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Шановні читачі! 

Пропонуємо до Вашої уваги новий щорічник з широкого кола питань 

економіки природокористування, охорони навколишнього середовища, 

екологічної політики та антикризового управління соціо-еколого-

економічними системами на засадах сталого розвитку.  

Цьогорічний збірник присвячено теоретичним та практичним питанням 

охорони навколишнього природного середовища в контексті сучасних 

економічних змін та з урахуванням впливу системної кризи на економіко-

екологічні показники, пріоритети розвитку, національну політику тощо. 

Перший розділ містить результати досліджень різних аспектів теорії та 

методології природокористування і сталого розвитку продуктивних сил. 

Зокрема, він розкриває проблеми взаємодії в системі "держава – світовий 

простір", висвітлює чинники виникнення і проблеми врегулювання 

екологічних конфліктів, містить аналіз сучасного стану екологічної політики, 

можливості використання стратегічної екологічної оцінки як її новітнього 

інструменту та пропозиції щодо розбудови національної безпеки задля 

сталого розвитку держави в умовах сучасної кризи. 

Вперше наведена методологія вибору критеріїв та оцінки ефективності 

прийняття інтеграційних стабілізаційних рішень, спрямованих на 

гарантування екологічної безпеки енергетичних систем. У ній, зокрема, 

доведено, що вибір критеріїв прийняття альтернативних інтеграційних 

стабілізаційних рішень залежить від соціально-психологічних умов, а саме 

схильності до ризику та рівня відповідальності особи, яка приймає рішення. 

Другий розділ розкриває та пропонує шляхи розв’язання широкого 

кола еколого-економічних проблем щодо використання природних ресурсів. 

Наведені дослідження рентно-економічних аспектів функціонування 

суспільних систем, інституціональних важелів державного управління, 

методичні підходи до соціо-еколого-економічної оцінки наслідків 

ресурсозберігаючих трансформацій та інші, що торкаються проблем 

надрокористування, використання ресурсів лісового комплексу та 

енергоресурсів. 

Традиційно третій розділ присвячено регіональним та прикладним 

проблемам природокористування та охорони навколишнього природного 

середовища.  Особливу увагу привертають результати досліджень з 

економічної оцінки об’єктів мінерально-сировинного комплексу, проблем 

енергозбереження та використання нетрадиційних джерел енергії як фактору 

поліпшення екологічної ситуації. Також наведені практичні рекомендації 



щодо імплементації системи еколого-економічних рахунків у національне 

рахівництво та інвестиційного забезпечення екологічних програм. 

Таким чином, ми сподіваємось, що роботи як молодих учених, 

аспірантів, так і знаних фахівців, професорів з економіки 

природокористування, стануть у нагоді широкому колу спеціалістів, 

науковців, викладачів вищих навчальних закладів, державних службовців, а 

також усім, хто цікавиться сучасним розвитком економічної думки в сфері 

охорони навколишнього середовища та раціонального використання 

природних ресурсів. 
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