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У статті розроблено наукові пропозиції щодо комплексної оцінки екосистемних активів
територіальних громад, пов’язаних із водою, за двома ключовими напрямами: 1) до центральних
органів виконавчої влади; 2) до органів місцевого самоврядування. Пропозиції до центральних
органів влади включають загальні та спеціальні підходи. Розробка блоку загальних пропозицій
спрямована на формування відповідного інституційного середовища, яке передбачає впровадження
наукових підходів щодо комплексного оцінювання екосистемних активів, пов’язаних із водою, в
управлінську практику на всіх рівнях природогосподарювання. Спеціальні підходи передбачають
пропозиції щодо розширення чинної Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом за рахунок
включення до неї директив ЄС ((ELD, 2006/11/ЄС), (ELD, 96/61/ЄС), (ELD, 2004/35/EC)); ухвалення
спеціального Закону України «Про оцінювання екосистемних активів території»; внесення змін
до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Пропозиції до органів місцевого самоврядування передбачають два послідовні кроки: а) алгоритмізацію вартісного оцінювання екосистемних послуг, які продукуються активами, пов’язаними з водою, за допомогою застосування
комбінаторики відповідних методів оцінювання; б) впровадження вартісного оцінювання внеску
екосистемних активів, пов’язаних із водою, як окремої складової сукупного місцевого екосистемного активу певної територіальної громади за допомогою методу розрахунку чистої поточної
вартості (net present value — NPV) базових екосистемних активів. Інтегральним результатом
дослідження є Дорожня карта комплексного оцінювання екосистемних активів територіальних
громад, пов’язаних із водою, яка акцентує на точках гальмування, розкриває й деталізує ключові
орієнтири інституційного забезпечення оцінювання екосистемних активів на державному та
місцевому (територіальної громади) рівнях. Подальші дослідження мають перспективи в таких
напрямах: формування комплексного стратегічного екосистемного підходу до запровадження оцінювання екосистемних активів на державному та місцевому рівнях; розвиток та запровадження
ефективних методичних підходів до оцінювання екосистемних активів, пов’язаних із водою, для
формування інвестиційної привабливості території за рахунок підвищення ефективності використання місцевих водних ресурсів як екосистемних активів сталого просторового розвитку.
Ключові слова: екосистемний підхід, екосистемні послуги, водні екосистеми, комплексна
оцінка, територіальна громада.

ВСТУП
У «Доповіді про глобальну оцінку біорізноманіття та екосистемних послуг» зазначається, що в загальному обсязі показників, які
використовуються територіальними громадами,
72 відсотки вказують на негативні тенденції в
природі, які визначають засоби до існування і
благополуччя на місцях [1]. Така ситуація актуалізує проведення спеціальних досліджень
щодо вартісного оцінювання екосистемних
активів та послуг, що ними продукуються.

Ключовою ідеєю, яка визначає стратегію дій у
процесі оцінювання екосистемних активів територіальних громад, є підвищення інвестиційної
привабливості та добробуту місцевих спільнот,
що створює передумови для формування й розвитку моделі нової економіки на екосистемних
засадах. У цьому контексті зростає роль адаптації національного екологічного законодавства
до європейського, зокрема після отримання
Україною статусу кандидата до Європейского
Союзу, що пов’язано з вирішенням цілої низки
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організаційних, кадрових, фінансових, методологічних, інформаційних, наукових питань
тощо. Така ситуація сприятиме підвищенню
рівня наукового забезпечення розробки концепцій, стратегій, програм, планів місцевого
розвитку шляхом визначення можливого економічного внеску екосистемних активів у добробут
місцевої спільноти. При цьому особливе місце
відводиться проблемі підвищення ефективності
оцінювання екосистемних активів територіальних громад, пов’язаних із водою, з причини її
малодослідженості. Отже, актуальність розробки наукових засад оцінювання екосистемних
активів, пов’язаних із водою, та екосистемних
послуг, які ними продукуються, обумовлена
потребами територіальної громади мати чітке
уявлення про взаємодію місцевих чинників навколишнього середовища, зокрема водних екосистем, та їх впливу на підвищення людського
добробуту у процесі природогосподарювання в
інтересах місцевої спільноти.
Мета роботи — розробити наукові пропозиції щодо підвищення ефективності оцінювання екосистемних активів територіальних
громад, пов’язаних із водою.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний науковий внесок у дослідження
загальних проблем концепції екосистемних послуг, зокрема їх економічної оцінки, зроблено
в низці праць таких зарубіжних і вітчизняних
учених, як: Х. Делі, Дж. Фарлея, Р. Констанци,
Т. Оші, С. Бобильова, О. Варапаєва, О. Веклич,
О. Врублевської, Т. Горобченка, І. Дегтярьової,
Н. Дегтярь, Л. Загвойської, В. Захарова, Т. Кулешника, Н. Луців, О. Маценко, Л. Мельника,
Є. Мішеніна, Т. Могиленець, В. Нестерова,
Ю. Несторяка, О. Нєвєрова, Р. Перельота,
Н. Олійника, І. Соловія, І. Сотник, П. Тархова,
О. Фурдичка. Н. Шапочки, В. Юрак та ін. Різні аспекти вартості екосистемного капіталу у
складі природного багатства ґрунтовно дос
ліджувалися у працях І. Уайта, О. Янга, І. Деревяго, О. Нєвєрова, І. Бистрякова, Д. Клинового
та ін.
Європейський досвід збалансованого розвитку об’єднаних територіальних громад ґрунтовно досліджено фахівцями Інституту агроекології і природокористування НААН [2]. За
результатами опрацювання інформативних
джерел (наявних офіційних документів міжнародних установ та організацій, зокрема міжнародного екосистемного обліку [3], низки наукових публікацій за відповідною тематикою
(Думнова А.Г., Рибальського Н.Г., Конюшкова О.Л., Розенберга А.Г., Юрак В.В., Дегтярь Н.
та ін.) зроблено акцент на необхідності вивчення
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кращих зразків сучасного міжнародного досвіду
вартісного оцінювання екосистемних активів
територіальних громад. Уперше в Україні спе
ціальне дослідження цієї проблеми було виконано фахівцями ДУ ІЕПСР НАН України [4].
Проте за результатами пошуку відповідних напрацювань у фаховій літературі, які б містили
дослідження та пропозиції центральним органам виконавчої влади щодо реформування системи екологічного управління на екосистемних
засадах із урахуванням загальних процесів децентралізації та євроінтеграції, виявлено повну
відсутність належних публікацій (за винятком
[5]). Тому надалі викладений матеріал у статті
ґрунтується на результатах вищезазначеного
новаторського дослідження загальних проблем
оцінювання екосистемних активів теоретикоприкладного характеру.
МАТЕРІАЛИ
ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Методологічним та теоретичним підґрунтям дослідження є ключові положення сучасної
економічної теорії, економіки природокористування та сталого розвитку, міжнародного
екосистемного обліку, інституціональної та неоінституціональної теорій. Для досягнення поставленої мети застосовано низку сучасних методів, а саме: абстрактно-логічний, включаючи
прийоми аналізу й синтезу, індукції та дедукції,
узагальнення — для огляду інформаційних
джерел, уточнення сутності понять і категорій,
вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду
в контексті екосистемного підходу; системного
аналізу — для цілісного сприйняття об’єкта
дослідження, зокрема водних екосистем, та
комплексного аналізу зв’язків між елементами;
екосистемного обліку — для достовірності оцінювання екосистемних активів, пов’язаних із
водою й підвищення ефективності одержаних
результатів.
РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Оцінка спектру взаємозв’язків екосистемних послуг води найкоректніше розкривається
за допомогою терміну «екосистеми, пов’язані з
водою», який запропоновано в рекомендаціях
Європейської комісії, що стосуються плати за
послуги екосистем [6]. Так, згідно з цим документом, термін «екосистемні послуги, пов’язані
з водою» включає наступні елементи: регулювання стоку і запасів води; підвищення якості
поверхневих і ґрунтових вод; поліпшення інфільтрації води, сприяння накопиченню води у
ґрунті і поповненню ґрунтових вод; зниження
ерозії і ймовірності зсувів; стабілізація річкових берегів і прибережних ліній; запобігання
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повеням і пом’якшення їх наслідків тощо. При
цьому окремим блоком виділяються послуги
культурного характеру.
Екосистемні активи, пов’язані з водою
представляють просторово обмежений, специфічний тип екосистеми, що включає всі необхідні біотичні та абіотичні компоненти для
спільного функціонування та забезпечення
екосистемних послуг [7].
Методологію оцінки екосистемних послуг,
пов’язаних із водою, запропоновано в Керівному документі Глобального екологічного фонду
(ГЕФ) з економічної оцінки екосистемних послуг («Economic Valuation of «wet» ecosystems»),
а саме:
• виділення екосистем, пов’язаних із водою,
послуги яких будуть оцінюватися;
• визначення розмірів території, на якій розташовані дані водні екосистеми;
• визначення екосистемних послуг, що потенційно поставляються цими водними екосистемами;
• пошук достовірної інформації про обсяг послуг, що поставляються і їх можлива оцінка
[8].
Отже, керуючись вищезазначеними документами [6–8] та базовими положеннями
міжнародних офіційних документів екологоекономічного обліку, зокрема, останньої версії
[9], пропонуємо наукові пропозиції щодо комплексної оцінки екосистемних активів територіальних громад, пов’язаних із водою, за двома ключовими напрямами: а) до центральних
органів виконавчої влади України; 2) до органів
місцевого самоврядування. Пропозиції до цент
ральних органів влади включають два блоки:
загальні та спеціальні.
Загальні пропозиції до центральних
органів влади щодо наукового обґрунтування комплексної оцінки екосистемних активів
територіальних громад, пов’язаних із водою,
включають наступні напрями:
по-перше, на законодавчому рівні розробити й затвердити організаційну структуру
і функціональну схему запровадження екосистемного принципу управління (наприклад,
Дорожню карту комплексного оцінювання
екосистемних активів територіальних громад,
пов’язаних із водою);
по-друге, розробити й затвердити відповідні нормативно-правові акти, що забезпечують
реалізацію екосистемного підходу, які враховують сучасні євроінтегративні нормативноправові документи з цієї проблематики;
по-третє, розробити методичне забезпечення оцінювання екосистемних активів,
пов’язаних із водою, яке можна представити у
вигляді алгоритму із наступних п’яти блоків:

• перший — передбачає розгляд сутності й
диференційованих складових екосистемних
активів, пов’язаних із водою із позицій екосистемного підходу;
• другий — визначає методологію ідентифікації
комплексу екосистемних послуг, пов’язаних
із водою, які можуть надаватися виявленими
екосистемнимих активами в межах просторових утворень;
• третій — орієнтований на дослідження інтеграційних процесів, пов’язаних із вивченням
комбінаторики екосистемних послуг і системної взаємодії територіальних просторів;
• четвертий — передбачає обґрунтування
моделі відтворення екосистемних активів,
пов’язаних із водою у формальному вигляді з
перспективою параметризації їх складових;
• п’ятий блок — стосується виявлення методів,
які застосовуються для їх вартісного виміру
та вирішення питань фінансово-економічного
врегулювання й визначення інноваційних
шляхів сталого просторового розвитку місцевих спільнот [10];
по-четверте, розробити стратегічні підходи щодо активізації інвестиційної діяльності управлінської інфраструктури по басейнах
основних річок України;
по-п’яте, створити ефективні важелі економічного регулювання водних відносин, що
відповідають ринковим умовам та розробити
компенсаційні механізми відшкодування втрачених екосистемних послуг води;
по-шосте, розробити систему оціночних
індикаторів активів сталого просторового розвитку територій, яка дозволятиме об’єктивно
відстежувати зміни в еколого-економічній ситуації водних екосистем і приймати адекватні
управлінські рішення на місцях.
Спеціальні пропозиції:
1) розширення чинної Угоди про асоціацію
України з Європейським Союзом за рахунок
включення до неї наступних директив ЄС, а
саме: «Про забруднення, спричинене деякими небезпечними речовинами, що скидаються
до водного середовища Співтовариства» (ELD,
2006/11/ЄС); «Щодо всеохоплюючого запобігання
і контролю забруднень» (ELD, 96/61/ЄС); «Про
екологічну відповідальність» (2004/35/EC);
2) ухвалення спеціального Закону України
«Про оцінювання екосистемних активів території»;
3) внесення змін до Закону України «Про
стратегічну екологічну оцінку» [11] та внесення змін до інших законодавчих і нормативних
документів, пов’язаних із запровадженням вищезазначених пропозицій (детальніше [5]).
Пропозиції до місцевих органів самоврядування. У контексті підвищення ефек-
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тивності вартісного оцінювання екосистемних
активів, пов’язаних із водою, на місцевому рівні
територіальним громадам пропонується методологія, алгоритм якої передбачає два послідовні
кроки:
• п о-перше, алгоритмізацію вартісного оцінювання екосистемних послуг, які продукуються активами, пов’язаними з водою, за
допомогою застосування комбінаторики відповідних методів оцінювання;
• по-друге, впровадження вартісного оцінювання внеску екосистемних активів, пов’язаних
із водою, як окремої складової сукупного
місцевого екосистемного активу певної територіальної громади.
За першим напрямом вартісного оцінювання екосистемних послуг, які продукуються
активами, пов’язаними з водою, доцільною є
їх ідентифікація за найбільш типовими ви-

дами (поставка води на зрошення; забір води
для питного водопостачання; регулювання
клімату та очищення води; аматорська риболовля) за допомогою використання комбінаторики запропонованих методів (ринкових цін,
суб’єктивних оцінок, передачі вигід), відповідних формул та показників (табл. 1).
За другим напрямом, що передбачає
оцінювання внеску екосистемних активів,
пов’язаних із водою, як окремої складової сукупного місцевого екосистемного активу територіальної громади, пропонується застосування
методу розрахунку чистої поточної/приведеної
вартості (ЧПВ) (net present value — NPV) [13].
Запропоновану методологію було апробовано у процесі оцінювання водних екосистемних
активів та послуг, що ними продукуються, на
прикладі с. Семенівка Благодатненської ОТГ
Первомайського району Миколаївської обласТаблиця 1

Комплексне оцінювання екосистемних послуг, пов’язаних із водою
№
з/п

1

2

3

4

Екосистемні
послуги

Поставка води
на зрошення

Методи

Метод
ринкових цін

Метод
Забір води
ринкових цін.
для питного
Метод
водопостачання суб’єктивних
оцінок

Регулювання
клімату та
очищення води

Метод
передачі
вигід

Аматорська
риболовля

Метод
ринкових цін.
Метод
суб’єктивних
оцінок

Формула

Показники

Z1 = S · V · Pm

Z1 — вартість екосистемної послуги
«поставка води на зрошення»,
грн;
S — п лоща зрошуваних земель,
га;
V — обсяги забраної води на зрошення, м3 на 1 га;
Pm — вартість одного м3 води для
зрошення, грн

Z2 = N · P · K · T

Z2 — в
 артість екосистемної послуги
«забір води для питного водопостачання» за рік, грн;
N — норма забору води для питного
водопостачання, л/добу;
Р — вартість одного літра води для
питного водопостачання на
1 особу, грн;
K — кількість населення громади,
чол.;
Т — кількість діб у році (365).

Z3 = Sw · P

Z3 — в
 артість екосистемної послуги
«регулювання клімату та очищення води», євро;
Sw — площа водно-болотних земель,
га;
Р — вартість послуги регулювання
клімату та очищення води із
Депозитарію [12], євро/га/рік

Z4 = Vf · Pf

Z4 — в
 артість екосистемної послуги
«аматорська риболовля», грн;
Vf — о бсяг річного вилову риби,
кг;
Рf — середня ринкова вартість од
ного виду риби, грн.

Джерело: авторська розробка.
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ті [13]. Інтегрованим результатом проведеного
дослідження є Дорожня карта комплексного
оцінювання екосистемних активів, пов’язаних із
водою, у якій акцентовано на точках гальмуван-

ня, розкрито й деталізовано ключові орієнтири
інституційного забезпечення оцінювання екосистемних активів на державному та місцевому
(територіальної громади) рівнях (рис. 1).

Комплексна оцінка екосистемних активів (ЕА)
територіальних громад, пов’язаних із водою

Точка гальмування
Відсутність ін
ституціонально
го середовища
оцінювання ЕА

Відсутність
спеціальної
методичної бази

Відсутність коор
динації у водо
господарських
відносинах

Відсутність
інформаційної
системи для оці
нювання ЕА

Слабкість
державного
регулювання

Інституалізація оцінювання ЕА на державному рівні
Розбудова
інституціонального
каркасу
для запровадження
екосистемного
підходу
та оцінювання ЕА

Удосконалення
чинного законо
давства шляхом
запровадження еко
системного підходу;
ухвалення Закону
України «Про оціню
вання екосистемних
активів території»

Орієнтація
на інтегроване
управління водними
ресурсами за басей
новим принципом,
що передбачає
координацію
водогосподарських
відносин

Імплементація
8 євродиректив
з водного сектору
в рамках Угоди про
асоціацію між
Україною та ЄС, вра
хування директив
2006/11/ЄС,
96/61/ЄС,
2004/35/EC,
2004/35/EC

Удосконалення
екологічного обліку,
створення інформа
ційної інфраструк
тури;
включення показ
ника «екосистемні
активи» (ЕА) як обо
в’язкової складової
до річних націналь
них рахунків

Оцінювання ЕА на місцевому рівні
Застосування методики вартісного оціню
вання ЕА, пов’язаних із водою, за 2 кроками:

1) оцінювання екосистем
них послуг (ідентифікація
за типовими видами еко
системних послуг шляхом
використання комбінато
рики можливих методів,
відповідних формул та по
казників, які нами запро
поновано)

2) оцінювання
екосистемних
активів за до
помогою мето
ду net present
value (NPV)

Імплементація ре
зультатів економіч
ної оцінки ЕА, пов’язаних із водою, в
розробку страте
гічної оцінки ТГ:
розробка Стратегії
та Плану (програми)
соціально-еконо
мічного розвитку;
місцевих спеціаль
них екологічних
програм, Екологіч
ного паспорта тощо

Удосконалення
екологічного об
ліку на місцевому
рівні (картування,
ведення кадастру
екосистемних по
слуг води, розробка
сценаріїв розвитку).
Створення комплек
сної інформаційної
інфраструктури

Імплементація між
народного підходу
IES (Introduction of
ecosystem services
(IES) в рамках про
єкту ValuES у процес
оцінювання ЕА,
пов’язаних із водою

Очікуваний інтегрований результат
Формування теоретико-методологічних засад моделі комплексної оцінки
екосистемних активів (ЕА) територіальних громад, пов’язаних із водою
Рис. 1. Дорожня карта комплексного оцінювання екосистемних активів
територіальних громад, пов’язаних із водою
Джерело: авторська розробка.
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ВИСНОВКИ
Отже, у статті запропоновано наукові підходи щодо комплексної оцінки екосистемних
активів територіальних громад, пов’язаних із
водою, за двома ключовими напрямами: до центральних органів влади та до органів місцевого
самоврядування. Результати економічної оцінки екосистемних активів, пов’язаних із водою,
у практиці природогосподарювання територіальних громад доцільно використовувати при
розробці системи стратегічних та програмних
документів її соціально-економічного розвитку
(Стратегії розвитку територіальної громади,
Плану (програми) соціально-економічного розвитку територіальної громади, інших прогнозних
і програмних документів місцевого розвитку,
Екологічного паспорта територіальної громади
тощо). Загалом науково-практичні рекомендації
щодо підвищення ефективності використання
екосистемних активів як інтегральний резуль-

тат узагальнено в Дорожній карті комплексного
оцінювання екосистемних активів територіальних громад, пов’язаних із водою, яка розкриває точки гальмування, ключові орієнтири
інституційного забезпечення оцінювання екосистемних активів на державному та місцевому
(територіальної громади) рівнях.
Подальші дослідження мають ґрунтуватися
на ключових орієнтирах запропонованої Дорожньої карти комплексного оцінювання екосистемних активів територіальних громад, пов’язаних із
водою, очікуваний інтегрований результат якої,
на нашу думку, сприятиме не лише формуванню
теоретико-методологічних засад моделі комплексної оцінки екосистемних активів, пов’язаних із
водою, але й безпосередньо впливатиме на підвищення інвестиційної привабливості території
за рахунок ефективного використання місцевих
водних ресурсів як екосистемних активів сталого
просторового розвитку.
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The article develops scientific proposals for a comprehensive evaluation of ecosystem assets of territorial communities related to water in two key areas: 1) to the central executive authorities; 2) to local
governments. Proposals to central authorities include general and special approaches. The development
of the block of general proposals is aimed at the formation of an appropriate institutional environment,
which involves the introduction of scientific approaches to the comprehensive assessment of ecosystem
assets related to water, in management practice at all levels of nature management. Special approaches
include proposals to extend the current Agreement on Ukraine’s association with the European Union,
through the inclusion of EU directives ((ELD, 2006/11/EU); (ELD, 96/61/EU); (ELD, 2004/35/EU)); approval of a special Law of Ukraine «On evaluation ecosystem assets of the territory»; amendments to the
Law of Ukraine «On strategic environmental assessment».
Proposals to local governments provide for two successive steps: a) aalgorithmization of valuation
of ecosystem services produced by water-related assets, using the combinatorics of appropriate valuation
methods; b) introduction of valuation of the contribution of ecosystem assets related to water as a separate component of the total local ecosystem asset of a certain territorial community, using the method of
calculating the net present value (NPV) of basic ecosystem assets.
An integral result of the study is the Roadmap for comprehensive assessment of ecosystem assets
of territorial communities related to water, which focuses on braking points, reveals and details the key
guidelines of institutional support for the assessment of ecosystem assets at the state and local (territorial
community) levels.
Further research has prospects in the following areas:
• formation of an integrated strategic ecosystem approach to the introduction of ecosystem asset
valuation at the state and local levels;
• development and introduction of effective methodological approaches to the assessment of waterrelated ecosystem assets to form the investment attractiveness of the territory by improving the efficiency
of local water resources as ecosystem assets of sustainable spatial development.
Keywords: ecosystem approach, ecosystem services, aquatic ecosystems, integrated assessment, territorial community.
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У

країна може стати першою країною світу, яка отримає репарації за шкоду,
нанесену довкіллю. Наразі розробляється механізм для фіксації шкоди
та підрахунку збитків, заподіяних росіянами. У світовій практиці майже
немає прикладів отримання збитків за шкоду довколишньому середовищу
в результаті воєнних дій. За попередніми підрахунками, Росія вже завдала
екологічній системі Україні збитків на сотні мільйонів гривень.
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