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ВСТУП 

 

На Кліматичному саміті ООН в м. Мадрид делегати майже із 200 країн 

світу досягли згоди з ключового питання про посилення глобальних заходів 

щодо стримування викидів двоокису вуглецю. В підсумках особливий акцент 

було зроблено на необхідності усунення розриву між науково 

обґрунтованими пропозиціями щодо запобігання небезпечної зміни клімату і 

нинішнім його станом1. На наш погляд, не випадково саме на цій позиції 

наголошує світова спільнота, адже аналогічна ситуація щодо нехтування 

науковими здобутками у процесі прийняття управлінських чи політичних 

рішень стосується й багатьох інших екологічних питань.  

Безпосередньо це пов'язується із проблематикою імплементації 

екосистемного підходу в теорію та практику господарювання, надзвичайно 

важливого для України з огляду на те, що “метою державної екологічної 

політики є досягнення доброго стану довкілля шляхом запровадження 

екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку 

України з метою забезпечення конституційного права кожного громадянина 

України на чисте та безпечне довкілля, впровадження збалансованого 

природокористування і збереження та відновлення природних екосистем”2. 

Проте у вітчизняних фахових джерелах дотепер недостатньо досліджені 

проблеми збалансування економічного, соціального та екологічного стану 

суспільства з позицій екосистемного підходу, що впродовж останніх років 

застосовується як базовий у наукових розробках і практичних проєктах 

далекого зарубіжжя. 

Водночас спостерігається суспільний прогрес у розумінні критично 

важливого значення якісних екосистем як структурних складових 

природного капіталу та наданих ними благ і послуг для благополуччя 
                                                
1 McGrath M. (2019). COP25: Longest climate talks end with compromise deal [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу :https://www.bbc.com/news/science-environment-50799905. 
2 Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 
2030 року : Закон України № 2697&VIII від 28.02.2019 р. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/269719. 

https://www.bbc.com/news/science-environment-50799905
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населення й функціонування національної економіки. Доречно нагадати, що 

внесками екосистемних послуг у загальний добробут є вигоди або доходи, які 

отримують споживачі цих послуг у вигляді, наприклад, економічного 

прибутку від природогосподарської діяльності, продовольчого постачання, 

оздоровлення населення, культурологічного та естетичного задоволення, 

нових знань. Одночасно зростає усвідомлення громадської потреби у 

збалансованій регуляції навколишнього природного середовища для 

забезпечення нормального суспільного відтворення як однопорядкової серед 

інших базових соціально-економічних потреб, особливо вагомої на тлі 

повсюдного посилення антропогенного навантаження на екосистеми та 

скорочення їх продуктивності внаслідок детеріорації . 

Необхідність розв’язання теоретичних і практичних проблем 

стримування руйнування природних комплексів, продукованих ними 

екосистемних функцій та послуг, скорочення біорізноманіття, що мають 

неоціненне значення як для належного функціонування навколишнього 

природного середовища, так й економічного та соціального розвитку, 

надзвичайно актуалізує тематику дослідження збитків від забруднення 

довкілля з позицій екосистемного підходу. 

Що ж заважає запровадженню екосистемного підходу в методологію та 

методичне забезпечення процесу оцінювання економічного збитку від 

забруднення навколишнього природного середовища? Які заходи необхідні 

для визначення агрегованого показника завданого економічного збитку від 

забруднення навколишнього природного середовища на підставі 

екосистемного підходу? Відповідь на ці та інші запитання міститься у 

запропонованих результатах дослідження, узагальненнях і рекомендаціях, 

викладених у монографії.  

Оскільки спеціалізованих зарубіжних і вітчизняних публікацій щодо 

проблематики екосистемних засад оцінювання збитків від забруднення 

навколишнього природного середовища взагалі немає, слід особливо 

наголосити на тому, що монографія вперше репрезентує її в економічній 
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літературі, і вже цей факт свідчить про новизну викладених наукових 

результатів, більшість з яких також уперше виноситься на розсуд фахівців.  

Серед них насамперед блок авторських розробок теоретико-

методологічних основ однієї з найменш досліджених базових складових 

збитків від забруднення довкілля − збитків унаслідок детеріорації 

екосистемних товарів і послуг. У цьому блоці послідовно розкривається 

теоретико-методологічне підґрунтя екосистемного підходу та інноваційного 

методу екосистемного оцінювання, структуризація економічного збитку від 

забруднення навколишнього природного середовища за екосистемними 

об’єктами, параметризація вартісного виміру економічного збитку від 

погіршення/знищення екосистемних товарів і послуг, інших нерозроблених 

або недостатньо вивчених питань, дотичних до окресленої проблематики. 

Також уперше здійснено розрахунок орієнтовної вартості екосистемних 

послуг басейну річки Дніпро в межах України, у тому числі Київської 

області. При цьому виявлено перевищення вартості послуг екосистем області 

(як регіону басейну середньої течії Дніпра) над величиною регіонального 

валового продукту в 2 рази за однаковий часовий період. Тим самим 

доведена традиційно звична недооцінка економічною наукою та практикою 

господарювання вагомого внеску екосистемних послуг у людський добробут, 

а отже, неврахування його і при визначенні збитків від детеріорації цих 

послуг унаслідок негативної антропогенної діяльності, що значно зменшує 

фактичну суму реально завданої шкоди екосистемам. 

Безумовний науковий інтерес, на думку авторів, має викликати вперше 

досліджений у фаховій вітчизняній літературі блок теоретико-

методологічних засад визначення збитків, завданих водним екосистемам від 

негативних наслідків господарювання з урахуванням напрямів формалізації 

та параметризації їх вартісного виміру на основі екосистемного підходу, та 

блок екосистемного оцінювання збитків, заподіяних нераціональним 

використанням та забрудненням природних комплексів на місцевому рівні. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
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Практична цінність репрезентованої колективної роботи полягає в 

деталізованому розкритті сучасного механізму екологічної компенсації як 

цілісної структури та, зокрема, змістовних ознак формування специфічних 

компенсаційних механізмів відшкодування збитків від погіршення/знищення 

екосистемних послуг, забруднення водних екосистем, заподіяної шкоди 

довкіллю відходами і екосистемам на місцевому рівні в умовах 

децентралізації врядування та поглиблення державно-приватного 

партнерства.  

Проведене дослідження цієї все ще малорозробленої проблематики в 

українському науковому просторі та у форматі практики екологічного 

менеджменту слугувало науковим підґрунтям для комплексу пропозицій з 

удосконалення вітчизняної інституціонально-регуляторної бази оцінювання 

збитків від забруднення навколишнього природного середовища з 

урахуванням екосистемного підходу та зарубіжного досвіду управління 

природокористуванням.  

Авторами окремих частин монографії є: д.е.н., проф. О. О. Веклич 

(вступ; підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6; додатки; висновки – у 

співавторстві); к.е.н., с.н.с. В. М. Колмакова (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6; висновки – у співавторстві); к.е.н., с.н.с. О. М. Кобзар (підрозділи 3.1, 

3.2, 3.3; висновки – у співавторстві); к.е.н., с.н.с. І. В. Патока (підрозділи 4.1, 

4.2, 4.3, 4.4, 4.5; висновки – у співавторстві).  

Автори розуміють необхідність поглиблення започаткованого ними 

дослідження і будуть щиро вдячні за відгуки та пропозиції, сподіваючись, що 

представлений дослідно-аналітичний матеріал становить оригінальний 

науковий доробок у розв’язання складної проблеми оцінювання 

екосистемних послуг з метою створення науково вірогідної основи для 

прийняття більш обґрунтованих і достовірних практичних рішень при 

формуванні та реалізації місцевої, регіональної, державної соціально-

економічної й екологічної політики. 
 


