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ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Логіка розвитку життя на Землі визначає діяльність людини як головний
фактор, причому біосфера може існувати без людини, а людина без неї – ні.
Зберегти гармонію людини і природи – основне завдання, яке стоїть перед
теперішнім поколінням. Це вимагає зміни багатьох раніше сформованих
уявлень про відповідність людських цінностей. Необхідно в кожної людини
розвивати екологічну свідомість, яка визначатиме вибір варіантів технологій,
будівництва підприємств і використання природних ресурсів.

Цьогорічний збірник присвяч ено широкому колу теоретичних та
прикладних питань з економіки природокористування, капіталізації природних
ресурсів, екологічної політики та управління природно-економічними
системами.

Господарський механізм природокористування як економічна система
включає еколого-економічні цілі та принципи (управління, планування,
фінансування, економічне стимулювання), а також природно -ресурсний
потенціал країни, регіону. Матеріальним змістом природокористування є
діяльність суспільства з виявлення, безпосереднього вик ористання, відтворення
та охорони природних ресурсів. Наразі відбувається процес становлення
господарського механізму, природокористування на основі застосування
переважного економічних методів управління в поєднанні з правовими та
інституціональними. Цей процес пов'язаний з переходом до ринкової економіки
та розробленням нової організаційної структури управління , що передбачає
формування економічного управлінського механізму у сфері охорони довкілля
на основі жорстких екологічних обмежень по територіях і е косистемах, системи
платежів за природокористування, урахування екологічних факторів при
оподаткуванні, упорядкування джерел фінансування заходів щодо охорони,
відтворення і заощадження природних ресурсів.

Значну увагу приділено дослідженням економічної оцінки природних
ресурсів та платності природокористування, що створює матеріальну
зацікавленість підприємств у раціональному використанні ресурсів природи,
удосконаленні технологічних процесів з метою скорочення викид ів у
навколишнє природне середовище.

Редакційна колегія збірника висловлює сподівання, що роботи як
молодих учених, аспірантів, так і знаних фахівців, професорів з економіки
природокористування стануть у нагоді широкому колу фахівців, науковц ів,
викладачів вищих навчальних закладів, державни х службовців, а також усім,
хто цікавиться сучасним розвитком економічної думки у сфері охорони
довкілля та раціонального використання природних ресурсів.


