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Анотація: Визначено основні проблеми використання земельних, лісових, водних і повітряного
простору ресурсів в Україні. Узагальнено, що основною проблемою використання земельних
ресурсів є надмірна їх розораність, недоліки використання мінеральних добрив і відсутність
прозорих і конкурентних ринкових умов. У контексті аналізу ефективності використання лісових
ресурсів зазначено про проблему інституціоналізації системи несанкціонованої вирубки лісів, у
тому числі з вивозом за кордон як необроблену деревину. Згідно з аналізом використання водних
ресурсів, ключовими проблемами тут є високий рівень втрат води при водокористуванні, а також
скорочення потужності очисних споруд. Дуже обмеженою є практика використання ресурсу води
в альтернативній енергетиці. Підкреслено перспективність впровадження комбінованого методу
очищення стічних вод на противагу біологічному методу, який є дуже енергозатратним. Суттєвою
перевагою комбінованого методу є можливість отримання ресурсу біогазу. За результатами
дослідження, використання ресурсів повітряного простору з’ясовано тенденції на поступове
скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря. Проаналізовано показники
екологічної та ресурсної продуктивності в рамках національного моніторингу “зеленого”
зростання України. Зазначено про зростання вуглецевої продуктивності ВВП в постійних цінах
2010 р. та за паритетом купівельної спроможності. З’ясовано, що відбувається збільшення ВВП на
одиницю споживання енергії, води. Проте зростає ВВП і відносно утворених відходів. Отже,
заходи поводження з відходами мають бути ефективними. Потребують розгляду соціальні аспекти
використання природно-ресурсного потенціалу України. Це дозволяє зробити соціологія довкілля.
Виявлено рейтингові позиції України за показниками використання природно-ресурсного
потенціалу в глобальному просторі, зокрема, залежно від складової екологічної стійкості Індексу
людського розвитку, Індексу ефективності довкілля та Індексу екологічної вразливості.
Порівняння результатів України та країн-лідерів свідчить про значну ефективність використання
різних складових природно-ресурсного потенціалу України з потребою стимулювання
екологічних інвестицій та інновацій, становленням екологічної економіки.
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