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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ МЕЛІОРАТИВНИХ ПРОЕКТІВ  

 

Висвітлені сучасні теоретичні підходи до аналізу еколого-економічної  
ефективності меліоративних проектів. Виявлено їхні позитивні і  
негативні впливи, розглянуто особливості оцінювання ефективності  
проектів. Виконано фінансовий та економічний аналіз на прикладі  
проекту водовідведення. Для цього методом умовного оцінювання  

визначено величину готовності населення платити за покращення стану 

підтоплених територій.  

 

Освещены современные теоретические подходы к анализу  

эколого-экономической эффективности мелиоративных проектов.  

Выявлены их положительные и отрицательные воздействия,  

рассмотрены особенности оценки эффективности упомянутых проектов. 

Выполнен финансовый и экономический анализ на примере проекта  

водоотведения. Для этого методом условного оценки было определено 

 величину готовности населения платить за улучшение состояния  

подтопленных территорий.  

 

Modern theoretical approaches to the analysis of environmental and economic 

efficiency of melioration projects are considered. Their pros and cons are 

identified, peculiarities of the projects’ impacts evaluation are revealed.  

Financial and economic analysis for a drainage project is conducted.  

Contingent valuation method is applied to valuing willingness to pay for the 

 improvement of the flooded areas. 

 

Вступ. Високий динамізм сучасних економічних систем у поєднанні з над-

мірним антропогенним навантаженням на довкілля і значно повільнішою адап-

тацією до нього біологічних систем (якщо така взагалі можлива) породжують 
системну кризу у стосунках «Людина-Природа» [7]. На тлі дискусій геологів 
про коректність введення нової епохи – антропогену [18] – до геохронологічної 
шкали нашої планети, ретельне соціо-еколого-економічне обґрунтування 
управлінських рішень набуває характеру імперативу. Виявляється, що запи-

тання А. Енштейна: «Чи змінюється світ від того, що на нього дивиться ми-

ша?» дуже доречне в аналізі ефективності використання ресурсного потенціа-
лу, зокрема ефективності інвестиційних рішень.  
Важливим напрямом підвищення продуктивності земельних ресурсів є ме-
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ліорація – покращення стану земель. Тобто йдеться про реалізацію науково-

обґрунтованої системи заходів, спрямованих на відновлення родючості ґрунтів, 
підтримання їхніх природних властивостей і збереження природно-ресурсного 

потенціалу ландшафтів з метою безпечного функціонування існуючих природ-

но-агротехнічних систем. До них належать такі заходи, як охорона земель від 

вітрової і водної ерозії, затоплення, підтоплення і засолення тощо. На теренах 
Західної України меліоровано близько 65 % земельно-болотного фонду [8]. Це 
доволі високий показник, особливо на тлі переосмислення ролі болотних еко-

систем у забезпеченні якості довкілля. Тому зрозуміло, що всебічна оцінка 
ефективності меліоративних проектів має велике наукове і практичне значення 
не лише для розроблення ефективних заходів і обґрунтування нових технічних 
систем, але і для реконструкції діючих. 

Аналіз останніх досліджень. Упродовж декількох останніх десятиліть у 
світі активно розвивається теорія економічного аналізу інвестиційних рішень, 
тобто аналізу привабливості проектів з точки зору суспільства, держави чи мі-
сцевої громади. Проте і сьогодні виконання економічного аналізу інвестицій-

них проектів потребує подальшого розроблення його методології, у т.ч. враху-
вання чинника часу в аналізі проектів із помітними впливами на довкілля і три-

валими часовими горизонтами, урахування галузевих особливостей проектів, 
методів ідентифікації їхніх впливів та економічної оцінки позаринкових входів 
і виходів проектів. Недостатньо дослідженими залишаються особливості вико-

нання економічного аналізу інвестиційних проектів в різних секторах економі-
ки. Поруч із вичерпним обґрунтуванням методики аналізу лісівничих, промис-
лових чи сільських проектів [15, 6], низка різних типів проектів, зокрема мелі-
оративних, залишилися поза увагою економістів.  

Методика досліджень. Формулювання теоретичних основ екологічної еко-

номіки, започатковане у працях Ю. Туниці, Г. Дейлі, Р. Костанци [4, 10]; фізи-

чної економії – у працях М. Руденка, С. Степаненка, В. Шевчука, Л. Гринів, а 
також економіки природокористування – Т. Галушкіна, О. Врублевська та ін. – 

створило добротне теоретичне підґрунтя для аналізу ефективності господарю-

вання з урахуванням екологічних обмежень. Прикладні аспекти проблеми ви-

вчають Б. Буркинський, О. Веклич, Т. Галушкіна, З. Герасимчук, С. Дорогун-

цов, В. Трегобчук, М. Хвесик [12-13] та ін. 

Теоретичні підходи до економічного аналізу інвестиційних проектів розви-

вають О. Eckstein, P.O. Johansson І. Little, R. McKean, Е. Mishan, R. Layard i 

S. Glaister. Зростаючий інтерес суспільства до питань збереження якості до-
вкілля теж знайшов відображення в теорії економічного аналізу. Особливий ін-

терес у цьому відношенні мають дослідження, в яких А. Freeman, N. Hanley i С. 

Spash, Р. Johansson та ін. розвивають теоретичні основи економіки добробуту, 
теорії економічної вартості та підходи і методи її визначення [1, 14-17]. 

Постановка завдання. Політика держави – економічна, екологічна чи соці-
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альна – реалізується через інвестиційні проекти. Їхня привабливість залежить 
від того, чиї інтереси досліджує аналітик: інвестора, держави чи громади, а та-
кож як враховані в аналізі впливів проектів на довкілля, на саме суспільство. Ці 
питання особливо важливі, коли мова йде про проекти, метою розгортання 
яких є зміна довкілля, наприклад меліоративні проекти, довкола яких сьогодні 
точиться чимало дискусій серед фахівців із питань безпеки довкілля, екологів, 
економістів. Тому метою статі є розвиток теоретичних і методичних положень 
економічного аналізу інвестиційних рішень у галузі меліорації земель у сучас-
них умовах, коли стає очевидною справжня вартість антиекологічного госпо-
дарювання [11]. 

Результати досліджень. Сучасна практика інвестиційного аналізу перед-

бачає аналіз грошових потоків проекту, тобто тих доходів і витрат проекту, які 
мають ринкову оцінку вартості. Такий підхід, який у зарубіжній економічній 

літературі отримав назву фінансового аналізу, залишає поза увагою аналітика 
неоцінені ринком входи і виходи проектів, їхні зовнішні ефекти – екстерналії 
[1, 3, 5, 14-17]. Неврахування позитивних екстерналій зменшує привабливість 
проекту, а відтак пропозицію відповідних товарів і послуг. Ігнорування негати-

вних екстерналій спричиняє невиправдане витрачання обмежених ресурсів, 
надмірну пропозицію товарів і послуг, продукування яких приносить шкоду 
суспільству. Ці недоліки оминає економічний аналіз інвестиційних проектів 
або аналіз витрат і вигід (АВВ) (cost-benefit analysis), який враховує всі вигоди і 
витрати проектів, які можуть отримати обґрунтовану оцінку економічної вар-
тості, навіть ті, для яких не існує ринків. Така оцінка базується на теорії зага-
льної економічної вартості, елементами якої є вартість використання (прямого, 
непрямого і можливого), а також вартість існування.  
Теоретики економічного аналізу ефективності алокації ресурсів, розкрива-

ючи його принципову відмінність від традиційного фінансового чи комерцій-

ного, наголошують, що фінансовий аналіз досліджує привабливість проекту 
для інвестора, а економічний – для суспільства чи громади (табл. 1). Відтак фі-
нансовий аналіз оперує ринковими цінами, а економічний – альтернативною 

вартістю ресурсів та готовністю платити за вигоди проекту. 
З огляду на різноманіття впливів проектів меліорації на довкілля, такі інвес-

тиційні проекти є цікавим випадком для застосування АВВ. Меліоративні про-
екти вирізняються цілями і методами меліорації: від прибирання каміння та 
викорчування пнів аж до зрошення та осушення. За допомогою таких проектів 
вдається пом’якшити вплив погодних умов, досягти стабільності врожаїв, роз-
ширити земельні угіддя. Однак у довгостроковій перспективі меліоративні 
проекти можуть мати несподівані і небажані наслідки, які виникають внаслідок 
нашого неповного знання гідрологічних режимів ділянок, особливостей видо-

вого різноманіття місцевості чи латентних характеристик екологічних систем. 

Тому питання оцінки ефективності меліоративних проектів вирішується з ура-
хуванням часового горизонту періоду: коротко- і довгострокова перспектива, 
мети аналізу, а також обмежень часу, коштів, наявних даних і загального під-
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ходу до аналізу: врахування вигід і витрат довкілля, соціальних впливів тощо. 
 

Таблиця 1 

Порівняння фінансового та економічного аналізу  

ефективності інвестиційних проектів  

Елемент  

порівняння 
Фінансовий аналіз Економічний аналіз 

1. Призначення 

аналізу 

Аналіз діяльності з позицій 

інвестора 
Аналіз діяльності з точки зору сус-
пільства 

2. Використання 

результатів 

аналізу 

Вкладення коштів інвестора 
/ Відмова від проекту 

Ставлення громади / суспільства до 
проекту, надання йому державної 
підтримки чи обмеження  

3. Кількісна 

оцінка входів 

і виходів про-

екту  

Ринково оцінені прямі входи 

проекту і виходи проекту, 
для отримання яких його ро-
зпочинають  

Крім прямих входів і виходів розг-
лядають непрямі ефекти, які не 
враховані у фінансовому аналізі, 
оскільки у контексті проекту їх не 
купують і не продають на ринку. 

4. Вартісна оці-
нка входів 

і виходів про-

екту 

Використовують ринкові ці-
ни. Для майбутніх входів і 
виходів ціни розраховують 

 

У випадку неадекватності ринкових 
цін використовують величину го-
товності платити за вигоди проек-
ту,  а також альтернативну вартість 
входів  

5. Трансферти 

(податки, пози-

ки, субсидії, 
амортизація) 

Враховують  Не розглядають окремо, 
а трактують як частину економічної 
вартості витрат або вигід  

6. Дисконтуван-

ня 

Застосовують комерційний 

відсоток дисконтування. 
Процедура дисконту-вання 
не викликає застережень  

Застосовують суспільний відсоток 
дисконтування. Дисконтування ви-

трат і вигід довкілля гостро диску-
тується. 

7. Порівняння 

витрат і вигід 

Розраховують показники 

комерційної ефективності 
проекту  

Розраховують показники ефектив-
ності проекту для держави, суспі-
льства, громади  

8. Сенситивний 

аналіз (ураху-
вання  неви-

значеності)  

Перевіряють чутливість ви-

браних показників фінансо-
вої ефективності проекту до 
зміни параметрів  

Перевіряють чутливість показників 
економічної ефективності проекту 
до зміни ключових параметрів  

Сьогодні ціла низка областей Західної України потерпає від підтоплення, а 
відтак потребує розгортання проектів водовідведення. З огляду на обмеженість 



Випуск 3(59) 2012 р. Серія «Економіка» 

82 

фінансування, вибір альтернативних проектів та обґрунтування їхньої приваб-

ливості має бути особливо ретельним. Тому далі запропонуємо методику ана-
лізу такого типу інвестиційних проектів і застосуємо її на прикладі аналізу 
еколого-економічної ефективності проекту водовідведення з частини села Над-

річне Бережанського району Тернопільщини.  

Меліоративний проект «Водовідведення з частини с. Надрічне» був розроб-

лений з метою захисту села, центральна частина якого розташована в заплаві 
річки Золота Липа, від затоплення і твердих наносів. Причиною цих негатив-
них явищ є дощові зливи. Після кожного випадання дощів проходить замулен-

ня проїжджої частини вулиць і водовідвідних кюветів. Під час випадання інте-
нсивних дощів формується паводок з великою кількістю твердого стоку. Води 

із продуктами ерозії поступають із яру на вулицю довжиною 800 м. Внаслідок 
цього піддаються розмиву підпірні стінки, господарські будівлі. Для покра-
щення ситуації було прийняте рішення побудувати вище села протиповеневу 
загату для припинення попадання твердого стоку в центральну частину села, а 
також влаштувати у межах заплави р. Золота Липа водовідвідний канал [9]. 

Таблиця 2 

Впливи меліоративних проектів 

Позитивні Негативні 

� ефективніше використан-

ня низькопродуктивних 
земель; 

� підвищення родючості 
ґрунтів; 

� додаткова кількість сіль-
ськогосподарської проду-
кції; 

� збільшення зайнятості 
населення; 

� економічне зростання ре-
гіону; 

� розвиток інфраструктури; 

� створення і використання 
зворотних систем водо-
постачання; 

� вдосконалення системи 

управління водними ре-
сурсами; 

� вдосконалення системи 

охорони водних ресурсів. 

� втрата буферної ролі території, великі коли-

вання стоку впродовж року, повені, паводки; 

� зниження природної родючості меліорова-
них і прилеглих до них територій з огляду на 
ботанічний склад, склад і продуктивність фі-
тоценозів; 

� зміни в тваринному світі; 
� виникнення ландшафтів антропогенного по-

ходження; 
� забруднення водоприймачів мінеральними 

добривами; 

� евтрофікація водойм; 

� посилення ерозії ґрунтів, погіршення їх фі-
зико-хімічного стану, втрата гумусу; 

� зменшення стоку рік, погіршення гідрологі-
чного режиму територій; 

� зміна структури земельного фонду, втрата 
корисної площі (відведення земель під мелі-
оративні споруди – канали, дороги, дамби, 

водосховища); 
� інші непрогнозовані наслідки. 

За рекомендаціями відмітною особливістю оцінки доцільності реалізації 
меліоративних проектів є необхідність всебічного врахування їхнього впливу 
на навколишнє природне середовище, тобто врахування економічних та еколо-
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гічних інтересів в аналізі проектів. Як відомо, меліорація, крім позитивних на-
слідків, має також і негативні [8, 12-13], які ми узагальнили в табл. 2. 

Світового Банку для повного і послідовного виявлення вигід і витрат прое-
ктів необхідно побудувати матрицю їхніх впливів, яка має таку структуру [3, 

6]: 

� квадрант 1 – товари і послуги, які знаходяться в географічних межах діля-
нки, на якій розпочинається проект, їхня вартість оцінена ринком; 

� квадрант 2 – ресурси, які знаходяться поза географічними межами ділянки, 

але теж мають ринкову вартість; 
� квадрант 3 включає блага, які не мають ринкової оцінки, але використову-
ються місцевими жителями на території розгортання проекту; 

� квадрант 4 включає блага, які не мають ринкової оцінки і виникають поза 
географічними межами ділянки. 

Для належного виконання економічного аналізу необхідно враховувати 

природу виявлених екстерналій (квадранти 2-4) і можливість оцінки їхньої вар-

тості. Наше бачення впливів проекту водовідведення показано в табл. 3. 

Таблиця 3 

Матриця вартості впливів проекту водовідведення 

О
ц
ін
к
а 
ва
р
то
ст
і в
п
л
и
ві
в 

Р
и
н
к
ов
а 

Місце виникнення впливів 

Ділянкові Позаділянкові 

- підвищення вартості ділянки землі; 
- збільшення вартості нерухомості; 
- підвищення врожайності сільгоспугідь; 
- підвищення зайнятості населення; 
- зменшення витрат на відновлювальні ро-
боти 

- аналогічні, але менш 

відчутні ефекти, які 
виникають поза ді-
лянкою 

П
оз
ар
и
н
к
ов
а 

 - зміна якості води і повітря; 
- зниження захворюваності у зв’язку з пок-
ращенням санітарно-гігієнічного стану; 
- зміна ландшафту; 
- зміна біорізноманіття; 
- зміна річних коливань стоку; 
- зміна рівня ґрунтових вод; 
- зміна рівня ризику виникнення природних 
стихійних лих 

 - вплив на місця відпо-
чинку,  
які знаходяться в 
прилеглих територі-
ях; 
 

  - аналогічні, але менш 

відчутні ефекти, які 
виникають поза ді-
лянкою 

Для оцінки загальної економічної вартості вигід проекту сьогодні напра-
цьовано чимало софістичних методів, зокрема метод умовного оцінювання, 
метод витрат на подорож, метод гедонічного ціноутворення та інші [6, 15-17]. 

Разом із тим, Світовий Банк і рекомендації ФАО [3, 6] зазначають, що завжди 
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краще максимально використовувати наявну інформацію про ринкові ціни, 

аніж використовувати інформацію про висловлену поведінку в умовах гіпоте-
тичного ринку. Тому ми пропонуємо для визначення загальної економічної ва-
ртості вигід проекту використовувати різні методи, аби коректно оцінити ви-

ходи проекту. Наші пропозиції щодо вибору методів оцінки економічної варто-

сті вигід проекту водовідведення наведені у табл. 4. 

Таблиця 4 

Методи визначення економічної вартості вигід проекту 

Оцінюваний ефект Методи оцінки вартості 
Інформаційне забезпечення 

оцінки вартості 

Покращення якості 
води і повітря 

� метод умовного оціню-

вання   
� висловлена поведінка   

� метод запобіжних ви-

трат або послаблення впли-

вів   
� виявлена поведінка   

Зниження захворю-

ваності 
� витрати через захво-
рюваність 

� статичні дані про 
оплату днів непрацездат-
ності   
� вартість лікування   

Зміна ландшафту 
� метод умовного оці-
нювання   

� висловлена поведінка   

� метод гедонічних цін   � ринкові ціни   

Зміна біорізноманіт-
тя 

� метод умовного оці-
нювання   

� висловлена поведінка   

� метод гедонічного ці-
ноутворення   

� ринкові ціни   

Зміна річних коли-

вань стоку 
� зміна продуктивності   � ринкові ціни   

Зміна рівня ґрунто-
вих вод 

� зміна інфраструктури   
� витрати на інженерні 
споруди   

� зміна продуктивності   � ринкові ціни   

Зменшення ризику 
нещасних випадків 

� витрати через захво-
рюваність   

� вартість лікування   

� метод умовного оці-
нювання   

� висловлена поведінка   

Вплив на місця від-

починку,  
які знаходяться в 
прилеглих територі-
ях 

� метод витрат на подо-
рож   

� ринкові ціни   

� метод гедонічних цін   � ринкові ціни   

� вартість нерухомості � ринкові ціни 

Виконуючи фінансовий аналіз, аналітики розглядають проекти з точки зо-

ру їх фінансової (комерційної) привабливості для інвестора. Тому всі витрати й 

доходи проектів мають явний характер і ринкову оцінку. Цілі економічного 
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аналізу вимагають дещо іншого аналітичного підходу. Базовою концепцією 

економічного аналізу є концепція економічної вартості входів і виходів проек-
ту, тобто альтернативної вартості витрат та готовності платити (ГП) за вигоди 

проекту. Ринкові ціни можуть бути використані в економічному аналізі, якщо 

вони відображають економічну вартість, тобто споживача. Тому першим логі-
чним кроком є визначення тих входів і виходів проекту, які оцінюються ринко-
вими цінами. Серед витрат проекту, які розглянуті у фінансовому аналізі, кори-

гування потребує лише статті «Витрати на оплату праці»: оскільки в регіоні іс-
нує безробіття економічна вартість праці нижча фінансової. 

Для економічної оцінки головної вигоди проекту – уникнення небезпеки 

підтоплення – ми використали метод умовного оцінювання [6, 15-17]. Решта 
вигід проекту (табл. 2) може бути оцінена аналогічно, проте часові і фінансові 
обмеження аналізу не дозволили нам його виконати. 

Метод умовного оцінювання належить до методів дослідження висловле-
ної поведінки респондентів на гіпотетичних ринках. Він потенційно корисний 

при визначенні вартості таких товарів і благ, як якість повітря і води; покра-
щення водопостачання, поліпшення санітарних умов і каналізація; ризики для 
життя і здоров'я; збереження природних благ; вартість існування біорізнома-
ніття чи збереження лісів. Цей метод використовують, коли ринок товарів чи 

послуг довкілля не існує або недостатньо розвинутий. 

Метод умовного оцінювання дає змогу оцінити вартість довкілля та інших 
неринкових товарів і послуг шляхом дослідження відповідей індивідуумів на 
запитання, в яких йдеться про цю вартість. В основі методу лежить сценарій. 

Він описує атрибути товарів чи послуг, які повинні бути оцінені, та умови, за 
яких респонденти повинні вирішити скільки, на їхню думку, вони готові запла-
тити за описані товари чи послуги. Метод умовного оцінювання дає змогу рес-
пондентам визначити вартість цих товарів і послуг в умовах гіпотетичного 

сценарію. 

Головний недолік цього методу пов’язаний із тим, що метод базується на 
міркуваннях людей щодо їхньої поведінки, а не на їх справжній поведінці на 
реальних ринках. У відповідях респондентів можуть виникнути  численні від-

хилення у визначенні вартості, однак деякі з них можна усунути завдяки рете-
льній розробці структури опитування. 

Отже, метод умовного оцінювання – це метод знаходження умовної варто-
сті входів і виходів інвестиційних проектів, які не мають ринкової ціни або ри-

нкові механізми є непрямими, тому їх важко дослідити. Це досягається конс-
труюванням гіпотетичного ринку і запитів індивідуумів про їхню готовність 
ГП за ресурси чи послуги, чи про їхню готовність прийняти компенсацію за ві-
дсутність цих ресурсів чи послуг [6, 15-17]. Математичним забезпеченням ме-
тоду є кореляційно-регресійний аналіз. 

Для визначення ставлення населення підтоплених територій до меліорати-



Випуск 3(59) 2012 р. Серія «Економіка» 

86 

вних проектів, а також визначення його готовності платити за уникнення цього 
лиха ми розробили опитувальник. Його перша частина складалася з семи запи-

тань, які головною мірою стосувалися сільського населення, яке потерпає від 
підтоплення. Головне запитання, яке визначало ГП, звучало так: «Чи готові Ви 

платити за покращення меліоративного стану території вашого проживання? 

Якщо так, то скільки (щорічно)?». Друга частина опитувальника складена з пи-

тань, про соціально-економічні дані опитуваних. Опитування проводилося се-
ред жителів села Надрічне та працівників Бережанського міжрайонного управ-
ління водного господарства, які мають безпосереднє відношення до проекту. 
Загалом в опитуванні взяло участь 100 осіб.  

Аналіз літератури з економічного оцінювання вигід довкілля дозволив нам 

сформувати такий перелік чинників, які впливають на величину ГП:  

� ставлення до проектів осушення (Х1: 0 балів – категорично заперечую; 1 

бал – не схвалюю; 2 бали – прийнятно; 3 бали – добре; 4 бали – дуже до-
бре); 

�  нанесені збитки внаслідок підтоплення (Х2, грн); 

�  вік респондента (Х3, роки); 

�  кількість дітей до 18 років (Х4); 

�  середньомісячний дохід родини (Х5, грн); 

�  стать (Х6:  0 балів – чоловіча; 1 бал – жіноча); 
�  освіта (Х7: 0 балів – неповна середня; 1 бал – середня; 2 бали – вища; 3 

бали – науковий ступінь). 
Попередній аналіз результатів опитування про величину ГП за уникнення під-
топлення наведений у табл. 5. 

Як видно з табл. 5, половина опитаних готова платити не більше 10 грн. 

щороку. Сама ж ГП змінюється в межах від 0 до 100 грн./рік. Отримана покро-

ковим методом регресійна модель готовності платити за покращення меліора-
тивного стану місця проживання має такий вигляд: 

ŷ = 0,009Х2 + 0,01Х5 + 11,43Х7 

 (5,43)     (4,44)       (2,8)       

R
2 
= 0,81;  F = 65,89. 

Зміст наведеного співвідношення можна пояснити так: Величина ГП прямо 
пропорційно і статистично значуще залежить від величини нанесених збитків 
(Х2), середньомісячного доходу (Х5) та рівня освіти (Х7). Зростання величини 

нанесених збитків на 100 грн. дає збільшення готовності платити на 9 копійок. 
Якщо дохід родини зросте на 10 грн./міс., то готовність платити зросте на 10 

копійок. Якщо підвищити рівень освіти на один рівень, то готовність платити 

зросте на 11,43 гривні. Такі фактори, як ставлення до проектів осушення, вік, 
стать, кількість дітей виявилися статистично незначущими. Отримана інфор-
мація про економічну вартість головної вигоди проекту була використана в 
економічному аналізі.  
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Таблиця 5 

Описова статистика величини готовності платити та факторів,  

які на неї впливають  

(обсяг вибірки – 100 осіб; ціни початку 2009 р.) 

  

Готов-
ність 
платити, 
грн./рік 

Ста-
влен-
ня, 
бали 

Нанесені 
підтоп-
ленням 

збитки, 
грн. 

Вік, 
роки 

К-ть 
ді-
тей, 
осо-
би 

Місячний 
дохід ро-
дини, грн 

Стать, 
бали 

Ос-
віта, 
бали 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Середнє 
значення 

24,60 2,35 1206,60 51,12 0,67 2146,10 0,48 0,92 

Стандар-
тна похи-
бка 

3,53 0,11 152,66 1,25 0,09 104,05 0,05 0,07 

Медіана 10,00 2,00 500,00 52,00 0,00 1975,00 0,00 1,00 

Мода 0,00 3,00 0,00 58,00 0,00 2000,00 0,00 1,00 

Диспер-
сія вибір-
ки 

1242,77 1,14 2330396,40 156,65 0,74 1082694,7 0,25 0,56 

Мінімум 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 720,00 0,00 0,00 

Макси-
мум 

100,00 4,00 6000,00 75,00 3,00 6000,00 1,00 2,00 

Довірчий 
рівень 
(95,0%) 

6,99 0,18 253,47 2,08 0,14 172,77 0,08 0,12 

 

Відповідно до кошторису проекту водовідведення в с. Зарічне, усі ви-

трати проекту виникають в нульовому році і становлять 258,94 тис. грн. 

Кожних 5 років планується проведення поточного ремонту гідротехнічно-

го обладнання. У 5-му році сума витрат на ремонт становить – 9,7 тис. 
грн, у10 році – 12,3 тис. грн,  у 15 році – 12,8 тис. грн. 

Відсоток дисконтування ми приймали на рівні 19%, враховуючи облі-
кову ставку Національного Банку України на момент аналізу (2009 рік) і 
невисокий рівень ризикованості проекту. За результатами фінансового 

аналізу ми отримали висновок про фінансову непривабливість такого про-

екту (табл. 6), його витрати не окуповуються. 
Для аналізу цього проекту з точки зору громади, яка проживає на під-

топлюваній території, ми виконали економічний аналіз проекту водові-
дведення. Зазначимо, що головною відмінністю є те, що аналіз викону-

ють з позицій суспільства, а тому розглядають вигоди, які виникають у 

членів громади, а не в інвесторів, та їхні економічні вартості цих вигід, не 
оцінені ринком, а також та не враховують перенесені платежі (табл. 1 і 2) 
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[1, 2, 6, 14-17]. 

В економічному аналізі таблицю грошових потоків, сформовану в ході 
фінансового аналізу, коригуємо так:  

� не враховуємо трансфертні платежі, тобто вилучаємо амортизаційні 
відрахування та податки; 

� враховуємо витрати на усунення наслідків підтоплення, яких вда-
лось уникнути; 

� враховуємо витрати на відновлення інфраструктури, яких вдалось 
уникнути; 

� враховуємо вигоди від покращення меліоративного стану; 

� враховуємо вигоди від економії на витратах по оплаті праці; 
� враховуємо економію витрат на допомогу по безробіттю для робіт-
ників, які будуть залучені в проекті; 

� враховуємо вигоди від використання сільськогосподарських угідь, 
введених до обороту в результаті покращення меліоративного стану 

території розміром 3,5 га. 
�  

Таблиця 6 

Результати фінансового й економічного аналізу проекту  

водовідведення в с. Зарічне 

Вид аналізу 
Чиста теперішня ва-
ртість, тис. грн 

Внутрішній рі-
вень віддачі, % 

Термін окуп-

ності, роки 

Фінансовий  -338,01 0,08%; – 

Економічний 197,09 41 % 2 

 

Витрати, яких вдалось уникнути у приватному господарстві, розрахо-

вуємо як добуток загальної кількості садиб, середнього значення нанесе-
них збитків і частки затопленої території. Витрати на відновлення інфра-
структури, яких вдалось уникнути завдяки розгортанню проекту, розра-
ховуємо як суму витрат на оплату праці (враховуємо середньомісячну за-
робітну плату по кошторису, кількість робочих днів, кількість працівни-

ків) і витрат на використання машин. Вигоди від покращення меліоратив-
ного стану розраховуємо як добуток середнього значення ГП і кількості 
садиб, тобто 24,6*200/1000 = 4,92 тис. грн. Економію витрат на допомогу 
по безробіттю для робітників, які будуть залучені в проекті, визначаємо 

як добуток суми виплат на кількість робітників, які стоять на обліку на 
біржі праці. Вигоди від використання введених угідь розраховуємо як до-

буток підтопленої площі, врожайності культур, ринкових ціни для виро-

щеної продукції. Як видно з результатів економічного аналізу, наведених 

у табл. 6, проект водовідведення є ефективний з точки зору суспільства, 
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він окуповується вже на другому році. 
Виконаний нами соціальний аналіз проекту показав схвальне став-

лення населення до його розгортання, позаяк він покращує стан підтоп-

леної території, на час дії проекту дає додаткові робочі місця для насе-
лення, яке проживає в регіоні, де пропозиція робочих місць обмежена. 
Аналіз структури доходів працівників, задіяних у проекті, засвідчив, що 

найбільшу частину доходів (89%) отримують низькокваліфіковані пра-
цівники, які є найменше забезпеченими верствами суспільства.  

Суперечливий характер меліорації полягає в тому, що для покра-
щення земель необхідно порушити сформовані екосистеми, зв’язки між 

ними і станом довкілля. Наслідки таких проектів у довгостроковій перс-
пективі непросто передбачити.  

Аналіз проекту водовідведення з частини села Надрічне з точки зору 

інвестора (фінансовий аналіз) і з позицій місцевої громади (економічний 

аналіз) показав діаметрально протилежні результати: проект, яких є не-
привабливим з точки зору інвестора, прийнятний з точки зору вигід міс-
цевої громади. Така невідповідність результатів лише підкреслює необ-

хідність виконання економічного аналізу всіх проектів, які мають впливи 

на довкілля та соціум.  

Зрозуміло, що виконаний нами економічний аналіз врахував лише ча-
стину вигід, які отримає населення регіону. Більш складними і наукоміст-
кими є підходи до виявлення можливих втрат проекту водовідведення, які 
ми лише згадали в переліку сильних і слабких сторін меліоративних прое-
ктів, але такий аналіз є предметом подальших досліджень гідрологів, еко-

логів і біологів, але на нашу думку, саме для цього проекту вони не бу-

дуть значними.  

Запропоновані нами методичні підходи та отримані результати вка-
зують на необхідність подальшого розвитку методів економічного аналізу 

проектних рішень, які торкаються будівництва та реконструкції осушува-
льних систем. Реалізація ж цього завдання потребує вдосконалення мето-

дології та методики аналізу проектів з урахуванням їхніх впливів на все 
суспільство, що стимулювати застосування прогресивних технологій во-

дорегулювання. 
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