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Вступна частина (слайди 1-4)
1. Екологічна безпека як умова сталого розвитку
Необхідною умовою (conditio sine qua non), без якої неможливо
досягнути сталого розвитку є забезпечення екологічної безпеки, в
першу чергу – надійної та економічно ефективної системи
екологічно безпечного природокористування, як першооснови
матеріального виробництва.
Одним із гальмівних факторів переходу України на шлях
сталого розвитку є розрізненість і недостатнє врахування
суспільною
практикою
результатів
дослідження
цієї
загальнонаціональної проблеми з позицій різних наук.
Робота підготовлена в контексті поглядів різних галузей науки
на проблему екологічної безпеки і сталого розвитку. В ній
розглядається широкий діапазон проблемних питань – від
локального рівня (виробництво добрив з відходів) до глобального
(концепція Екологічної Конституції Землі).

2. Наукова новизна роботи
• Висвітлено еколого-економічні засади і запропоновано
прикладні рішення проблеми формування системи екологічно
безпечного природокористування як першочергової умови
сталого розвитку України.
• На підставі багаторічних досліджень колективу авторів –
представників економічних, філософських, географічних і
технічних наук – доведено, що збалансоване за екологоекономічним критерієм природокористування є одним з
найефективніших інструментів імплементації цілей сталого
розвитку.
• Обґрунтовано принципи і методи формування системи
раціонального, екологічно безпечного використання, охорони і
відтворення природних ресурсів та умов довкілля, які
спрямовані на екологізацію освіти, науки і виробничої
діяльності, що сприятиме побудові нових взаємовідносин між
людиною і природою.

2. Наукова новизна роботи (продовження)
• Розвинуто фізико-економічну методологію дослідження
проблем екологічно-безпечного природокористування через
врахування принципу негентропійної достатності в біосфері
Землі, що дало змогу ввести в науковий обіг категорію
"екологічна пропозиція Землі";
• Обґрунтовано, що одним з ключових критеріїв фізикоекономічної ефективності та безпечності природокористування
є максимальне збереження природної родючості поверхні
Землі (її фотосинтезуючої здатності);
• Запропоновано фізико-економічні методичні підходи до
визначення норм господарського навантаження на
екосистеми ландшафтів, що враховують біофізичні межі їх
насичення живою речовиною.

3. Вихідна науково-методологічна база
І. Праці В.Вернадського, Г.Х.Брундтланд, Б.Буркинського, Н.Вінера,
В.Горбуліна,
К.Гофмана,
Г.Дейлі,
П.Ерліха,
М.Згуровського,
Б.Коммонера, Д.Х.Медоуз, Ю.Одума, А.Печчеї, С.Подолинського,
М.Реймерса, Л.Руденка, М.Руденка, Я.Тімбергена, М.Федоренка,
Д.Хілліса, Тейяр де Шардена та ін.
ІІ. КАТЕГОРИЧНИЙ ІМПЕРАТИВ ІММАНУЇЛА КАНТА І
СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМПЕРАТИВ – основа формування нового
світогляду людини homo economicus, її ментальності, нового (екологоекономічного) способу мислення, нової суспільної думки і нового способу
господарювання.
ІІІ. Альберт Ейнштейн: “Багато проблем, з якими ми стикаємося, не
можуть бути розв'язані на тому ж рівні мислення, на якому ми були, коли
їх створювали”.

•
•

ІV. Екологічні закони Баррі Коммонера:
Все пов'язано з усім.
За все треба платити.

4. Офіційні документи,
які підтверджують запровадження теоретичних розробок
авторів та їх загальносуспільне значення
• Постанова Президії НАН України від 08.10.2003 р. «Про наукові засади
екологічної економіки» (на підставі доповіді Ю.Туниці);
• Саміт ООН «Ріо+20» про екологізацію освіти, 2012 (автори документа Ю.Туниця, І.Соловій,
В.Мельник, Л.Гринів,
1006&menu=36);

Т.Туниця,

С.Краєвський

–

http://www.uncsd2012.org/index.php?page=view&nr=77&type=

• Виступи лідерів України на сесіях Генеральної Аасамблеї ООН у 1997-2012 рр.
стосовно ідеї Екологічної Конституції Землі (автори ідеї та концепції Ю.Туниця, В.Василенко.
Співавтори концепції В.Костицький, Герд ван Хорік, Пол Баррезі, Л.Гринів, Л.Каденюк, І.Соловій, Т.Туниця та інші
вітчизняні і зарубіжні вчені);
• «Глобальна програма дій з освіти для сталого розвитку» (ЮНЕСКО, 2013);
• Заява Загальних зборів НАН України від 03 квітня 2014 року стосовно
екологічних наслідків російської агресії (співавтор Ю.Туниця);
• Саміт ООН з Цілей сталого розвитку до 2030 року (вересень, 2015);
• «Платформа для дій «Освіта-2030» - документ ЮНЕСКО, в якому зазначається,
що «освіта є серцевиною «Порядку денного для сталого розвитку до 2030 р.»
(листопад 2015 р.);
• Паризька угода з кліматичних змін (грудень, 2015);
• Рішення Колегії МОН України № 10/5-4 від 27 листопада 2015р. про
екологізацію вищої освіти (прийнято на підставі спільної доповіді Ю.Туниці та М.Згуровського).

Розділ І. Еколого-економічна методологія
формування системи екологічно безпечного
природокористування для сталого розвитку (Юрій Туниця)
1.1. Базові принципи екологічно безпечного природокористування
• Співпраця людини з природою замість її односторонньої експлуатації.
Коеволюція економічної та екологічної підсистем в рамках єдиної екологоекономічної системи. Філософське, еколого-етичне бачення безпеки - (співавтори
В.Мельник, Л.Гринів)

• Обов'язковість врахування екологічних ефектів (змін умов якості природного
довкілля, кількості та якості ресурсів), спричинених господарською діяльністю.
Забруднювач платить. Економічна відповідальність виробника.
• Пріоритетність превентивних заходів щодо охорони та відтворення
природного довкілля і ресурсів.
• Комплексність використання, охорони і відтворення умов природного довкілля
та ресурсів у їх взаємозв'язку.
• Врахування дефіцитності окремих компонентів та умов природного довкілля і
ресурсів. Порівняно вищу оцінку одержують незамінні, нетранспортабельні
умови довкілля та ресурси, а також умови та ресурси, які є більш
дефіцитними у порівнянні з іншими.
• Географічна (регіональна) диференціація оцінок якісно однакових умов
довкілля і ресурсів (співавтори Я.Корнієнко, А.Степаненко).
• Динамічність абсолютних оцінок у часі. Передбачає розробку прогнозних
оцінок можливих змін в територіальних еколого-економічних системах, які
можуть вплинути в майбутньому на рівень ефективності використання та
відтворення умов природного довкілля і ресурсів (співавтор Я.Корнієнко).

1.2. Цілісність триєдиного процесу використання (ВК), охорони
(ОХ) та відтворення (ВД) двоєдиних компонентів природної
основи матеріального виробництва — природних ресурсів (ПР)
та природного життєвого довкілля (ПЖД)

1.3. Закон зростання екологічних витрат суспільства

відображає об'єктивні причинно-наслідкові взаємозв'язки
між рівнем інтенсивності антропогенного впливу на
природне життєве довкілля (ПЖД), інтенсивності
використання природних ресурсів і деградації ПЖД на тій
чи іншій території з одного боку, і необхідністю
адекватних компенсаційних витрат на відтворення
доброякісних умов довкілля і ресурсів, з іншого боку.

1.4. Екологічні витрати і збитки
Екологічні витрати — це сукупність витрат і збитків у
сфері природокористування та виробництва матеріальних благ
загалом.
Безпосередні витрати на охорону природи, очистку
повітряного та водного басейнів, земель і інших компонентів
природного життєвого довкілля. Витрати на своєчасне
відтворення якості порушеного деструктивними змінами
природного життєвого довкілля. Збитки, пов'язані з
незворотними негативними змінами у природному довкіллі,
кількості та якості природних ресурсів. Підвищені витрати на
переробку вторинних і низькоякісних сировинних ресурсів
(відходів) у товарну продукцію. Витрати на розширене
відтворення відновних природних ресурсів, а також на пошук і
створення замінників використаних невідновних ресурсів.

1.5. Екологічний ефект
— зміни у просторі і часі якості умов природного життєвого довкілля,
а також зміни кількості та якості природних ресурсів.
Екологічний ефект може бути як позитивним, так і негативним —
поліпшення або погіршення природних життєвих умов, збільшення або
зменшення кількості та якості природних ресурсів.
Екологічний ефект впливає на економічні та соціальні результати
виробництва і споживання.
ІНТЕГРАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ
— алгебраїчна сума (+/-) двох ефектів виробничої діяльності:
традиційного економічного та екологічного.

1.6. Критерій еколого-економічної результативності
виробничої та природоохоронної діяльності
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1.7. Сутність ідеї Екологічної Конституції Землі
Екологічна Конституція Землі (ЕКЗ) – глобальний економікоправовий акт екологічної безпеки і сталого розвитку цивілізації.
ЕКЗ повинна мати статус Основного Закону виживання
цивілізації і сталого розвитку, який, не загрожуючи суверенітету
жодної країни, її політичному устрою та національним інтересам,
водночас забезпечував би кожній державі зокрема і світовій
спільноті загалом екологічну та економічну безпеку, а окремій
людині – нормальні для її життя природні умови.
Структурно ідея ЕКЗ складається з двох частин:
дефінітивної (нормативної), яка має визначати допустимі
норми екологічної поведінки всіх держав світу у процесі
виробничо-економічної діяльності з метою досягнення цілей
сталого розвитку;
регуляторної (інституційної) – створення організаційних
структур міжнародного екологічного співробітництва, тобто
органів контролю за дотриманням норм ЕКЗ.
Ідею ЕКЗ проголошували в ООН у 1997-2012 рр. три
президенти і два міністри України.

Розділ ІІ. Філософські засади формування нової людини –
фахівця для сталого розвитку – шляхом екологізації освіти,
науки та економіки
(Володимир Мельник)

2.1. Необхідність радикальної зміни споживацького
ставлення людини до природи

Зміна екологічної парадигми природокористування має не просто трансформувати
перетворювально-споживацьке
ставлення
людини до природи, а передусім надати
цьому відношенню людиновимірного, духовно-морального масштабу.

2.2. Соціально-економічний аспект проблеми
В Україні загрози екологічної кризи, крім інших чинників,
посилюються незворотними процесами, спричиненими
Чорно-бильською катастрофою. У зонах з підвищеною
радіацією мешкає понад 1 млн. осіб, у тому числі 250 тис.
дітей. Середня тривалість життя громадян України найнижча
в Європі.
Знижується продуктивність українських ґрунтів. Їхні щорічні
втрати становлять близько 600 млн. т., а з кожного гектара –
до 700 кг поживних речовин, що у 2 – 3 рази більше, ніж
вноситься з мінеральними добривами.

2.3. Людина як чинник формування системи
екологічно безпечного природокористування

Сутнісною ознакою внутрішньої природи українства є
укоріненість у світ землі. Саме вона відображає
своєрідний світоглядний досвід не просто пристосування
до природи і панування над нею, але передусім набутий
позитивний культурницький досвід узгодженості і
гармонізації життєдіяльності української спільноти з
природою Землі. Це свідчить про те, що Україна має всі
підстави перейти в когорту світових лідерів екологічно
безпечного природокористування для досягнення цілей
сталого розвитку.

2.4. Становлення ноосферного мислення людини

Ноосферна концепція сталого розвитку базується на
тому, що по суті вся його проблематика безпосередньо
стосується питання про те, наскільки ж розумним є життя
суспільства? З філософської точки зору розумність (або,
навпаки, ірраціональність) змісту діяльності людей
починається на індивідуальному рівні і через низку
опосередкувань піднімається до найвищих щаблів
соціального розвитку.

2.5. Гуманітарна ознака сталого розвитку України

Основна мета сталого розвитку України – забезпечення
динамічного соціально-економічного зростання, яке базується на
об’єктивних екологічних обмеженнях, що забезпечують
збереження якості природного середовища і раціональне
використання природно-ресурсного потенціалу, задоволення
потреб сучасних і майбутніх поколінь через побудову
високоефективної економічної системи, що стимулює екологічну
сталість, продуктивну працю, науково-технічний прогрес, а також
має соціальну спрямованість. Важливою ознакою української
концепції сталого розвитку має стати відчутно виражена
соціально-гуманітарна складова цього процесу – все, що
орієнтоване на гармонійний розвиток людини.

2.6. Фрагмент Рішення Колегії МОН України від 27.11.2015 р.,
яке підтверджує необхідність формування нової людини –
фахівця для сталого розвитку
Колегія ухвалює:
10. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів, керівникам

установ, організацій та підприємств, що перебувають у сфері
управління Міністерства освіти і науки України, начальникам
(директорам) управлінь (департаментів) освіти і науки обласних
та Київської міської державних адміністрацій рекомендувати:
ВКЛЮЧАТИ ЕКОЛОГІЧНУ СКЛАДОВУ ДО ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН УСІХ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ, проводити семінари,
тренінги, обмін досвідом, здійснювати аналіз та використання
вітчизняної і зарубіжної літератури з питань екологізації освіти;
у співпраці з органами місцевої влади ОРГАНІЗУВАТИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ «ЗЕЛЕНИХ» СТУДЕНТСЬКИХ МІСТЕЧОК за
прикладом
провідних
університетів
світу
(включаючи
збереження електроенергії, тепла і води, використання сонячної
енергії, роздільного збору сміття та побутових відходів,
термоізоляцію будівель тощо).

Розділ ІІІ. Фізико-економічні основи екологічно
безпечного природокористування (Лідія Гринів)
3.1. Екологосоціогосподарська система (ЕСГС)

Філософські засади екологічно безпечного природокористу-вання

3.2. Модель природного локального “ринку” в ЕСГС

Y→max при Nвn→1

3.3. Фізико-економічна сутність природного капіталу та його
функції в ЕСГС
Природний капітал ландшафтної системи трактується як
запас вільної енергії F, яка, залежно від стану нагромадженої
природної впорядкованості σ і невпорядкованості S, формує
потенціал працездатності системи.
Екологічна пропозиція Землі - Yn розглядається як функція
енергетичного еквівалента природної родючості її поверхні:
Yn = f(Kn) = f(F) = f(E + Tσ – TSR)
де, Yn – екологічна пропозиція Землі;
F – вільна енергія екосистеми ландшафту (ЕЛ);
E – внутрішня енергія ЕЛ;
T – температура;
σ – негентропія в ЕЛ;
SR – сукупна ентропія в ЕЛ.
Умова екологічно збалансованого розвитку кожної ЕСГС:
Tσ ≥ TSR

3.4. Фізико-економічна сутність природного капіталу та його
функції в ЕСГС

3.5. Концепція екологічної пропозиції Землі
На макроекономічному рівні це означатиме, що обсяг
ВВП, створеного в національній економіці, зумовлений не
лише суто економічними компонентами:
Y = C + I + G + NX
де С – споживання; І – інвестиції; G – державні закупівлі;
NX – чистий експорт,
але й біофізичними компонентами агрегованого
показника сукупної екологічної пропозиції Землі Y1:
Y1 = C1 + I1 – S1
де C1 – пропозиція внутрішньої енергії в процесі
біофізичної та соціоекономічної роботи в ЕСГС держави;
І1 – інвестиції негентропії, що надходить з енергією
Сонця;
S1 – обсяг ентропії, що утворюється у зв’язку з
виконанням в ЕСГС біофізичної та соціоекономічної
роботи.

Розділ IV. Територіальні аспекти екологічної безпеки
на регіональному і національному рівнях (Анатолій Степаненко)
4.1. Основні складові прямих та опосередкованих збитків (втрат, витрат)
Збитки (втрати, витрати)
Прямі

Опосередковані

Економічні

Соціальні

Екологічні

Витрати на
обмеження
розвитку НС

Людські втрати

Руйнування
ґрунтового
покриву

Матеріальні
витрати
населення
(за видами
особистого
майна)

Зміни умов
життя

Збитки у сфері
виробництва

Пошкодження
рослинного
покрову та
тваринного
світу

Економічні
Зміни обсягу випуску
продукції
Зміни показників
ефективності
промисловості
Освоєння випуску
взаємозамінних видів
продукції
Втрати виробничих
засобі та потужностей

Забруднення
джерел та
водоймищ, їх
зникнення чи
небажана
поява

Створення додаткових
запасів продукції

Забруднення
атмосфери

Створення резервів
виробничих
потужностей
Порушення
нормального
електропостачання,
водопостачання та інше

Соціальні
Втрати трудових
ресурсів
Витрати на
перерозподіл
трудових ресурсів
Зміна умов та
характеру праці
Надання
соціальних пільг та
гарантій
Зміна структури
споживання
Забезпечення
послугами охорони
здоров’я
Забезпечення
комунальними
послугами

Екологічні

Порушення
кліматичного
балансу
Загибель та
зменшення
поголів’я
тварин
Погіршення
якісних
характеристик
природних
ресурсів

4.2. Завдання та кінцеві цілі державної політики у “зелених”
секторах економіки на період до 2020 р.
Сектор економіки
Підвищення
енерго-ефективності
житла
Сталий
транспорт
Стала
енергетика

Стале
сільське
господарство
Прісна вода
Екологічна
інфраструктура
Ефективне використання
матеріалів та енергії у
виробничих процесах
Утилізація відходів та
вторинна переробка
матеріалів

Напрями озеленення сектору
Реконструкція житла, гнучке проектування, створення будівель з нульовим
рівнем шкідливих викидів, нульовим споживанням енергії та енергоактивних
будівель
Перехід на низьковуглецеві види палива. Інвестування в енергоефективні
види транспорту, електрифікацію, залізничний транспорт. Планування
зеленої міської інфраструктури для транспорту
Інвестування в інтелектуальні
енергорозподільчі системи типу “smart grids”, в інфраструктуру
відновлювальних джерел енергії, використання технологій альтернативної
енергетики
Інвестування у стале сільське господарство, включаючи органічне
землеоброблення
Інвестування в інфраструктуру забезпечення чистою водою
Інвестування у здорові екосистеми: водозбірні басейни, річкові системи,
водно-болотні угіддя, ґрунти, ліси, що надають важливі економічні послуги

Включення у вартість продукції вартості шкоди для довкілля. Забезпечення
безпечного і чистого відвантаження, вивозу, збереження та утилізації
відходів при дотримані трьох правил: зменшення кількості відходів, їх
вторинна переробка та вторинне використання
Джерело: Глобальный новый зеленый курс. Доклад ЮНЕП. Март 2009. - www.unep.org/greeneconomy

Кінцеві цілі
Скорочення енергоспоживання майже на 30% порівняно
з традиційним проектуванням будівель, нові робочі місця
Скорочення споживання палива парком автомобілів до
2050 року на 50%, попередження викидів СО2 щорічно
обсягом 5-10%
Понад 5 тис. додаткових робочих місць: у
вітроенергетиці, в сільському господарстві та
промисловості, пов'язаних із виробництвом біопалива.
Зменшення викидів вуглецю
До 2050 р., згідно прогнозів, 1 га землі повинен
прогодувати 6,1-6,4 осіб проти 4,5 у 2005 р. Створення на
30% більше робочих місць
До 2020 р. удвічі зменшити кількість людей, що не мають
постійного доступу до безпечної води та базової санітарії
Створення значної кількості додаткових робочих місць
(від 10% до 40% від обсягу інвестицій). Скорочення
використання ресурсів
Субсидії на викопні види палива та невідображення
витрат на надмірне використання матеріалів у вартості
продукції протидіють швидкому отриманню результатів
У 2020 р. на сектор вторинної переробки в області
повинно припадати 4% ВВП регіону. Очікується, що в
умовах підвищення цін на сировинні товари сектор буде
швидко зростати

4.3. Індикатори рівня екологічної безпеки України та її регіонів
Індикатори рівня екологічної безпеки України та її регіонів у 2012 році
№

Область
Атмосферне повітря

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Автономна Республіка Крим
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернівецька область
Чернігівська область
м. Київ
м. Севастополь
Всього по Україні

Складові екологічної безпеки
Водні ресурси Земельні ресурси Лісові ресурси

Надра

Відходи

Інтегрований показник

0,0087
0,0088
0,0022
0,0410
0,0539
0,0072
0,0040
0,0119
0,0117
0,0154
0,0051
0,0238
0,0121
0,0045
0,0119
0,0124
0,0041
0,0050
0,0061
0,0145
0,0053
0,0072
0,0126
0,0021
0,0074
0,0152
0,0025

0,0113
0,0023
0,0014
0,0200
0,0230
0,0026
0,0010
0,0166
0,0026
0,0121
0,0018
0,0071
0,0057
0,0048
0,0080
0,0036
0,0049
0,0026
0,0014
0,0060
0,0111
0,0029
0,0041
0,0022
0,0029
0,0084
0,0023

0,0040
0,0171
0,0130
0,0178
0,0737
0,0115
0,0017
0,0019
0,0069
0,0016
0,0177
0,0151
0,0118
0,0283
0,0084
0,0090
0,0006
0,0096
0,0047
0,0010
0,0129
0,0470
0,0149
0,0271
0,0007
0,0001
0,0033

0,0043
0,0033
0,0131
0,0061
0,0116
0,0119
0,0218
0,0073
0,0155
0,0132
0,0050
0,0167
0,0364
0,0054
0,0115
0,0042
0,0223
0,0075
0,0055
0,0093
0,0407
0,0031
0,0058
0,0097
0,0068
0,0101
0,0095

0,0162
0,0110
0,0101
0,1175
0,0369
0,0152
0,0245
0,0029
0,0194
0,0270
0,0146
0,0859
0,0202
0,0213
0,0486
0,0478
0,0085
0,0176
0,0143
0,0096
0,0086
0,0030
0,0150
0,0261
0,0339
0,0017
0,0045

0,0029
0,0136
0,0015
0,0432
0,0153
0,0102
0,0013
0,0096
0,0045
0,0053
0,0112
0,0083
0,0072
0,0028
0,0086
0,0046
0,0035
0,0065
0,0026
0,0049
0,0060
0,0033
0,0057
0,0008
0,0053
0,0036
0,0002

0,0066
0,0075
0,0045
0,0277
0,0290
0,0086
0,0041
0,0065
0,0081
0,0091
0,0071
0,0176
0,0128
0,0076
0,0125
0,0085
0,0044
0,0069
0,0045
0,0058
0,0108
0,0056
0,0085
0,0054
0,0051
0,0060
0,0023

0,0198

0,0100

0,0162

0,0111

0,0313

0,0104

0,0124

4.4. Просторова структуризація техногенної небезпеки

Розділ V. Галузеві аспекти екологічно безпечного
природокористування (на прикладі лісокористування)
(Ігор Соловій)

5.1. Принципи формування політики сталого розвитку
(на прикладі лісокористування)
• застосування незалежних інструментів для досягнення окремих
завдань лісової політики,
• пріоритетності превентивних заходів стосовно вирішення екологічних
проблем,
• спільної відповідальності за ухвалені рішення,
• адекватності політики потребі вирішення реальних проблем,
• гнучкості (здатності до адаптації),
• субсидіарності,
• відповідності застосовуваних інструментів масштабові проблем,
• досягнення належного рівня обмежень на макрорівні задля
досягнення мети на мікрорівні ,
• алокації всіх витрат, залучення всі зацікавлених сторін у процес
формування політики.

5.2. Економічні інструменти політики сталого
розвитку лісового господарства
 Лісова сертифікація, еко-маркетинг
продукції.
 Державна підтримка сталого лісового
господарства за допомогою субсидій та
податкових пільг.
 Стимулювання тих видів економічної
діяльності, які не мають негативного впливу
на довкілля та орієнтовані на створення
нових робочих місць для місцевих громад.
 Система компенсаційних виплат за
екологічні обмеження господарської
діяльності і за система послуги за послуги
екосистем, формування ринків послуг
екосистем.

5.3. Критерії формування політики сталого розвитку

• Екологічна якість (стан) довкілля. Інструменти обирають з огляду
на можливість трансформації до бажаного стану лісових екосистем і
підтримки рівня екологічної безпеки (резистентності екосистем).
• Еколого-економічна ефективність. Критерієм ефективності
функціонування економічної системи, зорієнтованої на дотримання
сталого розвитку, є максимізація стійкого в часі інтегрального
еколого-економічного ефекту (Ю.Туниця, 2006).

5.4. Сценарії екологічно безпечного лісокористування

5.5. Політика сталого розвитку лісового сектора:
інтеграційний підхід

 Кліматична політика
 Політика збереження
біорізноманіття
 Енергетична політика
 Політика землекористування
 Міжнародна
торгівельна політика
 Політика розвитку
сільських територій і
громад

Розділ VІ. Технологічні аспекти екологічно безпечного
природокористування (на прикладі
землекористування) (Ярослав Корнієнко)
6.1. Динаміка втрат гумусу в продуктивних ґрунтах України як
першооснова екологічно безпечного природокористування

6.2. Умови забезпечення екологічної стійкості агроландшафтів

• зменшення розораності ґрунтів в Україні до 33% шляхом
виведення із активного землекористування близько 12
млн. га за рахунок підвищення до 30% урожайності на
діючих сільськогосподарських угіддях;
через:
• впровадження новітніх агротехнічних технологій;
• проведення селекції нових сортів сільськогосподарських
культур;
• створення нових екологічно безпечних збалансованих
гуміново-мінеральних добрив;

6.3. Базові модифікації гранульованих гуміново-мінеральних
добрив, адаптованих до конкретних умов їх використання
згідно з принципом регіональної диференціації

6.4. Зразки мінерально-гумінових добрив

1. Азотно-гумінові

3. Азотно-фосфорно-гумінові

2. Азотно-фосфорно-калійно- 4. Азотно-кальцієвокальцієво-гумінові
гумінові

5. Азотно-калійно-гумінові

6. Азотно-калійнокальцієво-гумінові

6.5. Принципова схема модульного агрегату для
виробництва азотно-гумінових добрив
8
8

4

Відпрацьований теплоносій

5

13
3
Робочий розчин
Технологічна
вода
12
6
Розчин
сульфату амонію

11

Гранульований
продукт

Природний газ

10

7

Повітря

2
1

9

Холодне повітря

1, 8 – вентилятори; 2 – теплогенератор; 3 – гранулятор; 4 – зрошуваний циклон; 5 –
промивник СИОТ; 6, 7, 12 – ємності; 9, 10, 11 – насоси; 13 – бункер центрів грануляції

6.6. Результати досліджень зразків мінеральногумінових добрив
•підвищується врожайність сільськогосподарських культур
на 30-40% при одночасному зменшенні в продуктивній частині
врожаю важких металів в 1,5 рази та радіонуклідів в 2 – 3 рази;
•гранульований продукт містить 90% гранул розміром
1,5 – 4,5 мм, з міцністю більше 12 Н на гранулу;
•пролонгованість дії – 1,5-2 роки;
•зберігають свої властивості більше 24 місяців;
•сприяють
біогеохімічним
процесам,
спрямованим
на
підвищення якісних характеристик ґрунту.
Річна потреба для зони Лісостепу України азотно-гумінових добрив
становить 450 тис. т. на рік
Загальна потреба України – біля 1 млн. т. на рік

Розділ VІІ. Міжнародні аспекти сталого
природокористування (Тарас Туниця)

Світове господарство і природа (яка є джерелом його
функціонування і розвитку) розглядається як
єдина глобальна еколого-економічна система (ГЕЕС)

7.1. Сутність системи екологічно безпечного
природокористування в умовах глобалізації

Двоєдиний
природний об’єкт
1. Природне життєве довкілля
(ПЖД)

Триєдиний
суспільно-економічний процес
1.1. Довготривале неруйнівне
використання
1.2. Превентивна економіко-правова
охорона

2. Природні ресурси (ПР)

Рівні реалізації
економічної політики
збалансованого
природокористування
Глобальний
Регіональний
(континентальний і
субконтинентальний)

1.3. Своєчасне відтворення якості та
стійкості

Національний

2.1. Довготривале невиснажливе
використання

Регіональний
(у межах національної
юрисдикції)

2.2. Превентивна економіко-правова
охорона
2.3. Адекватне використанню
відтворення кількості та якості

Локальний

7.2. Графічна інтерпретація екологічної кривої
Кузнєца та кривої екологічної стійкості

7.3. Економетричне тестування екологічної кривої Кузнєца

На підставі отриманих значень ß-коефіцієнтів для 38-ми країн
Європи проведено розрахунки величини “поворотної точки”
Отримано обернену U-подібну криву, згідно з якою викиди
СО2 на душу населення перестають збільшуватись і починають
спадати після того, як країна досягне ВВП на душу населення
на рівні 18468 дол. США.
Перша
“поворотна
точка”
знаходиться
на
рівні
17315 дол. США. Проте не отримано другої ймовірної
“поворотної точки”, тобто наявність N-подібної кривої не
підтвердилася.

7.4. Аналіз впливу інституційного середовища
на реалізацію норм Екологічної Конституції Землі
Для виявлення впливу інституційного середовища на
реалізацію норм ЕКЗ було протестовано за допомогою
економетричних методів 74 країни світу за 30 років.

Основні перешкоди на шляху реалізації норм ЕКЗ:
•
•
•
•

неоднаковий соціально-економічний розвиток;
неоднаковий рівень розвитку інституційного середовища;
етнічно-культурні та релігійні відмінності і протиріччя;
суб’єктивні причини, які полягають у протиріччях між
високорозвиненими країнами і країнами, що розвиваються.

Висновки до розділу 7
• обґрунтовано необхідність формування в умовах глобалізації нової
економічної політики держав за критеріями еколого-економічної
ефективності використання, охорони й відтворення умов природного
життєвого довкілля та природних ресурсів, що диктується незадовільною
імплементацією в національну економіку і світове господарство
загальновизнаних принципів сталого розвитку;
• досліджено явище міждержавної конвергенції у сфері споживання
енергетичних природних ресурсів. Виявлено зародження конвергенції (на
противагу дивергенції, яка мала місце у минулому) між країнами
пострадянського простору та ЄС, що є важливою передумовою
удосконалення системи природокористування та економічної інтеграції
держав;
• встановлено обернену U-подібну залежність між економічним
зростанням та антропогенним впливом на природне довкілля
(підтверджену на прикладі 38-ми країн Європи), знайдено кількісне
значення “поворотної точки”, що відображає рівень економічного
розвитку, після якого настає зменшення негативного впливу антропогенної
діяльності на довкілля, а також введено поняття “кривої екологічної
стійкості” природної системи (КЕС) як індикатора стану довкілля.
Обґрунтовано доцільність врахування КЕС при аналізі екологічної кривої
Кузнєца;
• виявлено вплив інституційного середовища на розроблення і схвалення
Екологічної Конституції Землі (ЕКЗ). Доведено, що більш досконале
інституційне середовище держави об’єктивно має позитивний вплив на
сприйняття ідеї ЕКЗ, але суб’єктивні фактори, пов’язані насамперед з
національним егоїзмом великих держав, цілком реально можуть
нівелювати цей позитивний вплив

Загальні висновки
Жодна наука ізольовано одна від одної не може самостійно вирішити
проблему формування системи екологічно безпечного природокористування – необхідної передумови сталого розвитку.
Таке завдання можуть виконати (консолідовано) лише всі галузі
науки на основі трансдисциплінарного підходу.
Об’єднавчим стрижневим критерієм результативності практичного
використання результатів наукової діяльності у різних галузях знань є
інтегральний
критерій
еколого-економічної
ефективності
матеріального виробництва (ЕЕЕВ) у всіх секторах економіки.
Критерій ЕЕЕВ дозволяє оцінювати реальні результати діяльності
людини, тобто прибутки за мінусом екологічних збитків.
Застосування критерію ЕЕЕВ дасть змогу змінити чинну практику,
коли екологічні збитки покриваються за рахунок держави, а не за
рахунок суб'єкта господарювання, який спричинив ці збитки.
Істина полягає у майбутній корисності інтегрованих результатів
міждисциплінарних досліджень для досягнення цілей сталого
розвитку.

