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Загальний опис дисципліни 
 

Метою вивчення дисципліни «Мисливське господарство та 
управління дикою природою» є оволодіння методами вивчення, 
сталого управління та збереження мисливських ресурсів, ознайомлення 
зі світовими тенденціями розвитку та впровадження прогресивного 
досвіду ведення мисливського господарства. 

За результатами вивчення дисципліни студент повинен знати: 
структуру мисливської галузі України; видовий склад мисливської фауни 
України та основні екологічні групи мисливських тварин; світові тенденції 
розвитку та прогресивний досвід ведення мисливського господарства; 
історію та перспективи розвитку мисливського господарства в Україні; 
лісомисливське районування; біологію, екологію та етологію мисливських 
тварин; засади організації та розвитку мисливського господарства; 
типологію і бонітування мисливських угідь; основи управління 
популяціями мисливських тварин; основи мисливського собаківництва; 
знаряддя, устаткування, технічне забезпечення сучасного мисливського 
господарства, мисливську зброю та спорядження мисливця; техніку 
добування мисливських тварин і способи полювання; способи 
первинного оброблення продукції мисливства; правила мисливської 
етики, традиції та ритуали; правила техніки безпеки при проведенні 
полювань, користуванні та зберіганні мисливської зброї; законодавчі та 
інші нормативно-правові акти з охорони мисливських угідь та 
збереження мисливської фауни; основи вольєрного розведення 
мисливських тварин; методику проведення обліку ресурсів мисливської 
фауни; способи полювання, техніку добування мисливських тварин; 
заборонені засоби і способи добування диких тварин; передовий 
вітчизняний і закордонний досвід щодо ведення мисливського 
господарства; методи охорони й раціонального використання 
мисливської фауни, боротьби з браконьєрством. 



Теми лекцій: 
1. Вступна лекція. Історія та розвиток мисливствознавства. 
2. Біологічні, екологічні та етологічні особливості основних 

представників мисливської фауни. 
3. Мисливські угіддя. Біотехнічні заходи. 
4. Інвентаризація мисливських ресурсів. 
5. Мисливське спорядження, мисливські трофеї, мисливське 

собаківництво. 
6. Охорона мисливських ресурсів. 
7. Раціональне використання мисливських ресурсів. 
 

 
Теми  практичних занять: 

1. Визначення оптимальної щільності та чисельності основних 
видів мисливських тварин. 

2. Облік мисливських звірів і птахів. 
3. Біотехнічні споруди у мисливському господарстві. 
4. Проектування приміщень для утримування диких тварин. 
5. Корми та підгодівля диких тварин в мисливському господарстві.  
6. Типологія та бонітування мисливських угідь. 
7. Мисливська зброя, боєприпаси та спорядження. 

 
 


