
 

 

 

Резюме аналітичного звіту  

«АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ТА 

РОЗРОБКА ПОКРАЩЕНИХ ПРОПОЗИЦІЙ»  

Звіт підготовлено (квітень – червень, 2014 р.) О.Р. Процівим, головним спеціалістом відділу мисливського 

господарства Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства, 

аспірантом Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, А.- Т. Баштою, старшим науковим співробітником 

Інституту екології Карпат НАН України, В. Р. Бурмасом, начальником відділу мисливського 

господарства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства, 

А. В. Сагайдаком, директором Міжрічинського регіонального ландшафтного парку, П. Б. Хоєцьким, 

доцентом кафедри лісівництва НЛТУ України та ін., у рамках функціонування регіональної програми 

«Правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту 

сусідства і партнерства-2» (ENPI East FLEG II), яка впроваджується в Україні WWF у партнерстві з МСОП 

та під керівництвом Світового банку і фінансується Європейським Союзом. 

Актуальність 

В Україні організації та розвитку мисливства приділяється значна увага і підтримка з боку держави.  

Діяльність мисливських господарств регулюється законами, підзаконними актами, галузевими рішеннями 

та організаційними заходами.  Його основними завданнями є охорона, відтворення, регулювання 

популяції мисливських тварин і хижаків, надання послуг учасникам полювання, наповнення державного 

бюджету.  Воно є учасником формування і розвитку суспільних відносин із соціально-економічного, 

екологічного та рекреаційного розвитку країни.  

Водночас, у мисливському господарстві України існує низка проблем функціонального, інституційного, 

організаційного спрямування, що негативно впливають на результати його діяльності, знижують рівень 

ефективності, призводять до збитковості та загалом дискредитують галузь у очах суспільства.  Зокрема, це 

проблеми, пов’язані з користуванням мисливськими угіддями, охороною мисливських видів тварин, 

компетенцією мисливських органів, компетентністю посадових осіб, відшкодуванням збитків, завданих 

мисливськими тваринами, регулюванням допуску мисливців до права полювання, охороною мисливських 

угідь від незаконного полювання тощо. 

З огляду на це, необхідно неупереджено розглядати заявлені проблеми та шукати реальні та конструктивні 

способи їх подолання, залучаючи до вирішення консультантів, експертів, науковців, державних службовців 

зі сфери мисливства, екологів. 

Мета 

Ідентифікувати основні проблеми пов'язані з організацією та державним управлінням у галузі 

мисливського господарства та розпочати їх широке обговорення. Розробити першочергові пропозиції 

для започаткування реформування галузі у контексті сталого розвитку господарств та невиснажливого 

природокористування на основі вивчення і запровадження кращого історичного й сучасного досвіду 

ведення мисливського господарства України, у т.ч. у порівняно із закордонною практикою.  

Очікуваний результат 

Початок діалогу у суспільстві стосовно необхідності реформування мисливського господарства з метою 

підвищення ефективності його діяльності, невиснажливого природокористування, сталого розвитку 

місцевих громад. Напрацювання первинних матеріалів аналітичних досліджень з питань законодавчого 

забезпечення, державного управління (інституційної взаємодії), правозастосування та узгодження 

початкових пропозиції щодо підвищення його ефективності. 

 



 

 

 

Аналіз нормативно-правових матеріалів та практики державного управління галузі 

Джерелами дослідження є нормативно-правова база державного регулювання мисливства в сучасній 

Україні, а саме Конституція України та 9 законів, прийнятих Верховною Радою України, 5 постанов і 

розпоряджень Кабінету міністрів України, 17 наказів та національна програма Центральних органів 

виконавчої влади (міністерств, агентств), 7 наказів територіальних органів влади, 3 розпорядження Івано-

Франківської обласної державної адміністрації. 

Під час їх аналізу, а також аналізу публікацій у загальнодоступних ЗМІ про практику правозастосування і 

управління, за допомогою методів експертної оцінки, обговорення у процесі зустрічей з фахівцями та 

громадськими активістами, як на рівні окремих консультацій, так і під час організованого круглого столу, 

виявлено низку проблем. Ці проблеми стосуються правового забезпечення галузі мисливства та його 

правозастосування органами державної виконавчої влади, які систематизовано у такі розділи:  

1.Надання у користування мисливських угідь 

Безоплатне та неконкурентне надання у користування мисливських угідь призводить до їх неефективного 

використання та містить у собі корупційну складову.  Для вирішення цієї проблеми необхідно розробити 

механізм визначення ринкової вартості користування мисливськими угіддями та надання їх у користування 

на конкурентних засадах.  Такий підхід повинен сприяти наданню у користування більшої площі земельних 

ділянок під мисливські угіддя, що повинно підвищити економічну ефективність ведення мисливського 

господарства; спростити механізм адміністрування та зробити його прозорішим, що дозволить виключити 

корупційну складову; розпочати надходження оплати за користування мисливськими угіддями власникам 

земельних ділянок, що сприятиме соціальному розвитку місцевих громад.  

2. Організація діяльності мисливських господарств 

Аналіз сучасного стану діяльності мисливських господарств свідчить про неврегульоване та безконтрольне 

виготовлення та реалізацію документів на право полювання, відсутність повноважень у деяких категорій 

користувачів мисливських угідь для ефективної боротьби з браконьєрством, а також про існуючі проблеми 

у правовому регулюванні чисельності хижаків, селекційному та діагностичному добуванні мисливських 

видів тварин, хижих та шкідливих видів дичини на території ПЗФ, діяльності вольєрних господарств, 

видачі трофейних листів та таксодермічній діяльності, розведенні рідкісних видів тварин, діяльності 

єгерської служби. Потребує уточнення перелік дозволених для добування та шкідливих видів тварин. 

3. Надання адміністративних послуг 

Виявлено громіздку процедуру надання адміністративних послуг у галузі мисливства, що стосуються 

посвідчення мисливця, щорічної контрольної картки обліку добутої дичини та порушень правил 

полювання.  Необхідно розробити спрощений механізм надання адміністративних послуг, що дозволить 

зробити ефективним, транспарентним допуск мисливців до права полювання; облікувати порушників 

правил полювання та дієво притягувати їх до відповідальності, облікувати чисельність добутої дичини. 

4. Інституційні проблеми у державному управлінні мисливським господарством 

Відсутність правового забезпечення діяльності територіальних органів Держлісагентства у галузі 

мисливського господарства, неналежне методологічне забезпечення ведення статистичних даних носять 

системний характер, що не забезпечує органи державної влади необхідною інформацією для прийняття 

управлінських рішень.  Функції та повноваження органів державної влади у державному контролі галузі 

мисливського господарства дублюються. Виявлено колізійність законодавства у правовому забезпеченні 

державного регулювання мисливським господарством.  

Пропозиції щодо реформування мисливської галузі 

1. Внести зміни до Закону України «Про мисливське господарство та полювання»:  

 а) передбачити погодження надання земельних ділянок у користування під мисливські угіддя 

виключно з місцевими територіальними громадами (сільські, селищні, міські ради) із встановленням 

оплати на конкурентних засадах (тендер, аукціон, електронні торги); 

 б) зобов'язати нанести видимі ознаки приватності своїх угідь (шляхом їх огородження або 

встановленням інформаційних знаків відмовідного змісту) для землевласників/користувачів, які 



 

 

 

відмовляються надавати погодження про надання своїх земельних ділянок у користування під мисливські 

угіддя;  

 в) створити державний мисливський страховий фонд за рахунок відрахувань 1 - 2 % від мисливсько-

господарської діяльності користувачів мисливських угідь, реалізації ліцензій та дозволів на добування 

тварин, а також від торгівлі мисливською зброєю, набоями, мисливською амуніцією і послуг, пов’язаних з 

веденням мисливського господарства, для відшкодування збитків; 

 г) надати/повернути повноваження територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що 

реалізовує державну політику у сфері лісового і мисливського господарства. 

2. Оптимізувати процес видачі посвідчень мисливця та контрольної картки обліку добутої дичини і 

створити об’єднану комп’ютерну базу даних власників посвідчень мисливця та контрольної картки  обліку 

добутої дичини. 

3. Внести зміни у статтю 17 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» про уніфікацію 

бланку відстрільної картки на всій території України та визнання його документом суворої звітності. 

Повноваження щодо виготовлення відстрільних карток покласти на обласні управління лісового та 

мисливського господарства. 

4. Внести зміни до чинного законодавства України щодо отримання органами Держлісагентства 

конфіденційної інформації державного статистичного спостереження про діяльність користувачів 

мисливських угідь. Включити у статистичну звітність мисливські види тварин, які знаходяться виключно в 

межах територіально-адміністративної одиниці (район, область). 

5. Внести зміни у Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження 

уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, що містять 

перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» від 02.10.2012 № 43 та 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження переліку питань та 

уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у 

галузі мисливського господарства та полювання» від  05.11.2012 № 678, який зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 22 листопада 2012 р. за № 1955/22267 про розмежування компетенції  

державного контролю у галузі мисливського господарства між Мінекології та Мінагрополітики. 

6. Внести зміни до Закону України «Про мисливське господарство та полювання» та Кодексу України про 

адміністративні правопорушення про зрівняння прав уповноважених на охорону мисливських тварин 

різних форм власності, передбачивши у бюджеті кошти на утримання районних мисливствознавців із 

залученням їх до штату територіальних органів лісового та мисливського господарства.  

7. Закріпити на рівні закону або підзаконного акту обов’язкову присутність у штаті посади 

мисливствознавця (хоча б за сумісництвом) – особи з обов’язковою відповідною спеціальною освітою. 

8. Повернути коло функцій, повноважень, відповідальності кожному органу державної виконавчої влади та 

органу місцевого самоврядування згідно з відповідними положеннями законодавства, чинними до 2012 

року. Опрацювати в кожній області стратегію сталого багатофункціонального розвитку мисливського 

господарства та прийняти програму розвитку мисливського господарства держави в цілому з відродженням 

національних традицій і надбань попередників, враховуючи передовий досвід розвинутих Європейських 

країн.  

9. Внести до ЗУ «Про мисливське господарство та полювання» наступне визначення поняття «мисливські 

тварини»: «дикі звірі та птахи, що можуть бути об’єктами полювання у відповідності до законодавства 

України». Розробити механізм регулювання чисельності диких тварин, визначивши наступне: осіб, 

уповноважених приймати рішення про видачу відповідних дозволів та здійснювати відстріл; форми 

дозволів; шляхи реалізації продукції, отриманої під час добування. 

10. Внести зміни до ст. 19 ЗУ «Про мисливське господарство та полювання»: вилучити з переліку види, 

дозволені для полювання. Вилучити грака і сойку із ст. 33 ЗУ «Про мисливське господарство та 

полювання». 

11. Розробити нормативно-правове регулювання добування та володіння мисливськими трофеями. 



 

 

 

12. Розробити положення про організацію вольєрного господарства та затвердити екологічні вимоги для 

напіввільного та вольєрного утримання диких тварин, порядок вибору ділянки під будівництво вольєру та 

отримання дозволу на вольєрне господарство. 

Продовження реалізації програми ФЛЕГ – ІІ 

На наступному етапі виконання програми планується практична реалізація напрацьованих пропозицій 

щодо подолання виявлених у ході першого етапу програми ФЛЕГ ІІ проблем, які негативно впливають на 

ведення мисливського господарства, а також додаткове вивчення поточної ситуації та моделей ведення 

мисливського господарства у країнах ЄС та близького зарубіжжя. 

До початку літа наступного року передбачається методологічна допомога органам державної влади, 

місцевого самоврядування, мисливським господарствам шляхом організації та участі всіх зацікавлених у 

наукових конференціях, круглих столах та інших консультативних зустрічах для напрацювання узгодженої 

тактики щодо реалізації покращених пропозицій. 

З метою практичної реалізації напрацювань необхідно організувати співпрацю із органами законодавчої, 

виконавчої гілок влади, місцевого самоврядування, під час якої основну увагу буде сконцентровано на 

поданні звернень та пропозицій про внесення змін до законодавства чи нормативно-правових актів 

(мисливських, екологічних). Окрім цього, передбачається підтримка публікації статей у фахових 

мисливських виданнях, активна співпраця з громадськими організаціями, політичними партіями та іншими 

зацікавленими сторонами суспільства. 

 

Детальніше із виявленими проблемами та наданими рекомендаціями щодо їх вирішення можна 

ознайомитись на сайті програми ENPI East FLEG II (http://www.fleg.org.ua/category/docs). 

http://www.fleg.org.ua/category/docs

