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Анотація. Україна відома у світі передусім сільським господарством
і ракетобудуванням, хоча є чимало інших галузей, які спроможні
найближчим часом перетворитись якщо не на «локомотив»
національної економіки, то принаймні на «доволі потужного гравця»,
здатного позитивно впливати на соціально-економічну ситуацію в
країні. Одним із таких «гравців», імовірно, може стати мисливське
господарство. Важливою запорукою сталих темпів розвитку цієї
галузі є використання відповідних механізмів державного управління.
Наразі науковці пропонують різні комбінації механізмів (методів,
засобів) управління як національною економікою загалом, так і
окремими її галузями / сферами (у тому числі й мисливським
господарством). Проте результативність такого впливу істотно
залежить від методологічного забезпечення цього процесу, а тому
зростає значущість його вдосконалення. Сталі темпи розвитку
лісового господарства можливі за умови належного використання
відповідних механізмів державного управління цією галуззю. Було
доповнено наявну методологію державного управління розвитком
мисливського господарства, що передбачає вдосконалення
класифікації зазначених механізмів залежно від: рівня, суб’єкта,
об’єкта, способу та цілей впливу. Крім науково обґрунтованого
методологічного (розуміння: що, коли, хто і як саме має діяти), також
необхідне належне кадрове, організаційне, матеріально-технічне,
правове та інформаційне забезпечення.
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Постановка

проблеми.

Україна відома у світі
насамперед сільським господарством і ракетобудуванням, хоча
є чимало інших галузей, які спроможні найближчим часом
перетворитись якщо не на «локомотив» національної
економіки, то принаймні на «доволі потужного гравця»,
здатного позитивно впливати на соціально-економічну
ситуацію в країні. Одним із таких «гравців», імовірно, може
стати мисливське господарство – «галузь господарювання, яка
пов’язана з організацією не лише полювання на диких тварин і
птахів, а й підтримання їхньої чисельності та видового
розмаїття в природних умовах та/чи в розплідниках у межах
мисливських угідь» [1]. Важливою запорукою сталих темпів
розвитку цієї галузі є використання відповідних механізмів
державного управління. Наразі науковці пропонують різні
комбінації механізмів (методів, засобів) управління як
національною економікою загалом, так і окремими її галузями /
сферами (у тому числі й мисливським господарством). Проте
результативність такого впливу істотно залежить від належного
методологічного забезпечення цього процесу, а тому зростає
значущість класифікації механізмів державного управління
розвитком мисливського господарства. Зазначене, зрештою, й
зумовлює актуальність цього дослідження.

Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Проблематика забезпечення державного управління розвитком
мисливського господарства стала предметом дослідження
деяких дисертаційних досліджень і наукових публікацій
представників різних галузей знань: 05 «Соціальні та
поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08
«Право», 28 «Публічне управління та адміністрування». Так,
вітчизняні науковці зосередили свою увагу на:
– з’ясуванні сутності поняття «мисливське господарство»
[2–6] й уточненні функцій цієї галузі [2; 5];
– конкретизації функцій (економічні, соціальні, екологічні
та інші) мисливського господарства [2; 5; 7];
– виявленні спільних і відмінних ознак мисливства та
полювання [5];
– уточненні сутності поняття «державне управління в галузі
мисливства та полювання» [2; 5; 7];
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– наведенні принципів державного управління в галузі
ведення мисливського господарства та полювання [5; 8;];
– порядку відшкодування шкоди від порушення чинного
законодавства в галузі мисливського господарства [9–11];
– аналізі специфіки розвитку мисливства в Україні [2; 6; 8;
12–14];
– систематизації
проблем
розвитку
вітчизняного
мисливського господарства [7; 9–11; 15];
– виокремленні для подальшої адаптація до умов Україні
передового
світового
досвіду
забезпечення
розвитку
мисливського господарства [13; 16–18];
– удосконаленні підходів до використання сучасних
механізмів державного управління мисливським господарством
[5; 7; 15; 16; 18–20].
Віддаючи належне напрацюванням провідних науковців, у
контексті цього дослідження слід більше уваги зосередити на
виявленні наявного методологічного забезпечення державного
управління розвитком мисливського господарства. Так,
зокрема, функції державного управління мисливським
господарством реалізуються через побудову відповідного
механізму, під яким розуміють «сукупність практичних заходів,
засобів, важелів і стимулів, за допомогою яких суб’єкти
державного
управління
мисливським
господарством
здійснюють цілеспрямований вплив на цю сферу з метою
досягнення поставлених цілей та узгодження інтересів» [21].
Попри це донині бракує комплексних досліджень із вказаною
проблематики.
Метою статті є доповнення наявної методології галузі
знань 28 «Публічне управління та адміністрування», що
передбачає вдосконалення класифікації механізмів державного
управління розвитком мисливського господарства та
конкретизацію переліку специфічних засобів (у межах
традиційних методів) такого впливу.
Методи дослідження. Застосовано комплексний підхід, а
також на емпіричному та теоретичному рівнях використано такі
методи, як: абстрактно-логічний – для теоретичних узагальнень
і формування висновків; аналіз та синтез – для визначення
чинників, що впливають на характер і спрямованість
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державного управління; порівняльний аналіз – для дослідження
напрацювань провідних вітчизняних науковців, присвячених
особливостям методології державного управління розвитком
мисливського господарства.
Виклад основного матеріалу. Загалом перелік
механізмів державного управління та особливості їхнього
застосування істотною мірою залежать від наявних проблем і
доступних ресурсів, необхідних для їх вирішення [20, с. 6].
Проте дискусійними є пропозиції окремих науковців щодо
впровадження ринкових механізмів [5, с. 12; 22, с. 27], хоча
зазначені механізми впливають на суспільні процеси постійно й
поза волею держави та суб’єктів господарювання, і мають
виправляти недоліки державного управління. Також варто
звернути увагу на те, що чинна нормативно-правова база й
публікації вітчизняних науковців [2, 5, 20, 23] містять лише
одну форму впливу держави на розвиток мисливського
господарства (державне управління) та обмежений перелік
механізмів державного управління розвитком мисливського
господарства (адміністративні, економічні, організаційні,
правові).
Узагальнення напрацювань провідних науковців і
практиків, а також результати власних досліджень у цій сфері
надають можливість:
1. Систематизувати види механізмів державного управління
розвитком мисливського господарства залежно від:
– суб’єкта впливу: органи державного управління, органи
місцевого самоврядування, бізнес-структури;
– рівня впливу: державні, регіональні, місцеві, об’єктові;
– об’єкта впливу: природокористування; галузь мисливства
й полювання; мисливське господарство; мисливські угіддя та
розплідники диких тварин і птахів; єгері, мисливці та
браконьєри; чисельність та видове розмаїття диких тварин і
птахів в природних умовах та/чи в розплідниках у межах
мисливських угідь; розведення, відстріл й відлов диких тварин і
птахів; користування вогнепальною мисливською зброєю;
розвиток
мисливського
собаківництва,
розведення
й
використання ловчих звірів і птахів; мисливський туризм;
– цілей впливу: збереження тваринного світу в мисливських
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угіддях та їх упорядкування; охорона, відтворення та
раціональне використання ресурсів диких мисливських тварин;
забезпечення сталого розвитку та екологізації мисливського
господарства; охорона середовищ перебування диких тварин;
збереження генетичного фонду тваринного світу; організація
раціонального
користування
тваринним
світом;
унеможливлення добування / знищення диких тварин з
порушенням правил мисливства чи інших вимог законодавства
про охорону тваринного світу;
– способу впливу: комплексні; адміністративні, економічні,
організаційні, правові, соціально-психологічні.
2. Конкретизувати перелік специфічних засобів (у межах
традиційних методів) державного управління мисливським
господарством:
а) адміністративні:
– анулювання виданих дозволів на полювання й добування
мисливських тварин в інших цілях, а також на переселення,
акліматизацію та утримання в неволі чи напіввільних умовах
цих тварин;
– вилучення в осіб, які порушують правила полювання,
знаряддя добування тварин, транспортні (плавучі) засоби,
обладнання та предмети, що були знаряддям порушень,
незаконно добутих тварин й іншу продукцію полювання, а
також відповідні документи;
– дозвіл на право користування вогнепальною мисливською
зброєю у разі її використання;
– встановлення лімітів на використання мисливських
тварин / птахів;
– дозволи на використання мисливських тварин як
природного ресурсу загальнодержавного значення;
– доставка осіб, які порушують правила мисливства, до
органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування;
– затвердження сезону полювання;
– зупинка чи припинення полювання та іншої діяльністі, що
провадиться з порушеннями вимог законодавства;
– зупинка транспортних (плавучих) засобів, проведення їх
огляду та огляду речей, знарядь полювання, добутої продукції
та інших предметів;
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– контроль у галузі охорони, використання та відтворення
мисливських тварин / птахів;
– ліміти використання мисливських тварин, віднесених до
державного мисливського фонду;
– ліцензії, картки відстрілу, дозволи на селекційний,
діагностичний та науковий відстріл;
– нагляд за дотриманням вимог законодавства про охорону
тваринного світу, ведення мисливського господарства та
здійснення полювання;
– обов’язкові до виконання приписи про усунення
порушень вимог мисливського законодавства;
– перевірка документів на право добування мисливських
тварин;
– правила, норми, ліміти та строки добування мисливських
тварин;
– рішення про припинення та/чи заборону полювання;
– складання протоколу про порушення правил полювання;
б) економічні:
– бюджетні субсидії та субвенції (прямі асигнування з
бюджетів);
– визначення розміру та відшкодування збитків, завданих
мисливському господарству, за затвердженими таксами й
методиками;
– розмір державного мита за видачу посвідчення мисливця
та щорічної контрольної картки обліку добутої дичини й
порушень правил полювання;
в) правові:
– Лісовий кодекс України, закони України («Про охорону
навколишнього природного середовища», «Про мисливське
господарство та полювання», «Про тваринний світ»…), Укази
Президента України («Про невідкладні заходи у сфері
збереження, відтворення та раціонального використання
мисливських тварин»…), постанови та розпорядження Кабінету
Міністрів України;
– накази Державного агентства лісових ресурсів України та
міністерств – користувачів лісових ресурсів;
– розроблення та прийняття нормативно-правових актів з
питань ведення мисливського господарства та полювання,
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мисливського собаківництва, використання ловчих звірів і
птахів;
г) організаційні:
– ведення моніторингу та державного кадастру
мисливських тварин, що перебувають на території України;
– видача дозволів на використання мисливських тварин /
птахів;
– оцінка та інвентаризація типів мисливських угідь,
видового, кількісного та якісного складу мисливських тварин
певного господарства або окремого регіону;
– порядок видачі й видача посвідчень мисливця й щорічних
контрольних карток обліку добутої дичини;
– порядок видачі паспортів на собак мисливських порід,
інших ловчих звірів і птахів;
– розроблення (з урахуванням природних та економічних
умов) режиму ведення мисливського господарства з
визначенням
заходів
щодо
охорони,
раціонального
використання, відтворення мисливських тварин, збереження й
поліпшення стану угідь;
– розроблення та здійснення загальнодержавних програм
мисливського господарства;
– укладення з користувачами мисливських угідь договорів
про умови ведення мисливського господарства;
– порядок припинення права користування мисливськими
угіддями.

Висновки

та

напрями

подальших

досліджень.

Забезпечення сталих темпів розвитку лісового господарства
можливе за умови належного використання відповідних
механізмів державного управління цією галуззю. Було
доповнено наявну методологію державного управління
розвитком мисливського господарства управління, що
передбачає вдосконалення класифікації таких механізмів
залежно від: рівня, суб’єкта, об’єкта, способу та цілей впливу.
Крім науково обґрунтованого методологічного (розуміння: що,
коли, хто і як саме має діяти), також необхідне належне
кадрове, організаційне, матеріально-технічне, правове та
інформаційне забезпечення. Продовження наукових розвідок за
цією проблематикою сприятиме подальшому розвитку
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вітчизняного мисливського господарства, у тому числі за
рахунок
розробки
практичних
рекомендацій
щодо
вдосконалення державного управління цим процесом.
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METHODOLOGICAL FOUNDATION FOR PUBLIC
ADMINISTRATION OF THE DEVELOPMENT OF
HUNTING ECONOMY
Savchenko Taras
Ukraine is globally famous primarily for its agriculture and rocketry, although there are
many other industries that can soon become if not the «locomotive» of the national
economy, then at least a «fairly powerful player» capable of positively influencing socioeconomic situation in the country. One such «players» is likely to be the hunting economy.
An important guarantee of sustainable development of this industry is the use of
appropriate mechanisms of public administration. At the same time, scientists now offer
various combinations of mechanisms (methods, tools) for managing both the national
economy as a whole and its individual industries/spheres (including the hunting economy).
However, the effectiveness of such influence significantly depends on the proper
methodological support of this process, and therefore the importance of the classification of
mechanisms of public management of the development of the hunting economy is growing.
All the above-mentioned determines the relevance of the given research. Analysis of recent
researches and publications. The problem of public administration of the development of
the hunting economy’s counteraction to corporate raiding has become a cornerstone in a
number of dissertation studies and scientific publications by representatives of various
fields of knowledge: 05 «Social and behavioral sciences», 07 «Management and
administration», 08 «Law», 28 «Public administration and management». In spite of this,
there is still a lack of comprehensive research on the subject. Research objective. The
article aims to supplement the existing methodology of the field of knowledge 28 «Public
administration and management», which entails the improving the classification of public
administration mechanisms for the development of the hunting economy and specifying the
list of specific means (within the traditional methods) of public administration of the
hunting economy. The starting point is dissertation research and professional publications
of leading scientists who have investigated the specifics of mechanisms of public
administration of the hunting economy. The starting point is dissertation research and
professional publications of leading scientists who have investigated the peculiarities of
counter-raiding. A comprehensive approach was used that involved the following empirical
and theoretical methods: abstract-logical – for theoretical generalisations and the formation
of conclusions; analysis and synthesis – to determine the factors affecting the nature and
direction of public administration; comparative analysis – to study the developments of
leading domestic scientists focused on the specifics of public administration mechanisms
for the development of the hunting economy. Ensuring a sustainable pace of forestry
development is possible under the use of appropriate mechanisms of public administration
in this sector. The existing methodology of public administration of the hunting economy
has been supplemented, which included improving the classification of such mechanisms
based on: level, subject, object, method, and impact goals. In addition to scientifically
sound methodological underpinnings (understanding: what, when, who, and how exactly to
act), proper staffing, organisational, logistical, legal, and information support is also
needed. Continued scientific research on this topic will foster the development of the
domestic hunting economy, in particular by improving the methodological basis for public
administration in this area.
Keywords: public administration, mechanisms, development, hunting economy.
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