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АНОТАЦІЯ 
Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Формування ефективної економіко-

екологічної політики управління ресурсами  водно-болотних угідь» 
Маммедова Орхана Вахіда огли 

 
Актуальність теми. Одним з провідних аспектів формування умов 

перспективного економічного розвитку є комплексне ефективне використання природно-
ресурсного потенціалу. Водно-болотні угіддя являються ключовим елементом системи 
природних ресурсів, що вимагають раціонального освоєння.  

Небезпека можливих наслідків деградації і втрати водно-болотних угідь вимагає 
нових кардинальних підходів до формування схем управління і використання їх 
природно-ресурсного потенціалу, економічної оцінки інтегрального ресурсу водно-
болотних угідь, реалізації заходів, пов'язаних із зобов'язаннями в рамках Рамсарської 
конвенції, участі в процесі формування міжнародної політики природокористування. 

Мета і задачі дослідження.  Основною метою дослідження є формування 
ефективної економіко-екологічної політики управління ресурсами  водно-болотних угідь. 

Досягнення поставленої мети зумовило потребу розгляду та вирішення наступних 
завдань теоретичного та практичного характеру, а саме: 

- проаналізувати природно-ресурсний потенціал водно-болотних угідь як фактор 
економічного розвитку; 

- розглянути організаційно - економічні засади управління екосистемними 
послугами водно-болотних угідь; 

- дослідити напрями управління природно-господарськими комплексами водно-
болотних угідь. 

Об’єктом дослідження є процес формування ефективної економіко-екологічної 
політики управління ресурсами  водно-болотних угідь. 

Предметом дослідження є теоретичні та науково-практичні засади ефективної 
економіко-екологічної політики управління ресурсами  водно-болотних угідь. 

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою дослідження є 
системний підхід до вивчення фундаментальних положень економічної науки стосовно 
формування ефективної економіко-екологічної політики управління ресурсами  водно-
болотних угідь.  

Інформаційно-довідковою базою дослідження є наукові праці вітчизняних і 
зарубіжних вчених з питань формування ефективної економіко-екологічної політики 
управління ресурсами  водно-болотних угідь, періодичні видання, Інтернет - ресурси, 
результати особистих спостережень автора. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. В магістерській 
роботі проаналізовано природно-ресурсний потенціал водно-болотних угідь як фактор 
економічного розвитку, розглянуто організаційно - економічні засади управління 
екосистемними послугами водно-болотних угідь, досліджено напрями управління 
природно-господарськими комплексами водно-болотних угідь. 

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням галузі 
застосування. Сформульовані та обґрунтовані положення та рекомендації можна 
застосовувати для подальшого дослідження формування ефективної економіко-
екологічної політики управління ресурсами  водно-болотних угідь. 

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел. Повний обсяг тексту магістерської роботи – 113 сторінок,  
таблиць – 9, рисунків – 6. 

Перелік ключових слів: екологія, економіко-екологічна політика, управління, 
водно-болотні угіддя. 

 
 



  

ANNOTATION 
Master's degree qualifying work on a theme of «Formation of an effective economic and  

environmental policy for managing wetland resources» 
Mammadov Orhan Wahid ogli 

 
Actuality of theme. One of the leading aspects of the formation of conditions for 

prospective economic development is the complex effective use of natural resource potential. 
Wetlands are a key element of a system of natural resources that require rational development. 

The risk of possible consequences of wetland degradation and loss requires new cardinal 
approaches to the formation of management schemes and the use of their natural resource 
potential, economic evaluation of the wetland integral resource, implementation of measures 
related to the Ramsar commitment. conventions, participation in the formation of international 
environmental policy. 

Aim and research tasks. The main purpose of the study is to formulate an effective 
economic and environmental policy for managing wetland resources. 

Achieving this goal led to the need to consider and solve the following problems of 
theoretical and practical nature, namely: 

- to analyze the natural resource potential of wetlands as a factor of economic 
development; 

- to consider organizational and economic principles of management of ecosystem 
services of wetlands; 

- to investigate the directions of management of wetland wetlands. 
A research object is the process of forming an effective economic and environmental 

policy for managing wetland resources. 
The article of research is are the theoretical and scientific and practical principles of an 

effective economic and environmental policy for managing wetland resources. 
Research methods. The theoretical and methodological basis of the study is a systematic 

approach to the study of the fundamental provisions of economic science in the formulation of an 
effective economic and environmental policy of wetland resources management. 

Information and reference base of the research are scientific works of domestic and 
foreign scientists on formation of effective economic and ecological policy of management of 
wetland resources, periodicals, Internet - resources, results of personal observations of the 
author. 

Results, their novelty, theoretical and practical value. The master's work analyzes the 
natural resource potential of wetlands as a factor of economic development, examines the 
organizational and economic principles of management of ecosystem services of wetlands, 
investigates the areas of management of natural wetland complexes. 

Recommendations are in relation to drawing on the results of work with pointing of 
industry of application. The formulated and substantiated provisions and recommendations can 
be applied to further study the formation of an effective economic and environmental policy for 
managing wetland resources. 

Structure and volume of work. Work consists of entry, three divisions, conclusions, list 
of the used sources. A complete volume of text of master's degree work is 113 pages,  tables - 9, 
pictures - 6. 

Key words: ecology, economic and environmental policy, management, wetlands. 
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ВСТУП 

 

Одним з провідних аспектів формування умов перспективного 

економічного розвитку є комплексне ефективне використання природно-

ресурсного потенціалу. Водно-болотні угіддя являються ключовим 

елементом системи природних ресурсів, що вимагають раціонального 

освоєння.  

Небезпека можливих наслідків деградації і втрати водно-болотних 

угідь вимагає нових кардинальних підходів до формування схем управління і 

використання їх природно-ресурсного потенціалу, економічної оцінки 

інтегрального ресурсу водно-болотних угідь, реалізації заходів, пов'язаних із 

зобов'язаннями в рамках Рамсарської конвенції, участі в процесі формування 

міжнародної політики природокористування (Зустріч на вищому рівні 

«Планета Земля», Ріо-де-Жанейро - 1992 р., Всесвітній саміт по питанням 

стійкого розвитку, Йоганнесбург - 2002 р. та ін.).  

Важливу роль в збереженні водно-болотних угідь можуть зіграти 

економічний механізм. Вивчення економічних аспектів збереження та 

управління водно-болотними угіддями є новим напрямком в такій молодій 

гілці економічної науки як економіка природокористування. У світі серед 

провідних авторів в цьому напрямку найбільш відомі G.Acharya, E.Barbier, 

I.Bateman, R.Constanza, D.Pearce, R.Turner і ін. Інтерес представляють 

розробки та публікації міжнародної неурядової організації Wetlands 

International. Увага до економічних проблем збереження водно-болотних 

угідь сьогодні не тільки теоретична. Глобальним Екологічним Фондом, 

Світовим Банком, урядами різних країн і багатьма громадськими і науковими 

організаціями реалізуються проекти, для яких оцінка деградації водно-

болотних угідь, їх економічної цінності, витрат на їх збереження абсолютно 

необхідні в плані прийняття практичних рішень за варіантами того чи іншого 

економічного розвитку . 



  

Економіко-екологічні підходи до вирішення питань використання 

природно-ресурсного потенціалу (ПРП), а також напрями охорони і 

раціонального використання природного довкілля, у тому числі територій, 

що включають водні об'єкти, розглянуті в цілому ряді робіт відомих учених: 

М.Т. Мелешкіна, Б.В. Буркинського, В. Н.Степанова, Б.М.Данилішина, М.И. 

Долишнєго, О.Ф. Балацького, Л.Г.Мельника, С.К.Харичкова, В.Г.Ковальова, 

Н.Г.Ковальової, Н.Ф.Реймерса, В.Я.Шевчука, Ю.Одума, B.Commoner і 

G.Teyl. Найбільш загальні питання збереження, відновлення і ефективного 

використання водно-болотних угідь освячені в роботах, виданих під егідою 

Рамсарського бюро : С. Rubec і D.Blasco. Ряд міжнародних інститутів - RIZA, 

Нідерланди (W.Iedema, Jeroen C.J. van Vetten), Auen - Institut, Німеччина (G. 

Rast) - здійснюють дослідження, присвячені окремим ВБУ.  

Для розвитку економіки збереження водно-болотних угідь 

перспективними напрямками є: 

- аналіз основних економічних причин деградації водно-болотних 

угідь; 

- адекватна економічна оцінка водно-болотних угідь; 

- оцінка впливу проведеної в країні макроекономічної і секторальної 

політики по збереженню водно-болотних угідь; 

- розробка економічних механізмів і інструментів стимулювання 

збереження водно-болотних угідь (податки, платежі, екологічні фонди, 

екологічне страхування та ін.). 

В магістерській кваліфікаційній роботі розглянуто природно-ресурсний 

потенціал водно-болотних угідь як фактор економічного розвитку, 

проаналізовано еколого - економічний стан функціонування водно-болотних 

угідь, розглянуто організаційно-економічні засади управління екосистем 

ними послугами водно-болотних угідь, екосистемні принципи управління 

водно-болотними угіддями, проаналізовано перспективні напрями 

управління природно-господарськими комплексами водно-болотних угідь. 

 



  

ВИСНОВКИ 
 
 

На основі досліджень, виконаних в рамках даної магістерської роботи, 

можна зробити наступні висновки. 

 1. Важливість водних ресурсів для майбутнього людства визначає 

необхідність усебічного розвитку і вдосконалення економічних механізмів 

управління водно-болотяними угіддями. 

Найважливішим аспектом формування перспективного розвитку 

економіки є ефективне використання резервів невідновних ресурсів - у тому 

числі і природних багатств країни, до яких відносяться ресурси водно-

болотних угідь. Природно-ресурсний потенціал водно-болотних угідь 

являється виключно важливим ресурсом розвитку національної економіки, 

порівнянним за своїм значенням із земельними ресурсами і корисними 

копалинами. Ефективне використання водно-болотних угідь, які є народним 

надбанням, нині являється надзвичайно важливим напрямом розвитку 

системи природокористування. 

2. На основі проведеного еколого-економічного аналізу сучасної 

динаміки та тенденції використання водно-болотних угідь у світовому та 

національному вимірі, визначено, що деградація та втрата водно-болотних 

угідь та їх послуг здійснюється сьогодні більш високими темпами, ніж такі ж 

процеси в інших екосистемах. 

3. Водно-болотні угіддя та екосистемні послуги, які останні надають 

широкому загалу користувачів, є невід’ємною складовою функціонування 

багатьох галузей народного господарства. Безпосередньо потік вигід, 

забезпечений ВБУ, використовують водне господарство, сільське та лісове 

господарства, енергетична галузь, рекреація та туризм, сфера охорони 

здоров’я та інші. Будь-які зміни екологічних функцій, компонентів та умов 

діяльності водно-болотних угідь обумовлюють зміну цінності екосистемних 

послуг та, як наслідок, зниження ефективності функціонування бенефіціарів 

та стейкхолдерів послуг цих екосистем. 



  

4. За останні три десятиліття відбулося швидке збільшення попиту на 

екосистемні послуги, що ускладнюється серйозною деградацією здатності 

екосистем забезпечувати ці послуги. Основними передумовами, які 

обумовили такий стан речей та обґрунтували необхідність комплексного 

включення   екосистемних   послуг   до   економічної   системи   є   наступні: 

використання екосистем вище межі їх природного відновлення; недоліки 

традиційного ринкового регулювання природокористування та заходів з 

охорони природи, низька ефективність методу «забруднювач платить»; 

зростання попиту на продовольство, матеріальні ресурси та енергію; 

збільшення кількості та зміна структури населення; зміна клімату; 

посткризові проблеми розвитку більшості країн світу: обмеження 

фінансування природоохоронної діяльності, або фінансування за залишковим 

принципом; низька екологічна ефективність окремих технологій виробництва 

та господарювання; зростання рівня споживання населення; забруднення 

природного середовища; збільшення кількості чужорідних видів. Вирішення 

зазначених проблем лежить в економічній площині, яку доцільно 

реалізувати на основі трансформації системи інтересів економічних суб’єктів 

і зміні механізмів мотивації та модернізації системи управління 

екосистемними послугами. 

5. Незважаючи на зазначені дискусійні положення, імплементація 

принципів та механізмів екосистемних послуг в управління водно-болотними 

угіддями на різних ієрархічних рівнів господарювання в Україні, є 

актуальною та має перспективи:  

- швидке опанування міжнародного досвіду використання 

екосистемних принципів у механізмах управління водно-болотними угіддями 

та адаптування їх до особливостей української економіки; 

- залучення наукового та експертного середовища для систематизації 

екосистемних принципів управління екосистемними послугами ВБУ та 

визначення потенціалу його адаптації в Україні; 



  

- формування комплексного стратегічного підходу до впровадження 

механізмів управління екосистемними послугами ВБУ;  

- підвищення рівня розуміння з боку органів державної та місцевої 

влади, підприємств, населення щодо сутністно-змістовної основи 

екосистемних послуг ВБУ, а також доцільності впровадження механізмів їх 

дії в Україні. 

6. Формування ефективної економіко-екологічної політики у сфері 

стійкого використання інтегрального природно-ресурсного потенціалу 

водно-болотних угідь повинне базуватися на розумінні системи управління 

ресурсами водно-болотних угідь як єдиної економіко-екологічної системи, на 

інноваційних принципах управління природокористуванням, представлених 

як єдиний комплекс науково-дослідних і науково-практичних підходів.  
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