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ПЕРЕДМОВА 
 

Збірник наукових праць репрезентує розробки вчених, об’єднуючою 

метою яких є економічне обґрунтування та реалізація державної політики у 

сфері використання й охорони природних ресурсів і сталого розвитку України.  

Тематика запропонованих статей охоплює питання формування 

стратегічного потенціалу сталого розвитку України; регіонального 

природокористування і природно-техногенної безпеки; економічної 

ефективності використання, охорони та відтворення природно-ресурсного 

потенціалу; економічні аспекти екологічної політики; проблеми сталого 

розвитку сільських територій тощо. У зв’язку з цим розроблено фінансово-

економічний механізм проектного управління територіальними природно-

господарськими комплексами. Обґрунтовано методологічну схему вирішення 

завдань формування стратегічного потенціалу промисловості в регіонах 

держави. Наголошено на ролі освіти в розбудові інформаційного та 

екобезпечного суспільства. Досліджено ключові аспекти розвитку ринку 

екосистемних послуг з метою забезпечення економічного, екологічного та 

соціального піднесення територій України. Систематизовано методологічні 

підходи до оцінювання екосистемних послуг. Проаналізовано  світовий досвід 

використання механізму фіскального регулювання в лісовому господарстві. 

Виконано інтегральну оцінку екологічної модернізації у сфері охорони 

атмосферного повітря  в розрізі регіонів. Виявлено основні проблеми та 

обґрунтовано напрями формування стратегії соціально-економічного розвитку 

чорнобильських територій.  

Редакційна колегія збірника сподівається, що статті провідних 

вітчизняних науковців, досвідчених фахівців, молодих учених і здобувачів 

наукових ступенів будуть цікавими і корисними для дослідників, представників 

органів державної влади та місцевого самоврядування відповідно до їх 

компетенції, господарюючих суб’єктів і широкого кола зацікавлених осіб. 




