


Рибне господарство 
України

Рибна галузь України включає підприємства океанічного і 
морського рибальства, внутрішніх водойм, аквакультури, 
рибопереробні, організації з відтворення та охорони рибних 
запасів, морські рибні порти, наукові і навчальні заклади



Розвиток рибної галузі 
України

Більшість розвинених країн світу вже 

пройшли етапи знищення своїх рибних 

запасів та перейшли до  їх поступового 

відновлення. В Україні також настав час 

відтворення своїх рибних запасів. 

Але для цієї важливої роботи 

УКРАЇНІ ПОТРІБНІ ФАХІВЦІ РИБНОЇ 

ГАЛУЗІ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ !



Рибальство України

За 12 місяців 2015 року виловлено 72,7 тис. тон водних біоресурсів у водоймах 
України, що складається з вилову підприємствами Азово-Чорноморського басейну 
та вилову у внутрішніх водоймах України.

Рибний промисел
Визначення біологічного стану та 
промислових запасів риб природних водойм



Рибоохорона діяльність

Іхтіологія та регулювання рибальства

Відтворення 
водних біоресурсів

Меліоративні роботи
в природних водоймах



Водні багатства України

Річки Озера

Моря Водосховища

Наш водний фонд 
настільки великий, що 
Україна може бути 
вагомим гравцем на 
ринку рибних продуктів

Ми маємо, річки, 
озера, моря 
водосховища  
та лимани – всі 
форми водного 
середовища, в яких 
мешкають риби. 



Хто є об'єктами нашої 
роботи?

Кількість об'єктів, з якими можуть 
працювати спеціалісти рибної галузі значно 

перевищує найсміливіші сподівання і не 
обмежується тільки рибами. 



Раки, устриці, водорості, креветки  - все це є об'єктами вирощування в Україні

Хто є об'єктами нашої 
роботи?



Декоративна аквакультура

Моделювання екосистеми в 
замкненій  штучній водоймі

Декоративні стави

Морський та прісноводний акваріуми



Виробництво продукції 
аквакультури

Аквакультура України має дуже важливу місію –
забезпечення населення якісним, корисним та 
дуже смачним продуктом: м'ясом риби та інших 
водних тварин. 



Як виглядають сучасні рибні 
господарства?

Ставові
господарства

Садкові 
господарства

Басейнові 
господарства

Аквакультура має всі 
засоби для  штучного 
вирощування в самих 
різноманітних умовах 
(стави, садки, басейни)

Це дає змогу простим українцям мати на своїх столах делікатеси, а фахівцям рибної 
галузі – відчувати свою важливість та отримувати за це пристойну зарплатню.



Наші професії

Фахівці

Технолог з виробництва продукції 
аквакультури – Здійснює роботи з 
ведення технологічних процесів у 
ставових, індустріальних, озерних та 
інших водних підприємств з об'єктами 
аквакультури та марикультури

Технік з виробництва продукції 
аквакультури – Забезпечує 
дотримання розроблених технологій 
виробництва продукції аквакультури

Вища освіта (бакалавр)

Технолог – рибовод (технік  –рибовод) 
– Здійснює професійні функції під 
керівництвом рибовода



Наші професії

Фахівці

Інспектор державній з рибоохорони–
Здійснює у водоймах району 
керівництво й роботу з охорони та 
відтворення рибних запасів

Вища освіта (бакалавр)

Інспектор державній з конвенційного 
рибальства – Організовує 
рибоохорону у відкритому морі та в 
районах конвенційного рибальства 



Наші професії

Професіонали

Рибовод – Здійснює керівництво 
виробничою дільницею рибницького 
підприємства

Фахівець з виробництва продукції 
аквакультури – Розробляє і 
впроваджує бізнес-план з 
виробництва продукції аквакультури

Іхтіолог– Веде спостереження за 
гідробіологічними станом внутрішніх 
водойм і промислових рейдів

Повна вища освіта (магістр)



Наші професії

Гідробіолог – Організовує та бере 
участь у проведенні 
гідробіологічного контролю 
рибогосподарських водойм

Професіонали

Іхтіопатолог – Вивчає епізоотичний і 
ветеринарно-санітарний стан 
рибогосподарських водойм

Мікробіолог – Виконує роботи з 
мікроорганізмами й продуктами їх 
життєдіяльності

Повна вища освіта (магістр)



Наші професії
Професіонали

Рибовод – дослідник – Обґрунтовує 
оптимальні екологічні умови 
штучного відтворення та 
вирощування промислово цінних, 
рідкісних та зникаючих видів риб

Дослідник з аквакультури – Виконує 
дослідження та вирішує питання 
оптимізації умов утримання та 
вирощування гідробіонтів у всіх 
формах аквакультури

Іхтіолог-дослідник – Веде 
дослідження та аналізує стан 
популяцій риб, встановлює причини 
можливих змін їх структури й 
чисельності

Повна вища освіта (магістр)



Наші професії

Завідувач (ставового, рибоводного ) 
господарства – організовує роботу і 
ефективну взаємодію виробничих 
рибогосподарських  підрозділів. 

Головний рибовод – Формулює, 
планує, здійснює й координує 
технологічну діяльність 
рибницького підприємства

Керівники

Повна вища освіта та стаж роботи не менше 2 років



Запрошуємо на навчання до 
Херсонського державного 
аграрного університету 

Кафедра водних біоресурсів та 
аквакультури 

Завідувач кафедри водних 
біоресурсів та аквакультури 
доктор сільськогосподарських 
наук, Заслужений діяч науки і 
техніки України, професор
Ісаак Михайлович Шерман



Дякуємо за увагу


