибне господарство - це стан сучасного виробництва рибної 
продукції в країнах Світу та в Україні, умінні оцінювати перспективи рибної 
галузі в сучасних умовах з урахуванням тенденцій розвитку світового 
рибного ринку, наявних ресурсів нарощування виробництва продукції 
промислу та аквакультури. 

Складовими світової рибної галузі рибальство і аквакультура. При 
освоєнні навчального курсу "Світове рибне господарство" студенти повинні 
отримати знання про біологічні ресурси рибопромислових регіонів Світового 
океану, про якісний і кількісний склад уловів, про інфраструктуру 
риболовецького флоту країн, що ведуть промисел у Світовому океані, 
навчитися визначати проблеми і оцінювати перспективи розвитку світового 
рибальства та аквакультури, оцінювати роль та ефективність державної 
політики у відношенні розвитку рибальства та рибництва в різних країнах 
Світу. 

 

Анотація 

Основною метою світового рибного господарства є вивчення 
студентами сучасного стану виробництва рибної продукції в країнах Світу та 
в Україні, умінні оцінювати перспективи рибної галузі в сучасних умовах з 
урахуванням тенденцій розвитку світового рибного ринку, наявних ресурсів 
нарощування виробництва продукції промислу та аквакультури. 

Предметом вивчення світового рибного господарства є сучасні тенденції 
виробництва та реалізації риби та рибопродукції в країнах Світу та України, 
закони України «Про аквакультуру, «Про безпечність та якість харчових 
продуктів», «Про рибу, інші живі водні ресурси та харчову продукцію з них». 

Ключові слова: Океан, світове рибництво, відтворення, 
гідробіоресурси, охорона гідро біоресурсів, промислові риби, вилов, екологія. 

 

Abstract 

The main objective of the global fish industry is to study the students of the 
current state of production of fish products in the countries of the world and in 
Ukraine, to be able to assess the prospects of the fish industry in modern 
conditions, taking into account the trends of the world fish market, available 
resources for increasing production of fishery products and aquaculture.  

The subject of the study of the world fish industry is the current trends in the 
production and sale of fish and fish products in the countries of the world and 
Ukraine, the laws of Ukraine "On aquaculture," On the safety and quality of food 
products "," On fish, other living aquatic resources and food products from them. " 

Key words: Ocean, world fish farming, reproduction, hydrobiological 
resources, hydro biological resources protection, industrial fish, catch, ecology.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

 денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
20 «Аграрні науки та 

продовольство» 
Нормативна 

Спеціальність 207  
«Водні біоресурси та 

аквакультура» 
Модулів – 2 Спеціалізація «Водні 

біоресурси», «Охорона, 
відтворення та 

раціональне 
використання 

гідробіоресурсів» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
1-й - 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

1-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 4 
Самостійної роботи 
студента –  6 

 
Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 
 

16 год. - 

Практичні 
14 год. - 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 

60 год. - 

Вид контролю:  
залік 

 

Примітка. Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи студентів становить:  

для денної форми навчання – 34% до 66%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

2.1. Мета  навчальної дисципліни 

Мета - полягає у вивченні студентами сучасного стану виробництва 
рибної продукції в країнах Світу та в Україні, умінні оцінювати перспективи 
рибної галузі в сучасних умовах з урахуванням тенденцій розвитку світового 
рибного ринку, наявних ресурсів нарощування виробництва продукції 
промислу та аквакультури. 

Складовими світової рибної галузі рибальство і аквакультура. При 
освоєнні навчального курсу "Світове рибне господарство" студенти повинні 
отримати знання про біологічні ресурси рибопромислових регіонів Світового 
океану, про якісний і кількісний склад уловів, про інфраструктуру 
риболовецького флоту країн, що ведуть промисел у Світовому океані, 
навчитися визначати проблеми і оцінювати перспективи розвитку світового 
рибальства та аквакультури, оцінювати роль та ефективність державної 
політики у відношенні розвитку рибальства та рибництва в різних країнах 
Світу. Необхідно орієнтуватись в економічних аспектах рибного промислу та 
аквакультури і пов’язаних із ними тенденціях розвитку кожного з двох цих 
напрямків одержання продукції гідробіонтів. Особливо актуальною є 
проблема охорони біоресурсів Світового океану. Студенти повинні отримати 
знання про діяльність державних і неурядових організацій по захисту вод 
Світового океану від забруднення різного роду речовинами, про правові 
аспекти і механізми регулювання вилучення водних живих ресурсів, 
експлуатації транспортних і рибопереробних суден, терміналів і т.д. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
      знати: наявність сировинних ресурсів, їх засвоєння, виробництво рибної 
продукції в господарствах аквакультури. вміти оцінювати стан розвитку 
рибної галузі в країнах світу та розглядати перспективи їх розвитку. 

вміти: оцінювати та аналізувати наявність сировинних ресурсів, їх 
засвоєння, виробництво рибної продукції в господарствах аквакультури. 
оцінювати стан розвитку рибної галузі в країнах світу, Україні та розглядати 
перспективи їх розвитку.  

Світове рибне господарство є важливою технологічною дисципліною 
професійної підготовки майбутніх фахівців рибної галузі. Разом з іншими 
дисциплінами цього циклу, насамперед із ставовим рибництвом, 
індустріальним рибництвом, рибництвом в ріках, озерах та водосховищах, 
основами марикультури, селекцією риб, теоретичними основами штучного 
розведення гідробіонтів, іхтіологією, гідробіологією, технологією переробки 
риби, інтенсивними технологіями в аквакультурі та стандартизацією 
продукції аквакультури складає фундамент професійної та практичної 
підготовки фахівців 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Світова аквакультура 

Змістовий модуль 1. Світова аквакультура – як глобальна система 

вирощування гідробіонтів. 

Тема 1. Вступ до дисципліни. Світова аквакультура – як глобальна 

система вирощування гідробіонтів.  

Риба і морепродукти як предмети господарського інтересу людини. 
Сучасний стан і тенденції розвитку світового рибальства. Аквакультура. Стан 
і тенденції розвитку аквакультури. 

Тема 2. Світове рибальство і аквакультура: сучасний стан і 

перспективи. Обсяги вилову і виробництва продукції аквакультури 

Рибні ресурси Світового океану. Видова структура вилову в Світовому 
океані. Основні рибопродуктивні регіони Світового океану. Промисел 
провідних країн світу у розвитку рибного господарства. Виробництво 
продукції аквакультури за видами гідробіонтів та регіонами і країнами Світу. 

Тема 3. Сучасна структура світового рибальства 

Промислове рибальство розвинених капіталістичних країн. Рибальство 
країн, що розвиваються. Рибопромисловий флот. Суперечки між 
прибережними країнами. Експлуатація біоресурсів в умовах конкуренції. 
Індустріалізація морського промислу.  

Тема № 4. Проблеми розвитку світового рибальства на сучасному 

етапі . 

Стан ресурсів Світового океану. Погіршення сировинної бази Світового 
океану. Необхідність у розвитку аквакультури. Проблеми світового 
рибальства. Проблеми українського рибальства. Шляхи рішення проблем у 
рибальстві.  

Тема № 5. Проблеми та перспективи розвитку світової аквакультури 

на сучасному етапі  

Основні методи і біологічні основи аквакультури. Вимоги, що 
пред'являються до культивованих об'єктів. Економічні аспекти аквакультури.  

Тема № 6. Аквакультура країн Південної та Північної Америки, Азії, 

Європи, Австралії та Нової Зеландії 

Провідні країни за об'ємом розвитку аквакультури. Об'єми вирощування 
різних гідробіонтів провідними країнами. Основні об'єкти аквакультури та їх 
об'єм вирощування. Культивування молюсків, ракоподібних, голкошкірих, 
водоростей. Продукція аквакультури за видовим складом. Перспективні 
об'єкти розведення. Використання традиційних і сучасних технологій 
культивування гідробіонтів. Використання технології і методи розведення. 
Перспективи розвитку вітчизняної та світової аквакультури. 

Тема № 7. Проблеми і перспективи розвитку світового рибальства на 

сучасному етапі . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Світовий вилов. Проблеми і перспективи розвитку світового рибальства.  
Тема № 8. Сучасна структура та регіональні особливості 

функціонування світового рибальства. Стан і структура риболовного 

флоту України і світ . 

Структура світового промислового рибальства. Стан, структура і 
тенденції розвитку риболовецького флоту в Україні і в світі. 

Модуль 2. Закон України «про рибу, інші живі водні ресурси та 

харчову продукцію з них» 

Змістовий модуль 2. Закон України «про рибу, інші живі водні 

ресурси та харчову продукцію з них»Закон України «про рибу, інші живі 

водні ресурси та харчову продукцію з них» 
Тема № 9. Продуктивність праці рибаків різних країн, типів судів і 

видів лову. Структура витрат, доходи рибаків 

Продуктивність праці і витрати у промисловому рибництві. Стан, 
структура і тенденції розвитку риболовецького флоту в Україні і в світі.  

Тема № 10. Ринок рибних товарів (європейський, північно- 

американський, азіатський). Світовий експорт-імпорт рибопродукції 

Провідні країни за об’ємом розвитку аквакультури. Об’єм вирощування 
різних гідробіонтів провідними країнами. Зовнішня торгівля рибопродукцією 
країн, що розвиваються. Європейський ринок. Американський ринок. 
Японський ринок. 

Тема № 11. Рибне господарство України. Концептуальні проблеми 

рибного господарства України. 

Сучасний стан рибної галузі України та її економічне значення. Морський 
і океанічний промисел. Концептуальні проблеми галузі. 

Тема № 12. Формування національних систем рибальства. Державна 

політика в рибальстві. 

Всесвітня організація з морського рибальства. Державна політика в 
рибальстві. Морське рибальство Китаю, як провідної країни за вирощуванням 
та видобутком риби. 

Тема № 13. Типи міжнародного співробітництва у рибальстві . 

Типи міжнародної співпраці в рибальстві: ліцензування, фрахтування, 
ліцензійний промисел, сумісні експедиції, спільні підприємства. Міжнародні 
рибогосподарські організації та їх значення в проблемах управління 
морським рибальством. 

Тема № 14. Структура та регіональні особливості світового ринку 

рибних товарів та споживання рибних продуктів у різних країнах світу. 

Сегментація світового ринку продукції аквакультури. Видовий склад 
продукції та рівень споживання рибних продуктів у різних країнах світу.  

Тема № 15. Особливості формування національних і регіональних 

систем рибництва. Державна політика в рибництві і рибальстві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Створення рибальських організацій. Рівень державної підтримки 
рибництва і рибальства у провідних країнах світу та країнах, що 
розвиваються. Розвиток програм підтримки традиційного прибережного 
лову. Проектування та використання багатоцільових промислових суден. 
Застосування нових технології промислу риби. 

Тема № 16. Правові проблеми управління морським рибальством . 

Система управління світовим рибальством. Створення міжнародних 
правових організацій. Методи охорони гідробіоресурсів у різних країнах 
світу. 

Тема № 17. Проблеми охорони Світового океану у діяльності ЮНЕП . 

Проблеми охорони Світового океану у діяльності ЮНЕП. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 
і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьо
го 

у тому числі усьо
го 

у тому числі 
л. п. лаб. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 Світова аквакультура. 

Змістовий модуль 1. Світова аквакультура – як глобальна система 
вирощування гідробіонтів. 

 Тема 1. Вступ до 
дисципліни. Світова 
аквакультура – як глобальна 
система вирощування 
гідробіонтів.  

6 1 1 - 4 - - - - - - 

Тема 2. Світове рибальство і 
аквакультура: сучасний стан і 
перспективи. Обсяги вилову і 
виробництва продукції 
аквакультури. 

6 1 1 - 4 - - - - - - 

Тема 3. Сучасна структура 
світового рибальства  

6 1 1 - 4 - - - - - - 

  Тема № 4. Проблеми 
розвитку світового 
рибальства на сучасному 
етапі 

6 1 1 - 4 - - - - - - 

  Тема № 5. Проблеми та 
перспективи розвитку 
світової аквакультури на 

5 1 - - 4 - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

сучасному етапі  

  Тема № 6. Аквакультура 
країн Південної та Північної 
Америки, Азії, Європи, 
Австралії та Нової Зеландії 

6 1 1 - 4 - - - - - - 

Тема № 7. Проблеми і 
перспективи розвитку 
світового рибальства на 
сучасному етапі 

6 1 1 - 4 - - - - - - 

Тема № 8. Сучасна структура 
та регіональні особливості 
функціонування світового 
рибальства. Стан і структура 
риболовного флоту України і 
світу 

6 1 1 - 4 - - - - - - 

Разом за змістовим модулем 1 47 8 7 - 32       

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Закон України «про рибу, інші живі водні ресурси 
та харчову продукцію з них» 

Тема № 9. Продуктивність 
праці рибаків різних країн, 
типів судів і видів лову. 
Структура витрат, доходи 
рибаків. 

5 1 1 - 3 - - - - - - 

Тема № 10. Ринок рибних 
товарів (європейський, 
північно- амери-канський, 
азіатський). Світовий 
експорт-імпорт рибопродукції 

5 1 1 - 3 - - - - - - 

Тема № 11. Рибне 
господарство України. 
Концептуальні проблеми 
рибного господарства 
України. 

5 1 1 - 3 - - - - - - 

Тема № 12. Формування 
національних систем 
рибальства. Державна 
політика в рибальстві. 

4 1 - - 3 - - - - - - 

Тема № 13. Типи 
міжнародного 
співробітництва у рибальстві . 

5 1 1 - 3 - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема № 14. Структура та 
регіональні особливості 
світового ринку рибних 
товарів та споживання рибних 
продуктів у різних країнах 
світу. 

5 1 1  3 - - - - - - 

Тема № 15. Особливості 
формування національних і 
регіональних систем 
рибництва. Державна 
політика в рибництві і 
рибальстві. 

4 1 - - 3 - - - - - - 

Тема № 16. Правові 
проблеми управління 
морським рибальством . 

4 - 1 - 3 - - - - - - 

Тема № 17. Проблеми 
охорони Світового океану у 
діяльності ЮНЕП  

6 1 1 - 4 - - - - - - 

Разом за змістовим  

модулем 2 

43 8 7 - 28 - - - - - - 

Усього годин 90 16 14 - 60 - - - - - - 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 
Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 2 3 4 
1 Вивчення міжнародно-правовового режиму 

морських просторів; міжнародного 
співробітництва України по охороні і 
стійкому використанню біоресурсів 
гідросфери. 

2 - 
 

2 Знайомство з типами міжнародного 
співробітництва в рибальстві. Дослідження 
ціни і ринків риботоварів, ринкових 
тенденцій.  

1 - 

3 Вивчення динаміки експорту – імпорту 
риботоварів провідних рибальських країн 

1 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

світу. 
4 Дослідження правових проблем управління 

морським рибальством. 
1 - 

5 Знайомство з основними міжурядовими 
рибогосподарськими організаціями в системі 
регулювання рибальства і дослідження моря, 
їх функціями і юрисдикцією. 

1 - 

6 Побудова системи управління живими 
ресурсами гідросфери Світу та України, 
участь України в МПРО з  вирішення 
вказаних  проблем . 

2 - 

7 Застосування Конвенціії про збереження 
морських живих ресурсів Антарктики,  як 
унікальної міжнародної угоди, до якої 
приєдналась Україна. 

2 - 

8 Знайомство з проблемами охорони Світового 
океану і його ресурсів, діяльністю ЮНЕП по 
охороні морського середовища і її живих 
ресурсів та перспективами його майбутнього. 

2 - 

9 Поняття контрабанди та відповідальність за її 
здійснення 

2 - 

 Разом 14 - 
 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./20 год. занять (10 год.) 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 3 кредит ЄКТС (18 год.) 
Опрацювання окремих тем програм або їх частин, які не викладаються на 
лекціях – 60 год/90 год. 

 

6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 
з/п 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 2 3 4 

1 
Риба і морепродукти як предмети господарського 
інтересу людини.  

3 - 

2 
Сучасний стан і тенденції розвитку світового 
рибальства.  

3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 Стан і тенденції розвитку аквакультури. 3 - 
4 Рибні ресурси Світового океану.  3 - 

5 Видова структура вилову в Світовому океані. 3 - 
6 Основні рибопродуктивні регіони Світового 

океану. Промисел провідних країн світу у розвитку 
рибного господарства. 

3 - 

7 Виробництво продукції аквакультури за видами 
гідробіонтів та регіонами і країнами Світу. 

3 - 

8 Промислове рибальство розвинених 
капіталістичних країн. Рибальство країн, що 
розвиваються.  

3 - 

9 Рибопромисловий флот. Суперечки між 
прибережними країнами. 

3 - 

10 Експлуатація біоресурсів в умовах конкуренції. 
Індустріалізація морського промислу. 

3 - 

11 Стан ресурсів Світового океану. Погіршення 
сировинної бази Світового океану.  

3 - 

12 Необхідність у розвитку аквакультури. Проблеми 
світового рибальства. Проблеми українського 
рибальства. Шляхи рішення проблем у рибальстві. 

3 - 

13 Основні методи і біологічні основи аквакультури. 
Вимоги, що пред'являються до культивованих 
об'єктів. Економічні аспекти аквакультури.  

2 - 

14 Створення рибальських організацій.  2 - 
15 Рівень державної підтримки рибництва і 

рибальства у провідних країнах світу та країнах, що 
розвиваються. 

2 - 

16 Розвиток програм підтримки традиційного 
прибережного лову. Проектування та використання 
багатоцільових промислових суден. 

2 - 

17 Застосування нових технології промислу риби. 2 - 
18 Типи міжнародної співпраці в рибальстві: 

ліцензування, фрахтування, ліцензійний промисел, 
сумісні експедиції, спільні підприємства.  

2 - 

19 Міжнародні рибогосподарські організації та їх 
значення в проблемах управління морським 
рибальством. 

2 - 

20 Створення рибальських організацій.  2 - 
21 Рівень державної підтримки рибництва і 

рибальства у провідних країнах світу та країнах, що 
2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

розвиваються. Розвиток програм підтримки 
традиційного прибережного лову. 

22 Проектування та використання багатоцільових 
промислових суден. Застосування нових технології 
промислу риби. 

2 - 

23 Система управління світовим рибальством.  2 - 
24 Створення міжнародних правових організацій. 

Методи охорони гідробіоресурсів у різних країнах 
світу. 

2 - 

 Разом 60 - 

 
7. Методи навчання 

Під час лекційного курсу використовується комплект презентацій 
Microsoft PowerPoint, роздатковий матеріал, плакати. Для лабораторних робіт 
використовується матеріал гідробіонтів та інших об’єктів для кількісного 
визначення органічних речовин.  

8. Методи контролю 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в 
усній, письмовій і тестовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем 
включають теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 
(розрахункові задачі). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 
- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 
- робота на лабораторних і практичних заняттях – шляхом усного 

опитування і перевірки виконаних завдань. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

лабораторних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 
проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості 
балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Підсумковий контроль знань студентів проводиться у вигляді екзамену 

(комп’ютерного тестування у Центрі незалежного оцінювання НУВГП). 
Завдання включають тестові питання (300 тестів, одна правильна відповідь з 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

п’яти-восьми запропонованих). Практична частина включає завдання на 
знання структури біополімерів, процесів передачі генетичної інформації, 
фізіологічних процесів. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль  1 Змістовий модуль 2 

54 46 
Т 
1 

Т
2 

Т
3 

Т
4 

Т 
5 

Т
6 

Т 
7 

Т
8 

Т
9 

Т 
10 

Т 
11 

Т 
12 

Т 
13 

Т 
14 

Т 
15 

Т 
16 

Т 
17 

 

100 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 

Т1, Т2... Т17 — теми змістових модулів. 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
для заліку 

90–100 

зараховано 

82–89 

74–81 

64–73 

60–63 

35–59 не зараховано з можливістю повторного 
складання 

0–34 не зараховано з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

Методичні забезпечення навчальної дисципліни “Світове рибне 
господарство. Охорона та відтворення гідробіоресурсів” включає: 

1. Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) за 
всіма темами курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 

2. Пакет тестових завдань з кожної теми та в цілому по всьому курсу 
дисципліни. 
      3. Ілюстративні матеріали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1.Алимов С.І., Рибне господарство України стан і перспективи. –К.: 
Вища освіта, 2003 р. – 336 с. 

2.Баздырев Ю.А. и др. Программа строительства судов флота рибного 
хозяйства Украины: взгляд судостроительной промышленности. "Рыбн. хоз. 
Укр." №1 (12), 2001, с.3-5. 

3.Бекяшев К.А., Сапронов В.Д. Мировое рыболовство: вопросы 
международного сотрудничества. М.: Агропромиздат, 1990, - 288 с. 

4.Блинова Е.И. Марикультура в КНДР. Рыбное хоз-во (Россия), 1989, 10, 
с. 36-37. 6. 

5. Бардач Дж., Ритер Дж., Макларни У. Аквакультура. М., Пищевая 
промышленность, 1978. 

6.Ведомости Верховной Рады Украины. №24, 14 июня 2002 г. Ст. 164. 
7.Владовская С.А., Федорова Э.В. Рыбы и беспозвоночные. Рыбное хоз-

во, 1989, 11, с.27-30. 
8.Выращивание колоссомы. Рыбное хоз-во. Сер. Марикультура - 

Экспресс-инфоромация (ЦНИИТЭИРХ), 1991, вып.1, с.24-26. 
9. Геращенко Л.С. Рыба и рыбопродукты в белковом рационе населения 

Украины // Рыбн. Хоз.-во. Украины. – 2002. - № 1(18). – С. 42-43. 
10.Душкина Л.А., Спичак М.Н. Программа «Марикультура». Рыбное 

хоз-во,1989, 10, с.35-36. 
11.Калугин-Тутник А.Л. Культивирование водорослей на Черном море. 

Рыное хоз-во, 1988,9, с.60-63. 
12.Кох В., Банк О., Йенс Г. Рыбоводство. - М.,Пищевая пром-сть, 1980. 

216 с. 
13.Милн П.Х. Морские хозяйства в прибрежных водах. - М., Пищевая 

пром-сть, 1978, 197 с. 
14.Моисеев П.А. Основные направления развития марикультуры. 

Рыбное хоз-во, 1980, 2, с.21-25. 
15.Моисеев П.А., Карпевич А.Ф., Романычев О.О. Морская 

аквакультура. М., Агропромиздат, 1985, 252 с. 
16.Новые объекты морского рыбоводства США. Рыбное хоз-во, Сер. 

Марикультура -.Экспресс-информация (ЦНИИТЭИРХ), 1990, вып. 4, с.7 
17.Обзорная информация - серия: Марикультура, вып.1, 1990, 

Марикультура:настоящее и будущее. 
18.Отечественная марикультура: Состояние и перспективы развития. 

Рыбное хоз-во. Сер. Марикультура - Экспресс-информация (ЦНИИТЭИРХ). - 
1990, вып.8, с.2-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Допоміжна 

19. Бекяшев К.А., Сапронов В.Д. Мировое рыболовство. Вопросы 
международного сотрудничества.- М.: ВО «Агропромиздат, 1990 – 288 с. 

20. Войтлевский Г.К. Стратегия рыболовства. Международные условия.- 
М.: ВО « Агропромиздат, 1988 – 288 с. 

21. Волков А.А., Бекяшев К.А. Морское и рыболовное право.- М.: 
«Пищевая промышленность, 1980.- 455 с. 

22. Губанов Е.П., Будниченко В.А. Океанические сырьевые ресурсы – 
резерв рыбного хозяйства Украины // Рыбное хозяйство Украины, 2002. - №5.- С. 
4-9. 

23. Губанов Е.П. Бибик В.А., Герасимчук В.В. Конвенция о сохранении 
морских живых ресурсов Антарктики – уникальное международное 
соглашение // Рыбное хозяйство Украины, 2001. - № 5. – С. 5-6. 

24. Закон Украины «О национальной программе строительства судов 
рыбопромыслового флота на 2002-2010 годы // Ведомости Верховной Рады 
Украины, 2002.  

25. Закон Украины «О государственной программе развития рыбной 
отрасли на период до 2010 г. // Ведомости Верховной Рады Украины, 2006. 

26. Кухарев Н.Н., Романов Е.В., Яковлев В.Н. Доступ к морским биоресурсам в 
XXI веке. Равноправие или преимущество?  / Труды ЮГНИРО, 1996.- т. 42 .- С. 15-
26. 

12. Інформаційні ресурси 

1.   Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) 
/Електронний ресурс. – Режим доступу:  /naukovabiblioteka. 
2.   Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua. 
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