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Огляд присвячений актуальним питанням,  які  розкривають проблеми
розвитку  “зеленої  економіки”  як  нового  напрямку  в  світовій  економічної
діяльності, що пов’язаний з виробництвом, розподілом, споживанням товарів
і послуг на основі гармонійного використання нових інноваційних технологій
та природного середовища. “Зелена” економіка згідно визначення ЮНЕП – це
“економіка,  яка  спрямована  на  зростання  добробуту  населення,  ефективно
використовує природні ресурси і одночасно зменшує екологічні ризики”.
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ВСТУП

У  реферативному  огляді  подано  узагальнену  інформацію  про  стан
розробки  питання  без  подання  критичної  оцінки.  Призначення  огляду  –
ознайомлення  широкого  кола  споживачів  інформації  з  актуальними
питаннями,  які  розкривають  проблеми  розвитку  “зеленої  економіки” як
нового  напрямку  в  світовій  економічної  діяльності,  що  пов’язаний з
виробництвом,  розподілом,  споживанням  товарів  і  послуг  на  основі
гармонійного  використання  нових  інноваційних  технологій  та  природного
середовища.  “Зелена  економіка”  визначається Програмою Організації
Об’єднаних Націй  з  навколишнього  середовища (ЮНЕП) як  економіка,
орієнтована  на поліпшення добробуту людства та  соціальну рівність через
істотне  скорочення ризиків  від зміни навколишнього середовища і  нестачі
екологічних ресурсів.

Для  розкриття теми до реферативного огляду  включені  матеріали  за
період 1995-2014 рр.:  друковані  видання,  які  зберігаються у фондах НБУВ
(монографії,  автореферати  дисертацій,  збірники наукових  праць,  матеріали
міжнародних  конференцій,  глосарії,  інформаційно-аналітичні  матеріали,
статті  з  періодичних  видань);  ті,  які  представлені  в  передплачених  базах
даних (ELSEVIER, EBSCO); інформаційні ресурси Інтернет. Джерельна база
подана в рефераті трьома мовами: українською, російською та англійською.

Реферативний  огляд  –  це  упорядкований  в  алфавітній  послідовності
перелік бібліографічних описів видань за темою огляду. Бібліографічні описи
здійснено  відповідно  до  чинних  стандартів:  ДСТУ  ГОСТ  7.1:2006.
Бібліографічний  запис.  Бібліографічний  опис.  Загальні  вимоги  та  правила
складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT) : стандарт. – Офіц. вид., чинний в Україні від
2007-07-01.  –  К.  :  Держспоживстандарт  України,  2007.  –  46  с.;  ДСТУ
3582:2013.  Бібліографічний  опис.  Скорочення слів  і  словосполучень
українською  мовою.  Загальні  вимоги  та  правила  (ISO 4:1984,  NEQ;  ISO
832:1994, NEQ) : стандарт. – На заміну ДСТУ 3582-97 ; чинний від 2014-01-
01. – К. : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 15 с.; ГОСТ Р 7.0.12-2011.
Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском
языке. Общие требования и правила : нац. стандарт Рос. Федерации : введен
впервые :  введен 2012-09-01 /  Федер. агентство по техн. регулированию и
метрологии. – М. : Стандартинформ, 2012. – III, 23 с.



ЛІТЕРАТУРА З ФОНДІВ НБУВ

1. Балуєва  О.  В.  Методологія  управління  сталим  розвитком  міста  на
еколого-економічних засадах : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.06 /
Балуєва  Ольга  Володимирівна  ;  ДВНЗ  “Нац.  гірн.  університет”.  –
Дніпропетровськ, 2014. – 36 c.

Визначено  сутність  екологічно  сталого  розвитку
міст, виявлено тенденції урбанізації та її економіко-
екологічні  наслідки.  Обгрунтовано  використання
екомаркетингу  й  екологістики  як  інструментів
еколого-економічного  управління  розвитком міста.
Надано  економічне  тлумачення  дефініціям
“екологічна  реконструкція”,  “екологічний
девелопмент”,  “зелена  економіка”.  Визначено
складові  елементи  та  змістовне  наповнення
механізму  стратегічного  управління  екологічно
сталим  розвитком  міста.  Запропоновано  науково-
методичні  підходи  до  формування  організаційно-
правового  підгрунтя  “зеленого  будівництва”,
національної  системи  екологічної  сертифікації
об’єктів  нерухомості,  стратегії  екологічно  сталого
розвитку міста на принципах “зеленої економіки”.
Розроблено  концептуальну  національну  модель
розвитку  “зеленої  економіки”.  Удосконалено
систему  принципів  і  напрями  стратегічного
управління екологічно сталим розвитком міста.

Шифр зберігання книги у НБУВ: PA408250

2. Буркинський Б. В. “Зелена” економіка крізь призму трансформаційних
зрушень в Україні : монографія / Б. В. Буркинський, Т. П. Галушкіна, В.
Є. Реутов ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. –
Одеса : Підприємство Фєнікс, 2011. – 348 с.

У монографії розглядаються передумови та
інноваційні напрямки розвитку  “зеленої”
(еколого-орієнтованої)  економіки як
сучасної  парадигми трансформаційних
зрушень в Україні; наведені її методологічні
та  концептуальні  засади,  а також  шляхи
активізації “зеленого” зростання крізь
призму імплементації міжнародного
досвіду. Видання  розраховане на науковців,
викладачів  ВНЗ,  аспірантів,  студентів та
магістрантів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА741796

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%91$


3. Веклич  О. О.  Економічний  механізм  екологічного  регулювання  в
Україні / О. О. Веклич ; Рада нац. безпеки і оборони України, Укр. ін-т
дослідж. навколиш. середовища і ресурсів. – Київ, 2003. – 88 с.

У  виданні  на  підставі  фактологічних  і
статистичних  даних  надано  аналітичну
оцінку  сучасного  стану  і  дієвості
вітчизняного  економічного  механізму
природокористування  та  природоохоронної
діяльності,  виявлено  тенденції  його
формування.  Уперше в науковій  літературі
визначено  критерії  ефективності
функціонування  даного  механізму.
Наведено  методичні  підходи  та  практичні
рекомендації  щодо  вдосконалення
сучасного  економічного  інструментарію
екологічного регулювання.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА645017

4. Галушкіна Т. П. Національна політика “зеленого” зростання в Україні /
Т. П. Галушкіна, Л. О. Мусіна, Н. І. Хумарова ; Ін-т проблем ринку та
екон.-екол. дослідж. НАН України. – Одеса, 2012. – 271 с.

Висвітлено  хронологію світових  тенденцій
формування  “зеленого”  курсу  економіки.
Викладено сучасні тенденції  впровадження
ідеології  “зеленої”  економіки  в
національному  вимірі.  Розглянуто
інституційну  та  функціональну
модернізацію  державної  системи
екологічного  управління  на  принципах
сталого  розвитку.  Проведено  комплексне
оцінювання  ідентичності  національної  й
європейської  систем  екологічного
управління та політики. Подано інформацію
про  вдосконалення  системи  еколого-
орієнтованого  стратегічного  планування.
Наведено  обґрунтування  моделі
імплементації  “зеленого”  курсу  в  модель
економічного розвитку України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА764101



5. Глосарій зеленого бізнесу =  Glossar des Grünen Business = Глоссарий
зеленого  бизнеса  =  Glossary of green business :  укр.-нім.-рос.-англ.  /
наук. ред. : В. Базилевич, Д. Вальтер. – Київ : Знання, 2010. – 518 с.

Подано 550 основних екологічних термінів і
понять,  які  характеризують  процеси
зеленого  бізнесу,  розкривають  їх  зміст  і
використовуються  у  менеджменті,
підприємництві,  моніторингу  та  аудиті,
науці,  освіті,  охороні  довкілля  (ОД)  з
урахуванням  сучасних  теоретичних,
методологічних,  нормативно-правових
матеріалів, світових досягнень і тенденцій в
екології  та  економіці.  Наведено  відомості
про міжнародні організації з питань сталого
розвитку  та  ОД,  адреси  електронних
бібліотек  та  баз  даних  з  екологічної
тематики.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА732321

6. Екосередовище і сучасність  : у 8 т.  /  С. І. Дорогунцов, М. А. Хвесик,
Л. М.  Горбач,  П.  П.  Пастушенко.  –  Київ  :  Кондор,  2007  .  –  Т.  6 :
Екосередовище та євроінтеграційні процеси. – 622 с.

У  даному  виданні  розглянуто  проблеми
охорони  навколишнього  природного
середовища за умов глобалізаційних викликів.
Акцентовано  увагу  на  соціально-екологічних
проявах цих процесів, пріоритетних напрямках
світової господарської інтеграції, геоекономіки,
інвестиційно-інноваційної  еколого-економічної
політики.  Висвітлено  проблеми  міжнародного
економічного співробітництва в галузі охорони
довкілля,  питання  визначення  місця  та  ролі
України  в  геополітичній  структурі  світового
господарства.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В349297/Т. 6



7. Запровадження  принципів  “Глобального зеленого  курсу”  у  модель
економічного  розвитку  України  :  наук.  доп.  /  [Б.  В.  Буркинський,
Т. П. Галушкіна, Л. О. Мусіна та ін.] ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол.
дослідж. НАН України. – Одеса, 2012. – 46 с.

У  науковій  доповіді  розглянуто  хронологію
світових  тенденцій  формування  “зеленого”
курсу  економіки;  наведено  оцінку
інституціональних  передумов  та  існуючої
динаміки  зеленого  росту  в  Україні.
Обґрунтовано  складові  та  переваги  “зеленої”
економіки;  надано  пропозиції  щодо  розробки
доктрини  “зеленої”  економіки  як  парадигми
економічного зростання країни.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Р121188

8. Зелена  економіка.  Зелені  інвестиції.  Зелений  туризм :  матеріали  2
Міжнар. екол. форуму, 25-26 верес. 2014 р. / [упоряд. : О. С. Голікова,
А. П. Коджебаш, В. В. Бородіна] ;  Ін-т проблем ринку та екон.-екол.
дослідж. НАН України [та ін.]. – Одеса : Пальміра, 2014. – 248 c.

У  збірнику  наведені  матеріали,  які  доповідались  на  ІІ
Міжнародному  форумі  “Зелена  економіка.  Зелені
інвестиції.  Зелений  туризм”  в  рамках  наукових
конференцій  “Стратегія  “зеленого”  розвитку  в  умовах
глобальної  інтеграції”,  “Екологічні  ризики  –  виклики
економіці”  та  круглого  столу  “Розвиток  туризму  в
Чорноморському  регіоні”.  Наукові  доповіді  учасників
висвітлюють  результати  та  відкриті  питання  науково-
практичних робіт вітчизняних та міжнародних наукових
організацій  з  проблем  розвитку  “зеленої”  економіки,
перспектив і можливостей її реалізації для національної
економіки та у міжнародному контексті. Матеріали збірки
будуть  корисними для  науковців,  представників  органів
державної  влади  та  місцевого  самоврядування,  бізнесу,
громадськості,  студентів  вищих  навчальних  закладів.
Тези друкуються мовою оригіналу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: BA787138



9. Зелена  економіка.  Зелені технології.  Зелені  інвестиції  :  матеріали
Міжнар. конф., 6-7 жовт. 2011 р. : зб. тез / Ін-т проблем ринку та екон.-
екол. дослідж. НАН України. – Одеса, 2011. – 319 с.

У збірнику  матеріалів  міжнародної  конференції  представлені
статті,  у  яких  наведено  результати  досліджень  з  питань
розвитку “зеленої” економіки України.  Висвітлено теоретико-
методологічні  постулати  та  “зелені” важелі  впровадження
якісно  нової  парадигми управління  суспільним розвитком на
різних  ієрархічних  рівнях  господарювання.  Розглянуто
використання  відновлюваних  джерел  енергії  як  важливий
фактор енергозабезпечення країни та регіонів. Проаналізовано
організаційно-економічний  механізм  управління  та  розвитку
екологічного  туризму.  Розкрито  проблеми  формування
інституційних  чинників  розвитку  “зеленої” економіки.
Визначено  сучасні  пріоритети  розвитку  транскордонних
регіонів  на  її  засадах.  Наведено  чинники  формування  та
розвитку  ринку  твердих  біопаливно-енергетичних  ресурсів  в
Україні.  Надано  відомості  про  зелений  туризм  на  природно-
заповідних територіях та визначено перспективи впровадження
механізмів плати за екосистемні послуги у водокористуванні. У
статтях  основну  увагу  приділено  моделюванню  механізму
еколого-економічного управління земельними відносинами та
екологічні  методи  очистки  стічних  вод  населених  пунктів
сільських  територій,  проилюстровано  роль  інформаційного
забезпечення  в  обґрунтуванні  екологоорієнтованих
управлінських рішень, розкрито міжнародні аспекти розвитку
“зеленої” економіки. 

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА749779
10. “Зелена”  стратегія  регіону :  [монографія]  /  [Б.  В.  Буркинський,

Т. П. Галушкіна, В. Є. Реутов та ін.] ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол.
дослідж. НАН України. – Одеса ; Саки : Фєнікс, 2011. – 445 с.

У  колективній  монографії  висвітлено  концептуально-
методологічні засади збалансованого природокористування,
розглянуто  сталий  розвиток  як  ключову  домінанту
регіонального  екологічного  управління,  охарактеризовано
індикатори  сталого  розвитку  в  регіональному  вимірі.
Основну  увагу  акцентовано  на  екологічній  політиці  як
складовій  державної  регіональної  політики,  показано  роль
стратегічного  планування  у  забезпеченні  “озеленення”
економічного  розвитку  регіонів  України.  Увагу  приділено
розвитку  екологічного  партнерства  як  складової
забезпечення  “зеленої” стратегії  регіону,  наведено  модель
взаємодії  та  партнерства  на  транскордонному  рівні.
Розглянуто передумови, принципи та механізми формування
“зеленої” стратегії регіону. Наведено трактування основних
термінів і понять, виявлено напрями подальших динамічних
процесів  щодо  розробки  та  затвердження  доктрини
“зеленої”  економіки  з  визначенням  пріоритетів,  завдань  і
цільових орієнтирів її розвитку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА755126



8. Зеленая ИТ-инженерия : [лекц. материал : в 2 т.] / Нац. аэрокосм. ун-т
им.  Н.Е.  Жуковского  “ХАИ”.  –  Харьков,  2014.  –  Т.  2  :  Системы,
индустрия, социум / под ред. В. С. Харченко. – 687 с.

Двохтомник  містить  лекційний  матеріал  з
зеленої  ІТ-інженерії  для  магістерських,
докторантських  (PhD)  курсів  та  тренінгів,
розроблених  в  проекті  TEMPUS-GREENCO
Green  Computing  and  Communication  (530270-
TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR).  Другий
том  базується  на  результатах  аналізу,
досліджень  та  розробок  з  зелених
(енергозберігаючих)  ІТ  для  комп’ютерних
систем,  мереж  та  інфраструктур,  їх
застосування в індустрії  та в контексті  зеленої
культури  суспільства  в  цілому.  Описуються
методи  та  засоби  для  зелених  бездротових  і
мобільних систем і мереж; зелених баз даних і
хмарних  інфраструктур;  енергоефективних
індустріальних  інформаційно-керуючих  та
бортових систем, енергоінфраструктур; зелених
ІТ  в  контексті  економічної  ефективності,
кооперації,  бізнесу,  науки  та  соціуму.  Для
студентів  університетів,  аспірантів  та
викладачів  університетів  відповідних
спеціальностей,  інженерів  та  дослідників  в
області  енергоефективних,  екологічних  та
безпечних ІТ та систем.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В355370/2

11. “Зеленая” экономика: предпосылки и перспективы развития в Украине :
информ.-аналит.  обзор  /  [М.  Алиев,  Б.  Буркинский,  Т. Галушкина  и
др.] ; Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Ин-т проблем
рынка  и  экон.-эколог.  исслед.  НАН  Украины,  Гос.  эколог.  акад.
последиплом.  образования  и  упр.  М-ва экологии и природ.  ресурсов
Украины. – Одесса : Фенікс, 2012. – 15 с.

В  інформаційно-аналітичному  огляді
розкриті передумови, принципи і механізми
формування  “зеленої” економіки в Україні,
наведене зрозуміле  трактування основних
термінів і  понять,  визначено  напрями
подальших  кроків розвитку  “зеленої”
економіки в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: Р120777



12. Івашура А. А.  Еколого-економічна та історична оцінка взаємовідносин
людини і  довкілля  :  монографія  /  А.  А.  Івашура,  Л.  Е.  Добрунова ;
Харків. нац. екон. університет. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 152 с.

Обґрунтовано  комплексний  історико-
еколого-економічний  підхід  до  проблем
охорони  навколишнього  середовища.
Доведено  економічну  доцільність
упорядкування  взаємовідносин суспільства
та  природи.  Подано  інформацію  про
історичні  типи  природокористування.
Розкрито  сутність  сучасної  глобальної
кризи в контексті історії відносин людини з
природою.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА744752

13. Методы  решения  экологических  проблем  :  монография  /  под  ред.
Л. Г. Мельника, Е. В. Шкарупы. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2010. – 662 с. –
(Экология и экономика; Вып. 3).

Розглянуто  питання  екологічного  регулювання  та
проблеми  вирішення  соціально-еколого-економічних
протиріч  сучасного  суспільства.  Показано
особливості  формування  бази  для  оцінки  еколого-
економічного  рівня  території.  Охарактеризовано
міжнародні  торговельні  процеси  як  інструмент
вирішення екологічних проблем. Розкрито екологічні
аспекти  сучасних  соціально-економічних
трансформацій.  Визначено  фактори  негативного
впливу  на  загальний  екологічний  стан  Дніпра  в
басейнах його приток в Сумській області. Обговорено
проблеми ліквідації водосховищ Дніпра. На прикладі
промислового  підприємства  показані  методологічні
особливості  системно-екологічного  підходу  до
модернізації виробництва.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В353290/3



14. Міжнародний екологічний форум “Довкілля для України” : [у 3 т.].  –
Київ  :  Центр  екол.  освіти  та  інформації,  2012.  –  Т.  1 :  “Зелена”
економіка:  перспективи впровадження в  Україні  :  матеріали  Міжнар.
конф., 24-25 квіт. 2012 р. – 421 с.

Висвітлено  інституційні  та  законодавчі  основи
збалансованого  розвитку  та  “зеленої”  економіки  в
Україні  та  світі.  Проаналізовано  еколого-економічні
інструменти  розвитку  зеленої  економіки.  Досліджено
екологічні  проблеми  водних  ресурсів  і
надрокористування,  транспортного комплексу держави.
Увагу  приділено  питанням  екологізації  всіх  сфер
економіки  на  засадах  ресурсо-  й  енергозбереження,
формування  економічних  механізмів
природокористування  та  природовідтворення,
збереження  біологічного  та  ландшафтного
біорізноманіття.  Висвітлено  проблеми  екологічної
безпеки,  додержання  вимог  природоохоронного
законодавства.  Розглянуто  механізми  державного
контролю у сфері охорони довкілля.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В353778/1

15. Міжнародний екологічний форум “Довкілля для України” : [у 3 т.].  –
Київ  :  Центр  екол.  освіти  та  інформації,  2012.  –  Т.  2 :  “Зелена”
економіка:  перспективи  впровадження  в  Україні:  матеріали
збалансованого виробництва і споживання: спільні дії влади, бізнесу і
громадськості : матеріали бізнес-форуму, 26 квіт. 2012 р. – 434 с.

Розкрито  стратегію  збереження  та  розширення
природоохоронних  територій  в  Україні.  Проаналізовано
сучасний стан територій та об’єктів природно-заповідного
фонду як елемента екологічної інфраструктури. Показано
шляхи вирішення  сучасних  екологічних  проблем водно-
болотних угідь і торфовищ. Увагу приділено екологічній
безпеці  геосистем  у  Карпатському  регіоні,  стратегії
збереження та відтворення біорізноманіття Національних
природних парків “Подільські Товтри”, “Синевир”, “Святі
гори”,  “Нижньосульський”.  Висвітлено  перспективи
розвитку  вітчизняного  туризму  як  виду  екологічних
послуг. Визначено пріоритети збалансованого розвитку на
регіональному рівні.  Розкрито основні  засади створення
високотехнологічних  соціоекокомплексів  в  Україні,  а
також  аспекти  методології  екотоксикологічного
обстеження  сільських  територій.  Увагу  приділено
проблемі зміни клімату й еколого-економічним аспектам її
подолання, а також проблемам поводження з побутовими
відходами в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В 353778/2



16. Міжнародний екологічний форум “Довкілля для України” : [у 2 т.].  –
Київ  :  Центр  екол.  освіти  та  інформації,  2011.  –  Т.  2  :  Природно-
ресурсний  потенціал  збалансованого  (сталого)  розвитку  України  :
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 квіт. 2011 р. Перспективи
впровадження  моделі  “зеленої  економіки”  в  Україні  :  матеріали  7
міжнар. бізнес-форуму, 21 квіт. 2011 р. – 484 с.

Висвітлено  концептуальні  положення  підвищення
ефективності  використання  рекреаційного  потенціалу
України,  нові  підходи  до  розбудови  національної
екологічної мережі (ЕМ), а також історичні та гносеологічні
аспекти  формування  екологічного  туризму.  Розглянуто
питання  використання  принципів  екологічної  безпеки  як
напряму  практичної  реалізації  еколого-оздоровчого
туризму.  Проаналізовано  роль  та  участь  громадськості  у
розв'язанні екологічних проблем та в розбудові екологічних
міжнародних  стандартів  в  Україні.  Наведено  біотичні,
екосистемні  та  ландшафтні  характеристики  долини  р.
Десна та розкрито їх значення для формування регіональної
ЕМ.  Визначено  перспективи  екологічної  паспортизації
об'єктів, які становлять загрозу для довкілля в законодавчих
та  практичних  аспектах.  Описано  національну  систему
освіти  для  збалансованого (сталого)  розвитку.  Увагу
приділено  екологічним,  соціальним  та  медико-
демографічним  проблемам  радіоактивно  забруднених
територій,  їх  соціально-економічного  й  екологічного
відродження. Висвітлено соціальні та медико-демографічні
наслідки екологічної катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Шифр зберігання книги у НБУВ: В353372/2

17. Міщенко  В.  С.  Шляхи  вирішення  проблеми  стійких  органічних
забруднювачів в Україні / В. С. Міщенко, Є. М. Маторін ; Рада по вивч.
продукт. сил України НАН України. – Київ, 2005. – 70 с.

Проаналізовано  проблему  обмеження  виробництва  та
використання  стійких органічних забруднювачів в
Україні (СОЗ).  Охарактеризовано  непридатні  та
заборонені до використання пестициди та поліхлоровані
дифеніли,  розглянуто  сучасні  методи  їх  інвентаризації.
Досліджено  техніко-економічні  альтернативи  щодо
вирішення проблеми СОЗ  й  обґрунтовано  перспективи
використання  наявних  теплових  агрегатів.  Наведено
економічну  оцінку  спеціальних  технологій  термічної
деструкції  СОЗ,  а  також  очистки  устаткування,
знешкодження  конденсаторів,  забруднених  грунтів  і
матеріалів.  Розглянуто  питання  нормативно-правового
регулювання  шкідливих  викидів  СОЗ.  З  урахуванням
факту  підписання  Стокгольмської  конвенції  відзначено
необхідність  утворення  в  Україні повноцінної
промислової інфраструктури зі знищення/знешкодження
поліхлорованих  дифенілів  (ПХД)  та  ПХД-вмісного



устаткування,  а  також  непридатних  і  заборонених  для
використання  пестицидів  і  відходів  промислової
продукції.  Висвітлено  питання  нормативно-правового,
технічного, методичного та організаційного забезпечення
даного процесу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА662333

18. Мороз  О.  В.  Економічні  аспекти  вирішення  екологічних  проблем
утилізації  твердих побутових відходів /  О. В.  Мороз,  А.  О. Свентух,
О. Т.  Свентух  ;  Вінниц.  нац.  техн.  університет.  –  Вінниця  :
УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 110 с.

Визначено  основні  тенденції  розвитку
утилізаційних  технологій,  а  також  їх
основні  недоліки  та  переваги.  Розглянуто
можливі  економічні та  екологічні  ризики,
що виникають під час використання даних
технологій,  обґрунтовано  можливість  їх
застосування  за  умов  економічного
простору  України.  На  підставі  еколого-
економічних  розрахунків,  з  використанням
стандартних  методик  визначення
екологічних збитків  і  економічних  ризиків
запропоновано шляхи  вирішення проблеми
утилізації твердих побутових відходів.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА644963

19. Мусіна Л. А. Взаємний вплив економіки та природного середовища в
сучасному  світі:  політика,  стратегії,  технології  /  Л.  А.  Мусіна,
А. В. Ямчук, Т. К. Кваша ; Держ. агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. – Київ :
УкрІНТЕІ, 2012. – 259 c.

Наведено  результати  аналізу  вирішення  проблем
взаємодії  економіки  та  природного  середовища,
концепції  “зеленої  економіки”  та  “зеленого
зростання”,  досвід  розроблення  та  впровадження
національних  стратегічних  документів  у  цій  сфері,
макромоделювання  еколого-економічної  взаємодії.
Досліджено  пріоритети  різних  країн  у  сфері
природокористування та  розроблення більш чистих
технологій.  Узагальнено  світові  тенденції  розвитку
“зеленої  економіки”,  зокрема  щодо  впровадження
стратегій  та  політики  сприяння  “зеленому
зростанню”, напрямів досліджень у цій сфері  та їх
фінансування.  Окремо  розглянуто  досвід
запровадження  механізму  технологічних  платформ
як  одного  з  основних  інструментів  реалізації  та
фінансування  наукових  досліджень  у  7-й  Рамковій
програмі ЄС і в Російській Федерації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758644



20. Національна екологічна політика України: оцінка і стратегія розвитку :
документ підгот. в рамках проекту ПРООН/ГЕФ “Оцінка національного
потенціалу в сфері глобального екологічного управління в Україні” / Ф.
О’Доннелл, В.  Джарти, В. Шевчук [та ін.] ; Програма розвитку ООН,
Глоб. екол. фонд. – Київ, 2007. – 184 с.

Аналіз  та  рекомендації,  представлені  в
цьому звіті, є продуктом колективної роботи
групи  провідних  експертів.  Сформульовані
стратегічні  рекомендації  для  сталої
підтримки  урядового  керівництва  сферою
охорони  навколишнього  природного
середовища, раціонального використання й
відтворення  природно-ресурсного
потенціалу  та  забезпечення  екологічної
безпеки,  створення  еколого-економічних
передумов  для  переходу  на  засади
екологічного управління і сталого розвитку.

Шифр зберігання книги у НБУВ: СО28665

21. Николаев  Ю.  О.  Экоинновационное  развитие  и  макроэкономическая
стабильность (теоретико-методологический аспект) / Ю. О. Николаев ;
Ин-т проблем рынка и экон.-эколог. исслед. НАН Украины. – Одесса :
Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2005. – 340 с.

Запропоновано  концепцію сталого
екоінноваціонного розвитку з  урахуванням
інтеграції ресурсного,  біосферного та
культурологічного підходів та  переходу  до
біосферосумісного типу науково-технічного
розвитку  національної  економіки.
Проаналізовано  особливості формування
екологічно інтегрованого  менеджменту
фірми як найважливішого  напряму
реалізації даної концепції.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА665030



22. Потапенко В. Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на
засадах “зеленої  економіки” : монографія / В. Г. Потапенко ; Нац. ін-т
стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 359 с.

У  монографії  розглянуто  теоретико-
методологічні,  інституційні  та  правові
засади  формування  державної  економічної
безпеки за умов екологічної  трансформації
господарства  та  розвитку нових  “зелених”
галузей  виробництва  в  Україні.  Зазначено
технічно  досяжний  потенціал
відновлюваної  енергетики,  органічного
сільського  господарства  та  інших  секторів
“зеленої  економіки”  як  механізму
практичного  гарантування  економічної
безпеки за умов загроз вичерпання ресурсів.
Визначено  пріоритети  формування
державної  політики  на  основі
запровадження  інноваційних  екологічно
безпечніших  технологій,  що  зможуть
забезпечити сталий розвиток суспільства у
стратегічній перспективі.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА764717

23. Потапенко  В.  Г.  Трансформація  використання  природно-ресурсної
сфери  України  на  засадах  “зеленої”  економіки  :  монографія  /
В. Г. Потапенко. – Суми : Папірус, 2013. – 383 с.

У  монографії  досліджуються  питання
трансформації  використання  природно-
ресурсної  сфери  на  засадах  “зеленої”
економіки.  Досліджено  теоретико-
методологічні  основи  трансформації
природно-ресурсної  сфери  в  сучасних
умовах.  Визначено  секторальну  динаміку
розвитку  господарства  України,  зокрема
розвиток нових “зелених” галузей, таких як
відновлювана  енергетика,  органічне
сільське господарство.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА776929



24. Потапенко В. Г. Трансформація системи природокористування України
на засадах “зеленої” економіки: теорія, методологія, практика : автореф.
дис...  д-ра  екон.  наук  :  08.00.06 /  Потапенко Вячеслав  Георгійович ;
Сум. держ. університет. – Суми, 2014. – 39 с.

Розроблено  теоретико-методологічні,  науково-методичні  та
практичні  засади,  сформовано  концепцію  трансформації
системи природокористування України на засадах "зеленої"
економіки  як  нового  етапу  розвитку  еколого-економічних
відносин  і  просторово-секторальної  парадигми,  основним
елементом  якої  є  механізм  реалізації  принципів  сталого
розвитку, що  забезпечує  узгодження  критеріїв  економічної
ефективності,  соціальної  стабільності  та  екологічної
безпеки.  Удосконалено сутнісну складову поняття "зелена"
економіка", яку запропоновано трактувати як економіку, що
базується на критеріях сталого розвитку, який здійснюється
шляхом  екологічної  трансформації  ("greening")  галузей
виробництва  та  формування  нових  "зелених"  галузей
господарства  на  підставі  прогнозу  формування  шостої
інноваційної  хвилі  "зелених"  технологій  у  контексті
еволюції  економічних  укладів.  Наведено  новий теоретико-
методологічний підхід щодо ідентифікації  та комплексного
аналізу нових "зелених" галузей  за первинним, вторинним
та  третинним  секторами  економіки.  Запропоновано
теоретичні  засади  та  науково-методичні  положення
просторового  розвитку  "зеленої"  економіки  на  засадах
кластерного  аналізу  трансформованої  системи
природокористування,  що  дозволяють  використовувати
індикатори як за адміністративно-територіальними, так і за
природничими  одиницями  районування  України  та
реалізовувати  на  практиці  потенціал  відновлюваної
енергетики із застосуванням геоінформаційних систем.

Шифр зберігання книги у НБУВ: PA407668
25. Природно-ресурсний  потенціал  сталого  розвитку  України  /

Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко [та ін.] ;  Рада по
вивч. продукт. сил України НАН України. – Київ, 1999. – 716 c.

У  монографії  розглянуто  сучасні  тенденції  та
перспективи  використання  природно-ресурсного
потенціалу  України,  теоретико-методологічні  проблеми
формування  ресурсної  стратегії  сталого розвитку
держави  за  нових  умов  господарювання.  Висвітлено
основні  підходи та  принципи організації  продуктивних
сил  держави  відповідно  до  нового  геополітичного  і
економічного стану держави та  залежність  їх  розвитку
від  використання  природної  складової.  Значну  увагу
приділено  дослідженню  питань  еколого-економічної
оцінки  та  ефективності  використання  природно-
ресурсного  потенціалу, описано  структуру  формування
природно-ресурсних відносин в контексті нової еколого-
економічної політики держави.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА593578 



26. Прокоп  М.  К.  Зеленый  бизнес.  Инвестировать  в  экологию  –
прибыльно : [пер. с англ.] / М. К. Прокоп. – М. : Мир, 1995. – 96 с.

Книга американського  автора присвячена
найбільш злободенним практичним
питанням екології,  використання енергії  та
природних  ресурсів.  Значна  увага
приділяється  проблемі повторного
використання  ресурсів.  Даються конкретні
рекомендації,  як  економити ресурси  та
енергію, які вжити профілактичні та захисні
заходи з  метою  поліпшення екологічної
ситуації.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА571839

27. Пунько Б.  М.  Економіко-екологічне  відтворення  (теорія,  методологія,
практика)  :  [монографія]  /  Б.  М.  Пунько.  –  Львів  :  Укр.  технології,
2008. – 323 с.

У монографії автором висвітлено теоретико-
функціональні основи економічної системи
раціональних  відносин  суспільного
відтворення та природокористування. Увагу
приділено  впровадженню  інноваційних
методів  розвитку  системи  менеджменту
аграрними  господарствами  України,
проблемам  соціально-економічної
ефективності  використання  та  відтворення
природно-ресурсного  потенціалу  лісових
систем,  науковому  прогнозуванню  в  сфері
використання  лісових  ресурсів  і  розвитку
національного  лісового  менеджменту,
міжнародним  аспектам  формування  й
особливостям  апробації  екологічного
менеджменту  й  аудиту.  Охарактеризовано
теоретико-функціональні  інструменти
формування глобальної стратегії економіко-
управлінської  еволюції  суспільства  та
природи.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА709097



28. Соціально-економічний розвиток України в умовах трансформаційних
змін: виклики, тенденції, перспективи / В. І. Аранчій, О. В. Родіонов,
П. І. Мирошниченко [та ін.] ; Полтав. держ. аграр. академія. – Полтава :
Укрпромторгсервіс, 2013. – 245 c.

Визначено  найважливіші  причинно-наслідкові  зв’язки,
тенденції  та  пріоритетні  напрями  соціально-
економічного  розвитку  країни  за  умов
трансформаційних  змін.  Доведено,  що  без  зміни
підходів до державної  економічної політики неможливе
здійснення  глибоких  та  системних  соціально-
економічних  перетворень,  які  за  умов  сьогодення
визначають  перспективи  розвитку  країни,  її
привабливість для своїх громадян, дійсну незалежність
та  авторитет  у  світі.  З’ясовано  напрями  наукових
досліджень  сучасного  етапу  трансформаційних  змін,
зокрема  проблеми  становлення  та  перспективи
“зеленої”  економіки.  Розкрито  методологічні  аспекти
комплексного аналізу соціально-економічного розвитку
територій.  Досліджено  вплив  політики  держави  на
формування  кадрового  потенціалу,  а  соціально-
економічної  динаміки  на  поляризацію  класової
структури  суспільства.  Проаналізовано  системи
соціального захисту, зокрема, на Донбасі у 1930 рр.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА775312

29. Стадницький Ю. І. Економіка запобігання антропогенного забруднення
довкілля  :  монографія  /  Ю.  І.  Стадницький  ;  Ун-т  економіки  і
підприємництва. – Хмельницький : УЕП, 2007. – 362 с.

Викладено  теоретичні  засади  оцінювання
економічних  збитків  внаслідок
антропогенного забруднення  довкілля
(АЗД).  Досліджено  вплив  АЗД  на
ефективність  функціонування  ринку,
розроблено  економіко-математичну  модель
прогнозування ціни відходів. Обґрунтовано
принципи  формування  на  рівні
підприємства  заходів  щодо  запобігання
шкідливій  дії  АЗД,  розроблено  їх
класифікацію  та  шляхи  оптимізації.
Висвітлено  основні  положення  концепції
управління  частковим  запобіганням АЗД у
регіоні.  Визначено  фактори  формування
вартості  заходів  щодо  запобігання
шкідливій дії АЗД на рівні підприємств.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА698075



30. Степаненко-Липовик Б. В. Зелений бізнес: сутність, фінансові аспекти,
напрями розвитку в Україні : монографія / Б. В. Степаненко-Липовик. –
Київ : Аграр Медіа Груп, 2013. – 272 с.

Розкрито актуальні  проблеми розвитку зеленого  бізнесу в
Україні,  формування  та  впровадження  його  фінансового
механізму.  Висвітлено  економічну  природу,  функції  та
форми  реалізації  такого  бізнесу,  які  вказують  на  його
відмінність  від  традиційних  напрямів  діяльності.
Проаналізовано світову практику фінансування екологічно
чистого  виробництва.  Оцінено  вплив  окремих  елементів
фінансового  механізму  на  показники  становлення  та
розвитку  зеленого  бізнесу  в  європейських  країнах.
Визначено  елементи,  які  найбільше  сприяють
функціонуванню  зеленого  бізнесу  на  різних  етапах  його
становлення.  Систематизовано  джерела  фінансового
забезпечення  функціонування  зеленого  бізнесу  в  Україні.
Встановлено  пріоритетні  напрямки  реформування
фінансової  політики  держави  з  урахуванням  необхідності
досягнення цілей сталого розвитку зеленого бізнесу.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА770569

31. Степаненко-Липовик  Б.  В.  Фінансовий  механізм  розвитку  зеленого
бізнесу  в  Україні  :  автореф.  дис...  канд.  екон.  наук  :  08.00.08  /
Степаненко-Липовик  Богдана  Валеріївна  ;  ДУ  “Ін-т  економіки  та
прогнозування НАН України”. – Київ, 2012. – 24 с.

Обґрунтовано теоретико-методологічні та науково-практичні
аспекти формування та впровадження фінансового механізму
розвитку  зеленого  бізнесу  в  Україні.  Уточнено  сутність,
функції, форми реалізації зеленого бізнесу та визначено його
особливі риси та характеристики. Проаналізовано структуру,
основні  складові  й  елементи  фінансового  механізму
економічної  діяльності.  Охарактеризовано  концептуальні
засади  формування  фінансового  механізму  розвитку
зеленого бізнесу, що полягають у виокремленні рівнів його
функціонування  відповідно  до  інституційних  секторів
економіки.  На  основі  узагальнення  досвіду  європейських
країн  і  моделювання  впливу  окремих  фінансових
інструментів  і  важелів  на  показники  розвитку  зеленого
бізнесу  в  країнах  ЄС  визначено  особливості  формування
фінансового механізму розвитку зеленого бізнесу відповідно
до  етапів  його  становлення  або  розвитку.  Проаналізовано
передумови  становлення  зеленого  бізнесу  в  Україні  та
визначено методи та джерела його фінансового забезпечення
як на макро-, так і на мікрорівнях. Показано, що фінансовий
механізм розвитку зеленого бізнесу в Україні  перебуває на
стадії формування, оскільки функціонують лише окремі його
елементи, що тільки частково виконують своє призначення.
Запропоновано  можливі  варіанти  підвищення  їх



ефективності  й  обґрунтовано  практичні  рекомендації  щодо
формування  та  подальшого  вдосконалення  фінансового
механізму розвитку зеленого бізнесу в Україні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: РА393182

32. Стратегія розвитку біоресурсів на біоекономічній основі : монографія /
[С.  Д.  Мельничук,  М.  П.  Талавиря,  В.  В.  Жебка  та  ін.].  –  Ніжин  :
Лисенко М.М., 2014. – 487 с.

У  монографії  розглядається  питання  формування,
становлення та перспективи розвитку біоекономіки в
Україні.  Особлива  увага  приділена  дослідженню
різних  напрямків  біотехнології  рослин.  Зроблена
спроба  охарактеризувати  своєрідність  поширення
біоекономічних процесів у різних регіонах природно-
кліматичних зон України.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА778897

33. Формування  ринку екологічних  послуг  в  форматі  розвитку “зеленої”
економіки  :  [монографія]  /  [Т.  П.  Галушкіна,  Є.  Г.  Гордійчук,
Н. І. Хумарова та ін.] ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН
України. – Одеса, 2012. – 264 с.

У колективній монографії розкрито передумови
та  тенденції  розвитку ринку екологічних
послуг в  національному  та  регіональному
вимірах.  Визначено  основні  сегменти  та
перспективи  розвитку ринку екологічних
послуг в  Одеському  регіоні.  Проведено
оцінювання  інституціональних  важелів  та
існуючих тенденцій “зеленого” росту в Україні.
Розглянуто екологічну та продовольчу безпеку
як  важелі  активізації  розвитку ринку
екологічних послуг в  Україні.  Проаналізовано
наукові  підходи  до  визначення  ринку
екологічних послуг.  Окреслено  напрями
поширення  процедур  екологічного  аудиту  за
умов  формування інвестиційної  політики.
Запропоновано рекомендації щодо  формування
ринку екологічного  аудиту  в  Україні.
Обґрунтовано доцільність  запровадження
екологічного страхування як важеля активізації
розвитку ринку екологічних послуг в регіоні.

Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА764103



34. Хумарова  Н.  І. Екологоорієнтоване  стратегічне  планування  розвитку
територій : монографія / Н. І. Хумарова ; Ін-т проблем ринку та екон.-
екол. дослідж. НАН України. – Одеса, 2011. – 408 c.

Висвітлено теоретико-методологічні засади формування
територіальних  економіко-екологічних  систем.
Розглянуто  екологоорієнтоване стратегічне планування
як  процес  обґрунтування,  прийняття  та  затвердження
найважливіших  рішень  щодо  подальшого  екологічно
безпечного та збалансованого  розвитку територіальних
економіко-екологічних  систем  в  межах  індикативної
моделі,  в  якій  враховано  екологічні  й  економічні
інтереси  території.  Проаналізовано  етапи  становлення
програмно-цільового  методу  планування в  управлінні
ресурсно-екологічною сферою національної  економіки.
Розроблено  інституційний  механізм  формування  та
реалізації  екологоорієнтованих  стратегічних  планів.
Запропоновано  методики  оцінювання  економіко-
екологічної безпеки  розвитку територіальних систем за
економічними та соціально значущими показниками,  а
також  оцінювання  результативності
екологоорієнтованого  стратегічного  планування їх
розвитку.
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35. Яцков  А.  В. “Зелена” політика  регіону  :  [інформ.-аналіт.  буклет]  /
А. В. Яцков ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України,
Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Одес. області. –
Одеса, 2011. – [32] с.

В  інформаційно-аналітичному  буклеті
наведена  характеристика  стану,  рівня  та
якості природних ресурсів Одеської області,
а  також  шляхи  розвитку  екологічної
політики регіону.
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36. Яцков А. В. Теоретико-організаційні основи екологізації регіонального
розвитку (на  прикладі  Одеської  області) :  автореф.  дис...  канд.  екон.
наук : 08.00.05 / Яцков Анатолій Володимирович ; Ін-т проблем ринку
та екон.-екол. дослідж. НАН України. – Одеса, 2013. – 20 c.

Поглиблено  теоретико-методологічні  положення  щодо
забезпечення  екологізації  регіонального  розвитку  за  умов
трансформаційних  зрушень  в  Україні.  Вперше  на  основі
генезису  теоретичних  поглядів  на  формування  концепцій
регіонального  розвитку  розроблено  організаційно-
економічний  сценарій  забезпечення  загальносистемної
екологізації  регіонального  розвитку  з  дотриманням
принципів  ринкового  регулювання  та  саморегулювання
регіональних господарських систем,  а  також з урахуванням
критеріїв  ефективності  їх  функціонування.  Удосконалено
структурно-логічну схему побудови методології регіональних
соціально-економічних  досліджень  на  основі  системного
підходу, яка включає визначення алгоритму дослідження та
комплексної  системи  функцій,  принципів,  критеріїв  крізь
призму  врахування  екологічної  складової  регіонального
розвитку.  Наведено  наукове  обгрунтування  напрямів
інституційної  розбудови  та  екологізації  державної  політики
на  регіональному  рівні,  а  також  сутнісне  наповнення  та
удосконалення  організаційно-економічних  важелів
формування  секторальної  моделі  “зеленої”  економіки,  яка
базується  на  втіленні  екологічної  домінанти  в  пріоритетні
сегменти регіонального розвитку.
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