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Управління природно‐заповідними територіями Полісся України на основі міжнародного досвіду
У забезпеченні сталого розвитку важливе значення відіграють природоохоронні території з різними функціями та режимами
охорони, серед яких найважливіше місце займають природно-заповідні території та природно-заповідні об’єкти, які
формують природно-заповідний фонд. Система менеджменту природно-заповідного фонду України на сьогодні пов’язана з
великою кількістю проблем і недоліків. Авторами досліджено досвід ефективного управління аналогічними установами в
інших країнах, а саме національними природними та регіональними ландшафтними парками. Намічено основні перспективи
розвитку системи природно-заповідних територій України відповідно до міжнародних стандартів та вимог. Окреслено
інноваційні інструменти збереження біорізноманіття територіями й об’єктами. Запропоновано комплекс заходів щодо
підвищення ефективності системи управління природно-заповідними територіями на основі кращого міжнародного досвіду
(встановлення нормативів витрат держбюджетного фінансування, страхування, застосування геоінформаційних технологій,
грантових проектів і програм, адаптивного управління, реструктуризації управління, вдосконалення організаційної
структури, ефективної системи платних послуг і т.д.).
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Управление природно‐заповедными территориями Полесья Украины на основе международного опыта
В обеспечении устойчивого развития важное значение играют природоохранные территории с различными функциями и
режимами охраны, среди которых важное место занимают природно-заповедные территории и природно-заповедные
объекты, которые формируют природно-заповедный фонд. Система менеджмента природно-заповедного фонда Украины на
сегодня связана с большим количеством проблем и недостатков. Авторами исследовано опыт эффективного управления
аналогичными учреждениями в других странах, а именно национальными природными и региональными ландшафтными
парками. Намечены основные перспективы развития системы природно-заповедных территорий Украины в соответствии с
международными стандартами и требованиями. Определены инновационные инструменты сохранения биоразнообразия
территориями и объектами. Предложен комплекс мероприятий по повышению эффективности системы управления
природно-заповедными территориями на основе лучшего международного опыта (установление нормативов расходов
госбюджетного финансирования, страхования, применение геоинформационных технологий, грантовых проектов и
программ, адаптивного управления, реструктуризации управления, совершенствования организационной структуры,
эффективной системы платных услуг и т.д.).
Ключевые слова: природные заповедники, опыт управления, финансирование, природный резервный фонд.
JEL Classіfіcatіon: F01, F36, Q39.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons AttributionNonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и воспроизведение,
запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует присутствия соответствующей ссылки на
оригинальную версию статьи.

