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Нагальна потреба в формуванні інституціональних умов для впровадження екосистемного підходу в
практику господарювання актуалізує розроблення конкретних рекомендацій органам державної влади
в Україні. З огляду на це, у статті вперше представлено систематизований масив науково-прикладних
пропозицій та законодавчих ініціатив по реформуванню системи екологічного управління на екосистем-
них засадах із урахуванням загальних процесів децентралізації та євроінтеграції. Для наочності й чіткості
розуміння цих пропозицій їх згруповано в два блоки. У першому блоці запропоновано науково-прикладні
рекомендації з означеної тематики, а у другому блоці — доповнення до чинних нормативно-правових
актів у сфері екологічного законодавства з позиції унормування процесу збалансованого управління еко-
системами, адресованих центральним органам влади.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У Законі України "Про Основні засади (стратегію)

державної екологічної політики України на період до
2030 року" зазначено, що "метою державної екологі-
чної політики є досягнення доброго стану довкілля
шляхом запровадження екосистемного підходу до
всіх напрямів соціально-економічного розвитку Ук-
раїни з метою забезпечення конституційного права
кожного громадянина України на чисте та безпечне
довкілля, впровадження збалансованого природоко-
ристування і збереження та відновлення природних
екосистем" [1]. Своєю чергою, екосистемний підхід із
позиції управління трактується як комплексний адап-
тивний управлінський підхід до збалансування клю-
чових характеристик екосистем і суспільного приро-
докористування для досягнення одночасно сталого
господарювання й сталого потенціалу екосистем на

Визначено, що розроблений авторський комплекс науково-практичних рекомендацій центральним
органам влади та його сприйняття у вищих ешелонах виконавчої та законодавчої влади в підсумку на-
дасть поштовх відповідним активним діям, закладаючи нормотворчі основи формування інституціональ-
ного середовища по впровадженню екосистемного підходу в господарську практику, що сприятиме підви-
щенню ефективності використання природно-ресурсного потенціалу, належного соціально-територіаль-
ним спільностям.

The ecosystem approach from the management point of view is interpreted as a comprehensive adaptive
management approach to balancing the key characteristics of ecosystems and public nature management to
achieve both sustainable management and sustainable ecosystem capacity by ensuring their reproducibility in
functional production of goods and services to meet current and future needs. One of the central positions of the
introduction of the ecosystem approach in all areas of socio-economic development of the state is the active
involvement of stakeholders in the process of balanced ecosystem management at all its hierarchical levels,
starting from the grassroots level — territorial groups. European experience convincingly shows that the
achievement of the goals of sustainable spatial development is ensured through the full mobilization of all types
of local resources, in particular by taking into account the value of ecosystem assets and ecosystem services
they produce in the interests of local communities. This approach provides an opportunity to identify the range
of ecosystem services from the standpoint of their economic feasibility and include them as a commodity in
economic circulation and, accordingly, in the system of management decisions in Ukraine. The solution of this
problem actualizes the development of specific recommendations to public authorities to initiate the necessary
regulatory and legal measures.

With this in mind, the article for the first time presents a systematized array of scientific and applied proposals
and legislative initiatives to reform the environmental management system on an ecosystem basis, taking into
account the general processes of decentralization and European integration. To clarify the understanding of
these proposals, they are grouped into two blocks. The first block offers scientific and applied recommendations
on this topic, and the second block — additions to existing regulations in the field of environmental legislation
from the standpoint of regulating the process of balanced ecosystem management, addressed to central
authorities.

It is hoped that the developed author's set of scientific and practical recommendations to central authorities
and its adoption in the highest echelons of executive and legislative power will eventually give impetus to
appropriate action, laying the foundations for institutionalization of the ecosystem approach to economic practice
and promote efficiency of use of natural resource potential belonging to social and territorial communities.

Ключові слова: екосистемний підхід; екосистемні послуги; екосистемні активи; оцінювання екосистем-
них активів; соціально-територіальні спільноти; екологічне управління; екологічне законодавство.

Key words: ecosystem approach; ecosystem services; ecosystem assets; assessment of ecosystem assets; socio-
territorial communities; environmental management; environmental legislation.

основі забезпечення їх відтворювальної здатності
щодо функціонального продукування товарів і послуг
з метою задоволення поточних і майбутніх потреб [2,
с. 59—60].

Однією з центральних позицій запровадження еко-
системного підходу в усі напрями соціально-економіч-
ного розвитку держави є активне залучення зацікавле-
них сторін до процесу збалансованого управління еко-
системами на всіх його ієрархічно впорядкованих
рівнях, починаючи з вихідного низового рівня суб'єктів
природокористування — територіальних угрупувань як
базових адміністративно-територіальних одиниць (гро-
мад). Європейський досвід переконливо свідчить, що
досягнення цілей сталого просторового розвитку забез-
печується за рахунок повної мобілізації всіх видів місце-
вих ресурсів, зокрема через врахування вартісних оці-
нок екосистемних активів і екосистемних послуг, які
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ними продукуються, в інтересах територіальних спіль-
нот.

Такий підхід дає нагоду ідентифікувати спектр еко-
системних послуг з позиції їх господарської доцільності
та включити їх як товар в економічний обіг і, відповід-
но, в систему прийняття управлінських рішень і в Ук-
раїні. Звідси стає очевидною нагальна потреба в фор-
муванні інституціональних умов для впровадження еко-
системного підходу в практику господарювання тери-
торіальних громад і проведення відповідної інформа-
ційно-просвітницької роботи. Вирішення цієї проблеми
актуалізує розроблення конкретних рекомендацій орга-
нам державної влади по започаткуванню необхідних
нормативних і правових заходів.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проведений пошук джерел у вітчизняній фаховій
літературі, які би містили напрацювання та пропозиції
центральним органам виконавчої влади щодо реформу-
вання системи екологічного управління на екосистем-
них засадах із урахуванням загальних процесів децент-
ралізації та євроінтеграції, виявив повну відсутність
належних публікацій. Тому надалі викладений матері-
ал, що грунтується на результатах новаторського дос-
лідження проблематики оцінювання екосистемних ак-
тивів теоретико-прикладного характеру (за авторством
О.О. Веклич, В.М. Колмакової, І.В. Патоки), який, в свою
чергу, спирається на фундаментальні офіційні докумен-
ти ООН, Євростату, Світового банку, спеціалізовані
публікації, зарубіжні й вітчизняні проєктні розробки з
еколого-економічного й екосистемного обліку, вперше
в українському науковому просторі конкретизує масив
науково-практичних рекомендацій та законодавчих
ініціатив щодо імплементації екосистемного підходу в
управлінську та регуляторну практику, адресованих
державним органам влади.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою даного напрацювання є репрезентація роз-

горнутого комплексу науково-практичних рекомен-
дацій та законодавчих ініціатив для центральних органів
влади щодо просування концепту екосистемних активів
у сферу еколого-економічних інтересів соціально-тери-
торіальних спільнот, починаючи з низового рівня, за-
для досягнення цілей сталого розвитку та адекватності
природоохоронної правової бази України нормам
міжнародного екологічного законодавства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Наразі пропонується комплекс відповідних авторсь-
ких ініціатив, який для чіткості їх розуміння доречно
згрупувати у два блоки. Першим блоком пропонуються
науково-прикладні рекомендації з означеної тематики
для владних структур вищого рівня, а за другим блоком —
конкретні пропозиції щодо удосконалення чинної за-
конодавчої бази на екосистемних засадах.

Блок 1. Комплекс науково-практичних рекомен-
дацій центральним органам влади щодо підвищення
ефективності використання природно-ресурсного по-
тенціалу територіальних громад завдяки імплементації
оцінювання екосистемних активів

1. Рекомендується Міністерству захисту довкілля та
природних ресурсів України звернутись до Міністерства
розвитку громад і територій України з пропозицією
щодо вдосконалення чинної "Методики формування
спроможних територіальних громад", затверджену по-
становою № 214 Кабінету Міністрів України від
08.04.2015 р., із змінами, затвердженими постановою
№ 34 Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. [3],
завдяки поглибленню нормативно-правового поняття
спроможності територіальних громад уведенням в його
змістовне наповнення позиції щодо забезпечення на-

лежного рівня надання послуг у сфері охорони та
відтворення навколишнього природного середовища.
Включення цієї позиції в нормативно-правовий перелік
змістовних ознак поняття спроможності територіаль-
них громад усуватиме існуючу нині невідповідність цьо-
го поняття основним законодавчим нормативам реалі-
зації і екологічної політики, і політики регіонального
розвитку, зокрема прописам щодо природокористуван-
ня та екологічного регулювання, які містяться в Зако-
нах України "Про місцеве самоврядування в Україні",
"Про місцеві державні адміністрації", "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо опти-
мізації повноважень органів виконавчої влади у сфері
екології та природних ресурсів, у тому числі на місце-
вому рівні", Концепції реформування місцевого само-
врядування та територіальної організації влади в Ук-
раїні.

Запропоноване коригування нормативно-правово-
го поняття спроможності територіальних громад пози-
тивно впливатиме на активізацію процесу усвідомлен-
ня громадою та управлінськими органами, по-перше,
соціально-економічної та екологічної значущості на-
дання ними публічних послуг, що зменшують екологіч-
ний ризик і мінімізують забруднення та використання
ресурсів, а по-друге, соціально-економічної та еколог-
ічної значущості проведення природозберігаючих за-
ходів локального рівня для підтримки належного про-
дуктивного стану їх екосистемних активів, які сприя-
ють забезпеченню спроможності громади та її посилен-
ня і у майбутньому, згідно з стратегічними цілями та
завданнями і Закону України "Про Основні засади (стра-
тегію) державної екологічної політики України на пе-
ріод до 2030 року", і Національної економічної стратегії
на період до 2030 року, затвердженої постановою Каб-
інету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179 (із
змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів
України від 10 березня 2021 р. № 202).

2. Рекомендується Міністерству захисту довкілля та
природних ресурсів України звернутись до Міністерству
розвитку громад і територій України з пропозицією зап-
ровадити в "Методику формування спроможних тери-
торіальних громад" положення щодо оцінювання еко-
системного активу громади як складову аналізу приро-
до-ресурсного потенціалу з метою визначення спро-
можності громади за допомогою відповідно розшире-
ного переліку критеріїв.

3. Рекомендується Міністерству захисту довкілля та
природних ресурсів України ініціювати здійснення оф-
іційного перекладу на українську мову базових засад-
ничих міжнародних нормативних документів Статистич-
ної комісії ООН з системи еколого-економічного об-
ліку, в яких міститься розгорнута інформація з темати-
ки екосистемних активів і генерованих ними екосистем-
них послуг, а також алгоритму їх оцінювання. Йдеться,
зокрема, про такі документи: 1) "System of Environ-
mental-Economic Accounting — Experimental Ecosystem
Accounting" ("Система еколого-економічного обліку:
Експериментальний екосистемний облік") [4]; 2) "System
of Environmental-Economic Accounting — Ecosystem
Accounting. Final Draft" ("Система еколого-економічно-
го обліку — Екосистемний облік. Фінальний проєкт") [5];
3) "Technical Recommendations in support of the System
of Environmental-Economic Accounting 2012 — Experi-
mental Ecosystem Accounting" ("Технічні рекомендації з
підтримки Системи еколого-економічного обліку 2012 —
Експериментальний екосистемний облік" 6 ), котрі ма-
ють лише англомовну редакцію, що звужує можливість
широкого ознайомлення з їх змістом українськими фа-
хівцями та подальшим використанням їх положень при
оцінюванні екосистемних активів.

4. Рекомендується Міністерству захисту довкілля
та природних ресурсів України використати існуючі
науково-прикладні розробки відділу екосистемного
оцінювання природно-ресурсного потенціалу Дер-
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жавної установи "Інститут економіки природокори-
стування та сталого розвитку НАН України" з оціню-
вання екосистемних активів територіальних громад
для опрацювання відповідних методик, в тому числі
методик щодо процедури, формалізації та розрахун-
ку вартісних оцінок певних екосистемних послуг
грунтів, поверхневих прісних вод, природоохоронної
території/ландшафту, біорізноманіття рослинного та
тваринного світу, занесених до Червоної книги Украї-
ни.

5. Рекомендується Міністерству захисту довкілля та
природних ресурсів України розробити методичне за-
безпечення оцінювання екосистемних активів, пов'яза-
них із водою, яке можна представити у вигляді алгорит-
му із таких шести блоків. Перший блок передбачає роз-
гляд сутності й диференційованих складових екосистем-
них активів, пов'язаних із водою із позицій екосистем-
ного підходу; другий — визначає методологію ідентиф-
ікації комплексу екосистемних послуг, пов'язаних із
водою, які можуть надаватися виявленими екосистем-
ними 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 обгрунтування моделі відтво-
рення екосистемних активів, пов'язаних із водою, у фор-
мальному вигляді із перспективою параметризації їх
складових; п'ятий — орієнтований на виявлення методів,
які застосовуються для їх вартісного виміру; шостий -
на вирішення питань фінансово-економічного врегулю-
вання та визначення інноваційних шляхів сталого про-
сторового розвитку місцевих соціально-територіальних
спільнот.

6. Рекомендується Міністерству захисту довкілля та
природних ресурсів України якнайшвидше ініціювати в
Україні процес оцінювання біорізноманіття і екосистем-
них послуг, що ним надаються, як міждисциплінарного
дослідження, що враховувало б найкращі напрацюван-
ня міжнародних проектів та досвід оцінок інших країн.
Для цього необхідно розробити рекомендації та напра-
цювати завдання для першого етапу національного оц-
інювання послуг екосистем біорізноманіття та приро-
доохоронних територій, зокрема:

— закласти в основу вітчизняної розробки виснов-
ки і рекомендації TEEB (The Economics of Ecosystems and
Biodiversity), проєктів ESMERALDA (Enhancing
ecoSysteM sERvices mApping for poLicy and Decision
mAking), IPBES (Intergovernmental Science-Policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services);

— проаналізувати, як і на скільки оцінювання по-
слуг екосистем можуть мати значення для добробуту
людей в України, враховуючи досвід інших країн;

— проаналізувати та охарактеризувати тенденції
стану екосистем, екосистемних послуг та біорізномані-
ття в Україні;

— сформувати статистичну базу з відповідною та
достовірною інформацією про природний капітал;

— переглянути чинні методи оцінювання послуг еко-
систем та врахувати сферу застосування, переваги та
недоліки різних підходів та методів оцінювання у про-
цесі прийняття управлінських рішень на різних рівнях
управління (враховуючи  напрацювання проєктів та
ініціатив SEEA, MAES, OpenNESS, OPERAs, Millennium
Assessment, TEEB);

— забезпечити інформаційну платформу для поши-
рення інформації та знань з проблематики оцінювання
екосистемних послуг та економічної цінності природо-
охоронних територій в межах громад всім зацікавленим
особам щодо прийняття управлінських рішень у сфері
природоохоронного менеджменту.

Блок 2. Комплекс законодавчих ініціатив для органів
державної влади щодо впровадження екосистемного
підходу до управління природно-ресурсним потенціа-
лом

1. Пропонується чинний Закон України "Про Ос-
новні засади (стратегію) державної екологічної політи-
ки України на період до 2030 року" в Частині І розділ
"Біологічне та ландшафтне різноманіття" доповнити
текстом у такій редакції: "Разом з тим недосконалість
існуючої законодавчої бази, відсутність чітко визначе-
ної стратегії розвитку заповідної справи та недоско-
налість системи управління нею, НЕВІДПОВІДНІСТЬ
МІЖНАРОДНИМ ВИМОГАМ ЕКОСИСТЕМНОГО
УПРАВЛІННЯ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ-
НИХ ПОСЛУГ ДАНИХ ТЕРИТОРІЙ, низький рівень
фінансового та матеріально-технічного забезпечення
організації і функціонування природно-заповідного
фонду, невідповідність системи охорони територій та
об'єктів природно-заповідного фонду сучасним вимо-
гам, відсутність єдиної системи оплати праці, соціаль-
них гарантій та пільг для їх працівників, низький рівень
екологічної освіти та інформованості населення зумов-
люють загрозу нецільового використання та втрати те-
риторій та об'єктів природно-заповідного фонду" [1].

2. Пропонується чинний Закон України "Про Ос-
новні засади (стратегію) державної екологічної політи-
ки України на період до 2030 року" в Частині ІІ "Мета,
засади, принципи та інструменти державної екологіч-
ної політики" доповнити текстом у такій редакції: "Ос-
новними засадами державної екологічної політики є:
досягнення рівності та збалансованості складових роз-
витку (економічної, екологічної, соціальної), орієнту-
вання на пріоритети сталого розвитку; ФОРМУВАННЯ
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ НА ЕКОСИ-
СТЕМНИХ ЗАСАДАХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІ-
ЧНО БЕЗПЕЧНІШОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИ-
ЩА ДЛЯ ЖИТТТЯ І ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ" [1].

3. Пропонується чинний Закон України "Про Ос-
новні засади (стратегію) державної екологічної політи-
ки України на період до 2030 року" в Частині ІІІ "Стра-
тегічні цілі та завдання" доповнити текстом у такій ре-
дакції:

"Ціль 2. Забезпечення сталого розвитку природно-
ресурсного потенціалу України. Завданнями є:

— ЗАПРОВАДЖУВАТИ ЕКОСИСТЕМНИЙ
ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНИМ
ПОТЕНЦІАЛОМ";

"Ціль 3. Забезпечення інтеграції екологічної політи-
ки в процес прийняття рішень щодо соціально-еконо-
мічного розвитку України.

Завданнями є:
— включення питань щодо цінності біорізноманіт-

тя в національні, місцеві стратегічні, програмні докумен-
ти та плани розвитку економіки та її галузей;

— ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЕКОСИСТЕМНОГО
ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НА УСІХ РІВНЯХ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ
ВРАХУВАННЯ ВАРТОСТІ ЕКОСИСТЕМНИХ ПО-
СЛУГ ТЕРИТОРІЙ" [1].

4. З огляду на відсутність в українській законодавчій
базі нормативно-правового визначення поняття природ-
ного активу та екосистемних послуг, пропонується
текст статті 1 позиції 1 Закону України "Про оцінку
впливу на довкілля" № 2059-VIII від 23.05.2017 (із зміна-
ми, внесеними згідно із Законами України № 199-IX від
17.10.2019, № 733-IX від 18.06.2020, № 1657-IX від
15.07.2021) доповнити таким абзацом: "ПРИРОДНИЙ
АКТИВ — ЦЕ ПРИРОДНИЙ РЕСУРС, ЗАЛУЧЕНИЙ
ДО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ АБО ВИКОРИС-
ТАНИЙ У ВИРОБНИЦТВІ ТОВАРІВ ЧИ НАДАННІ
ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ" [7].

5. З огляду на відсутність в українській законодавчій
базі нормативно-правового визначення поняття екоси-
стемних послуг, пропонується текст статті 1 позиції 1
Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" допов-
нити таким абзацом: "ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ —
ЦЕ ВНЕСКИ ЕКОСИСТЕМ У ВИГОДИ, ЯКІ ВИКОРИ-
СТОВУЮТЬСЯ В ЕКОНОМІЧНИІЙ ТА ІНШІЙ
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ЛЮДСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ" [7].
6. Пропонується текст статті 2 позиції 2 Закону Ук-

раїни "Про оцінку впливу на довкілля" доповнити ре-
ченням "ТА ОБСЯГУ НАДАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ
ПОСЛУГ, ЩО ПРОДУКУЮТЬСЯ ПРОСТОРОВОЮ
ЗОНОЮ ПРИРОДНОГО АКТИВУ" після слів "з ураху-
ванням стану довкілля". Тоді коригований повний текст
позиції 2 статті 2 цього закону матиме таку редакцію:
"Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриман-
ням вимог законодавства про охорону навколишнього
природного середовища, з урахуванням стану довкілля
ТА ОБСЯГУ НАДАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ,
ЩО ПРОДУКУЮТЬСЯ ПРОСТОРОВОЮ ЗОНОЮ
ПРИРОДНОГО АКТИВУ в місці, де планується прова-
дити плановану діяльність, екологічних ризиків і про-
гнозів, перспектив соціально-економічного розвитку
регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямо-
го та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з ура-
хуванням впливу наявних об'єктів, планованої діяль-
ності та об'єктів, щодо яких отримано рішення про про-
вадження планованої діяльності або розглядається пи-
тання про прийняття таких рішень" [7].

7. Пропонується у чинному Законі України "Про
стратегічну екологічну оцінку" № 2354-VIII від 2018 р.
(поточна редакція від 01.01.2020 р.) Частину 1 статті 5
доповнити пунктом 8 такого змісту: "8) ВНОСИТЬ ДО
ЄДИНОГО РЕЄСТРУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОЦІНКУ ЕКОСИС-
ТЕМНИХ АКТИВІВ" [8].

8. Пропонується у чинному Законі України "Про
стратегічну екологічну оцінку" в Частині 1 статті 6 у
пункті 8:

8.1) текст після речення "застосування новітніх ме-
тодів екологічної оцінки" доповнити реченням ""МЕ-
ТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМНИХ АКТИВІВ
І ЕКОСИСТЕМНИХ ПОСЛУГ, ЩО НИМИ ПРОДУКУ-
ЮТЬСЯ".

8.2) доповнити пунктом 81 такого змісту: "81) ВЕДЕ
ЄДИНИЙ РЕЄСТР ОЦІНЮВАННЯ ЕКОСИСТЕМ-
НИХ АКТИВІВ" [8].

9. Пропонується текст статті 1 розділу 1 "Загальні по-
ложення" Лісового кодексу України (документ № 3852-
XII, поточна редакція від  01.01.2022), другий абзац, в
якому прописано визначення лісів України, після слів
"інші функції та" доповнити реченням "НАДАЮТЬ
ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ, А ТАКОЖ"; далі — за
чинним текстом. Тоді коригований повний текст друго-
го абзацу статті 1 розділу 1 "Загальні положення" Лісо-
вого кодексу України матиме таку редакцію: "Ліси Ук-
раїни є її національним багатством і за своїм призна-
ченням та місцерозташуванням виконують переважно
водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі,
рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції та НАДА-
ЮТЬ ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ, А ТАКОЖ є дже-
релом для задоволення потреб суспільства в лісових
ресурсах" [9].

10. Пропонується в усіх статтях Лісового кодексу
України, де прописано словосполучення "корисні влас-
тивості лісів" (у всіх відмінках) замінити на словоспо-
лучення "ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ ЛІСІВ" (у всіх
відмінках).

Запропоновані коригування та доповнення до
текстів статей Закону України "Про оцінку впливу на
довкілля" і Лісового кодексу України не лише корелю-
ють з наведеним у них базовими визначеннями основ-
них їх понять, а й оновлюють та поглиблюють їх цільо-
ве значення адекватно до мети і положень Закону Ук-
раїни "Про Основні засади (стратегію) державної еко-
логічної політики України на період до 2030 року" щодо
впровадження екосистемного підходу в управлінську
практику.

11. З огляду на проєкт Закону "Про території Сма-
рагдової мережі" №4461 від 06.09.2021, метою якого
відповідно до п. 2 пояснювальної записки до нього є

"встановлення правових та організаційних засад виз-
начення територій Смарагдової мережі та управління
ними в Україні для збереження природних оселищ та
видів фауни і флори, що підлягають особливій охороні,
правових та організаційних засад оцінки впливу на те-
риторії Смарагдової мережі у процесі прийняття
рішень про провадження господарської діяльності, яка
може мати значний вплив на території Смарагдової
мережі, з урахуванням державних, громадських та при-
ватних інтересів" [10, с. 2], з метою впровадження еко-
системного підходу до оцінки впливу на довкілля на
територіях Смарагдової мережі пропонується його
розробникам у текст законопроєкту внести доповнен-
ня щодо необхідності оцінювання екосистемного ак-
тиву природоохоронних територій громад, спираючись
на відповідне методичне та організаційно-правове за-
безпечення.

ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

З огляду на об'єктивну необхідність імплементації
вартісного оцінювання внеску в добробут соціально-
територіальних спільнот екосистемних активів і проду-
кованих ними послуг, а відтак — на суспільну потребу в
формуванні інституціональних умов для впровадження
екосистемного підходу в практику господарювання,
уперше в українському науковому просторі розробле-
но конкретні нормативні та правові ініціативи по запо-
чаткуванню та активізації відповідних заходів органа-
ми державної влади.

Представлено масив пропозицій центральним
органам виконавчої влади по реформуванню системи
екологічного управління на екосистемних засадах із
урахуванням загальних процесів децентралізації та
євроінтеграції. Для наочності й чіткості розуміння цих
пропозицій їх згруповано в два блоки. Першим бло-
ком пропонуються науково-прикладні рекомендації
з означеної тематики для владних структур вищого
рівня, а за другим блоком — доповнення положень
чинних нормативно-правових актів у сфері екологіч-
ного законодавства з позиції імплементації екосис-
темного підходу в регулятивну та управлінську прак-
тику.

Слід сподіватись на те, що запропонований розгор-
нутий комплекс таких науково-практичних рекомен-
дацій та законодавчих ініціатив для центральних органів
влади надасть поштовх відповідним активним діям, зак-
ладаючи нормотворчі основи формування інституціо-
нального середовища оцінювання екосистемних активів
соціально-територіальних спільнот, починаючи з низо-
вого рівня.

У підсумку розроблений авторський комплекс нау-
ково-практичних рекомендацій центральним органам
влади та його сприйняття у вищих ешелонах виконав-
чої та законодавчої влади, врешті-решт, сприятиме
підвищенню ефективності використання природно-ре-
сурсного потенціалу, належного соціально-територі-
альним спільностям, насамперед, завдяки опрацюван-
ню та внесенню змін до чинних нормативно-правових
актів у сфері екологічного законодавства з метою при-
ведення у відповідність до кореспондуючих положень
Закону України "Про Основні засади (стратегію) дер-
жавної екологічної політики України на період до 2030
року" по впровадженню екосистемного підходу в гос-
подарську практику.
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