


РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ 
Науковий журнал «Рибогосподарська наука України» з 2009 року входить до Переліку фахових видань України, в 
яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття ступенів доктора і кандидата наук (біологічні 
та сільськогосподарські науки), переатестація від 06.11.2014 (наказ Міністерства освіти і науки України  №1279)  

Засновник та видавник – Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України 

Свідоцтво про державну реєстрацію KB № 20934-10734 ПР від 18.08.2014 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 
ГРИЦИНЯК ІГОР ІВАНОВИЧ, директор Інституту рибного господарства НААН, доктор сільськогосподарських наук, 
професор, академік НААН 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА 
ТРЕТЯК Олександр Михайлович, заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН, доктор 
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник 
КОЛЕСНИК  Наталія Леонідівна, завідувач відділу міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної 
власності, Інститут рибного господарства НААН, кандидат сільськогосподарських наук 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

Сондак Василь Володимирович, завідувач кафедрою «Водних біоресурсів», Національний університет водного 
господарства та природокористування, доктор біологічних наук, УКРАЇНА 
Литвиненко Олександр Іванович, генеральний директор, Федеральне державне унітарне підприємство 
«Госрыбцентр», доктор біологічних наук, іноземний член Національної академії аграрних наук України, РОСІЯ 
Потрохов Олександр Спиридонович, керівник лабораторії біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, 
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, УКРАЇНА 
Бучацький Леонід Петрович, провідний науковий співробітник лабораторії біотехнологій у рибництві, Інститут рибного 
господарства НААН, доктор біологічних наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), УКРАЇНА 
Бузевич Ігор Юрійович, завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, 
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, УКРАЇНА 
Соломатіна Валентина Дмитрівна, провідний науковий співробітник відділу кормів та годівлі риб, Інститут рибного 
господарства НААН, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, УКРАЇНА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ 
Крупінські Єджей, директор, Інститут зоотехнії Польщі, доктор наук, професор, іноземний член Національної академії 
аграрних наук України, ПОЛЬЩА  
Єфименко Михайло Якович, головний науковий співробітник, Інституту розведення і генетики тварин НААН, доктор 
сільськогосподарських наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, УКРАЇНА 
Тарасюк Сергій Іванович, заступник директора, Інститут рибного господарства НААН, доктор сільськогосподарських 
наук, професор, член- кореспондент НААН України, УКРАЇНА  
Кольман Ришард, завідувач відділу іхтіології, Інститут прісноводного рибного господарства ім. Станіслава Саковича, 
доктор наук, професор, ПОЛЬЩА 
Бех Віталій Валерійович, завідувач відділу селекції риб, Інститут рибного господарства НААН, доктор 
сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, УКРАЇНА 
Шерман Iсаак Михайлович, завідувач кафедри рибництва, Херсонський державний аграрний університет, доктор 
сільськогосподарських наук, професор, УКРАЇНА 
Костенко Олександр Іванович, начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних 
наук України, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, УКРАЇНА 

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ 
є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України: Тушницька Наталія Йосифівна, вчений 
секретар ІРГ НААН, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник; Дерень Ольга Володимирівна, 
завідувач відділу кормів і годівлі риб ІРГ НААН, кандидат с.-г. наук; Тучапський Ярослав Васильович, завідувач 
лабораторії розведення коропа ІРГ НААН, кандидат с.-г. наук; Залоїло Ольга Василівна, завідувач відділу молекулярно-
генетичних досліджень ІРГ НААН, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник; Забитівський Юрій 
Михайлович, заступник директора Львівської дослідної станції ІРГ НААН, кандидат біологічних наук; Мельник Анатолій 
Пилипович, завідувач лабораторії екологічних досліджень ІРГ НААН, кандидат хімічних наук, старший науковий 
співробітник; Мрук Антоніна Іванівна, завідувач лабораторії лососівництва та відтворення зникаючих видів риб ІРГ 
НААН; Кражан Сталіна Анатоліївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник; Григоренко Тетяна 
Володимирівна, завідувач лабораторії гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН, кандидат 
с.-г. наук; Рудь Юрій Петрович, завідувач лабораторії біотехнологій в рибництві ІРГ НААН, кандидат біологічних наук; 
Maтвiєнко Наталія Миколаївна, завідувач відділу іхтіопатології ІРГ НААН, кандидат біологічних наук, старший науковий 
співробітник; Третякова Тетяна Вікторівна, завідувач відділу економіки та планування наукових досліджень ІРГ НААН 
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