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Îбґðóíòîâàíî íåîбх³äí³ñòü ïîшóêó àäåêâàòíèх ï³äхîä³â äî îö³íюâàííÿ збèòê³â â³ä зàбðóäíåííÿ íàâêî-
ëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåäîâèщà â³äхîäàìè з ìåòîю зàбåзïå÷åííÿ åфåêòèâíîї äåðжàâíîї åêîëîг³÷íîї 
ïîë³òèêè. У зâ‘ÿзêó з öèì ðåàëüíà âàðò³ñíà îö³íêà âòðàò íà îñíîâ³ åêîñèñòåìíîгî ï³äхîäó ìîжå ñòàòè 
ä³єâèì ³íñòðóìåíòîì ðåгóëюâàííÿ ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. Дîñë³äжåíî ìåхàí³зì âèíèêíåííÿ òà îñíîâí³ 
фàêòîðè фîðìóâàííÿ збèòêó â³ä зàбðóäíåííÿ íàâêîëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåäîâèщà â³äхîäàìè з ïîзè-
ö³é åêîñèñòåìíîгî ï³äхîäó. Âèзíà÷åíî îñîбëèâîñò³ òà ïðîбëåìè ï³ä ÷àñ îö³íюâàííÿ збèòêó â³ä зàбðóäíåí-
íÿ íàâêîëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåäîâèщà â³äхîäàìè з ïîзèö³é åêîñèñòåìíîгî ï³äхîäó.
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Постановка проблеми. Пðîбëåìà зàбðóäíåííÿ 
íàâêîëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåäîâèщà â³äхîäàìè 
íàбóâàє âñå б³ëüшîї àêòóàëüíîñò³ ÿê ó âñüîìó ñâ³ò³, 
òàê ³ â íàш³é äåðжàâ³. Òàê, âèòðàòè íà îхîðîíó 
íàâêîëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåäîâèщà ó ñфåð³ 
ïîâîäжåííÿ з â³äхîäàìè ó 2017 ðîö³ бóëè îäíèìè 
з íàéб³ëüш âàгîìèх – êàï³òàëüí³ ³íâåñòèö³ї ñòàíî-
âèëè 22,4%, à ïîòî÷í³ âèòðàòè – 36,7% ó зàгàëü-
í³é ñòðóêòóð³ âèòðàò [1]. Àêòóàëüí³ñòü зàзíà÷åíîї 
ïðîбëåìè â³äîбðàжåíî ó íèзö³ â³ò÷èзíÿíèх зàêîíî-
äàâ÷èх äîêóìåíò³â. Çîêðåìà, Ðàäîю íàö³îíàëüíîї 
бåзïåêè é îбîðîíè Уêðàїíè ó ð³шåíí³ «Пðî êîì- 
ïëåêñ зàхîä³â щîäî âäîñêîíàëåííÿ ïðîâåäåííÿ 
ìîí³òîðèíгó äîâê³ëëÿ òà äåðжàâíîгî ðåгóëюâàííÿ 
ó ñфåð³ ïîâîäжåííÿ з â³äхîäàìè â Уêðàїí³» бóëî 
âèзíàíî «íåäîñòàòíüî åфåêòèâíîю ä³ÿëüí³ñòü 
Êàб³íåòó Ì³í³ñòð³â Уêðàїíè ³з зàбåзïå÷åííÿ ïðî-
âåäåííÿ äåðжàâíîї ïîë³òèêè ó ñфåð³ ïîâîäжåííÿ 
з â³äхîäàìè, âïðîâàäжåííÿ ä³єâèх ìåхàí³зì³â äåð-
жàâíîгî ðåгóëюâàííÿ ó ö³é ñфåð³» [2]. Çàзíà÷åíå 
ñâ³ä÷èòü ïðî íåîбх³äí³ñòü фîðìóâàííÿ òà ðåàë³-
зàö³ї åфåêòèâíîї ïîë³òèêè ó ñфåð³ ïîâîäжåííÿ з 
â³äхîäàìè, îбîâ‘ÿзêîâîю óìîâîю ÿêîї є îб‘єêòèâíà 
åêîíîì³÷íà îö³íêà збèòêó â³ä зàбðóäíåííÿ íàâêî-
ëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåäîâèщà â³äхîäàìè.

Àналіз останніх досліджень і публікацій. 
Çàгàëüí³ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîг³÷í³ ïîëîжåííÿ 
îö³íюâàííÿ збèòêó â³ä зàбðóäíåííÿ íàâêîëèш-
íüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåäîâèщà, åêîíîì³÷íîгî îö³-
íюâàííÿ åêîñèñòåìíèх фóíêö³é ðîзгëÿäàëèñÿ 
òàêèìè â³ò÷èзíÿíèìè ³ зàðóб³жíèìè â÷åíèìè, 
ÿê С.Í. Бîбèëüîâ, Î.Î. Âåêëè÷, Â.Ì. Çàхàðîâ, 
Л.Г. Ìåëüíèê, Ì.П. Òèхîìèðîâ, ².Ì. Пîòðàâíèé, 
Ì.À. Хâåñèê, Є.Â. Хëîбèñòîâ òà ³íш³.

Âиділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Â³äзíà÷àю÷è íàóêîâó ö³í-
í³ñòü ðåзóëüòàò³â öèх äîñë³äжåíü, ñë³ä зàóâà-
жèòè, щî зàëèшàєòüñÿ ìàëîäîñë³äжåíèì ïèòàííÿ 
îö³íюâàííÿ åêîíîì³÷íîгî збèòêó â³ä зàбðóäíåííÿ 
íàâêîëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåäîâèщà â³äхîäàìè 
з ïîзèö³é åêîñèñòåìíîгî ï³äхîäó.

Мета статті. Çâàжàю÷è íà âèщåзàзíà÷åíå, ìåòà 
äîñë³äжåííÿ ïîëÿгàє ó âèзíà÷åíí³ фàêòîð³â фîð-
ìóâàííÿ åêîíîì³÷íîгî збèòêó â³ä зàбðóäíåííÿ 

íàâêîëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåäîâèщà â³äхîäàìè 
íà îñíîâ³ åêîñèñòåìíîгî ï³äхîäó.

Âèêëàä îñíîâíîгî ìàòåð³àëó. Бàзîâèì åëåìåíòîì 
îö³íюâàííÿ åêîíîì³÷íîгî збèòêó â³ä зàбðóäíåííÿ 
íàâêîëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåäîâèщà â³äхîäàìè 
є âèзíà÷åííÿ íàòóðàëüíîгî збèòêó. Íåîбх³äíî 
зàóâàжèòè, щî, îñê³ëüêè åêîäåñòðóêòèâí³ зì³íè ó 
íàâêîëèшíüîìó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèщ³ íåгàòèâíî 
âïëèâàюòü íà ñòàí òà фóíêö³îíóâàííÿ åêîíîì³÷-
íèх ñèñòåì, îö³íюâàííÿ збèòêó â³ä зàбðóäíåííÿ 
íàâêîëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåäîâèщà â³äхîäàìè 
âêëю÷àє îö³íюâàííÿ збèòêó â³ä зàбðóäíåííÿ бåз-
ïîñåðåäíüî íàâêîëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåäîâèщà 
â³äхîäàìè òà збèòêó, ÿêèé âèíèêàє âíàñë³äîê öüîгî 
â åêîíîì³÷íèх ñèñòåìàх (ðèñ. 1).

Âåëè÷èíà íàòóðàëüíîгî збèòêó, зàâäàíîгî 
åêîëîг³÷í³é ñèñòåì³, зàëåжèòü â³ä ê³ëüê³ñíèх òà 
ÿê³ñíèх хàðàêòåðèñòèê íåгàòèâíîгî âïëèâó â³ä 
зàбðóäíåííÿ íàâêîëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåä-
îâèщà â³äхîäàìè òà éîгî îб‘єêò³â (ðèñ. 2).

Пîòóжí³ñòü âïëèâó ïåðåäóñ³ì зàëåжèòü â³ä 
íåбåзïå÷íîñò³ òà îбñÿгó â³äхîä³â. У öüîìó êîíòåê-
ñò³ íà îñîбëèâó óâàгó зàñëóгîâóє ïðîбëåìà âñòà-
íîâëåííÿ ñòóïåíÿ їх íåбåзïå÷íîñò³ òà, â³äïîâ³äíî, 
êëàñèф³êàö³ї äëÿ ðîзðàхóíê³â ïëàòè зà зàâäàíèé 
збèòîê. Íåîбх³äíî зàзíà÷èòè, щî «б³ëüш³ñòü êðàїí 
âзàгàë³ â³ä³éшëè â³ä ñèñòåìè ïëàòåж³â зà êëàñàìè 
íåбåзïåêè òà ïåðåéшëè äî ïëàòè зà ñïèñî÷íèì 
ïðèíöèïîì, ÿê, зîêðåìà, öå зðîбèëà Пîëüщà» 
[7, ñ. 54]. Òîбòî ï³äх³ä äî âèзíà÷åííÿ âåëè÷èíè 
ïëàòåжó зà ðîзì³щåííÿ â³äхîä³â ³, â³äïîâ³äíî, 
зàâäàíîгî збèòêó бàзóєòüñÿ íà зàзíà÷åíîìó ïðèí-
öèï³, ÿêèé «äîзâîëÿє óðàхóâàòè ³íäèâ³äóàëüí³ 
íåбåзïå÷í³ âëàñòèâîñò³ îêðåìèх ñêëàäíèê³â â³ä-
хîä³â, ðèзèêè, ÿê³ âîíè ìîжóòü ñòâîðюâàòè äëÿ 
äîâê³ëëÿ ó ðàз³ íåíàëåжíîгî ïîâîäжåííÿ ³з íèìè, 
à òàêîж òåхí³÷í³ òà òåхíîëîг³÷í³ ìîжëèâîñò³, åêî-
ëîг³÷íó òà åêîíîì³÷íó äîö³ëüí³ñòü óòèë³зàö³ї â³ä-
хîä³â» [7, ñ. 55].

Êëю÷îâèìè хàðàêòåðèñòèêàìè îб'єêò³â âïëèâó 
íà åòàï³ îö³íюâàííÿ íàòóðàëüíîгî збèòêó â³ä 
зàбðóäíåííÿ бåзïîñåðåäíüî íàâêîëèшíüîгî ïðè-
ðîäíîгî ñåðåäîâèщà â³äхîäàìè є òèï, ïëîщà, óí³-
êàëüí³ñòü, àñèì³ëÿö³éíèé ïîòåíö³àë åêîñèñòåìè; 
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Ðис. 2. Îсновні фактори формування натурального збитку  
в навколишньому природному середовищі від забруднення відходами

Джерело: складено на основі [6, 7, 8]

Ðис. 1. Механізм виникнення збитку від забруднення  
навколишнього природного середовища відходами

Джерело: складено на основі [3, 4, 5]
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−  збитки, заподіяні природно-заповідному фонду, та ін. 
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НАТУРАЛЬНИЙ ЗБИТОК 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПЛИВУ 

тип 
забруднення: 

– хімічне; 
– фізичне; 

– біологічне; 
– механічне 

вид відходів: 
– інертні; 

– безпечні; 
– небезпечні 

 

небезпечність 
відходів: 
– І клас; 
– ІІ клас; 
– ІІІ клас; 
– ІV клас 

параметри 
забруднення: 

– обсяг відходів; 
– площа, яку займають 

відходи; 
– розподіл у часі тощо 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБ’ЄКТІВ ВПЛИВУ 

кількісні та якісні 
характеристики 
об'єктів впливу: 
– тип екосистеми; 

– площа 
екосистеми; 

– унікальність 
екосистеми; 

– склад та кількість 
елементів 

екосистеми тощо. 

кількісні та якісні 
характеристики 

стійкості екосистеми: 
– асиміляційний 

потенціал довкілля; 
– рівень техногенного 

впливу від інших джерел 
забруднення; 

– рівень природного 
забруднення (зокрема, 
наявність природного 
радіоактивного фону) 

тощо. 

кількісні та якісні 
характеристики 

довкілля, що впливають 
на поширення впливу: 

– гідрологічні умови 
(зокрема, щільність 

гідрологічної мережі); 
– геологічні (зокрема, 
наявність та глибина 

залягання водотривкогого 
горизонту); 

– метеорологічні умови 
(зокрема, часті зливи) 

тощо. 
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ñêëàä òà ê³ëüê³ñòü åëåìåíò³â îñòàííüîї, щî ï³ääà-
юòüñÿ íåгàòèâíîìó âïëèâó.

Îб’єêòèâíå îö³íюâàííÿ збèòêó â³ä зàбðóäíåííÿ 
íàâêîëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåäîâèщà â³äхîäàìè 
є ìîжëèâèì ëèшå зà óìîâè ïîâíîгî â³äîбðàжåííÿ 
âñ³х éîгî ñêëàäíèê³â. Òàê, ñüîгîäí³ ó âñüîìó ñâ³ò³ 
äåäàë³ б³ëüшîгî ïîшèðåííÿ íàбóâàє åêîñèñòåìíèé 
ï³äх³ä, ÿêèé бàзóєòüñÿ íà «зàñòîñóâàíí³ â³äïîâ³ä-
íèх íàóêîâèх ìåòîäîëîг³é, щî îхîïëює âñ³ ð³âí³ 
б³îëîг³÷íîї îðгàí³зàö³ї, âêëю÷àю÷è îñíîâí³ ñòðóê-
òóðè, ïðîöåñè, фóíêö³ї ³ âзàєìîä³ю ì³ж îðгàí³з-
ìàìè ³ íàâêîëèшí³ì ñåðåäîâèщåì» [9, ñ. 41].

Â³äïîâ³äíî äî зàзíà÷åíîгî ï³äхîäó, âñ³ òîâàðè 
³ ïîñëóгè, ÿê³ ñóñï³ëüñòâî îòðèìóє â³ä íàâêî-
ëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåäîâèщà, íàëåжàòü äî 
îäí³єї з òàêèх гðóï [3, ñ. 10]: зàбåзïå÷óâàëüí³ 
ïîñëóгè – ïðîäóêòè, ÿê³ íàäхîäÿòü â³ä åêîñèñòåì; 
ðåгóëюâàëüí³ ïîñëóгè – âèгîäè â³ä ðåгóëюâàííÿ 
åêîñèñòåìíèх ïðîöåñ³â; êóëüòóðí³ ïîñëóгè – 
íåìàòåð³àëüí³ âèгîäè; ï³äòðèìóâàëüí³ ïîñëóгè – 
ïîñëóгè, íåîбх³äí³ äëÿ ï³äòðèìêè âñ³х ³íшèх åêî-
ñèñòåìíèх ïîñëóг.

Â³äïîâ³äíî, ï³ä ÷àñ îö³íюâàííÿ збèòêó â³ä 
зàбðóäíåííÿ íàâêîëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåä-
îâèщà â³äхîäàìè з ïîзèö³é åêîñèñòåìíîгî ï³ä-
хîäó íåîбх³äíî âðàхîâóâàòè збèòîê â³ä âòðàòè àбî 
ïîг³ðшåííÿ âñ³х åêîñèñòåìíèх фóíêö³é. Îñê³ëüêè 
âåëè÷èíà збèòêó â³ä âòðàòè àбî ïîг³ðшåííÿ ÿêîñò³ 
åëåìåíò³â òà фóíêö³é åêîñèñòåìè є ð³зíèöåю ì³ж 
ïî÷àòêîâîю âàðò³ñòю òà âàðò³ñòю ï³ñëÿ íåгàòèâ-
íîгî âïëèâó íà äîâê³ëëÿ â³äхîä³â, òî ï³ä ÷àñ âèзíà-
÷åííÿ зàзíà÷åíîгî збèòêó äîö³ëüíî ñïèðàòèñÿ íà 
âжå íàÿâí³ ìåòîäîëîг³÷í³ ï³äхîäè äî îö³íêè âàð-
òîñò³ åêîñèñòåìíèх ïîñëóг.

Сêëàäíèêàìè збèòêó, ÿê³ íàбóâàюòü ïðèí-
öèïîâî íîâîгî зì³ñòó ï³ä ÷àñ зàñòîñóâàííÿ åêî-
ñèñòåìíîгî ï³äхîäó òà âîäíî÷àñ є íàäзâè÷àéíî 
ñêëàäíèìè äëÿ âèзíà÷åííÿ, є âåëè÷èíè îïîñåðåä-
êîâàíîгî òà â³ääàëåíîгî ó ÷àñ³ збèòê³â. Îñòàííє 
ïîâ’ÿзàíî з òèì, щî «ïðîöåñè â åêîñèñòåìàх ÷àñòî 
ìàюòü íåë³í³éíèé хàðàêòåð, à їхí³ ðåзóëüòàòè 
íåð³äêî бóâàюòü â³ääàëåíèìè ó ÷àñ³, â ðåзóëüòàò³ 
÷îгî â³äñóòí³ñòü ñòðîгèх зàêîíîì³ðíîñòåé ìîжå 
ñòâîðюâàòè ïåâíó íåÿñí³ñòü àбî ïðèâîäèòè äî 
íåñïîä³âàíèх ðåзóëüòàò³â» [9, ñ. 41]. Îäíèì ³з ïðî-
бëåìíèх ïèòàíü ï³ä ÷àñ îö³íюâàííÿ зàзíà÷åíèх 
ñêëàäíèê³â збèòêó є ïèòàííÿ âèзíà÷åííÿ ðèзèê³â 
їх íàñòàííÿ, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî [6, ñ. 12] âèзíà÷à-
юòüñÿ ÿê «ðèзèêè åêîíîì³÷íèх âòðàò, збèòê³â, ÿê³ 
ìîжóòü бóòè â îб’єêò³â ð³зíîгî ð³âíÿ ñóñï³ëüíîї 
îðгàí³зàö³ї âíàñë³äîê ïîг³ðшåííÿ ñòàíó (ÿêîñò³) 
íàâêîëèшíüîгî ñåðåäîâèщà». ²íшèì ïðîбëåìíèì 
ïèòàííÿì є âèзíà÷åííÿ ëàíöюгà îïîñåðåäêîâà-
íèх ³ â³ää³ëåíèх ó ÷àñ³ збèòê³â òà éîгî äîö³ëüíîї 
äîâжèíè з ïîгëÿäó âðàхóâàííÿ éîгî ó гîñïîäàð-
ñüêèх â³äíîñèíàх.

Фàêòîðàìè фîðìóâàííÿ íàòóðàëüíîгî збèòêó, 
зàâäàíîгî åêîíîì³÷í³é ñèñòåì³, є ê³ëüê³ñí³ òà 
ÿê³ñí³ хàðàêòåðèñòèêè íåгàòèâíîгî âïëèâó â³ä 
зàбðóäíåííÿ â³äхîäàìè íàâêîëèшíüîгî ïðèðîä-
íîгî ñåðåäîâèщà (ïîг³ðшåííÿ хàðàêòåðèñòèê 
íàâêîëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåäîâèщà) òà éîгî 
îб‘єêò³â (зîêðåìà, ÷èñåëüí³ñòü íàñåëåííÿ, ³íф-
ðàñòðóêòóðà ðàéîíó, щî зàбðóäíюєòüñÿ). Åêî-
íîì³÷íå îö³íюâàííÿ зàзíà÷åíèх збèòê³â â åêî-
ëîг³÷íèх òà åêîíîì³÷íèх ñèñòåìàх â³äбóâàєòüñÿ 
зà äîïîìîгîю гðóïè фàêòîð³â, ÿê³ ó â³ò÷èзíÿí³é 
íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ âèзíà÷åíî ÿê фàêòîðè ñòàíó 
òà «ïîâ‘ÿзàí³ з хàðàêòåðèñòèêàìè åêîíîì³÷íîї 
ñèñòåìè ³ äàюòü зìîгó äàòè âàðò³ñí³ îö³íêè íàòó-
ðàëüíèì íåгàòèâíèì зì³íàì ó ñóñï³ëüñòâ³ ³ ïðè-
ðîä³» [4, ñ. 276].

Пîâîäжåííÿ з â³äхîäàìè ïåðåäбà÷àє íèзêó 
зàхîä³â, зîêðåìà, «збèðàííÿ, ïåðåâåзåííÿ, ñîð-
òóâàííÿ, збåð³гàííÿ, îбðîбëåííÿ, ïåðåðîбëåííÿ, 
óòèë³зàö³ю, âèäàëåííÿ, зíåшêîäжåííÿ ³ зàхîðî-
íåííÿ, âêëю÷àю÷è êîíòðîëü зà öèìè îïåðàö³ÿìè 
òà íàгëÿä зà ì³ñöÿìè âèäàëåííÿ» [8]. Âñ³ âèòðàòè, 
ïîâ’ÿзàí³ ³з фóíêö³îíóâàííÿì ³íфðàñòðóêòóðè 
ïîâîäжåííÿ з â³äхîäàìè, є òàêîж âàжëèâèì 
ñêëàäíèêîì збèòêó, ÿêèé зàïîä³ÿíî ñóñï³ëüñòâó, 
³ ìàюòü бóòè îбîâ‘ÿзêîâî ïàðàìåòðèзîâàí³. Çб³ëü-
шåííÿ âèòðàò ñóñï³ëüñòâà íà ³íфðàñòðóêòóðó ïîâî-
äжåííÿ з â³äхîäàìè (зîêðåìà, зà зàïðîâàäжåííÿ 
б³ëüш жîðñòêîгî зàêîíîäàâñòâà, òåхí³÷íèх âèìîг, 
íîâèх åêîëîг³÷íî ÷èñòèх òåхíîëîг³é) бóäå îäíî-
÷àñíî зб³ëüшóâàòè âåëè÷èíó збèòêó òà âíàñë³äîê 
îбìåжåííÿ åêîäåñòðóêòèâíîгî âïëèâó â³äхîä³â íà 
äîâê³ëëÿ зà ðàхóíîê зàзíà÷åíèх зàхîä³â – зìåí-
шóâàòè. Âàðòî зàзíà÷èòè, щî бóäü-ÿêèé з îб’єêò³â 
³íфðàñòðóêòóðè ïîâîäжåííÿ з â³äхîäàìè (îб’єêòè 
гåíåðóâàííÿ, ïåðåðîбëåííÿ, зàхîðîíåííÿ òîщî) є 
òàêîж äжåðåëîì íåгàòèâíîгî âïëèâó íà åêîñèñ-
òåìè òà їхí³ фóíêö³ї, ÿêèé íåîбх³äíî ðîзгëÿäàòè 
òà ïàðàìåòðèзóâàòè ÿê ñêëàäíèê зàгàëüíîї âåëè-
÷èíè збèòêó.

Сåðåä фàêòîð³â, ÿê³ ïåâíîю ì³ðîю зìåíшó-
юòü âåëè÷èíó збèòêó, íåîбх³äíî зàзíà÷èòè âàð-
ò³ñòü âòîðèííîї ñèðîâèíè, ÿêà îòðèìóєòüñÿ з 
â³äхîä³â.

Âисновки і пропозиції. Îбîâ’ÿзêîâîю óìîâîю 
îб’єêòèâíîї îö³íêè збèòêó є âðàхóâàííÿ âñ³х 
éîгî ñêëàäíèê³â. У öüîìó ñåíñ³ íà óâàгó зàñëóгî-
âóє êîíöåïö³ÿ åêîñèñòåìíîгî ï³äхîäó, ÿêà íèí³ 
íàбóâàє âñå б³ëüшîгî ïîшèðåííÿ ó ñâ³ò³, â³äïî-
â³äíî äî ÿêîї âñå, щî îòðèìóє ñóñï³ëüñòâî â³ä 
ïðèðîäè, є åêîñèñòåìíèìè ïîñëóгàìè ³ íàëåжèòü 
äî îäí³єї з òàêèх гðóï – зàбåзïå÷óâàëüí³, ðåгó-
ëюâàëüí³, êóëüòóðí³ òà ï³äòðèìóâàëüí³. Îòжå, 
ï³ä ÷àñ îö³íюâàííÿ збèòêó â³ä ðîзì³щåííÿ â³ä-
хîä³â ó íàâêîëèшíüîìó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèщ³ 
íåîбх³äíî âðàхîâóâàòè íåгàòèâí³ зì³íè ó âñ³х 
зàзíà÷åíèх ïîñëóгàх åêîñèñòåì. Сêëàäíèêàìè 
збèòêó, ÿê³ íàбóâàюòü ïðèíöèïîâî íîâîгî зì³ñòó 
з ïîзèö³é åêîñèñòåìíîгî ï³äхîäó òà âîäíî÷àñ є 
íàäзâè÷àéíî ñêëàäíèìè äëÿ âèзíà÷åííÿ, є âåëè-
÷èíè îïîñåðåäêîâàíîгî òà â³ääàëåíîгî ó ÷àñ³ 
збèòê³â.

Ç îгëÿäó íà âèщåíàâåäåíå, âèíèêàє íåîбх³ä-
í³ñòü ïåðåгëÿäó òðàäèö³éíèх ìåòîäîëîг³÷íèх 
ï³äхîä³â äî îö³íюâàííÿ åêîíîì³÷íîгî збèòêó â³ä 
зàбðóäíåííÿ íàâêîëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåä-
îâèщà з ïîзèö³é åêîñèñòåìíîгî ï³äхîäó зà âñ³ìà 
íàïðÿìàìè ïîâîäжåííÿ з â³äхîäàìè, зîêðåìà 
збèðàííÿì, ïåðåâåзåííÿì, ñîðòóâàííÿì, збåð³-
гàííÿì, îбðîбëåííÿì òà ïåðåðîбëåííÿì, óòèë³зà-
ö³єю, âèäàëåííÿì, зíåшêîäжåííÿì ³ зàхîðîíåí-
íÿì, âêëю÷àю÷è êîíòðîëü зà öèìè îïåðàö³ÿìè òà 
íàгëÿä зà ì³ñöÿìè âèäàëåííÿ òîщî.

Âèзíà÷åííÿ åêîíîì³÷íîгî збèòêó â³ä зàбðóä-
íåííÿ íàâêîëèшíüîгî ïðèðîäíîгî ñåðåäîâèщà 
â³äхîäàìè з ïîзèö³é åêîñèñòåìíîгî ï³äхîäó ñïðè-
ÿòèìå ï³äâèщåííю åфåêòèâíîñò³ âèð³шåííÿ íèзêè 
óïðàâë³íñüêèх зàâäàíü ó ñфåð³ ïîâîäжåííÿ з â³ä-
хîäàìè, зîêðåìà ðåàë³зàö³ї ïðèíöèïó «зàбðóäíю-
âà÷ ïëàòèòü»; ï³äâèщåííю åфåêòèâíîñò³ âèêî-
íàííÿ ïîëîжåíü äèðåêòèâ ЄС, ï³ä âïëèâîì ÿêèх 
зíàхîäèòüñÿ â³ò÷èзíÿíèé зàêîíîòâîð÷èé ïðî-
öåñ (зîêðåìà, Дèðåêòèâà 2011/92/ЄС ïðî îö³íêó 
âïëèâó îêðåìèх äåðжàâíèх ³ ïðèâàòíèх ï³äïðè-
єìñòâ íà íàâêîëèшíє ñåðåäîâèщå); âèзíà÷åííÿ 
ðîзïîä³ëó збèòêó ì³ж òåðèòîð³àëüíèìè гðîìà-
äàìè; âèзíà÷åííÿ ðîзì³ðó âíåñê³â ï³ä ÷àñ ñòðàхó-
âàííÿ òîщî.
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Ðезюме
Îбîñíîâàíà íåîбхîäèìîñòü ïîèñêà àäåêâàòíых ïîäхîäîâ ê îöåíêå óщåðбà îò зàгðÿзíåíèÿ îêðóжàющåé 
ïðèðîäíîé ñðåäы îòхîäàìè ñ öåëüю îбåñïå÷åíèÿ эффåêòèâíîé гîñóäàðñòâåííîé эêîëîгè÷åñêîé ïîëèòè-
êè. Â ñâÿзè ñ эòèì ðåàëüíàÿ ñòîèìîñòíàÿ îöåíêà ïîòåðü íà îñíîâå эêîñèñòåìíîгî ïîäхîäà ìîжåò ñòàòü 
äåéñòâåííыì èíñòðóìåíòîì ðåгóëèðîâàíèÿ ïðèðîäîïîëüзîâàíèÿ. Иññëåäîâàí ìåхàíèзì âîзíèêíîâåíèÿ 
è îñíîâíыå фàêòîðы фîðìèðîâàíèÿ óщåðбà îò ðàзìåщåíèÿ îòхîäîâ â îêðóжàющåé ñðåäå ñ ïîзèöèé эêî-
ñèñòåìíîгî ïîäхîäà. Îïðåäåëåíы îñîбåííîñòè è ïðîбëåìы ïðè îöåíêå óщåðбà îò зàгðÿзíåíèÿ îêðóжàю-
щåé ïðèðîäíîé ñðåäы îòхîäàìè ñ ïîзèöèé эêîñèñòåìíîгî ïîäхîäà.
Êлючевые слова: эêîñèñòåìíыé ïîäхîä, эêîñèñòåìíыå фóíêöèè, эêîíîìè÷åñêèé óщåðб, êîñâåííыé 
óщåðб, îòхîäы.
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FACTORS OF FORMATION OF ECONOMIC DAMAGE FROM ENVIRONMENTAL POLLUTION BY 
WASTE FROM POSITIONS OF ECOSYSTEM APPROACH

Summary
The necessity of finding adequate approaches to the assessment of damage from environmental pollution by 
waste in order to ensure an effective state environmental policy is substantiated. In this regard, the real 
assessment of damage based on the ecosystem approach is an effective tool for regulating environmental 
management. The mechanism of occurrence and the main factors of damage formation from environmental 
pollution by waste from the standpoint of the ecosystem approach are investigated. The peculiarities and 
problems in the assessment of damage from environmental pollution by waste from positions of ecosystem 
approach are determined.
Key words: ecosystem approach, ecosystem functions, economic damage, indirect damage, waste.


