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Обґрунтовано необхідність пошуку адекватних підходів до оцінювання 

збитків від забруднення навколишнього природного середовища з метою 
забезпечення ефективної державної екологічної політики. У зв‘язку з цим 
реальна вартісна оцінка втрат на основі систематизованих підходів, а саме 
екосистемного, може стати дієвим інструментом регулювання 
природокористування. Досліджено структуру загального економічного збитку 
від забруднення довкілля твердими відходами та узагальнено особливості його 
параметризації з екосистемних позицій. 

Ключові слова: екосистемний підхід, методи оцінки, збиток, 
природокористування, екосистемні функції, тверді відходи. 

 
The necessity of research of adequate approaches for the assessment of damage 

from environmental pollution with the aim of ensuring effective public environmental 
policy is substantiated. In this regard, a real assessment of damage based on 
systematic approaches, namely, the ecosystem approach, can become an effective 
instrument regulation of nature usage. The structure of the total economic damage 
from the environmental pollution by solid waste is researched. The features of 
parametrization of economic damage in terms of the of the ecosystem approach are 
generalized. 

Key words: ecosystem approach, valuation methods, damage, nature 
management, ecosystem functions, solid waste. 

 
Постановка проблеми. Одним з ключових і найбільш проблемних 

аспектів застосування ефективної практики управління природокористуванням 
є оцінка економічного збитку від забруднення довкілля, що можлива лише за 
умови повного відображення всіх його складових. Сьогодні у світі все більше 
уваги приділяється питанням визначення економічної ролі екосистем як 
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структурних одиниць природного капіталу, зокрема оцінці збитку від деградації 
їх функцій. Достовірність останньої слугує основою для розробки державної 
політики, впливає на господарську діяльність приватного сектору, інвестиційну 
сферу, громадську думку тощо. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Загальні теоретичні 
положення щодо оцінки збитку від забруднення навколишнього природного 
середовища, економічного значення екосистем та їх функцій розглядалися 
такими вітчизняними і зарубіжними вченими, як: С.Н. Бобильов, В.М. Захаров, 
Л.Г. Мельник, О.В. Рюміна, М.А. Хвесик, Є.В. Хлобистов та інші. Проте, 
незважаючи на значну кількість наукових розробок, низка аспектів цієї 
проблеми вивчена недостатньо. 

Метою статті є аналіз збитку від деградації екосистеми на прикладі 
забруднення твердими відходами, визначення його складових та особливостей 
оцінювання. 

Виклад основного матеріалу. Серед джерел забруднення довкілля в 
нашій державі одним з найбільш суттєвих вважають тверді відходи, котрі 
відповідно до Закону України «Про відходи» визначаються як «залишки 
речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у 
подальшому використовуватися за призначенням» [1]. Актуальність зазначеної 
проблеми відображено у низці вітчизняних нормативно-правових документів. 
Так, Радою національної безпеки і оборони України у своєму рішенні «Про 
комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та 
державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні» було 
визнано «недостатньо ефективною діяльність Кабінету Міністрів України із 
забезпечення проведення державної політики у сфері поводження з відходами, 
впровадження дієвих механізмів державного регулювання у цій сфері» [2]. 

Сьогодні в нашій державі найбільш дієвим механізмом у сфері охорони 
навколишнього природного середовища вважається економічний, ефективність 
якого спирається на адекватну оцінку економічного збитку. З позицій 
ухвалення управлінських рішень ключовими аспектами під час оцінювання 
втрат внаслідок забруднення твердими відходами є: виявлення їх загального 
масштабу (місцевий, локальний, регіональний, державний); встановлення 
збитку від втручання, що впливає на стан екосистеми (зокрема, під час 
стратегічної екологічної оцінки, оцінки впливу на довкілля, планування, 
страхування, відбору інвестиційних проектів тощо); аналізу динаміки, якісного 
та кількісного розподілу завданої шкоди (між територіальними громадами, 
окремими групами населення); визначення розміру та потенційних джерел 
компенсації збитку, реалізації на практиці принципу «забруднювач платить» 
тощо.  

У низці вітчизняних нормативно-правових документів [3–6] містяться 
методичні підходи до оцінювання втрат за структурними елементами довкілля 
(водні, земельні ресурси, атмосферне повітря тощо) внаслідок забруднення 
твердими відходами, котрі певною мірою враховують зазначені вище фактори 
формування їх розміру. Огляд відповідної науково-методичної бази свідчить 
про відсутність екосистемного підходу до оцінювання вказаних збитків, який 
базується на «застосуванні відповідних наукових методологій, що охоплює всі 
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рівні біологічної організації, включаючи основні структури, процеси, функції і 
взаємодію між організмами і навколишнім середовищем» [7, с. 41].  

Виділяють чотири функції природного капіталу: ресурсна – залучення 
природних ресурсів до виробництва товарів і послуг; регулююча – 
екосистемні / екологічні послуги, пов’язані із забезпеченням різних видів 
регулюючих функцій: асиміляція забруднень і відходів, регулювання клімату і 
водного режиму, озоновий шар тощо; так звані духовні екологічні послуги, 
пов’язані з естетичними, етичними, моральними, культурними, історичними 
аспектами; забезпечення здоров’я людини (є новою в економічній науці, 
похідною від перших трьох функцій, однак може бути виділена й окремо) [8, 
с. 8]. 

Оцінювання параметрів зазначених величин може проводитися за 
окремими функціями та як синергетичного ефекту від функціонування 
екологічної системи в цілому. Обчислення збитків унаслідок погіршення або 
втрат функцій екосистем може спиратися на окремі підходи, один з яких 
передбачає відсутність взаємозв‘язку між розрахунковими величинами такого 
збитку, тобто вони визначаються за окремими схемами; інший – пропорційність 
між обсягами завданої шкоди.  

Під час оцінювання збитків, що зазнала екосистема в результаті 
розміщення твердих відходів, для вирішення різних управлінських завдань, 
пов’язаних із визначенням динаміки, кількісних та якісних параметрів 
розподілу збитку між різними групами населення, зокрема з метою формування 
й упровадження компенсаційних механізмів, аналогічно до обчислення 
загальної економічної вартості екосистемних послуг [8], необхідно 
виокремлювати такі види втрат вартості: прямого використання; непрямого, 
тобто втрата вигод від функціонування екосистеми за її межами; відкладеної 
альтернативи, пов’язана з можливістю отримання вигод у майбутньому; 
існування або пасивного використання – усвідомлення цінності екосистеми 
(табл.).  

Таблиця  
 

Методологічні підходи до екосистемного оцінювання збитків від 
розміщення твердих відходів* 

 
Методологічний підхід Компоненти, за якими обчислюються складові збитку 

За структурними 
елементами 

Земельні ресурси; 
водні ресурси; 
атмосферне повітря; 
біоресурси; 
синергетичний ефект 

За функціями природного 
капіталу 

Ресурсна; 
регулююча; 
духовна; 
забезпечення здоров’я людини 

За видами зменшеної або 
втраченої вартості 

Прямого використання; 
непрямого використання; 
відкладеної альтернативи; 
пасивного використання 

* Джерело: складено автором за: [8]. 
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Реальна схема формування економічного збитку внаслідок забруднення 

має такий вигляд: послідовний вплив останнього на довкілля і зміна параметрів 
його стану, а згодом – зміненого середовища на реципієнта, що і призводить до 
економічних втрат [9, с. 3]. До таких належать [10]: втрачена частина уже 
виробленої вартості; недовироблення національного доходу; наднормативні 
видатки, які підприємства змушені здійснювати з метою компенсації. 

Практичне застосування економічного механізму оцінки збитків від 
розміщення в екосистемі твердих відходів визначається характером 
управлінських завдань, які, у свою чергу, обумовлені актуальністю попиту на 
вирішення окремих проблем суспільства (наприклад, побутових відходів), 
особливостями системи моніторингу (як-то, незадовільний технічний стан), 
рівнем суспільної свідомості (готовність населення сортувати побутові 
відходи), станом інфраструктури поводження з відходами та її технічного й 
фінансового забезпечення. Виходячи із зазначеного, оцінювання збитку від 
розміщення твердих відходів в екосистемах може проводитися залежно від: 
джерела походження (зокрема, промислові (індустріальні), 
сільськогосподарські, будівельні, побутові тощо); рівня небезпечності; типу 
екосистеми (наземні, прісноводні, морські); сфери забруднення (атмосферне 
повітря, земельні, водні ресурси тощо);  місця (зони) розміщення твердих 
відходів або наближеності до певних об‘єктів (зокрема, в межах населеного 
пункту, природно-заповідного фонду, рекреаційних територій, зон з високим 
ризиком екологічної небезпеки та інші); умов зберігання (наприклад, 
спеціально відведені, несанкціоновані місця чи об’єкти), часу виникнення 
(фактичні та потенційні); можливості подальшого використання або утилізації 
твердих відходів тощо. 

Висновки. Вартісне вираження екологічного збитку є необхідною 
умовою формування дієвого економічного механізму реалізації екологічної 
політики, зокрема у сфері управління твердими відходами. Наразі в 
природоохоронній галузі все більшого поширення набуває екосистемний 
підхід, що має враховувати всі основні структури, процеси та функції 
екосистеми. Відповідно до нього під час визначення кількісних та якісних 
характеристик збитку від забруднення екосистем доцільно відображати втрату 
ресурсної, регулюючої, естетично-культурної функцій. Згідно з концепцією 
загальноекономічної вартості необхідно зважати на втрату таких складових, як 
вартість використання та невикористання. Оцінювання збитків від розміщення 
твердих відходів за цими підходами є досить складним процесом, що 
обумовлено комплексною та динамічною природою екологічних систем, 
відсутністю чітких закономірностей. Проте їх подальший розвиток має 
підвищити ефективність низки завдань у сфері охорони навколишнього 
природного середовища, а саме щодо стратегічної екологічної оцінки, 
оцінювання впливу на довкілля, страхування, відбору інвестиційних проектів, 
визначення розміру штрафних санкцій, компенсації, зокрема між різними 
групами населення, територіальними громадами тощо. 
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