
Толстоухов А. В. Екобезпечний розвиток: пошуки
стратегем / А. В. Толстоухов, М. І. Хилько ; Ін-т
філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Київ. нац.
ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Знання України, 2001. -
336 с. - Бібліогр.: с. 317- 332. 
У ХХ столітті усі природні екосистеми зазнали потужного
антропогенного тиску, який і призвів до загрози глобальної
екологічної катастрофи. Людство цілеспрямовано шукає
виходу з цього загрозливого стану. У зв’язку з цим авторами
здійснена спроба проаналізувати можливі шляхи екологічно
безпечного розвитку, складнощі пошуку моделі усталеного
розвитку цивілізації. В цьому плані пропонуються і
обґрунтовуються найбільш фундаментальні
загальнопланетарні політико-правові, соціокультурні та
економіко-технологічні стратегічні завдання людства по
врятуванню навколишнього природного середовища.
Для природознавців, викладачів, аспірантів та студентів.
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Стегній О. Соціологічне прочитання природи:
посібник/ О. Стегній - К: ТОВ «Центр екологічної
освіти та інформації», 2012. — 436 с. 
У посібнику вперше у вітчизняній соціології подано
систематичний виклад соціологічного підходу до вивчення
соціально-екологічної проблематики. Наголошено на
важливості розвитку цього напрямку соціологічного знання
для загальних перспектив соціологічної науки , її здатності
дати відповіді на глобальні соціально-екологічні виклики.
Видання розраховано на всіх, кого цікавить зазначена
проблематика і може бути особливо корисним молоді, яка
вивчає соціологію та екологію.



Збалансований розвиток України – шлях до здоров’я
та добробуту нації. Матеріали Українського
екологічного конгресу, 21 вересня 2007 р. – К.: Центр
екологічної освіти та інформації,2007. – 580 с. 
Видання містить матеріали Українського екологічного
конгресу проведеного з ініціативи Всеукраїнської
екологічної ліги.
У доповідях учасників представлено результати
комплексних досліджень з питань збалансованого розвитку.
Значну увагу приділено питанням екологічної безпеки,
додержанню вимог природоохоронного законодавства,
розробки енерго- та ресурсозберігаючих технологій.
Великий блок матеріалів присвячено екологізації усіх сфер
економіки та суспільного життя, формуванню екологічного
світогляду, культури громадян України , впровадженню
освіти в інтересах збалансованого розвитку.
Матеріали Українського екологічного конгресу будуть
корисні для науковців, представників органів державної
влади , місцевого самоврядування, громадськості, широкого
кола читачів, які цікавляться питаннями збалансованого
розвитку.



Екологічна політика та впровадження принципів
сталого розвитку в Україні: участь громадськості.
Матеріали Другої Всеукраїнської конференції
екологічної громадськості. – К.: Центр екологічної
освіти та інформації, Фенікс, 2002. – 240 с. 
Збірка містить матеріали Другої Всеукраїнської конференції
екологічної громадськості.
У статтях представників громадських екологічних
організацій України розглядаються питання розвитку
екологічного руху, законодавчої бази, що регламентує
діяльність громадських організацій; питання фінансування
природоохоронної діяльності, офіційного визнання
необхідності участі громадськості у бюджетному процесі.
Доповіді висвітлюють місцеві, регіональні,
загальнонаціональні екологічні проблеми. Учасники
конференції особливу увагу приділяти питанням рівня
екологічної освіти та виховання в Україні.
Друга Всеукраїнська конференція екологічної громадськості
стала значною подією на шляху консолідації екологічного
руху в Україні, реальним кроком для об’єднання зусиль
громадських організацій, спрямованих на розв’язання
екологічних проблем, оздоровлення довкілля.
Книга адресована широким колам громадськості, науковцям,
громадським організаціям екологічного спрямування,
керівникам державних установ, працівникам органів влади
та місцевого самоврядування, закладів освіти, журналістам.



Бобровський, А. Л.
Екологічний менеджмент: підручник / А. Л.
Бобровський. - Суми : Університетська книга, 2018. -
586 с. 
У підручнику викладено основи та принципи формування
національної системи екологічного управління й екологічної
політики, включаючи її сучасні інструменти в контексті
міжнародної практики. Подано шляхи вирішення
природоохоронних проблем відповідно до
загальноєвропейських вимог, а також особливості реалізації
принципу сталого розвитку в Україні. Проаналізовано
методи та нові форми екологічного менеджменту. З
урахуванням практичних потреб розглянуто прикладні
завдання і ситуації, які стосуються екологічних аспектів.
Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних
закладів, а також системи підвищення кваліфікації й
перепідготовки спеціалістів і для тих, хто бере участь у
вирішенні природоохоронних проблем.



Міронова Н.Г., Білецька Г.А.
Екологічна стандартизація і сертифікація.
Навчальний посібник/ Н. Г. Міронова, Г.А Білецька. -
Львів: Новий Світ 2000, 2017. - 140 с. 
У посібнику викладені загальні положення стандартизації та
сертифікаційної діяльності, а також розглядаються питання
стандартизації в галузі екології та охорони навколишнього
природного середовища, екологічної сертифікації та
екологічного маркування продукції, екологізації
виробництва.
Видання рекомендовано для студентів спеціальності
«Екологія та охорона навколишнього природного
середовища», також може бути корисним для спеціалістів у
галузі охорони довкілля і тих, що займаються питаннями
стандартизації, сертифікації та маркування товарів і послуг.



Ремер Николаус
Органические удобрения. Книга 1./Н. Ремер.- Львів: 
Видавника компанія «АРС», 2017. -160с. 

Нужные и своевременные мысли не появятся без понимания самой 
идеи, заложенной в домашнее животное и сущность растений. 
Только поняв это, человек перестает слепо следовать рецептам, а 
начинает действовать, руководствуясь интуицией и 
самостоятельно используя взаимосвязи вещей. Человек становится 
свободен от приказов и предписаний. Он развивает свою 
творческую культуру. Он соединяет мир и самопознание и 
утверждается в истинной человечности и мировой мудрости. Это 
привлекает людей, желающих учиться у природы, занимаясь 
биодинамикой и принося пользу Земле. Николаус Ремер – один из 
первопроходцев биодинамического движения, который 
вдохновлял и помогал фермерам Германии на протяжении 
десятилетий. Он имел уникальный дар привнести духовность в 
повседневную деятельность фермы, создавая ее дух, идею, 
истинные средства производства. В настоящей книге он 
рассматривает такие фундаментальные вопросы, как гумус в почве, 
кремнезем и гомеопатический кремнезем, питающийся в 
соответствии с законами природы, и динамическое плодородие в 
фермерском организме. Его произведение наполнено многолетним 
опытом и практикой биодинамика.
Книга рекомендуется Федерацией органического движения 
Украины садоводам и огородникам, дачникам и фермерам, 
агрономам, студентам и ученым, руководителям 
сельскохозяйственных предприятий и других учреждений, а также 
всем тем, кто стремится лучше познать окружающий мир, ощутить 
гармонию с царством природы и вырастить безопасную, здоровую 
и питательную продукцию для себя и своих родных и близких.



Сталий розвиток: еколого-економічна оптимізація
територіально-виробничих систем: начальний
посібник / В. Н. Караєва, Р. В. Корпан,Т.А. Коцко [та
ін.] ; за ред. І. В. Недіна. - Суми : Університетська
книга, 2018. - 384 с. 
У пропонованому посібнику узагальнено матеріали щодо
методів та моделей управління станом довкілля з метою
досягнення умов сталого розвитку держави та її територій.
Показано місце соціально-демографічної та екологічної
складових у вирішенні глобальної проблеми забезпечення
сталого розвитку та економічної безпеки держави на різних
рівнях ієрархії господарювання та управління. Наведено
відомості про підходи до кількісної оцінки впливу
екологічних чинників на рівень економічної безпеки
території, а також шляхи нейтралізації негативного впливу
екологічно небезпечних виробництв на рівень економічної
безпеки території.
Для студентів спеціальності «Комп’ютерний еколого-
економічний моніторинг», «Економіка підприємства»,
«Енергетичний менеджмент», «Економіка
природокористування» та спеціальностей, пов’язаних з
екологічним захистом довкілля й охороною навколишнього
середовища, а також викладачів, наукових працівників,
магістрів та аспірантів, які працюють у відповідній науковій
сфері.



Формування та реалізація національної екологічної
політики України/ О. О. Веклич, С. М. Волошин, Л. В.
Жарова [та ін.] ; за ред. С. О. Лизуна. - Суми :
Університетська книга, 2018. - 336 с. 
У монографії досліджуються теоретико-методологічні,
методичні та організаційно-управлінські підходи й
практичні заходи щодо реалізації екологічної політики
України. Обґрунтовано необхідність створення моделі
державної екологічної політики України та її регіонів, що
відповідає сучасним вимогам до екологічної безпеки
розвитку й враховує міжнародні, макроекономічні,
фінансові, податкові та інші важелі соціально-економічного
зростання.



Чайка О. Г., Мокрий В. І.
Заповідна справа: навчальний посібник/ О. Г. Чайка,
В. І. Мокрий . - Львів: Видавництво Львівської
політехніки, 2017. - 144 с. 
Викладено суть і значення заповідної справи,
характеристику природоохоронних комплексів і ареалів
України, подано класифікацію заповідних територій, історію
заповідної справи та проблеми збереження різноманіття
флори і фауни. Окрім того, в посібнику наведено історію і
значення створення Червоної книги, проаналізовано вплив
антропогенного фактора на природу та наукове і практичне
значення заповідної справи і заповідних територій, основні
засади створення біосферних резерватів.
Для студентів зі спеціальностей 183 “Технології захисту
навколишнього середовища” та 101 “Екологія”.



Братичак, Михайло Миколайович. / Моторні палива з
альтернативної сировини : навчальний посібник /
Михайло Братичак, Людмила Баб’як ; М-во освіти і
науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". -
Львів : Львівська політехніка, 2017. - 143,[1] с. :
схеми, табл. - Бібліогр. с. 140-142. 
Розглянуто альтернативні джерела сировини, їхню
класифікацію, властивості та специфіку використання
моторних палив із сировини різного походження. Описано
характеристики газоподібних та спиртових палив, моторних
палив із природних бітумів та важкої нафти, біомаси,
двоокису вуглецю, горючих сланців та вугілля. Наведено
теоретичні аспекти одержання моторних палив з
альтернативної сировини, розроблено основи технології
підготовки сировини до перероблення, перетворення її на
проміжні сполуки та одержання товарних моторних палив.
За прогнозами розвитку світової енергетики і транспортних
засобів вважають, що двигуни внутрішнього згорання ще
тривалий час зберігатимуть провідну роль у транспортній
енергетиці. Це спричиняє, зважаючи на зменшення покладів
нафти, пошук інших джерел, з яких можна виробляти
моторні палива.



Гайденко, Олег Миколайович. / Технологічний
процес заготівлі та використання рослинної біомаси
як твердого біопалива : монографія / Олег Гайденко
; Нац. акад. аграрних наук України, Кіровогр. держ.
с.-г. дослід. станція. - К. : Аграрна наука, 2017. - 143,
[1] с. : схеми, мал., табл. - Бібліогр. с. 130-143. 
Досліджено біоресурсний потенціал рослинної біомаси
сільськогосподарських культур у Кіровоградській області.
Проведено аналіз існуючих у регіоні технологій збирання
рослинної біомаси та виробництва твердого біопалива.
Установлено параметри контролю та оцінки якості роботи
машин для збирання й обладнання для виробництва
паливних гранул. Вивчено перелік технологічних операцій
під час виробництва твердого біопалива та етапи їх
виконання з дотриманням визначених показників якості
готової продукції. Розроблено технологічний процес
заготівлі рослинної біомаси для використання як твердого
біопалива та спалювання рослинної біомаси.



Судинні рослини Смарагдової мережі України під охороною 
Бернської конвенції / Благодійна організація 
"ІнтерЕкоЦентр", Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН 
України ; ред. В. А. Соломаха. -Житомир : Видавець О. О. 
Євенок, 2017. - 151,[1] с. : карти, табл., фото.кол. - 
Бібліогр. с. 134-143 - Список Смарагдових об’єктів України 
с. 144-148 - Покажч. укр. назв видів рослин, які 
трапляються в об’єктах Смарагдової мережі України с. 149. 
В книзі «Судинні рослини Смарагдової мережі України під 
охороною Бернської конвенції» охарактеризовано 52 види 
судинних рослин із Резолюції 6 (1998) Бернської конвенції, для 
збереження яких створюється Смарагдова мережа України. 
Представлена інформація щодо Смарагдової мережі і процесу її 
створення в Україні та сучасний стан поширення зазначених видів. 
Для характеристики наведених у книзі 52 видів рослин та 
написання самої книги були запрошені науковці з різних регіонів 
країни. В основу хронологічної приуроченості певного виду до 
об’єкта Смарагдової мережі покладено матеріали літературних 
джерел та гербарні збори за останні 20 років відповідно до вимог 
Ради Європи. Всі ці дані відображено на картах.Характеристика 
кожного виду містить назву рослини (українська й латинська), 
назву родини, статус прийнятий з урахуванням категорій ЧКУ 
(2009) й Європейського Червоного списку (IUCN. Red…, 2012) та 
наукову цінність. Потім наведено загальний ареал та поширення 
його не території України; загальна морфолого-біологічна 
характеристика та умови зростання. Відмічена чисельність, стан 
популяцій і головні фактори їхнього зменшення. Наводяться 
також прийняті та необхідні заходи збереження виду; використані 
літературні джерела. Книга «Судинні рослини Смарагдової мережі 
України під охороною Бернської конвенції» розрахована на 
професійних екологів, працівників природоохоронних організацій, 
викладачів вузів та студентів біологічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів, вчителів біології.



Воллебен, Петер. / Таємниче життя дерев. Якою
мовою спілкуються і чим подібні до людей / Петер
Воллебен ; пер. з нім. Юлії Микитюк. - Харків : Клуб
сімейного дозвілля, 2017. - 221,[3] с. - Прим. с. 217-
220. 
Понад 20 років кожний робочий день німецького лісника,
популярного лектора та автора книжок про природу Петера
Воллебена перетворюється на захопливу дослідницьку
експедицію, під час якої він усе більше розкриває для себе
таємницю життя дерев і передає свій досвід іншим.
Дослідник зумів майстерно й захопливо пояснити останні
наукові дані простою мовою.Петер Воллебен запевняє:
дерева вміють говорити. А ще вони здатні відчувати біль,
мають пам’ять і знають усіх членів своєї родини. Дерева
спілкуються між собою — у них є власна соціальна мережа!
Вони на особливому рівні взаємодіють із довкіллям, здатні
передавати інформацію і ділитись енергією. Дослідник
стверджує, що дерева можуть і вміють бути щасливими і за
такої умови ліс є набагато продуктивнішим. Автор запрошує
в чудову мандрівку, що відкриє для вас приголомшливі
таємниці природи, які ми звикли не помічати. Варто тільки
прислухатись… І, можливо, під час наступної прогулянки
лісом вамтакож поталанить натрапити на малі й великі дива!
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