
240 ISSN 1562-0905 Регіональна економіка 2016, №2

Ю в і л е ї

Академіку НАН України Туниці Юрію Юрійовичу – 75 років

19 травня виповнилось 75 років від Дня 
народження доктора економічних наук, 
професора, академіка НАН України, Заслуженого 
діяча науки і техніки України, ректора 
Національного лісотехнічного університету 
України Юрія Юрійовича Туниці.

Народився Ю. Ю. Туниця 19 травня 1941 р. 
у с. Онок Виноградівського району Закарпатської 
області. У 1964 р. закінчив лісогосподарський 
факультет Львівського лісотехнічного інституту. 
1965-1968 рр. – навчався в аспірантурі 
Львівського лісотехнічного інституту. 1968-
1973 рр. – працював старшим викладачем 
кафедри економіки і організації лісової 
промисловості і лісового господарства, з 1973 по 
1978 рр. – доцентом, а з 1978 по 1988 рр. – був 
завідувачем цієї ж кафедри. 1982-1984 рр. – 
працював проректором з навчальної роботи 
Львівського лісотехнічного інституту. 1988-

1993 рр. – завідувач кафедри раціонального природокористування та охорони 
природи географічного факультету Львівського державного університету ім. І. 
Франка. Від 1993 р. і донині – ректор Національного лісотехнічного університету 
України.

До найвагоміших результатів наукової діяльності Ю. Ю. Туниці належать 
відкриття та обґрунтування економічного закону – неминучого зростання 
екологічних витрат у структурі витрат суспільного виробництва; обґрунтування 
нових категорій в економічній науці – «екологічні витрати і втрати», «еколого-
економічна ефективність природокористування»; розробка шляхів подолання 
еколого-економічної кризи в Україні. Його наукові дослідження вплинули на 
формування і прийняття державної програми «Ліси України» та були враховані 
в Лісовому кодексі України.

Ю. Ю. Туниця є автором ідеї Екологічної Конституції Землі, яка неодноразово 
виголошувалась Президентами України з трибуни Генеральної Асамблеї ООН 
(1997 р., 2008 р., 2009 р., 2011 р.) та Конференції ООН зі сталого розвитку 
«Ріо+20» (2012 р.).

Паралельно з фундаментальними та прикладними науковими дослідженнями 
Ю. Ю. Туниця плідно займається науково-педагогічною діяльністю. Розроблений 
ним оригінальний спецкурс «Основи екологічної економіки» читається студентам 
Національного лісотехнічного університету України.

Академік Ю. Ю. Туниця підготував шістьох докторів і понад 40 кандидатів 
наук. Ним опубліковано понад 200 наукових праць, які друкувалися у США, 
Великій Британії, Німеччині, Польщі, Індії. У 1978 р. у США видавництво «Sharp» 
перевидало статтю Ю. Ю. Туниці з журналу «Экономические науки» (М., 1977, 
№11) під назвою «Охрана природы как проблема экономической науки», у якій 
було обґрунтовано необхідність інтроекції екологічного імперативу в економіку, 
можливості та межі застосування ринкових підходів до охорони і відтворення 
природних ресурсів. У 1980 р. у видавництві Академії наук колишнього СРСР 
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вийшла у світ монографія Ю. Ю. Туниці «Еколого-економічна ефективність 
природокористування» (Москва, «Наука», 1980 р.), яка була визнана вкладом 
СРСР у Міжнародну програму ЮНЕСКО «Людина і біосфера». У 1999 р. в 
Університеті Йорку (Великобританія) він опублікував навчальний посібник з 
екологічної економіки. За результатами наукових досліджень і підготовки 
наукових кадрів Ю. Ю. Туницею сформовано наукову еколого-економічну школу.

Академік Ю. Ю. Туниця є Президентом Лісівничої академії наук України, 
головним редактором збірника наукових праць «Наукові праці Лісівничої 
академії наук України», головним редактором збірника науково-технічних 
праць «Науковий вісник» Національного лісотехнічного університету України, 
членом редколегії журналу «Регіональна економіка».

У 1995 р. нагороджений Почесною відзнакою Президента України – орденом 
«За заслуги» ІІІ ступеня, у 1999 р. йому присвоєно Почесне звання «Заслужений 
діяч науки і техніки України», у 2003 р. обраний членом-кореспондентом НАН 
України, у 2006 р. – дійсним членом (академіком) НАН України, у 2009 р. 
нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

Туниця Юрій Юрійович – відомий учений у галузі економіки природо-
користування і охорони навколишнього середовища та застосування у цій сфері 
ринкових методів регулювання й управління, засновник нового наукового 
напряму – екологічна економіка.

Редакційна колегія журналу «Регіональна економіка» та колектив ДУ 
«Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» 
сердечно вітають Юрія Юрійовича Туницю з 75-річчям і бажають ювіляру 
міцного здоров’я,  невичерпної енергії,  миру,  віри й оптимізму. Нехай Ваш 
творчий доробок сприяє розвитку національної науки на благо України!
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