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 75-річчя академіка НАН України 
Ю.Ю. ТУНИЦІ 

Відомий учений у галузі економіки природокористування 
академік НАН України Юрій Юрійович Туниця народився 
19 травня 1941 р. у с. Онок на Закарпатті. У 1964 р. закінчив 
Львівський лісотехнічний інститут. З 1988 по 1993 р. працював 
завідувачем кафедри у Львівському національному універси-
теті ім. Івана Франка. Нині Ю.Ю. Туниця — ректор Національ-
ного лісотехнічного університету України.

Одним з найважливіших наукових здобутків Ю.Ю. Туниці є 
розроблення основ актуального сьогодні еколого-економічного 
вчення про органічну єдність і взаємозалежність природної та 
господарської систем. Він обґрунтував нові економічні катего-
рії — «екологічні витрати і втрати», «еколого-економічна ефек-
тивність природокористування»; відкрив закон неминучого 
зростання екологічних витрат у структурі витрат суспільного 
виробництва та аргументував можливості його практичного 
використання у подоланні еколого-економічної кризи та ста-
новленні суспільства сталого розвитку. Важливим підсумком 
цілеспрямованої наукової діяльності Ю.Ю. Туниці є започатку-
вання нового наукового напряму — екологічна економіка, який 
має вагоме значення для реалізації засад сталого розвитку.

Ю.Ю. Туниця опублікував понад 200 наукових праць. Час-
тина з них починаючи з 1979 р. друкувалася у США, Великій 
Британії, Німеччині, Індії. У 1999 р. в університеті м. Йорк 
(Велика Британія) вийшов у світ його навчальний посібник. 
Монографія Ю.Ю. Туниці «Еколого-економічна ефективність 
природокорис тування» (1980) з передмовою видатного вче но-
го-еколога М.Ф. Реймерса була визнана внеском СРСР у Між-
народну програму ЮНЕСКО «Людина і біосфера». 

Ю.Ю. Туниця — автор ідеї та концепції Екологічної Консти-
туції Землі, яку було проголошено від імені України на сесіях 
ГА ООН (1997, 2008, 2009, 2011) та Конференції ООН зі стало-
го розвитку «Ріо+20» (2012). Був науковим радником офіцій-
них делегацій України на сесіях ГА ООН у 1997 і 2008 рр.

Ю.Ю. Туниця — доктор економічних наук, професор, науко-
вий керівник 6 докторських і понад 40 кандидатських дисертацій. 
Його нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ та ІІ ступенів, удосто-
єно почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України». 
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