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У статті розглянуто показники оцінювання 
змін екосистемних активів територіальних 
громад від негативного впливу твердих 
побутових відходів та заходів щодо його 
зменшення. Визначено, що оцінювання змін 
екосистемних активів від негативного 
впливу твердих побутових відходів та захо-
дів щодо його зменшення доцільно прово-
дити за такими напрямами, як: оцінювання 
змін поширення/протяжності і стану екосис-
тем; оцінювання змін надання екосистемних 
послуг у поточний момент і в перспективі. 
Вибір певних окремих показників, груп показ-
ників або їх поєднання залежить від мети 
поставленого управлінського завдання та 
детальності оцінювання. Характерними 
особливостями оцінювання змін екосис-
темних активів територіальних громад 
від негативного впливу твердих побутових 
відходів та заходів щодо його зменшення 
є врахування площі полігонів та сміттєз-
валищ під час оцінювання змін поширення/
протяжності екосистем; визначення асимі-
ляційного потенціалу довкілля під час визна-
чення стану екосистем та їхньої здатності 
«надавати» екосистемні послуги в поточ-
ний момент і в перспективі.
Ключові слова: оцінювання екосистемних 
активів, тверді побутові відходи, поши-
рення/протяжність екосистем, стан еко-
систем, екосистемні послуги.

В статье рассмотрены показатели оце-
нивания изменений экосистемных активов 

территориальных общин из-за негативного 
воздействия твердых бытовых отходов и 
мероприятий по его уменьшению. Опреде-
лено, что оценивание изменений экосистем-
ных активов из-за негативного воздействия 
твердых бытовых отходов и мероприятий 
по его уменьшению целесообразно прово-
дить по таким направлениям, как: оценива-
ние изменений распространения/протяжен-
ности и состояния экосистем; оценивание 
изменений предоставления экосистемных 
услуг в текущий момент и в перспективе. 
Выбор определенных отдельных показате-
лей, групп показателей или их сочетания 
зависит от цели поставленного управлен-
ческого задания и детальности оценивания. 
Характерными особенностями оценивания 
изменений экосистемных активов тер-
риториальных общин из-за негативного 
воздействия твердых бытовых отходов 
и мероприятий по его уменьшению явля-
ется учет площади полигонов и свалок при 
определении изменений распространения/
протяженности экосистем; определение 
ассимиляционного потенциала окружающей 
среды при оцениваннии состояния экоси-
стем и их способности «предоставлять» 
экосистемные услуги в текущий момент и 
в перспективе.
Ключевые слова: оценивание экосистем-
ных активов, твердые бытовые отходы, 
распространение и протяженность экоси-
стем, состояние экосистем, экосистемные 
услуги.

Indicators of assessing changes in ecosystem assets of territorial communities from the negative impact of municipal solid waste and measures to reduce 
it are considered in the article. Аssessing of changes in ecosystem assets from the negative impact of municipal solid waste and measures to reduce it is 
advisable to conduct in the following directions: assessing of changes in the extent and state of ecosystems; assessing changes in the “provision” of ecosys-
tem services – now and in the future. A specific feature of assessing changes in the extent of ecosystems from the negative impact of municipal solid waste 
and measures to reduce it is taking into account the area of landfills and dumpsites on the territory of the ecosystem. In some cases, with a large number of 
spontaneous dumpsites municipal solid waste in the ecosystem or a certain element of the ecosystem of a territorial community is unique, has an important 
ecological or economic importance (for example, pollution of water bodies and their coast in summer with plastic bags, plastic bottles, food residues, etc.), it 
is advisable to take into account such additional characteristics as the average size and density of placement of spontaneous municipal solid waste dumps; 
the presence of zoning in the placement of spontaneous municipal solid waste dumps within the ecosystem or its element. These indicators relate, first of 
all, to areas with a low level of development of the infrastructure for handling municipal solid waste, which contributes to the emergence of unauthorized 
dumps. The indicators detail changes in the extent of the ecosystem and contribute to a more complete and in-depth analysis of the situation, taking into 
account the specifics of changes in the extent of the ecosystem, determining the environmental risk, predicting the further development of the situation, etc. 
Indicators of changes in the state of an ecosystem are indicators of changes in its components – spatial, species and functional structure. Important indica-
tors for assessing changes in the functional structure of an ecosystem are elasticity and assimilation potential and their proximity to a critical state. Changes 
in the extent and state of an ecosystem affect its ability to “provide” ecosystem services. Аssessing changes in the “provision” of ecosystem services by 
ecosystem assets includes assessing the change in the “provision” of the four groups of ecosystem services at present and in the future.
Key words: assessing of ecosystem assets, municipal solid waste, extent of ecosystems, state of ecosystems, ecosystem services.

Постановка проблеми. Проблема твердих 
побутових відходів (далі ТПВ) набуває сьогодні все 
більшої гостроти та масштабності. Так, «в Укра-
їні за 2019 рік (без урахування даних АР Крим та  
м. Севастополь) утворилося майже 53 млн м3 побу-
тових відходів, або понад 10 млн тонн, які захороню-
ються на 6 тис. сміттєзвалищ і полігонів загальною 
площею майже 9 тис. га» [1]. Ефективне вирішення 

екологічних та економічних проблем, пов'язаних із 
негативним впливом ТПВ на навколишнє природне 
середовище, потребує формування системи показ-
ників оцінювання змін екосистемних активів тери-
торіальних громад від негативного впливу ТПВ та 
заходів щодо його зменшення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню теоретико-методологічних аспектів сутності 
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екосистемного підходу та оцінювання екосистем-
них послуг присвячено роботи С.М. Бобильова, 
О.О. Веклич, Н.В. Дегтяр, В.М. Захарова, Р. Кон-
станци, Л.Г. Мельника, Є.В. Мішеніна, І.П. Соловія, 
Р. Паджіоли, Р.О. Перельота, І.М. Потравного та 
інших. Дослідженню проблем у сфері поводження 
з відходами присвячено роботи О.Р. Губанової, 
Т.В. Омельяненко, І.М. Потравного, Ю.М. Маковець-
кої, В.С. Міщенко, І.М. Сотник, О.М. Теліженка та 
інших. Мало дослідженими залишаються проблеми 
оцінювання змін екосистемних активів територіаль-
них громад від негативного впливу ТПВ.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
формування системи показників оцінювання змін 
екосистемних активів територіальних громад від 
негативного впливу ТПВ та заходів щодо його 
зменшення.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Екосистемні активи оцінюють з двох позицій, таких 
як [2, с. 78]: поширення/протяжність і стан екосис-
тем; «надання» екосистемних послуг – у поточний 
момент і в перспективі (рис. 1). Відповідно, оці-
нювання змін екосистемних активів від негатив-
ного впливу ТПВ та заходів щодо його зменшення 
доцільно проводити за такими напрямами, як: оці-
нювання змін поширення/протяжності і стану еко-
систем; оцінювання змін «надання» екосистемних 
послуг у поточний момент і в перспективі.

Необхідно зауважити, що сьогодні в Україні 
«домінуючим способом поводження з побутовими 
відходами залишається їх вивезення та захоро-
нення на полігонах та сміттєзвалищах» [3]. Полігон 
або сміттєзвалище є специфічною зміною екосис-
теми, яка якісно відрізняється від усіх інших змін 
та є максимально близькою до критичних показни-
ків, тобто до руйнування структурно-функціональ-
ної цілісності екосистеми та її повного знищення. 
У зв'язку з цим під час оцінювання змін протяж-
ності/поширення екосистеми від негативного 
впливу ТПВ, окрім безпосередньо зміни протяж-
ності/поширення екосистеми, доцільно врахову-
вати зміни протяжності/поширення екосистеми за 
рахунок площі екосистеми, зайнятої ТПВ (площа 
сміттєзвалищ, полігонів).

В окремих випадках, у разі великої кількості 
стихійних сміттєзвалищ ТПВ на території екосис-
теми або певного елементу екосистеми терито-
ріальної громади, що є унікальним, має важливе 
екологічне або господарське значення (напри-
клад, водні рекреаційні об’єкти та їх узбережжя, які 
влітку забруднюються поліетиленовими пакетами, 
пластиковими пляшками, залишками їжі тощо), 
доцільним є врахування таких додаткових харак-
теристик, як середній розмір та щільність розмі-
щення стихійних звалищ ТПВ; наявність зональ-
ності в розміщенні стихійних звалищ ТПВ в межах 
екосистеми або її елементу. Зазначені додаткові 
показники стосуються насамперед територій з 

низьким рівнем розвитку інфраструктури пово-
дження з ТПВ, що сприяє виникненню несанкціо-
нованих звалищ. Так, в Україні «через неналежну 
систему поводження з твердими побутовими від-
ходами в населених пунктах, як правило у при-
ватному секторі, щорічно виявляється 26,9 тис. 
несанкціонованих звалищ, що займають площу 
0,58 тис. га» [1]. 

Показники є деталізуючими щодо показників 
змін протяжності/поширення екосистеми, сприя-
ють більш повному та глибокому відображенню 
ситуації та визначенню специфіки її впливу на інші 
складники оцінювання екосистемних активів – оці-
нювання стану екосистем та надання екосистем-
них послуг у поточний момент і в перспективі. Так, 
щільність розміщення несанкціонованих звалищ 
ТПВ, як правило, характеризується певною зако-
номірністю, а саме зменшенням у міру віддалення 
від населених пунктів, господарських, туристичних 
та рекреаційних об'єктів тощо. Зональність роз-
міщення стихійних звалищ ТПВ може проявитися 
зональністю у ступені навантаження на екосис-
теми, екосистемні активи та екосистемні послуги 
та в їх економічному вимірі.

Зазначені деталізуючі показники доцільно 
також застосовувати для визначення позитивних 
змін протяжності/поширення екосистем, зокрема 
внаслідок проведення заходів щодо зменшення 
негативного впливу ТПВ. Так, пунктом «Ство-
рення інфраструктури для видалення побутових 
відходів» Національного плану управління відхо-
дами до 2030 року [4] передбачено низку заходів, 
пов’язаних із проведенням оцінки ризику, при-
пиненням експлуатації, приведенням у відповід-
ність із встановленими вимогами, визначенням 
місць розташування, будівництвом та припинен-
ням експлуатації/закриття, розробленням проектів 
рекультивації, проведенням рекультивації сміттєз-
валищ і полігонів відходів тощо. Проектування, 
проведення, визначення ефективності зазначених 
заходів обов’язково має спиратися на об’єктивне 
оцінювання позитивних змін екосистемних активів 
територіальних громад від зменшення негатив-
ного впливу ТПВ.

«Поняття стану екосистеми відображає якість 
певної екосистеми, екосистемного активу, вимі-
ряну на основі її/його характеристик і конкретних 
елементів» [2, с. 78]. Будь-яка екосистема має так 
складники, як: просторова структура – розміщення 
в екосистемі популяцій різних видів певним чином, 
що включає вертикальну (ярусність, основу якої 
формує рослинність) та горизонтальну (мозаїч-
ність, основу якої формує різноманітність форм 
рельєфу, властивостей ґрунту, біологічних осо-
бливостей рослин та тварин) структури; видова 
структура – видове розмаїття, тобто кількість та 
кількісне співвідношення осіб різних видів; функці-
ональна структура – функціонування структурних 
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компонентів екосистеми (темпи й обсяги мате-
ріально-енергетичного обміну, продуктивність, 
стійкість, стабільність та інші важливі функції еко-
систем). Зміна стану екосистеми від негативного 
впливу ТПВ або заходів щодо його зменшення має 
оцінюватися за змінами просторової, видової та 
фун кціональної структур.

Необхідно зауважити, що під час визначення 
змін стану екосистеми особливої уваги заслуго-
вують зміни таких характеристик функціональ-
ної структури екосистеми та їх наближеності до 
критичного стану, як: еластичність – здатність 
екосистеми повертатися в початковий стан рів-
новаги після певного негативного впливу ТПВ; 
асиміляційний потенціал – здатність екосистеми 
переробляти ТПВ із збереженням її ключових 
характеристик та стану рівноваги; продуктив-
ність – швидкість створення органічної речовини 
(біомаси) в екосистемі тощо.

Під час оцінювання змін стану екосистеми 
також необхідно враховувати такі групи додатко-
вих факторів, що зумовлюють характер впливу, як:

– характеристики екосистеми: кліматичні осо-
бливості екосистем (так, танення снігу навесні, 
сезонні зливи сприяють розчиненню та більш 
активному поширенню забруднення); елементи, 
форми та конфігурація ландшафту (крутизна схи-
лів впливає на швидкість переміщення розчине-
них відходів, а річкові долини, балки та яри стають 
місцем їх накопичення; наявність рік, які є тран-

спортерами забруднення як у межах природних, 
адміністративних утворень різних масштабів, так 
і між ними – екосистемами, територіальними гро-
мадами, країнами); геологічна будова (зокрема, 
наявність водотривких горизонтів впливає на гли-
бину просочування фільтрату з сміттєзвалищ та 
полігонів) тощо;

– характеристики ТПВ: характер поведінки від-
ходів у середовищі (наприклад, інертні відходи 
не створюють відчутного негативного впливу на 
навколишнє природне середовище через те, що 
вони не зазнають істотних фізичних, хімічних або 
біологічних трансформацій; наявність фільтрату 
зумовлює забруднення підземних ярусів екосис-
теми, що надалі буде впливати на наземні яруси, 
зокрема рослинність через кореневу систему); 
рівень небезпечності відходів, їх обсяг та трива-
лість впливу; характер коливання кількості утво-
рення відходів у часі (зокрема, сезонність, що 
пов'язано із споживанням населенням овочів та 
фруктів; із сезоном відпочинку туристів); накопиче-
ний екологічний збиток, спричинений негативним 
впливом розміщених у навколишньому природ-
ному середовищі відходів, утворених у результаті 
минулої господарської діяльності, тощо.

Зміни у поширенні/протяжності та стані екосис-
теми впливають на її здатність надавати екосис-
темні послуги. Оцінювання змін у наданні екосис-
темними активами екосистемних послуг включає 
оцінювання змін: 

Оцінювання змін екосистемних активів територіальних громад від негативного 
впливу твердих побутових відходів та заходів щодо його зменшення 

Зміни поширення /  
протяжності екосистем: 
– зміни протяжності/ 
поширення екосистеми  
та їх наближеність  
до критичного стану; 
– зміни протяжності/  
поширення екосистеми  
за рахунок площі зайнятої 
сміттєзвалищами  
та полігонами ТПВ; 
– щільність та зональність 
у розміщенні стихійних 
звалищ ТПВ в межах 
екосистеми. 

Зміни стану 
екосистем: 
– зміни просторової 
структури екосистеми 
(вертикальної  
та горизонтальної); 
– зміни видової 
структури екосистеми;  
– зміни 
функціональної 
структури екосистеми 
(зокрема еластичності, 
асиміляційного 
потенціалу, 
продуктивності тощо).  

Зміни у «наданні» 
екосистемних послуг: 
– зміни якісних та 
кількісних характеристик 
забезпечуючих, 
регулюючих, культурних 
та підтримуючих 
екосистемних послуг в 
поточний момент; 
– зміни очікуваних 
потоків забезпечуючих, 
регулюючих, культурних 
та підтримуючих 
екосистемних послуг. 

Рис. 1. Оцінювання змін екосистемних активів територіальних громад  
від негативного впливу ТПВ та заходів щодо його зменшення

Джерело: розроблено за даними [2]
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– якісних та кількісних характеристик усіх груп 
екосистемних послуг у поточний момент – забез-
печувальних (продукти, які люди отримують від 
екосистем), регулюючих (вигоди, які люди отри-
мують від регулювання екосистемних процесів), 
культурних (нематеріальні вигоди, які люди отри-
мують від екосистем) та підтримуючих (послуги, 
необхідні для виробництва всіх інших екосистем-
них послуг) [5, с. 60];

– очікуваних потоків екосистемних послуг – показ-
ника всіх майбутніх потоків екосистемних послуг, 
що надходять від екосистемних активів, стосовно 
вибраного «кошику» екосистемних послуг [6, с. 17].

Висновки з проведеного дослідження. 
Ефективне вирішення екологічних та економіч-
них проблем, пов'язаних із негативним впливом 
ТПВ на навколишнє природне середовище, потре-
бує формування системи показників оцінювання 
змін екосистемних активів територіальних громад 
від негативного впливу ТПВ та заходів щодо його 
зменшення. Система показників оцінювання змін 
екосистемних активів територіальних громад від 
негативного впливу ТПВ та заходів щодо його змен-
шення включає показники: поширення/протяж-
ності екосистем, стану екосистем та певною мірою 
залежної від них здатності екосистеми надавати 
екосистемні послуги. Вибір певних окремих показ-
ників, груп показників або їх поєднання залежить 
від мети поставленого управлінського завдання та 
детальності оцінювання. Характерними особливос-
тями оцінювання змін екосистемних активів тери-
торіальних громад від негативного впливу твердих 
побутових відходів та заходів щодо його зменшення 
є врахування площі полігонів та сміттєзвалищ під 
час оцінювання змін поширення/протяжності еко-
систем; еластичності та асиміляційного потенціалу 
довкілля під час визначення стану екосистем та 
їхньої здатності «надавати» екосистемні послуги в 
поточний момент і в перспективі.
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