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Анотація. У статті обґрунтовано необхідність уточнення широко використовуваного поняття «морська 
діяльність», яке наведено у «Морській доктрині України на період до 2035 року», запропонована більш коректна 
трактовка цього поняття. Розглянуто характерні риси морської діяльності, що обумовлені особливостями морського 
середовища. Доведено необхідність узгодження дій функціонуючих на морському просторі та прибережній зоні 
суб’єктів, які здійснюють однакові, а також різні види морської діяльності. Наведено можливі види морської діяльності. 
Проаналізовано деякі існуючі класифікації морегосподарської діяльності, на основі їх аналізу виявлені притаманні їм 
недоліки. Для створення класифікаційної схеми видів морської діяльності запропоновано використовувати Національний 
класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності». Показано переваги та недоліки його 
застосування, а також можливість формування на його основі детальної класифікації видів морської діяльності.  
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Аннотация. В статье обоснована необходимость уточнения широко используемого понятия «морская 
деятельность», приведенного в «Морской доктрине Украины на период до 2035 года», предложена более 
корректная трактовка данного понятия. Рассмотрены характерные черты морской деятельности, которые 
обусловлены особенностями морской среды. Доказана необходимость согласования действий 
функционирующих на морском пространстве и прибрежной зоне субъектов, осуществляющих одинаковые, а 
также различные виды морской деятельности. Приведены возможные виды морской деятельности. 
Проанализированы некоторые существующие классификации морехозяйственной деятельности, на основе их 
анализа выявлены присущие им недостатки. Для создания классификационной схемы видов морской 
деятельности предложено использовать Национальный классификатор Украины «Классификация видов 
экономической деятельности». Показаны преимущества и недостатки его применения, а также 
возможность формирования на его основе детальной классификации видов морской деятельности. 
 
Ключевые слова: морская деятельность; морехозяйственная деятельность; морская среда; прибрежная зона; 
классификация видов экономической деятельности. 
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Abstract. The article substantiates the need to clarify widely used term «maritime activity» which is given by the 
«Maritime Doctrine of Ukraine till 2035» and proposed a correct interpretation of this concept. The characteristics of 
marine activities that are caused by the peculiarities of the marine environment are examined. The necessity of 
coordination of functioning on sea and coastal zone entities carrying out the same, as well as various types of maritime 
activities, is proved. Possible kinds of maritime activities are presented. Some existing classifications of maritime 
economy are analyzed, based on their analysis disadvantages inherent to them are detected. To create the classification 
scheme of marine species the National Classifier of Ukraine «Classification of economic activities» is proposed to use. 
The advantages and disadvantages of its use and the possibility of formation based on detailed classification of marine 
activities are shown. 
 
Keywords: sea activity; maritime activity; marine environment; coastal zone; classification of economic activities. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних скрутних соціально-

економічних умовах перед Україною постає завдання визначення та реалізації її 
конкурентних переваг, які б дозволили пожвавити економіку, надати їй новий поштовх, 
забезпечити населення новими робочими місцями. До таких секторів економіки належить її 
морський сектор. Це обумовлено досить розвиненою морською інфраструктурою, з одного 
боку, та різноманіттям і багатством ресурсів морів, більша частина яких є відновлюваною, а 
також наявністю резервів розширення морської діяльності, з іншого.  

Для підготовки рекомендацій і рішень щодо стратегії морської діяльності України та 
її окремих регіонів, практичного здійснення національної морської політики важливе 
значення має формування найбільш повного уявлення про морську діяльність. Визначення  
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її пріоритетних видів, більшість з яких є альтернативними, має дозволити більш  
раціонально розподіляти бюджетні ресурси на реалізацію відповідних програм, а  
також орієнтувати інвесторів, акцентуючи їх увагу на певних напрямах морської діяльності, 
які для місцевих громад, а також для України в цілому, представляють першочерговий 
інтерес.  

Це обумовлює необхідність і важливість правильного визначення видів трудової 
діяльності,  які мають бути віднесеними до морської.  У зв’язку з цим,  передусім варто 
уточнити і саме поняття «морська діяльність».  

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Питання, пов’язані з морською 
діяльністю, не є новими. Вони постійно викликали і продовжують викликати досить великий 
інтерес. Тільки в останній час проблеми, що стосуються морської діяльності розглядалися  
Б. В. Буркинським, К. О. Ільницьким, Г. Г. Гогоберидзе, О. М. Котлубаєм, Ю. В. Макогоном, 
В. Н. Парсяком, І. О. Пилипенком, С. Б. Савельєвою, А. О. Филипенком, М. Л. Шинкарем та 
іншими.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Автори цих та інших 
праць, зазвичай, розглядають лише окремі види морської діяльності, не приділяючи 
достатньої уваги загальному упорядкуванню усієї строкатої їх сукупності. Замість 
класифікації в літературі часто наводяться лише прості переліки видів морської діяльності, 
які часто суттєво відрізняються один від одного. Класифікації видів морської, а також 
морегосподарської діяльності, в літературі приділяється недостатньо уваги. Підлягає 
уточненню і поняття «морська діяльність», яке наведено у «Морській доктрині України на 
період до 2035 року» (далі – Морська доктрина України). 

Постановка завдання. Метою статті є уточнення поняття «морська діяльність», 
визначення її особливостей і складу, а також формування пропозицій щодо класифікації 
видів морської діяльності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Для встановлення видів діяльності, що 
належать до морської, передусім, варто уточнити саме поняття «морська діяльність». Така 
необхідність обумовлена протиріччями, які містяться у Морській доктрині України [1].  

Згідно з нею морською діяльністю називається використання ресурсів Азовського і 
Чорного морів, Керченської протоки та інших районів Світового океану на користь України 
шляхом провадження ефективної і безпечної морської господарської діяльності, сталої 
військово-морської діяльності та діяльності, пов’язаної з охороною державного кордону на 
морі [1]. Тобто морська діяльність включає три складові: морську господарську діяльність, 
військово-морську діяльність, а також охорону державного кордону на морі.  

Подібне уявлення про складові морської діяльності є досить розповсюдженим. Так,  
Г. В. Лебєдєв пише: «Від морегосподарської діяльності відділяється діяльність «військово-
морська», яка результатом має охорону морських рубежів, захист господарських об’єктів і, в 
кінцевому рахунку, захист державного суверенітету, і разом вони складають «морську 
діяльність» [2, с.30]. Ю. В. Хаймінова вважає, що «морська діяльність складається з 
морегосподарської діяльності, військово-морської діяльності та діяльності, пов’язаної із 
забезпеченням національної безпеки» [3, с.9].   

Л. Б. Тарханова стверджує, що «морська діяльність – це складна динамічна система, 
можливість довгострокового і ефективного розвитку якої пов’язана з необхідністю 
врахування впливу безлічі міжнародно-політичних, соціально-економічних та еколого-
технологічних факторів, що визначають перспективи того чи іншого просторового розвитку 
морекористування» [4, с.75]. Морська діяльність, на її думку, включає діяльність у сферах 
морської економіки, морської біології, морської екології, морської географії та морської 
політики [5, с.57].   

Найбільша плутанина відбувається при розмежуванні морегосподарської та  
морської діяльності. Так, у Морській доктрині України під морегосподарською  
діяльністю розуміють «процес отримання вигоди від використання ресурсів Азовського і 
Чорного морів, Керченської протоки та інших районів Світового океану для задоволення 
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потреб людини і суспільства та розширеного відтворення природно-ресурсного  
потенціалу Світового океану» [1]. Але згідно з цим визначенням, до морегосподарської  
можна віднести і військово-морську діяльність, а також діяльність з охорони державного 
кордону на морі.  

Дійсно, вони забезпечують отримання вигоди (тобто того, «що дає добрі наслідки в 
чому-небудь, якийсь зиск і т. ін.» [6, с.91]. Вигода може бути економічною (наприклад, у 
вигляді додаткового доходу або прибутку), політичною (встановлення та підтримання 
нормальних довгострокових відносин з сусідніми країнами), військовою (укріплення 
обороноздатності) та ін. Таким чином, якщо виходити з критеріїв, наведених у Морській 
доктрині України, то до морегосподарської діяльності, крім, власне, господарської, можуть 
бути віднесені й інші види доцільної трудової діяльності, що базуються на використанні 
морських ресурсів або певним чином пов’язані з ними. Але у такому випадку поділення 
морської діяльності на морегосподарську, військово-морську та діяльність з охорони 
державного кордону на морі не має сенсу. Усі вони повинні бути віднесені до 
морегосподарської, що зрозуміло, неправильно.  

Інколи (абсолютно помилково) військово-морська діяльність включається до складу 
морегосподарської. Наприклад, Т. В. Турчанинова та В. Є. Храпов стверджують, що 
«морегосподарська діяльність будь-якого приморського регіону складається не тільки із 
забезпечення обороноздатності, але й з інших напрямків: морських перевезень, рибної ловлі, 
геологорозвідки, видобутку корисних копалин, суден метеорозвідки, науково-дослідних  
і т. д.» [7, с.147].    

Морська діяльність включає не тільки морегосподарську [8–11]. Крім вже названих 
військово-морської, яка виділена з військової діяльності, та політичної, яка є також 
морською науковою діяльністю та має за мету вивчення морів,  Світового океану та  
їх ресурсів. Вона може полягати у дослідженнях змін площі льоду в Світовому  
океані, щільності та солоності морської води, морських глибин, кліматичних змін тощо  
і розширює знання людства про оточуючий світ.  Усі ці види діяльності за своїм  
характером не є господарськими, вони не можуть забезпечити отримання економічного 
ефекту або їх результати, наприклад, наукові, дозволять отримати його лише в далекому 
майбутньому.  

Загальним для наведених, а також усіх інших видів морської діяльності, які варто 
відносити до морської, є те, що кожна з них певним чином пов’язана з морським 
середовищем,  морським простором і морськими ресурсами.  Цей зв’язок може бути 
безпосереднім (судноплавство, морське рибальство і т. п.) або опосередкованим, який 
спрямований на забезпечення морської діяльності (суднобудування, судноремонт, портова 
діяльність тощо).  При цьому морська діяльність охоплює не тільки безпосередньо морське 
середовище, але і діяльність у прибережних зонах. Сама діяльність може полягати у 
вивченні, освоєнні, використанні морських ресурсів, морського середовища і прибережних 
зон, а також включати заходи з технічного забезпечення, збереження й охорони. Її метою є 
отримання економічного, соціального, наукового, політичного, військового та інших видів 
ефекту для забезпечення сталого розвитку України.  

Морському середовищу притаманні такі природні особливості як глобальний  
характер Світового океану; складний агресивний фізико-хімічний склад морської води; 
специфіка гідродинамічного та гідрометеорологічних умов, висока динамічність процесів, 
що відбуваються (морські течії, хвильова активність); екологічна цілісність; велика 
насиченість різноманітними живими організмами; відтворюваність значної частини його 
ресурсів тощо.  

Ці особливості морського середовища, завжди викликаючи величезний  
інтерес людства, з одного боку, дозволили активно використовувати його в різних  
сферах діяльності. З іншого боку, ці специфічні риси морського середовища  
обумовлюють особливості морської діяльності, що значно ускладнюють її порівняно з 
діяльністю на суші.  
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До особливостей морської діяльності можна віднести різноманіття її видів; 
дублювання багатьох видів діяльності, що здійснюється у «звичайних умовах» на суші; 
здійснення переважної більшості видів морської діяльності в складних умовах, пов’язаних з 
природними та кліматичними явищами; необхідність постійного врахування одночасного 
впливу атмосферних явищ і агресивного морського середовища; підвищений ризик більшості 
видів морської діяльності, що спричиняє додаткові витрати на забезпечення безпеки; 
необхідність встановлення та виконання спеціальних правових норм, у тому числі і 
міжнародних, на більшу частину видів морської діяльності; значний вплив на неї політичних 
рішень; застосування великогабаритних, складних споруд, що дорого коштують, і суттєва 
капітало- та фондомісткість значної частини морської діяльності; тривалий термін  
окупності тощо.   

Одна із важливих особливостей морської діяльності полягає в тому,  що,  для однієї й 
тієї ж території або середовища, зазвичай, існують декілька альтернативних варіантів 
використання.  У зв’язку з цим,  морські та прибережні зони,  як показує світовий досвід,  є 
зонами зіткнення інтересів різних господарюючих суб’єктів, центральних і регіональних 
органів управління і держав. Ці інтереси лежать в економічній, соціальній, технічній, 
екологічній, військовій та політичній сферах і вимагають узгодження інтересів різних 
господарюючих суб’єктів, громад приморських територій, країн тощо.  

Аналіз взаємодії різних суб’єктів у відкритому морі та прибережних зонах показує 
високий ступень конфліктності між різними видами морегосподарської діяльності, а також 
господарюючими суб’єктами [12, с.63–64]. Частота конфліктів при цьому становить 81%,  
у тому числі, численних і частих – 56%, окремих – 25%. Необхідно також мати на увазі, що 
при цьому не враховувалися інтереси військово-морського комплексу, наукових та інших 
організацій, які також мають свої інтереси.   

Така напруженість відносин вимагає не просто координації та регулювання спільної 
діяльності багатьох господарюючих та працюючих суб’єктів, які здійснюють морську 
діяльність. З метою зняття існуючих і попередження майбутніх суперечностей та узгодження 
дій необхідне комплексне управління, яке б забезпечило раціональне використання 
морського середовища, його ресурсів і стійкий розвиток прибережних регіонів. При цьому 
повинен досягатися спільний пропорційний розвиток різних галузей та видів морської 
діяльності, орієнтований на максимальну інтегральну ефективність.  

Основні види морської діяльності можна знайти в Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй з морського права [13], яка ратифікована Верховною Радою України у 1999 році [14]. 
Це: судноплавство; морське рибальство; промисел інших живих ресурсів (морських ссавців, 
«сидячих» видів живих організмів, тобто ракоподібних, молюсків, губок, морських водоростей 
тощо); розвідка та видобуток твердих, рідких або газоподібних мінеральних ресурсів, 
включаючи поліметалічні конкреції; зведення штучних островів, платформ, об’єктів 
енергетики, прокладка кабелів, трубопроводів, тунелів, будівництво інших установок і 
споруд та їх експлуатація; проведення морських наукових досліджень; захист і збереження 
морського середовища та його ресурсів; морська інформаційна діяльність (інформація щодо 
морських науково-дослідних проектів, обмін думками при виникненні спорів); підготовка 
наукових і технічних кадрів тощо.  

Крім того,  до цих видів морської діяльності варто також додати портову  
діяльність, риборозведення, морську енергетику (використання енергії морських хвиль, 
припливів, течій, різниці температур і солоності в різних шарах морської води), військово-
морську діяльність, охорону кордонів, охорону культурно-історичної спадщини, туризм і 
рекреацію.  

Для упорядкування видів морської діяльності,  а відповідно –  і суб’єктів цієї 
діяльності, важливо визначитися з їх класифікацією. Класифікації видів морської, а також 
морегосподарської діяльності, як вже відзначалося, приділяється небагато уваги. При цьому 
в літературі, зазвичай, зустрічаються пропозиції щодо класифікаційних схем та структури 
морегосподарської діяльності та морегосподарського комплексу.   

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_057
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_057
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Вважаємо, що питання класифікації видів морської діяльності повинно розглядатися 
разом з класифікацією об’єктів морського сектора економіки. Це обумовлене тим, що 
породжений суспільним поділом праці кожний вид економічної діяльності, також, як і 
належність підприємства до будь-якої галузі економіки (або іншого, більш дрібного 
угруповання економічної діяльності), характеризується здійсненням специфічних 
виробничих процесів (в першу чергу – технологічних); наявністю персоналу відповідних 
професій; випуском продукції або наданням послуг. Однорідні підприємства, що 
характеризуються певними рисами,  у сукупності формують певну галузь.  Її основною 
ознакою є випуск підприємствами цієї галузі продукції (надання послуг) певного 
призначення [15, с.8, 21].    

С. Б. Савельєва, А. М. Савельєв, І. В. Козинський [16, с.667–668], класифікуючи види 
морегосподарської діяльності, за основну типологічну ознаку приймають «характер 
ресурсної функції». Вони виділяють три групи видів морегосподарської діяльності: 
видобування морських ресурсів або пряме використання (з вилученням) морських ресурсів; 
діяльність з користування морськими ресурсами (непряме їх використання); охорона 
морських ресурсів або навколишнього морського середовища. Але до кожної групи включені 
абсолютно різні за характером види діяльності, що позбавляє дану класифікацію більш-менш 
практичного використання.  

Т. А. Стовба поділяє «морегосподарський комплекс» [17, с.123] на «морські виробничі 
галузі» (морський транспорт, рибна промисловість, водне господарство тощо), «берегові 
виробничі галузі» (судно-, машино- та приладобудування), «забезпечення безпеки 
морегосподарської діяльності» (військово-морські сили, навігаційно-гідрографічні 
організації тощо) та «невиробничу сферу» (рекреаційно-туристичний комплекс, науково-
технічний комплекс тощо).  При такому підході виникають питання щодо коректності 
віднесення окремих видів діяльності до певних груп (рибна промисловість, водне 
господарство та деякі інші). Крім того, не зрозуміло, яка саме класифікаційна ознака 
береться за підставу поділу.  

К. С. Трунін, пишучи про «класифікацію морегосподарського комплексу України» 
пропонує паралельну класифікацію. За першою класифікаційною ознакою – галузевою він 
виділяє певні види діяльності, серед яких суднобудування й судноремонт; морський і 
річковий транспорт; морські й річкові порти; морські й річкові канали; рибне господарство; 
марикультура (аквакультура); збереження навколишнього природного середовища, 
забезпечення екологічної безпеки й підтримка екологічної рівноваги морського середовища 
[17,  с.123].  Але,  тут мова йде не тільки і не стільки про галузі морегосподарського 
комплексу. Так, суднобудування згідно з Національним класифікатором України 
«Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010 (далі – КВЕД) [19], який визначає 
галузі економіки України,  є однією з двох груп (група 30.1  «Будування суден і човнів»)  
розділу 30 Виробництво інших транспортних засобів, що входить до секції С «Переробна 
промисловість», і, строго кажучи, не вважається самостійною галуззю, оскільки галузі 
виокремлюються на рівні секцій.  А таких галузей як морські й річкові порти (це об’єкти),  
морські й річкові канали (об’єкти), марикультура й аквакультура (вид діяльності) або морські 
технології (сукупність методів, процесів і матеріалів, що застосовуються для перетворення 
речовини, енергії або інформації) взагалі не існує. Не існує також якоїсь окремої галузі і 
навіть груп та класів, які репрезентують діяльність, спрямовану тільки на збереження 
навколишнього природного середовища.    

На нашу думку, види морської діяльності повинні групуватися саме згідно з 
класифікацією видів економічної діяльності.  

Відповідно до КВЕД економічною діяльністю є «процес виробництва продукції 
(товарів і послуг), який здійснюють з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, 
устаткування, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічну діяльність 
характеризують витрати на виробництво, процес виробництва та випуск продукції» [18]. 
Якщо враховувати, що іншого трактування поняття «економічна діяльність» у діючому 
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законодавстві немає, а зміст категорій КВЕД повністю відповідає аналогічним категоріям, 
які використовуються в системах статистичних класифікацій Європейського Союзу, то це 
визначення варто вважати офіційним.  

До економічної діяльності належать також її види,  що здійснюються в сфері 
матеріального виробництва і в невиробничій сфері. Частина видів морської діяльності 
репрезентується окремими розділами, групами та класами безпосередньо. Так, у виробничу 
сферу входять клас 03.11 «Морське рибальство», клас 03.21 «Морське рибництво 
(аквакультура)», група 50.1 «Пасажирський морський транспорт», група 50.2 «Вантажний 
морський транспорт». Частина видів морської діяльності об’єднана з річковими видами.  
Це класи 30.1 «Будування суден і човнів» та 30.11 «Будування суден і плавучих 
конструкцій», клас 42.91 «Будівництво водних споруд», клас 52.22 «Допоміжне 
обслуговування водного транспорту». Усі інші види морської діяльності окремо не виділені. 
Вони входять до складу груп, розділів та класів разом з іншими «звичайними» видами 
діяльності, що здійснюються на суші. Це, наприклад, розділ 06 «Добування сирої нафти  
та природного газу», розділ 07 «Добування металевих руд», клас 35.11 «Виробництво 
електроенергії», клас 39.00 «Інша діяльність щодо поводження з відходами», клас 
49.50 «Трубопровідний транспорт» та ін.  

До морських видів діяльності, що належать до невиробничої сфери, включаються такі 
види як морська наукова діяльність, яка входить до секції М «Професійна, наукова та 
технічна діяльність»; військово-морська діяльність, що включена класу 84.22 «Діяльність у 
сфері оборони»; міжнародна діяльність, яка представлена класом 84.21 «Міжнародна 
діяльність»; морська спортивна діяльність (класи 93.11 «Функціонування спортивних 
споруд», 93.12 «Діяльність спортивних клубів», 93.19  «Інша діяльність у сфері спорту») 
тощо. 

Перелічені та інші види морської діяльності здійснюються на замовлення суб’єктів 
підприємницької діяльності, держави, інших бюджетних установ з метою задоволення їх 
потреб. При цьому використовуються певні технологічні та інші трудові процеси, ресурси, 
виконуються роботи та послуги,  які мають вартісну оцінку.  Це свідчить про те,  що ці види 
належать до економічної діяльності.   

До морської діяльності також належить екологічна діяльність. Окремо вона не 
виділена. Її складові включені до різних груп і класів. Відзначимо деякі з них. Це класи  
38.12 «Збирання небезпечних відходів»; 39.00 «Інша діяльність щодо поводження з 
відходами»; клас 71.20 «Технічні випробування та дослідження»; 71.20 «Технічні 
випробування та дослідження» й ін.  

Таким чином, класифікацію видів морської діяльності варто здійснювати на основі 
Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності». При 
цьому залежно від мети окремих видів морської діяльності доцільним є виділення її видів,  
які належать до підприємницької, тих, які є некомерційними, а також діяльності 
негосподарюючих суб’єктів.  

Такий підхід спрощує розуміння принципів класифікації, значно полегшує отримання 
статистичної інформації про морську діяльність, яка здійснюється в окремих регіонах і 
загалом в Україні.  Важливим є те,  що ця інформація є офіційною,  а також зіставною з 
міжнародною інформацією, оскільки вітчизняний Класифікатор видів економічної діяльності 
гармонізований з Міжнародною стандартною галузевою класифікацією всіх видів 
економічної діяльності (ISIC, Rev. 4 – 2008) – на рівні розділів, і з Класифікацією видів 
економічної діяльності ЄС (NACE, Rev. 2 – 2006) – на рівні класів.  

Висновки і перспективи подальших розробок. Морською варто вважати будь-яку 
діяльність, яка прямо або опосередковано пов’язана з дослідженням, опануванням, 
експлуатацією морського середовища і прибережних зон, їх збереженням і спрямована на 
раціональне використання ресурсів Світового океану та отримання економічного, 
соціального, наукового, політичного, військового або інших видів ефекту з метою 
забезпечення сталого розвитку України.  

http://www.kved.com.ua/index.php/item/3511-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97
http://www.kved.com.ua/index.php/item/3511-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN61334.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN61334.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN61334.html
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Для класифікації видів морської діяльності можуть використовуватися різні  
підходи. Але як основний класифікатор доцільно використовувати Національний 
класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності». Його  
застосування полегшує розуміння принципів класифікації, значно спрощує  
отримання статистичної інформації про морську діяльність, що здійснюється в  
Україні та її окремих регіонах.   

Недоліком є те,  що частина морської діяльності одного й того ж функціонального 
виду міститися в різних секціях, розділах, групах, у зв’язку з чим суттєво ускладнюється 
отримання необхідної інформації. Але цей недолік притаманний будь-якій сучасній 
класифікації розглядуваних видів діяльності.  

В подальшому вважаємо доцільним створення на базі КВЕД класифікатора морських 
видів економічної діяльності. 
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