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Семінарські заняття

rс = rсу + rсд + rсс = 60 б. 

підготування 

доповідей на задану 

тему як співдоповідач

участь у роботі семінарів

підготування доповідей 

на задану тему

як доповідач 



Ваговий бал – rm = 2
8 × 2 = 16 балів
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Реферат

Термін здачі реферату - до 15 квітня

Після зазначеної дати будуть нараховуватись штрафні 

бали згідно з рейтинговою системою оцінювання.

Ваговий бал – rр = 24

Контрольне опитування 

R = rр + rсз + 8 × rт = 24 + 60 + 8 × 2 = 100 балів. 
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Лекція 1

Передумови становлення 
та сутність поняття 

сталого розвитку

Основи інженерії 
та технології 

сталого розвитку 

Проблеми 
сталого розвитку 
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ТРОХИ ІСТОРІЇ

РІО +20

«Сталий розвиток не має альтернатив!
Це єдиний шлях, що дає змогу всьому
людству нормально жити на нашій
планеті.»

Ша Цзукан, 
Генеральний секретар Конференції Ріо+20

Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 20-22 червня 2012
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Першим етапом безпосередньої підготовки 
«появи на світ» теорії сталого розвитку стали 
роботи В.І. Вернадського про розвиток 
біосфери, що привели його до необхідності 
розглянути планетарний аспект діяльності 
людства і до визнання необхідності зміни 
способу існування людства

Ноосфера
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ТРОХИ ІСТОРІЇ
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ТРОХИ ІСТОРІЇ

Зазначений зв’язок економічного і соціального 

розвитку з проблемами навколишнього 

середовища.

❖ Створена програма ООН по НС 

(ЮНЕП);

❖ Встановлення Всесвітнього дня охорони 

НС - 05 червня;

❖ Прийняття декларації на основі ідей 

свободи, рівності, мирного існування, 

боротьби з бідністю, допомоги країнам, 

які розвиваються і тривоги за 

збереження природних багатств для 

майбутніх поколінь.

Перша конференція ООН 

зі сталого розвитку 

(Стокгольм, 1972 рік)
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ТРОХИ ІСТОРІЇ Доповідь Брунтланд, 

1987 рік
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ТРОХИ ІСТОРІЇ
Конференція ООН з навколишнього 

середовища і розвитку 

(Ріо-де-Жанейро, 1992 рік)
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ТРОХИ ІСТОРІЇ
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ТРОХИ ІСТОРІЇ
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ТРОХИ ІСТОРІЇ

Всесвітній Саміт тисячоліття

(Нью-Йорк, 2000 р.) 

Визначено цілі Розвитку Тисячоліття до 2015 року –

лідери 189 країн підписали Декларацію.

http://un.org.ua/images/stories/docs/2015_MDGs_Ukraine_Report_ukr.pdf
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Складові сталого розвитку
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Принципи сталого розвитку

П’ять ключових принципів:
на яких ґрунтується концепція сталого розвитку:

❑ принцип екологізування економіки

❑ принцип екоресурсної ємності

❑ принцип ентропійного ресурсопотоку

❑ принцип сталого споживання і виробництва

❑ принцип коеволюції
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Принципи сталого розвитку

Принцип екологізування економіки –
уведення факторів виснаження ресурсів і забруднення
довкілля у витрати виробництва, процес ціноутворення.

Принцип екоресурсної ємності –
обмеженість ресурсів, пов'язана з
обмеженою здатністю біосфери
до самовідновлення.
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Принципи сталого розвитку

Принцип коеволюції –
спільна еволюція людських систем (цінності, знання, культура,
технології) та природних систем з їх постійною взаємодією,
взаємним впливом і адаптуванням до змін у цих двох світах.

Принцип ентропійного ресурсопотоку –
економічна діяльність залежить від джерел вхідної
низькоентропійної речовини / енергії. Це джерела двох видів.
Перші пов’язані із сучасним перетворенням потоку сонячної
енергії, а другі - з корисними копалинами Землі.

Принцип сталого споживання і виробництва –
екологічні можливості планети повинні узгоджуватись 
з потребами людства.
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Модель взаємозв’язку складників

сталого розвитку

Мартинов С. В. Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору регіону : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. 
наук : спец. 08.07.2002 / С. В. Мартинов. - 2005. - 22 с
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«Несталий 
розвиток»?

Що таке 
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Острів Святого Матвія – острів в

південній частині Берінгової

протоки. Розташований в 310 -

330 кілометрах на південь,

південний захід від Острова

Святого Лаврентія.

Адміністративно є частиною штату

Аляска, площа - 357 кв. км.

Не заселений.

Виявлений навесні 1749 р.

експедицією Івана Бахова і

Микити Шалаурова.
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Острів Пасхи 
Відкритий Нідерландським 
адміралом Якобом Роджевіном
в 1722 році
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Коли Роджевін і його команда обстежували

острів, вони виявили групу людей, приблизно

3000 чоловік, що жили в хатинах і були

вдягнені в ганчір'я. Рождевін побачив великі

статуї (звані Моаї) і був ними заінтригований.

Статуї були розміщені групами на платформах

(Аху) біля берегової лінії з оберненими на

острів обличчями. У деяких їх них були кам'яні

капелюхи.

Найбільша встановлена  статуя важила 

приблизно 82 тони і була заввишки 9,8 м. 

Статуї висікали в каменоломні, що 

розташована  в середині острова в 14 км 

від берегової лінії.

Острів Пасхи 
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Острів Пасхи

Сучасні теорії щодо Острова Пасхи

стверджують, що його жителі прибули з

Полінезії між 400 і 800 рр. н.е.

Надвеликі ресурси острова і моря стали

основою розвитку багатої культури.

Населення острова досягло максимального

рівня приблизно 7 000 чоловік в XVI столітті.

Оскільки Полінезійська соціальна система

базувалася на клановості, як домінантній

одиниці, кланове життя було, ймовірно,

головною соціальною системою Острова

Пасхи.

Моаї були, ймовірно, релігійними символами і

відображали статус клану, якому належали.
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Проте дві речі безперечні:

❑ створення статуй вимагає великої праці; оскільки

більшість їх датована між 1400 і 1600 рр,

суспільство Острова Пасхи того часу мало бути

процвітаючим і добре організованим;

На острові були виявлені тільки два Чилійських пальмових 

дерева: вони росли в каньйоні і до них неможливо було 

підібратися. Проте, археологи довели, що раніше острів був 

увесь покритий пальмами.

Острів Пасхи

❑ методи транспортування вимагають

використання дерева, інакше транспортування

дуже ризиковане для статуй і непристосоване

для нерівної території острова
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Збільшення населення і виняткова
активність, що розвернулася в створенні
Моаї потребувала великих зусиль. Значна
частина дерев були вирубані для
транспортування статуй. Родюча земля
піддавалася ерозії після вирубки лісу і
через певний час стала непридатною для
сільського господарства.

Острів, вичерпав запаси дерева і

їжі. Отже, будівництво нових

човнів, і нових будинків стало

неможливим.

Це співпало з озброєним

конфліктом між кланами.

Острів Пасхи
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Експедиція Тура Хейєрдала на 
острів Пасхи

©hiddenincatours.com
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Те ж саме чекає усіх нас!?
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9 ПЛАНЕТАРНИХ МЕЖ

критичних життєпідтримувальних систем

проф. Йохана Рокстрема

1. змінювання клімату

2. підкислення Світового океану

3. виснаження озонового шару

4. цикл нітрогену і цикл фосфору 
(порушення біогеохімічних циклів)

5. глобальне водокористування

6. змінювання землекористування

7. втрата біорізноманіття

8. «аерозольне» навантаження 
атмосферного повітря

9. хімічне забруднення



56

ПЛАНЕТАРНІ МЕЖІ

кейси
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Антропогенне забруднення довкілля

Global Environment Outlook (GEO). Environment for the future we want / UNEP, 2012. – Access link:

http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_full_en.pdf

Атмосфера

Гідросфера

Літосфера

Біосфера

…
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Використання енергоресурсів

Global Energy Assessment. Toward a Sustainable Future [Electron. resource] / UNICEF, 2011. –

Access link: http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/Flagship-Projects/Global-Energy-

Assessment/Global_Energy_Assessment_FullReport.pdf
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Пластикове сміття

2013 UNEP Year Book [Electron. resource] / UNEP, 2013. - Access link: 

http://www.unep.org/pdf/uyb_2013.pdf

На глибині
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Пластикове сміття
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Пластикове сміття

кейси

A. Cozar et al., 'Plastic Debris In The Open Ocean',
Proceedings Of The National Academy Of Sciences 111, no. 28 (2014): 10239-10244, doi:10.1073/pnas.1314705111.
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ВЕЛИКА ТИХООКЕАНСЬКА ПЛЯМА СМІТТЯ

кейси

Plastic Marine Debris: An in-depth look [Electron. resource] / NOAA Marine Debris Program. - Access link:

http://marinedebris.noaa.gov/info/pdf/plasticdet.pdf

Giant Ocean-Trash Vortex Attracts Explorers [Electron. resource] / National Geographic News, July 31, 2009. - Access link:
http://news.nationalgeographic.com/news/2009/07/090731-ocean-trash-pacific.html
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кейси

http://ruslo.info/uk/ekologiya/smittieva-pliama/
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ВЕЛИКА ТИХООКЕАНСЬКА ПЛЯМА СМІТТЯ
кейси
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кейси
ВЕЛИКА ТИХООКЕАНСЬКА ПЛЯМА СМІТТЯ
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Техногенне порушення цілісності ландшафту

Aral Sea Recovery? [Electron. resource] / National Geographic, April 2, 2010. - Access link:

http://news.nationalgeographic.com/news/2010/04/100402-aral-sea-story/
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Втрата біорізноманіття

за останні роки було 
втрачено приблизно 
3,3 млн км2 (майже 
10%) диких регіонів
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Втрата біорізноманіття

Карта втрати недоторканої природи з 1993 року
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Втрата біорізноманіття
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кейси

збезлісення



71

кейси

злиденність

голод
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Зростання населення світу

Урбанізація

Global Environment Outlook (GEO). Environment for the future we want / UNEP, 2012. – Access link:
http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_full_en.pdf



73

Сталий розвиток

Для того, щоб в сучасних умовах усі люди мали рівень 
життя відповідний рівню життя в Європейському Союзі 

потрібні ЩЕ ДВІ планети Земля


