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П Е Р Е Д М О В А 

 

Екосистема як середовище існування живих організмів, що завдяки 

біологічним відносинам та регулярній взаємодії впливають одне на одного, 

підтримуючи динамічну рівновагу і здатність адаптуватися до змін, є 

структурною складовою навколишнього середовища та ключовим об‘єктом 

управління природокористуванням на локальному рівні. Екосистемний 

підхід до природокористування передбачає врахування при плануванні і 

здійсненні господарської діяльності складних біологічних відносин всередині 

екосистеми, усвідомлення спроможності цих відносин позитивно впливати 

на стан, продуктивність екосистеми і виконання нею важливих екологічних 

та економічних функцій.  

Екосистемний актив територіальних громад є однією з найважливіших 

характеристик їх природно-ресурсного потенціалу. Комплексне оцінювання 

такого активу на основі удосконалених та адаптованих до поточних умов 

методів є передумовою забезпечення його сталого використання та 

впровадження екосистемного підходу у практику управління на місцевому 

рівні. У представленому виданні таке оцінювання здійснено на основі 

визначення поточної вартості окремих послуг екосистем з урахуванням 

можливих негативних впливів на їх стан та функції. Результати оцінювання 

екосистемних активів територіальних громад доцільно враховувати під час 

розробки стратегій їх соціально-економічного розвитку, планування 

надходжень до місцевих бюджетів, а також реалізації заходів, спрямованих 

на збереження навколишнього природного середовища.  
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