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Вступ

Рибництво — важлива галузь тваринництва, невід’ємна скла-
дова агропромислового комплексу України. Ця галузь є потужною 
виробничою базою — одним з видів м’ясного тваринництва, яке 
забезпечує споживачів живою i свіжою рибою, тобто одним із най-
більш цінних білкових продуктів харчування людей.

У багатих країнах світу важливим об’єктом прісноводної та 
морської аквакультури традиційно є риба. У м’ясному балансі лю-
дини рибопродукти складають 25 %. За науково обґрунтованими 
нормами харчування, вживання риби повинно складати 19 кг на 
людину в рік.

Станом на 2008 рік вживання риби та рибопродуктів у захід-
них країнах (Іспанія, Норвегія, Японія та ін.) сягає 90 кг на людину 
в рік. За розрахунками Української аграрної конфедерації, в Укра-
їні середньорічне споживання риби та рибних продуктів на душу 
населення скоротилося з 17,5 кг у 2008 році до 14,9 кг у 2009. Мі-
німальні норми споживання риби становлять 12 кг, раціональ-
ні — 20 кг. У деяких європейських країнах рівень споживання 
риби становить від 24 до 35 кг на душу населення. Особливо ви-
сокий показник споживання риби — 65 кг — зафіксовано в Япо-
нії. Також заслуговує на увагу зростання рівня споживання риби 
у Китаї, де за останні 15 років цей показник зріс у 2,5 рази — з 11 
до 27 кг на особу у рік, що позитивно вплинуло на вирішення про-
блеми продовольчого забезпечення населення.

Основним фактором, який вплинув на зменшення споживання 
риби українцями, були зміни у зовнішній торгівлі. Так, у 2009 році 
обсяги імпорту зменшились на 20 %, експорт продемонстрував 
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вражаюче зростання — у 86 разів — порівняно з 2008 роком. Без 
сумніву, таку динаміку було спричинено зміною валютного кур-
су. Доларовий еквівалент середньорічного рівня імпортної ціни 
практично не зазнав змін, зменшившись на 3 %, але у гривневому 
еквіваленті підвищення цін було суттєвим.

Девальвація національної валюти стимулювала експорт, об-
сяги якого зросли з 0,3 тис. тонн у 2008 р. до 29,5 тис. тонн — 
у 2009 р., та стримала імпорт — з 485 тис. тонн у 2008 р. до 
395 тис. тонн — у 2009 р.

Обсяги вилову риби у внутрішніх водоймах в економічних 
зонах України та інших держав за вказаний період збільшились 
лише на 5 % до рівня 256 тис. тонн (у відкритій частині Світово-
го океану вилов риби не здійснювався), що особливого впливу на 
український ринок риби не мало.

Інші надходження риби, до яких відносяться невраховані об-
сяги вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах, брако-
ньєрська здобич та контрабанда, зменшились наполовину і ста-
новили у 2009 році близько 35 тис. тонн. Загальна ж структура 
наповнення внутрішнього ринку риби у 2009 році має вигляд: 
37 % — власний вилов, 58 % — імпорт, 5 % — інші надходження.

Україна має величезний потенціал використання внутрішніх 
водойм у напрямку розвитку рибальства та риборозведення. Пло-
ща водного дзеркала на території України складається з понад 
400 тис. гектарів лиманів, озер і відокремлених водойм та близь-
ко 700 тис. гектарів водосховищ, рибопродуктивність яких може 
бути підвищена за рахунок інтенсифікації. Збільшення обсягів 
вирощування риби у 1,5–2 рази до 60–65 тис. тонн — це реальні 
можливості вітчизняної аквакультури з урахуванням збереження 
біологічної рівноваги і навколишнього середовища.

Дотепер середньорічний рівень споживання риби і морепро-
дуктів в Україні оцінюється на рівні 14–15 кг на душу населення, 
з них близько 2,5–3,0 кг складають консерви з риби і морепродук-
тів (близько 60 % — вітчизняні). При цьому в приморських регі-
онах, а також у Києві, Донецьку та інших великих промислових 



6

містах рівень споживання значно вищий. У той же час, за роз-
рахунками експертів, фізіологічно обґрунтована річна потреба 
України в рибі і рибній продукції складає близько 1 млн тонн.

Реалізація живої риби в Україні не перевищує 1–1,5 кг на лю-
дину в рік, що значно нижче рекомендованої норми (3,5–4,0 кг). 
У багатьох країнах світу реалізація живої риби населенню значно 
вища, ніж в Україні; наприклад, в Угорщині понад 4 кг на людину 
у рік. Щоб довести споживання цього продукту в Україні до реко-
мендованої норми, необхідно виростити і реалізувати не менш як 
175–200 тис. т риби у рік. Для вирішення цього завдання у нашій 
державі є всі необхідні умови: водні ресурси, відповідний клімат, 
розвинуте рибництво.

Нині неможливо розраховувати на успішний розвиток рибни-
цтва, зростання продуктивності водойм i поліпшення якості товар-
ної риби без надійного ветеринарного забезпечення галузі, суворо-
го дотримання вимог ветеринарної санітарії та гігієни, постійного 
активного здійснення профілактичних i лікувальних заходів. Адже 
відомо, що епізоотичне благополуччя рибницьких господарств рів-
нозначне підвищенню продуктивності водойм на 8–10 %.

Виробництво харчової рибної продукції має високе народно-
господарське значення. Риба i рибопродукти є сировиною для ви-
робництва значного асортименту медичної, технічної та кормової 
продукції.

Харчова продукція: жива, охолоджена та морожена риба, риба 
холодного, напівгарячого та гарячого копчення; маринована та 
пряного соління; рибне філе; консерви; баликові вироби; ікра тощо.

До харчової продукції відносяться і кулінарні вироби: печінка, 
смажена та заливна риба, холодець, котлети, рулети, рибні палич-
ки і ковбаси. Ракоподібні: раки, краби, креветки та устриці. Жири: 
риб’ячий, желатин, супові набори та ін.

Технічна продукція: жири технічні, технічний желатин, клей, 
кормове борошно, рибні туки, свіже і засолене м’ясо морських зві-
рів і китів, шкури риби і морських тварин.
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Лікувальна та спеціальна продукція: медичний жир, вітаміни 
А і D, морська капуста, йод, кальцинований і хлористий магній.

Продукція широкого використання: вироби з китового вуса, 
штучні перлини та ін.

Це ще не повний перелік продукції, яку може виробляти рибна 
промисловість нашої країни.

Наука, яка вивчає хвороби риб, називається іхтіопатологією 
(грец. «Ίχθύς» [Ichthyos] — риба, patos — хвороба).

Лікар ветеринарної медицини зобов’язаний знати біологічні 
основи рибництва, хвороби риб i заходи боротьби з ними, прово-
дити ветеринарно-санітарну експертизу й санітарну оцінку хворої 
риби. Крім того, лікар в рибницькому господарстві організовує i про-
водить ветеринарно-санітарні заходи, направлені на профілактику 
хвороб i отруєнь риб, а у випадку їх появи — на швидку їх ліквідацію.

Основними завданнями спеціалізації у студентів сільськогос-
подарських вищих навчальних закладів з курсу «Ветеринарно-са-
нітарна експертиза» розділу «Ветеринарно-санітарна експертиза 
риби, морських ссавців та безхребетних тварин» є:

• ознайомити студентів з біологічними особливостями основ-
них видів промислових риб;

• навчити основам ветеринарно-санітарної експертизи риби 
при її вилові та на базі державних лабораторій ветсанекспер-
тизи на ринках;

• закріпити знання та навички з організації i проведення ве-
теринарно-санітарних заходів у ставових господарствах при 
хворобах риб та при оцінці продукції рибництва на рин-
ку, необхідних для широкого застосування у повсякденній 
практичній роботі.

Мета вивчення розділу «Ветеринарно-санітарна експертиза 
риби, морських ссавців та безхребетних тварин» дисципліни «Ве-
теринарно-санітарна експертиза» полягає у засвоєнні студентами 
методів діагностики хвороб риб, безхребетних та морських ссав-
ців, правил ветеринарного огляду i санітарії промислової риби та 
рибопродуктів.
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