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ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ
Забезпечення сталого природокористуван ня – чи не головний пріоритет в
сучасному світі. Практика показ ує спектр проблем при спробах вирішення
завдань сталого природокористування у відриві від гострих економічних і
соціальних питань. Це і визначає перспективний шлях стратегічного
поліпшення ситуації – забезпечення сталого природокористування має сприяти
вирішенню соціально-економічних завдань.
Цьогорічний збірник присвячено широкому колу теоретичних та
прикладних питань з економіки природокористування, інституціональних
основ сталого розвитку, екологічної політики та антикризового управління
соціо-еколого-економічними системами в контексті сучасних геополітичних,
економічних та екологічних змін.
В збірнику друкуються праці за результатами досліджень в сфері
співпраці з державними структурами та п редставниками бізнесу для
забезпечення сталого розвитку України; формування громадської політики в
галузі сталого розвитку та екології; сприяння розробці та реалізації державної
політики в галузі сталого розвитку та екології; сприяння розвитку
громадянського суспільства та його впливу на формування державної політики
в галузі сталого розвитку, екології та контролю за її реалізацією; сприяння
консолідації всіх секторів суспільства, включаючи державу, бізнес і
громадськість, у вирішенні проблем сталого розвит ку та екології, екологічної
безпеки і охорони навколишнього середовища.
Значну увагу в збірнику приділено дослідженням
структур
громадянського суспільства, включаючи як масові громадські організації,
молодіжні рухи, так і професійні інститути сталого розви тку. Розвиток таких
інститутів сприяв би консолідації зусиль експертного співтовариства і
залученню громадянського суспільства для визначення шляхів і реалізації
конкретних задач модернізації економіки для забезпечення сталого розвитку.
Громадянське суспільство могло б виступити в якості ініціатора процесу
«Ріо+20», продемонструвати зацікавленість населення і делегувати влад і
забезпечення активної участі країни в просуванні світового співтовариства в
напрямі сталого розвитку. Це передбачає розвиток широкого екологічного руху
на підтримку сталого розвитку, як пріоритету активності громадянського
суспільства, визначення цієї теми в якості пріоритетного напрямку підтримки з
боку держави та бізнесу.
Редакційна колегія збірника «Економіка природокористування і
охорони довкілля» висловлює сподівання, що роботи як молодих учених,
аспірантів, так і знаних фахівців, професорів з економіки природокористування,
стануть у нагоді широкому колу фахівців, науковцям, викладачам вищих
навчальних закладів, державним службовцям , а також усім, хто цікавиться
сучасним розвитком економічної думки у сфері охорони навколишнього
середовища та раціонального використання природних ресурсів.
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

