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МОДЕЛІ

РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Розвиток людського суспільства може бути 
представлений у вигляді чотирьох складових:

 Мисливці і збирачі плодів землі

 Агрокультура

 Промислове виробництво

 Глобальна модель виробництва та споживання
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ПЕРША СТАДІЯ: 
Мисливці і збирачі плодів землі

Цей спосіб життя є екологічно сталим, оскільки
поведінка людей повністю інтегрована з
екосистемами.

Мінімальна потреба в трудовій діяльності.

Потужність земних екосистем дозволяла жити подібним
чином не більше ніж 30 млн. людей.

Ця стадія тривала
протягом більше ніж 1000 поколінь.
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Сталий розвиток і 
технологіяДРУГА СТАДІЯ: 

Агрокультура
Спосіб життя став осілим. Це призвело до спеціалізації

праці, збільшення продуктивності праці за рахунок своїх і
наявних ресурсів.

 винаходу писемності;

 піднімалися міста як центри торгівлі, політичні та 
військові центри влади;

 з'явилася адміністративна система;

 міста стали культурними центрами, де відкривалися 
театри і проводилися різні видовища;

 розвинулися нові технології: кераміка, предмети письма, 
робота по металу і т.д.
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Сталий розвиток і 
технологіяДРУГА СТАДІЯ: 

Агрокультура
У цих нових суспільствах з'явилися нові властивості:

 соціальна нерівність;
 великомасштабні війни;
 епідемії;
 ринок товарів і послуг;
 комерція;
 рабство;
 демократія;
 науки;
 релігії.

Ця стадія продовжувала свій розвиток протягом 
400 поколінь.
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Сталий розвиток і 
технологіяТРЕТЯ СТАДІЯ: 

Промислове виробництво

 зростаюча продуктивність;

 зростання народонаселення;

 локальне перенаселення та еміграції;

 поява колоній;

 використання природних палив як джерел енергії;

 розвиток торгівлі;

 розвиток транспортної інфраструктури.

На початку 20-го сторіччя були додані нові галузі 
промисловості - електрообладнання, хімія, виробництво 

автомобілів.
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Сталий розвиток і 
технологіяТРЕТЯ СТАДІЯ: 

Промислове виробництво

Промислове виробництво почалося у Великобританії в 18-му

столітті і було «підхоплено» різними країнами в Західній

Європі.

До кінця 19-го століття почали індустріалізацію й інші

Європейські країни, США, Японія.

Головні колоніальні країни:

 Великобританія (Індійський субконтинент, Східна Африка, 

Нігерія, Австралія).

 Франція (Північна Африка і Індокитай).

 Португалія (Ангола, Мозамбік, Бразилія).

Ця стадія тривала протягом 8 поколінь.
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Сталий розвиток і 
технологіяЧЕТВЕРТА СТАДІЯ: 

Глобальна модель виробництва і споживання

 науково-дослідні, проектно-конструкторські роботи 
стають важливою складовою виробництва;

 розвиток засобів зв'язку та обміну інформацією;

 широкий розвиток бізнесу;

 появи транснаціональних корпорацій;

 втрата різноманіття;

 поляризація світу, посилення структурної нерівності;

 експорт «стилю життя».
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Сталий розвиток і 
технологіяЧЕТВЕРТА СТАДІЯ: 

Глобальна модель виробництва і споживання

ПРИКЛАД:

Між 1950 і 1959 роками в США телевізори вироблялися 102
компаніями. Більшість виробляли їх різних конструкцій і
дизайну і продавалися вони в основному в Північній
Америці. Країни Європи мали свої підприємства з
виробництва телевізорів, проте між сусідніми країнами
була деяка торгівля.

Сьогодні ринок виріс багаторазово, проте число брендів -
виробників зменшилася. У магазинах вибір TV зараз
значно більший, ніж в 1950-х, але більше 50% цього
вибору такий, же, як в інших магазинах по всьому світу.
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Сталий розвиток і 
технологіяЧЕТВЕРТА СТАДІЯ: 

Глобальна модель виробництва і споживання

У 1820 р. дохід на людину в Західній Європі перевершував
показник Африки в 2,9 рази.

У 1990 р. - дана перевага зросла до 13,2 разів.

На сьогоднішній день:

 20% світового населення отримують 86% світового
доходу;

 середня частина, тобто 60% населення отримують 13%
світового доходу;

 решту 20% отримують 1% світового доходу.



Майбутнє суспільство знань
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 глобальні системи обміну інформацією;

 стимулювання інноваційної діяльності;

 встановлення відносин між університетами для 
доступу до наукових мереж;

 взаємодія всередині компанії для того, щоб оперувати 
на базі спільного стратегічного бачення;

 співпраця виробників з покупцями, для виявлення та 
нав'язування потреб;

 кооперація між виробниками та постачальниками.

Майбутнє суспільство знань

Сталий розвиток і 
технологія
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Роль технологій у 
сталому розвитку 

суспільства
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 Технологія - це сукупність технічних засобів, які люди
використовують для поліпшення оточуючого їх світу.

 Це знання як використовувати інструменти і машини для
ефективного вирішення завдань.

 Технологію використовують для поліпшення можливості виконувати
певну роботу.

 Технологія дозволяє нам виробляти більше продуктів і кращої якості.

 Наші будинки стають краще при використанні технології.

 Ми подорожуємо з великим комфортом і швидкістю в результаті
використання технології.

 Ми використовуємо технологію, щоб керувати світом, в якому ми
живемо.

Технологія скрізь може зробити наше життя кращим

Роль технологій у сталому 

розвитку суспільства
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ОДНАК, чи не перетворюється ми на 
заручників світової технології?

Сталий розвиток і 
технологія
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І ЧИ НЕ Є ТЕХНОЛОГІЯ ЗЛОМ?

Сталий розвиток і 
технологія



18

ХТО КОНТРОЛЮЄ ТЕХНОЛОГІЇ?

 Влада?

 Компанії?

 Громадські організації?

До появи технологій люди самостійно виробляли більшу
частину товарів, які самі й споживали.

Сьогодні фактично неможливо знайти, звідки наші
товари приходять.

І ми повинні вірити публічним заявам компаній, що вони
не піддають небезпеці наше життя і здоров'я.

Сталий розвиток і 
технологія
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ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ 
СТАЛІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІД ТЕХНОЛОГІЙ, 
ЯКІ ІНЖЕНЕРИ РОЗРОБЛЯЛИ РАНІШЕ?

Сталий розвиток і 
технологія

Сталі технології відрізняються від класичних 
технологій відносною важливістю, займаною 

соціальною та економічною складовою при 
визначенні технологічних характеристик і 

пов'язаних з ними проблем, які розглядаються 
протягом технічного проектування.

Карол Кармихаел, 

Інститут розвитку сталих технологій,

Атланта, Джорджія



20

Приклад сталої технології
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«Энциклопедичний словарь

Брокгауза и Ефрона», 1907 год

Самим багатообіцяючим типом автомобіля в майбутньому
можна вважати електричний, але поки він ще
недостатньо вдосконалений. Електричні двигуни не
дають ні шуму, ні кіптяви, вони, безперечно, зручніші і
досконаліші від всіх інших, але автомобіль повинен
вести своє джерело енергії: акумуляторну батарею, яка
поки ще занадто важка і не міцна.

Сталий розвиток і 
технологія
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Переваги
 Відсутність шкідливих викидів;

 Нижчі витрати на експлуатацію автомобіля: не потрібна дорога коробка передач і 

мастила до неї, двигун вн.згоряння (в тому числі заміна масел, фільтрів, ремнів ГРМ) і 

його обслуговування, насосів високого тиску (якщо це диз.двигуни), паливних фільтрів, 

та ін.;

 Простота конструкції і управління, висока надійність та довговічність екіпажної частини 

(до 20—25 років) у порівнянні зі звичайним автомобілем;

 Тиха робота;

 Можливість підзарядки від побутової електричної мережі (від розетки), але такий 

спосіб в 5—10 разів довший (триває біля 6 годин), ніж від спеціального 

високовольтного зарядного пристрою;

 Електромобіль — єдиний варіант застосування на легковому автотранспорті енергії, 

що виробляється АЕС і електростанціями інших типів;

 Масове застосування електромобілів змогло б допомогти у вирішенні 

проблеми «енергетичного піку» за рахунок підзарядки акумуляторів в нічний час.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%95%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D0%BA
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Недоліки
 Акумулятор за півтора століття еволюції так і не досяг характеристик, що дозволяють 

електромобілю на рівних конкурувати з автомобілем за запасом ходу і ціною, 

незважаючи на значне вдосконалення конструкції.

 Акумулятори добре працюють під час руху електромобіля на постійних швидкостях і під 

час плавних розгонів. У разі різких стартів тягові АКБ втрачають багато енергії.

 Проблемою є виробництво та утилізація акумуляторів, які часто містять отруйні 

компоненти (наприклад, свинець або літій).

 Для масового застосування електромобілів потрібне створення відповідної 

інфраструктури для підзарядки акумуляторів (зарядка на «автозарядних» станціях).

 У разі масового використання електромобілів у момент їх зарядки від побутової мережі 

зростають перевантаження електричних мереж «останньої милі», що загрожує 

зниженням якості енергопостачання, ризиком локальних аварій.

 Триваліший час заряджання акумуляторів в порівнянні з заправкою паливом.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B9
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Електромобіль Detroit Electric, 1907 г.

Chevrolet Volt, 2011 г.

Електромотоцикл
українського виробництва

Екскурсійний електромобіль 

«Мерседес» в дендропарку 

«Софіївка», Умань
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Виробники електромобілів

Прототип Eliica (Японія). 

Потужність 640 к.с. 

Швидкість до 370 км/год.

Європа
BMW — Німеччина
Venturi — Франція
Renault — Франція
Modec — Великобританія, вантажівки
Lightning car — Великобританія
БГ Кар — Болгарія, вантажівки
Think Global — Норвегія

Північна Америка
ZENN Канада
Phoenix Motorcars
Tesla Motors
Ford Motor Company

Азія
Mitsubishi — Японія
Nissan — Японія
ZAP Xebra Китай — США
REVA — Індія

https://en.wikipedia.org/wiki/Eliica
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Аккумулятор електромобіля

Зарядна станція в Сан-Франциско

Зарядна станція в Германії

Приклад сталої технології
ЕЛЕКТРОМОБІЛІ

Сталий розвиток і 
технологія
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Сталий розвиток і 
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Львів 2015, жовтень
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Сталий розвиток і 
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УКРАЇНА

Nissan Leaf, Tesla Model S, Renault Fluence
ZE, Mitsubishi i-MiEV, BYD E6 - всі ці 
електрокари продаються або продавалися 
в Україні. 

З найбільш очікуваного - мрія 
перевізників: електричні фургони Renault

Kangoo і Nissan NV200.
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Сталий розвиток і 
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Технічні характеристики

 Максимальна швидкість 70-80 км / ч;

 Пробіг на 1 повній зарядці 100-120 км;

 Повний цикл заряду від побутової розетки 8 кВт / год;

 Час повного циклу зарядки 6-8 годин (можлива до зарядка при 

неповній розрядці акумулятора);

 Середня вартість одного повного циклу зарядки становить 3-5 грн 

(еквівалентно заправці автомобіля паливом на 130-160 грн);

 Термін служби акумуляторів 5 років (800 - 1000 циклів);

 Вартість 2 місцевого електромобіля - від 164500 грн.;

 Вартість 5 місцевого електромобіля - від 228 780 грн.

http://bioauto.com.ua/
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Зарядні станції в Україні

http://ecoautoinfo.com/static/karta-elektrichnih-zapravok.html

Найбільше зарядних 

станцій для 

електромобілів в 

Україні розташовано у 

Київській, Львівській, 

Дніпропетровській, 

Рівненській, 

Волинській, Одеській, 

Харківській та 

Черкаській, 

Житомирській, 

Закарпатській, 

Кіровоградській та 

Полтавській областях.
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В Україні продаж електромобілів зріс у 
2,5 рази за півроку.

Приклад сталої технології
ЕЛЕКТРОМОБІЛІ

Сталий розвиток і 
технологія

За результатами першого півріччя 2016 
року Україна увійшла в десятку лідерів в 
Європі за продажами електрокарів.

Електромобілі складають 0,7% всіх нових машин, проданих в 2016 

році. 

В Європі найвища частка електрокарів на ринку в Норвегії – 15%.

Вище за Україну в рейтингу також Швейцарія Австрія, Франція, 

Нідерланди і Швеція.
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Tesla почала випуск повністю автономних автомобілів.

Приклад сталої технології
ЕЛЕКТРОМОБІЛІ

Сталий розвиток і 
технологія

З 20 жовтня всі електромобілі Tesla, 
вироблені на її заводах, отримають 

програмне забезпечення для "повністю 
автономного режиму водіння на рівні 

безпеки, який перевищує людські 
здібності".

Новий автопілот відповідає п'ятому рівню за шкалою 
автономності для самоврядних автомобілів, 
затвердженою Національним управлінням з питань 
безпеки дорожнього руху (NHTSA).
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Приклад сталої технології
ЕЛЕКТРОМОБІЛІ

Сталий розвиток 
і технологія

Зарядна станція в США



33

Приклад сталої технології
ЕЛЕКТРИЧНИЙ МОТОЦИКЛ

Сталий розвиток 
і технологія

Компанія BMW презентувала концепт електричного мотоцикла з 
штучним інтелектом, з якого неможливо впасти
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Водороднева енергетика - галузь енергетики що
розвивається, напрямок вироблення і
споживання енергії, заснований на
використанні водню як засобу для
акумулювання, транспортування та споживання
енергії.

Водень обраний як найбільш поширений елемент на
поверхні землі і в космосі, теплота згоряння водню
найбільш висока, а продуктом згоряння в кисні є
вода.

Приклад сталої технології
Водневе паливо

Сталий розвиток і 
технологія
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Промислові способи отримання водню:

 Електроліз водних розчинів солей.

 Пропускання  водяної пари над розпеченим коксом 
при температурі близько 1000 °C.

 З природного газу конверсією з водяною парою.

 Крекінг і риформінг вуглеводнів в процесі 
переробки нафти.

 З біомаси.

Приклад сталої технології
Водневе паливо

Сталий розвиток і 
технологія
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Застосування водню в енергетиці:

 Безпосереднє застосування в якості палива.

 Застосування як добавки до традиційного палива.

 Застосування як водневих паливних елементів:

 протон-обмінні (PEM);

 твердо-оксидні (SOFC);

 Розплавні карбонатні (MCFC);

 Фосфорнокислі (PAFC).

Приклад сталої технології
Водневе паливо

Сталий розвиток і 
технологія
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Mercedes Benz Citaro на 
водневих паливних 
елементах (Лондон)

Підводна лодка класу U212 
(Німеччина) з силовою установкою на 

водневих топливних елементах

Приклад сталої технології
Водневе паливо

Сталий розвиток і 
технологія
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Toyota Mirai

Приклад сталої технології
Водневе паливо

Сталий розвиток і 
технологія
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Концепт Pininfarina H2 Speed скрестил водород 
со спортом
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Концепт Pininfarina H2 Speed скрестил 
водород со спортом
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Приклад сталої технології
Біопаливо

Сталий розвиток і 
технологія

Паливо з біологічної сировини, що
одержується в результаті переробки
рослинної чи тваринної сировини,
або біологічних відходів.

Біопаливо - це не тільки екологічно чистий
енергоносій, але й відновлюваний ресурс,
використання якого підвищує енергетичну
незалежність країни.
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Тверде 

 дрова, 

 паливні брикети і гранули, 

 щепа, 

 солома, 

 лузга.

Рідке

 спирти,

 біодизель.

Газоподібне 

 біогаз.

Приклад сталої технології
Біопаливо

Сталий розвиток і 
технологія
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Сировина для виробництва біодизеля:
 Європа - ріпак;
 США - соя;
 Канада - канола (різновид ріпаку);
 Індонезія, Філіппіни - пальмова олія;
 Філіппіни - кокосове масло;
 Індія - ятрофа;
 Африка - соя, ятрофа;
 Бразилія - касторове масло.

Також застосовується відпрацьований рослинне масло,
тваринні жири, риб'ячий жир.

Приклад сталої технології
Біопаливо

Сталий розвиток і 
технологія
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В останні роки з підвищенням вартості газу в Україні почали
з'являтися біопаливні котельні та міні-електростанції,
орієнтовані на спалювання твердого біопалива місцевого
виробництва.

Одна з таких котелень
восени 2014 року 

запрацювала на території 
міжнародного аеропорту 

"Київ" (Жуляни).

Сталий розвиток і 
технологія
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Американці пропонують збудувати на Херсонщині 
водневі електростанції

Херсонська ОДА та американська компанія 
Global Energy Solutions Group, що 
спеціалізується на виробництві і монтажі 
малих електростанцій, підписали 
меморандум про співпрацю. 

Він передбачає будівництво водневих 
електростанції на Херсонщині.

Американці заявили про готовність реалізувати такий проект в південних
районах Херсонської області. Завдяки ньому виробничі й сільськогосподарські
підприємства, а також підприємства водозабезпечення будуть отримувати
електроенергію з альтернативних джерел.
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«Херсонська область має колосальні можливості в альтернативній
енергетиці, – зазначив директор компанії GESG Аміт Рай. – Наш
проект дозволить додатково виробляти не менше 15 МВт для
промислових і побутових потреб».
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Британці створили безпілотний дрон, який 
працює на водні

Британська компанія енерготехнологій Intelligent Energy створила
безпілотний дрон, який працює на двох водневих паливних елементах.
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Британці створили безпілотний дрон, який працює 
на водні

«Зверху знаходяться батареї, які живляться від кисню, який ми беремо з повітря,
нагнітаючи за допомогою пропелерів, а внизу розташований водень, - пояснює
фахівець. - Кисень і водень проходять через пластини батареї, виробляючи
електрику».

За словами Джуліана Хьюза (директора з розвитку 
бізнесу компанії Intelligent Energy), розроблений 
дрон забезпечується енергією від водневих 
елементів, а вихлопний газ — це гарячий пар.

«На відміну від електричних дронів, які 
літають 15 хвилин, а потім потребують 
зарядки батарейок протягом кількох 
годин, час польоту водневих аналогів 
зростає до 1- 2 годин, а необхідність 
заряджати аккумулятор взагалі відпадає, -
пояснює фахівець. – Для "дозаправки" 
необхідно лише замінити резервуар з 
воднем, на що піде близько хвилини».
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Біогаз – газ, отриманий водневим або метановим бродінням
біомаси.

Метанове розкладання біомаси відбувається під впливом
трьох видів бактерій. У ланцюжку харчування наступні
бактерії харчуються продуктами життєдіяльності
попередніх. Перший вид - бактерії гідролізні, другий –
кислотоутворюючі, третій - метаноутворюючих.

Склад біогазу: 50 - 87% метану, 13 - 50% CO2, незначні домішки H2 і
H2S.

Після очищення біогазу від СО2 виходить биометан.
Біометан - повний аналог природного газу, відмінність тільки в

походженні.

Приклад сталої технології
Біопаливо

Сталий розвиток і 
технологія
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Приклад сталої технології
Сталий розвиток і 
технологія
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Сталий розвиток і 
технологія

Динаміка виробництва етанолу і біодизелю в ЄС на основі 
використання пшениці, кукурудзи і ріпаку.
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Динаміка виробництва 
біоетанолу з цукрової тростини 
в Бразилії

Можливості біопаливної
промисловості в Україні
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Електрика з біомаси

Розподіл джерел біомаси при 
виробництві електроенергії в 
країнах ЄС, ТВт/год, %

Частка біомаси у 
виробництві електроенергії 
у ЄС у 2010 році та Україні
до 2030 року, % до 
загального обсягу
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Індонезієць переробляє пластикове сміття 
на бензин
Головна ідея, каже винахідник, не 
заощадження сімейних коштів, а порятунок 
природи від сміття. Хаміді – один із так 
званих «зелених підприємців». Каже, що 
йому вже набридли величезні смердючі 
звалища у передмістях Джакарти. Тому 
вирішив самотужки боротися за чистоту й 
почав збирати використаний пластик та 
перетворювати його на пальне.

Щодня на виробництві у Хаміді
переробляють 25 кілограмів пластикових 
відходів і створюють одразу три види 
палива: бензин, дизельне пальне та газ.
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Блакитний екологічний бензин почали 
виробляти на Чернігівщині

Єдиний в Україні завод, що займається 
виготовленням альтернативного 
автомобільного пального під назвою 
«Турбо», нещодавно запрацював на 
Чернігівщині. На околицю міста 
Бобровиці це підприємство переїхало із 
Донецька.

Продукція сертифікована і відповідає європейським показникам якості. 
У жовтні 2015 року ввели в експлуатацію завод і почали виробництво.
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Блакитний екологічний бензин почали 
виробляти на Чернігівщині

Пальне «Турбо» виробляється з нафти і біоетанолу (це етанол, який отримують у процесі переробки 
рослинної сировини: буряку, кукурудзи, картоплі тощо).

Нафту ми переробляється на власних установках. В процесі переробки до неї додається біоетанол
(закуповується на спиртзаводах). З цієї суміші отримуємо три продукти – мазут, екологічний бензин 
«Турбо» (Аб-95 і Аб-92) і лігроїно-газойлеву фракцію. Оскільки виробництво орієнтоване на пальне, то 
його отримують найбільше – приблизно 100 кубів зі 150 кубів сирої нафти. 

Лігроїно-газойлеву фракцію продають як продукт переробки, а мазут зберігається і використовується 
на власні виробничі потреби. Щоб захистити пальне від підробок, у нього додаються барвники і 
спеціальні маркери, тому воно блакитного кольору. За рахунок того, що до складу бензину входить 
біоетанол, він на 30-40% екологічніший за звичайний.

Викиди чадного газу в атмосферу складають всього 0, 06% від загальної кількості відпрацьованих газів, 
що в 3 рази нижче, ніж при використанні традиційного бензину. До того ж пальне «Турбо» позитивно 
впливає на роботу автомобіля: воно не має шкідливих присадок, попереджує окислення моторного 
масла, поліпшує пускові властивості двигуна при низьких температурах – машина на такому паливі без 
проблем заводиться і при 30 градусах морозу.
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У Вінниці опале листя 
переробляють у «зелену» 
енергію

Тільки з Європейської площі міста 
комунальне підприємство «Ековін» 
щодня вивозить на полігон у 
Стадниці 12 кубів опалого листя.

«Це по чотири повних контейнери. За підрахунками, на сьогодні вже вивезли 
близько 400 кубів опалого листя. Його на міському сміттєвому полігоні, разом з 
іншим органічним сміттям, переробляють на метановий газ. З цього газу на 
спеціалізованому виробництві при «ЕкоВіні» виробляють електрику та 
продають його «Вінницяобленерго», як «зеленим» тарифом», – каже 
Володимир Ходацький, директор «Подільського туристично-інформаційного 
центру».
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На сміттєзвалищі встановили газове обладнання, згодом пробурили шість
свердловин для отримання газу для видобутку електроенергії (від 54 до 63%
від загального об’єму добутого з усіх свердловин газу складав метан). Німецькі
фахівці вважають, що на вінницькому полігоні можна видобувати 500-700 кубів
газу щогодини.

Вінницьке комунальне 
підприємство «ЕкоВін» 
у 2008 році уклало 
угоду із німецьким 
підприємством HAASE 
Energietechnik про 
санацію існуючого 
полігону ТПВ у 
Стадниці. 
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Президент схвалив скасування держреєстрації для 
виробників рідкого біопалива та біогазів

Цей законодавчий акт, який Рада ухвалила 1 листопада, виключає зі ст. 8 Закону 

України "Про альтернативні види палива" норму про те, що суб'єкти 

господарювання, які здійснюють господарську діяльність у сфері виробництва, 

зберігання та введення в обіг рідких біологічних видів палива та біогазів, підлягають 

внесенню до державного реєстру виробників рідких біологічних видів палива та 

біогазів у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Президент України Петро Порошенко 
підписав ухвалений Верховною Радою закон, 
що скасовує державну реєстрацію для 
виробників рідкого біопалива та біогазів.

Як зазначається у картці законопроекту № 4618 на 

сайті парламенту, документ був повернутий з 

підписом глави держави 22 листопада.
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Найпотужніша вугільна ТЕС Данії перейшла на 
біопаливо

Виключно на біомасі відтепер працює 
найбільша і найпотужніша вугільна 
електростанція Avedоre в Данії. 

Її оператор (компанія DONG Energy) постачає 
тепло і електроенергію понад 215 тис. 
домогосподарств в районі Великого 
Копенгагена.

Згідно державної програми, до 2020-го Данія має виробляти 100% електроенергії із
«зелених» джерел. На електростанції Avedоre діють два енергоблоки. Нещодавно
завершилася модернізація обладнання першого, що має електричну потужність 250
МВт. За всі роботи, що забезпечують перехід електростанції на біопаливо, відповідає
датська компанія VEKS. Щодо другого енергоблоку (потужністю 543 МВт), то його
перевели на біомасу ще в 2014 році. Тож із цієї осені ТЕС Avedоre повністю перейшла з
вугілля на біопаливо.
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У КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ БУДУТЬ ВИРОБЛЯТИ 

БІОГАЗ
Група компаній "Агроспецсервіс" перероблятиме буряковий жом на паливо

Група компаній "Агроспецсервіс" планує 

почати будівництво біогазового заводу в 3-5 км 

від свого цукрового заводу в Кіровоградській 

області.

Як відзначили в компанії, буряковий жом 

НЕ утилізують, а переробляти в біогаз.

Крім того, компанія інвестує близько $ 1-1,5 млн у модернізацію свого 

цукрозаводу.

Довідка. Група компаній "Агроспецсервіс" вирощує зернові, олійні культури та цукрові 

буряки в Кіровоградській області.
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Зелена хімія

Сталий розвиток і 
технологія

Зелена хімія - це відкриття, розробка і застосування хімічних

продуктів і процесів, що зменшують або виключають

використання і утворення шкідливих речовин.

Наприклад, це процеси окислення, в яких окислювачем

служить кисень повітря;

процеси де в якості розчинника використовується вода або

замість органічних і мінеральних кислот

застосовується двоокис вуглецю.

Зелена хімія – хімія, що наближається до хімічних процесів у

природі.

Це хімічні процеси, які здійснюються в умовах сприятливих для

навколишнього середовища.
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Напрямки зеленої хімії

Зниження 
екологічної 

небезпеки існуючих 
процесів

Переробка, утилізація, 
знищення екологічно 

небезпечних побічних і 
відпрацьованих хімічних 

продуктів

Розробка нових 
хімічних процесів

Зовсім без екологічно 
небезпечних продуктів 
(у тому числі побічних) 

або звести їх 
використання і виділення 

до мінімуму
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12 принципів зеленої хімії

1. Запобігання утворення відходів:

Краще не допускати утворення відходів, ніж займатися їх переробкою або 

знищенням. 

2. Максимальне укрупнення складових частин

Синтез слід планувати так, щоб максимальна кількість використаних 

матеріалів увійшли до кінцевого продукту.

3. Розробка менш небезпечних хімічних синтезів

Слід планувати методи синтезу так, щоб реагентами і кінцевими 

продуктами служили речовини, які малотоксични або зовсім нетоксичні для 

людини і природи.

4. Дизайн безпечних хімічних речовин і продуктів

Дизайн хімічних продуктів, які повною мірою ефективні, але мають малу 

токсичність або взагалі не токсичні.

П. Т. Анастас і Дж. С. Уорнер 

«Зелена хімія: теорія і практика» 1998р.
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12 принципів зеленої хімії

5. Використання безпечних допоміжних реагентів

Необхідно по можливості уникати використання в синтезі допоміжних 

речовин (розчинників, екстрагентів і ін.) або вибирати нешкідливі.

6. Підвищення енергоефективності 

При плануванні синтезу потрібно враховувати економічні і екологічні наслідки 

виробництва енергії, необхідної для проведення хімічного процесу, і прагнути 

до їх мінімізації. Слід прагнути проводити синтез при температурі 

навколишнього середовища і нормальному тиску.

7. Використання відновлюваної сировини 

Слід використовувати поновлювану сировину там, де це технічно і 

економічно обґрунтовано.

8. Уникати хімічних похідних 

Слід мінімізувати або взагалі відмовитися від непотрібних проміжних 

похідних (блокуючі групи, протектори, проміжні модифікатори фізичних і 

хімічних процесів), оскільки проміжні стадії сполучені з генерацією 

додаткових відходів і з споживанням реагентів.

П. Т. Анастас і Дж. С. Уорнер 

«Зелена хімія: теорія і практика» 1998р.
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12 принципів зеленої хімії

9. Використання каталізаторів, але не стехіометричні реагенти 

Каталітичні реагенти (по можливості максимально селективні) переважні

в порівнянні із стехіометричними.

10. Біорозкладність 

Хімічні продукти бажано застосовувати такі, щоб після закінчення потреби 

в них вони не зберігалися в навколишньому середовищі, а розкладалися 

до безпечних речовин.

11. Аналіз в режимі реального часу, щоб запобігти забрудненню

Для запобігання утворення небезпечних відходів слід розвивати 

аналітичні методи, що забезпечують можливості моніторингу і контролю в 

реальному масштабі часу.

12. Зведення до мінімуму можливості нещасних випадків

Хімічні сполуки, що використовуються в технологічних процесах, повинні 

бути присутніми у формах, що мінімізують ймовірність хімічних аварій 

(викидів СДОР, вибухів, пожеж).

П. Т. Анастас і Дж. С. Уорнер 

«Зелена хімія: теорія і практика» 1998р.
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Сталий розвиток і 
технологіяСтудент винайшов пляшки з водоростей, 

які розкладаються

Екологічно безпечну альтернативу пластиковим пляшкам, 

які не розкладаються і забрунюють навколишнє 

середовище, запропонував студент Ісландської академії 

мистецтв Арі Йонссон (Ari Jónsson).

Щойно рідина у такій пляшці закінчується, вона

починає швидко розкладатися, не завдаючи шкоди

навколишньому середовищу

Агар-агар — суміш складних полісахаридів, котрі 

отримують із червоних і бурих водоростей. Ними 

багатий Світовий океан. Цей "щільний холодець" 

широко використовують як тверде поживне 

середовище для вирощування мікроорганізмів, але 

значно частіше — у харчовій промисловості.
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Шляхи розвитку зеленої хімії

• реакції з застосуванням каталізатора

• фотохімія

• мікрохвильове випромінювання
Нові шляхи синтезу

• використання біомаси замість нафти

• біотехнологія

Відновлювальні 
джерела сировини 

та енергії

• використання надкритичних рідин (в 
основному, вуглекислий газ та вода)

• використання іонних рідин

Заміна традиційних 
органічних 

розчинників
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Сталий розвиток і 
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Промислова 
екологія

Є системно орієнтованим підходом 
до об'єднання матеріального 

виробництва з фундаментальними 
законами природи

Служить засобом для 
сталого розвитку 

суспільства

Вирішує завдання 
раціонального використання 

природних ресурсів

Розглядає взаємозв'язок 
промислового виробництва і 

біологічних об'єктів із 
середовищем проживання

Вивчає технологічні та 
еколого-економічні 

системи
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Завдання промислової екології –

створення мало- і безвідходних технологічних систем (МС і БС)

МС - вплив на навколишнє середовище мінімально

БС - не порушуючи нормальне функціонування навколишнього 

середовища
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Задачі 
промислової 

екології

• Розробка нових процесів

• Геотехнічні методи розробки родовищ

• Нові апарати та обладнання

• Заміна високотоксичних матеріалів на нетоксичні

• Знешкодження та переробка відходів

• Комплексне використання сировини

• Заміна первинних ресурсів вторинними

• Нові конструкційні матеріали

• Використання нетрадиційної сировини та енергоресурсів

• Системна і раціональна організація виробництва

• Створення біорозкладаної продукції
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Принципи
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Раціональне природокористування - використання

природних ресурсів в обсягах та способами, які

забезпечують сталий економічний розвиток,

гармонізацію взаємодії суспільства і природного

середовища, раціоналізацію використання природно-

ресурсного потенціалу, економічні механізми

екологобезпечного природокористування.
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Принципи

раціонального природокористування

Сталий розвиток і 
технологія

Раціональне природокористування спрямоване на:

 забезпечення умов існування людства і отримання 
матеріальних благ;

 запобігання можливих шкідливих наслідків людської 
діяльності;

 підтримання високої продуктивності природи та охорону

 економне використання її ресурсів.
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Принципи

раціонального природокористування

Сталий розвиток і 
технологія

Природокористування

• Раціональне природокористування повинно забезпечити
повноцінне існування і розвиток сучасного суспільства, за умови
збереження високої якості середовища проживання людини.
Цього можна досягнути завдяки економічній експлуатації
природних умов і ресурсів при найефективнішому режимові їх
відтворення з урахуванням перспективних інтересів розвитку
господарства і збереження здоров'я людей.

• Нераціональним є таке природокористування, коли вплив
людини на природу призводить до знесилення її
відновлювальних властивостей, зниження якості і вичерпання
природних ресурсів, забруднення навколишнього середовища.
Воно може виникнути як наслідок не тільки прямих, але й
опосередкованих впливів на природу.
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Сталий розвиток і 
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1. «Нульовий рівень» споживання природних ресурсів.

2. Відповідності антропогенного навантаження природно-
ресурсному потенціалові регіону.

3. Збереження просторової цілісності природних систем у процесі їх
господарського використання.

4. Збереження природное обумовленого кругообігу речовин у
процесі антропогенної діяльності.

5. Погодження виробничого і природного ритмів.

6. Пріоритетність екологічної оптимальності на довгострокову
перспективу під час визначення економічної ефективності
поточного природокористування.



77

Принципи

раціонального природокористування

Сталий розвиток і 
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1. Принцип «нульового рівня» споживання природних
ресурсів.

Цей принцип використовується в багатьох економічно розвинутих
країнах для регулювання споживання первинних переробних
ресурсів у державному масштабі.

Називається він так через те, що за нульовий рівень береться обсяг
первинних природних ресурсів, використаних підприємством за
попередній рік, а на наступний - перевищення цього рівня
споживання обмежується в державному масштабі чітко визначеним
коефіцієнтом (це може бути для певних видів ресурсів 2—7 %).

Дотримання коефіцієнта обов’язкове, оскільки з порушника
стягується штраф, який може перевищити прибутки підприємства.
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2. Принцип відповідності антропогенного навантаження
природно-ресурсному потенціалові регіону.

Дотримання цього принципу дозволить уникнути порушень природної
рівноваги завдяки чітко визначеному збалансованому циклові
використання і відновлення.

3. Принцип збереження просторової цілісності природних
систем у процесі їх господарського використання.

Цей принцип випливає з найважливіших закономірностей
взаємопов’язаності змін компонентів природи під впливом
антропогенної діяльності.

Прикладом може служити осушення боліт в областях Українського
Полісся, після чого змінилися якості багатьох екосистем: рілля
виявилася підтопленою, висохли малі річки тощо.
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Сталий розвиток і 
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4. Принцип збереження природообумовленого кругообігу
речовин у процесі антропогенної діяльності.

Природний ресурс, що видобувається людиною з природних систем,
пройшовши, врешті-решт, цикл «ресурс-виробництво-споживання»,
знову повертається у вигляді відходів в екосистеми.

Порушення цього принципу
призвело до утворення великої
кількості відходів, які не
включаються в природний
кругообіг речовин і змінюють
властивості багатьох екосистем
у регіоні.
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5. Принцип погодження виробничого і природного
ритмів.

Динаміка біосфери в часі має ритмічний характер. Принцип
ритму — один із тих принципів, що властивий усьому
Всесвітові.

«Все випливає і втікає; все має свої припливи і відливи; всі речі
виникають і занепадають; міра розмаху направо є також і
міра розмаху наліво; в силу ритму одне компенсується
іншим».
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раціонального природокористування

Сталий розвиток і 
технологія

Необхідним є дотримання такого принципу природокористування, як
пріоритетність екологічної оптимальності на довгострокову
перспективу відносно економічної ефективності поточного
природокористування, а надто з огляду на те, що у сфері
природокористування всі негативні екологічні наслідки
господарської діяльності незворотні.

6. Природні процеси, що перебігають у часі, 
визначаються факторами як короткочасними, так і 
тривалої дії. 
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Умови раціонального природокористування

 політична система, здатна забезпечити участь широкого кола

громадськості у прийнятті рішень

 економічна система, що могла б забезпечити розширене

виробництво та технічний прогрес на власній міцній базі

 соціальна система, здатна забезпечити зняття напружень, що

виникають за умов негармонійного економічного розвитку

 система ефективного виробництва, зорієнтованого на

збереження екологоресурсної бази

 технологічна система, яка могла б стимулювати постійний пошук

нових рішень

 міжнародна система, що сприяла б усталеності торговельних та

фінансових зв'язків.



83
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Сталий розвиток і 
технологія

Еко-промисловий парк (ЕПП) – це промисловий парк, в якому підприємства
співпрацюють один з одним і з місцевим населенням з метою скорочення
кількості відходів і забруднення навколишнього середовища, ефективного
спільного використання ресурсів, а також забезпечення сталого розвитку
для підвищення економічної ефективності та поліпшення якості
навколишнього середовища.

У місті Тяньцзінь приступили до реалізації 
масштабного проекту Еко-сіті, сучасного 

міста-в-місті, що зберігають природні 
ресурси. Завершити будівництво 

планується в 2020 р.

В основі ЕПП лежить передумова про
обмін енергетичними ресурсами та
побічними продуктами між
підприємствами на рівнях місцевої та
регіональної економік.

Метою функціонування ЕПП є досягнення
економічних, екологічних і соціальних
переваг, а також підвищення рівня
конкурентоспроможності його членів з
одночасною мінімізацією їх впливу на
навколишнє природне середовище.
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ЕПП надає переваги всім своїм елементам, зокрема:
1) для виробництва:
 скорочення виробничих витрат шляхом підвищення матеріало- та

енергоефективності та переробки відходів, що в свою чергу дозволяє
виробляти більш конкурентоспроможні товари;

 надання спільних бізнес-послуг (управління відходами, навчання, логістика,
створення екологічних інформаційних систем тощо);

 забезпечення малим і середнім підприємствам підтримки для отримання
доступу до інформації, консультацій, ноу- хау та інвестицій; вихід на нові
ринки для існуючих товарів і послуг (зокрема, торгівля побічними
продуктами);

 стимулювання розвитку та використання альтернативних джерел енергії;
 забезпечення підприємствам вигідного бізнес-іміджу;
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2) для суспільства:
створення нових робочих місць з покращеними умовами праці на більш
екологічно чистих промислових об'єктах;
залучення нових покупців (клієнтів) для підприємств- членів ЕПП;
надання можливості уряду розробляти політику і нормативні положення,
більш ефективні для навколишнього природного середовища і менш обтяжливі
для підприємств;

3) для навколишнього природного середовища:
зниження споживчого навантаження шляхом скорочення джерел забруднення
та попиту на природні ресурси;
забезпечення максимальної рециркуляції та переробки матеріалів серед
підприємств ЕПП;
зменшення ризику утворення токсичних матеріалів на основі комплексної
переробки відходів;
розширення зв'язків підприємств ЕПП шляхом залучення економічних
суб’єктів оточуючого регіону як споживачів і виробників придатних до
використання побічних продуктів через обмін ресурсами.

Еко-промислові парки
Сталий розвиток і 
технологія
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Еко-промислові парки
Сталий розвиток і 
технологія

Парки - головні вкладники в здоров'я та
естетику міста. Це місця відпочинку від
міської суєти, роботи, парки створені для
розвитку, охорони здоров'я і спілкування між
людьми. Бажання поліпшити «якість» парків і
розуміння владою важливості парків для
здоров'я й життя провокує активну діяльність
по створенню в містах паркових територій.

Міські парки майбутнього

Муніципальний парк нового покоління - допоможе молоді вибрати шлях до
дорослого життя, забезпечуючи програми й можливості побудови фізичних,
емоційних, інтелектуальних основ, підвищення працевлаштування, поліпшить
здоров'я й допоможе людям об'єднається.

Нове й більше широке уявлення про парки з'явилося внаслідок інноваційних
програм співтовариств у зв'язку з ростом чисельності городян.
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Еко-промислові парки
Сталий розвиток і 
технологія

Міські парки майбутнього

В Азії до 2010 року планується закінчення
будівництва парку Hoang Mai, Південний Ханой.
Цей найбільший міський парк Азії буде включати
адміністративні споруди, представництва
комерційних фірм, готель і паркові насадження
на 327 гектарах навколо озера Yen So.

У місті Единбург, Шотландія планується здійснити
проект парку із трьома зонами відпочинку: пірсом,
гаванню й зоною харчування й культурного
дозвілля. Для забезпечення чистого середовища в
парку буде функціонувати екологічно чистий
транспорт для зв'язку між визначними пам'ятками.
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Еко-промислові парки
Сталий розвиток і 
технологія

Міські парки майбутнього

Highbrook Business Park, Окленд, Нова Зеландія - унікальне місце, з величезною
комерційною, індустріальною областями, зонами відпочинку - більше схожий
на ділове місто. Безпрецедентний масштаб, місце розташування, пейзаж і
наявні послуги в Highbrook роблять його світовим парком бізнес класу. Місце
розташування об'єкта біля устя річки Tamaki забезпечило суворе дотримання
екологічних норм всіма учасниками грандіозного будівництва.
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У передмісті Парижа з'явиться 
еко-острів

Сталий розвиток і 
технологія

Невеликий острівець Сегуїн (Seguin), розташований на
річці Сена на північний захід від Парижа в
передмісті Булонь-Бійанкур (Boulogne-Billancourt), в
минулому столітті був індустріальною зоною – тут аж
до 1992 року функціонував один з найбільших в
регіоні автозаводів концерну «Renault». Однак цього
року спустошений ландшафт почне перетворюватися
в такий собі еко-острів.

Проект Жана Нувеля (Jean Nouvel) планують закінчити
до 2023 року.

На острові не буде жодного авто

Згідно з проектом, 300 000 м2 колишньої промислової зони перетворяться в
самодостатній простір, в якому гармонійно співіснуватимуть приватне життя,
бізнес, мистецтво та освіта.

Тут зможуть мешкати люди різного достатку.
Частину території острова займуть офісні приміщення.
Тут також планується збудувати безліч магазинів, кінотеатрів, ресторанів, готелів та

школу.
Однак найбільшими повинні стати зони відпочинку: зелені тераси, сади, набережні

і парки, розмальовані пішохідними доріжками.
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У передмісті Парижа з'явиться 
еко-острів

Сталий розвиток і 
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На березі Сегуїна планують відкрити музичний комплекс, який
складатиметься з двох концертних залів: в першому – на 800 глядацьких
місць – гратимуть класичну музику, а другий, розрахований на 5000
глядачів, призначений для сучасного звучання.

Еко-острів

Формою острів нагадує рибу, що пливе. На місці голови
цієї «риби» розміститься центр мистецтв «Le Cube»
(Куб). Тут відкриються галереї художників,
фотографів та колекцій історичних реліквій Франції.
Фактично «Le Cube» повинен стати серцем Фонду
Франсуа Піно, його «духовним притулком», місцем
для роздумів, де відсутній шум та задушливий сморід
автомобілів.

На острові не буде жодної машини, а особистий
автотранспорт повністю замінять громадським -
приміром, екологічно чистий трамвай з'єднає між
собою всі об'єкти набережної.

Жан Нувель передбачив стовідсоткове використання
відновлюваних джерел енергії, які повністю
забезпечать життєдіяльність Сегуїна.
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В Україні зареєстровано 1630 електрокарів

При цьому 1,062 тисяч 
електромобілів пройшли в 
Україні свою першу 
реєстрацію, тобто українці 
купили 65% нових 
електрокарів і 35% бувших у 
вжитку.

Втім, Єдиний реєстр, на який посилається МВС, ведеться з 2012 року, 
а такі електрокари, як, наприклад, Nissan Leaf і Mitsubishi i-MiEV 
family продаються на світовому ринку з 2010 і 2009 року відповідно.
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