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Сектор мисливствознавства Степового Філіалу УкрНДІЛГА виконує нау-
ково-дослідну роботу «Особливості організації та ведення мисливського гос-
подарства в Україні в сучасних умовах», основною метою якої є розробка «Ре-
комендацій щодо організації та ведення мисливського господарства в Україні» 
та «Атласу форм технічної документації, обов'язкових для мисливських госпо-
дарств всіх форм власності». На основі вивчення та еколого-мисливствознав-
чого аналізу причин, що впливають на сучасний стан мисливської галузі, роз-
роблюються: 1) оптимальна модель ведення мисливства в залежності від ре-
сурсного потенціалу та можливостей біотехнії регіонів; 2) заходи запобігання 
дії негативних чинників; 3) заходи посилення позитивної дії факторів підви-
щення ефективності ведення мисливського господарства. 

НДР проводяться в умовах рівнинних мисливських угідь України (Полі-
ської, Лісостепової, Степової природних лісомисливських зон). Основною ме-
тою та завданням НДР є визначення головних перешкод,  що стоять на шляху 
становлення сучасного мисливства і, відповідно, розробка ключових операти-
вних заходів для забезпечення стратегічного формування виробничих потуж-
ностей мисливської галузі у сфері суспільного виробництва країни. 

Для реалізації цього завдання необхідне регіональне визначення кількіс-
них показників впливу лімітуючих абіотичних, біотичних та антропогенних 
чинників на стан фауністичного ресурсу, на стан та розвиток інфраструктури 
та, відповідно, на загальний стан господарства, соціально-економічний харак-
тер ведення та рейтинг галузі.  Це є основним об'єктом досліджень.  Для моде-
лювання виробничої та соціальної ситуації потрібні: пріоритетний перелік не-
гативних та позитивних чинників впливу на мисливське господарство, визна-
чення їх кількісних параметрів та розробка заходів щодо ліквідації негативу та 
посилення позитивної дії факторів впливу. 

Розробка заходів із підвищення ефективності ведення мисливського гос-
подарства базується на основі багатофакторного вивчення його сучасного ста-
ну. Вважаємо, що оптимальний варіант розвитку вітчизняного мисливства по-
лягає у використанні різноманіття мисливського потенціалу: ресурсного, тери-
торіального, рекреаційного, соціального, комплексного (лісомисливського, ту-
ристичного), а також вдосконаленні нормативно-правової бази управління ми-
сливською галуззю. Результати цієї НДР можуть бути використанні в лісовому 
та мисливському господарствах, в галузі охорони природи. 
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