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аспекти пропонованих досліджень пов’язані з еколого-економічними дослідженнями 
промисловості, транспорту, лісового, рекреаційного, водного та сільського господарства.  

Для науковців, спеціалістів органів державного управління, викладачів вищих 
навчальних закладів, аспірантів. 

 
Научные труды сборника отражают теоретико-методологические и практические 

аспекты исследования экономики природопользования и охраны окружающей среды. В 
частности, концептуальные основы социально-экономической модели устойчивого развития 
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ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ 
 

Шановні читачі! 
 
Цьогорічний збірник присвячено широкому колу теоретичних та 

практичних питань з економіки природокористування, охорони навколишнього 
середовища, екологічної політики та антикризового управління соціо-еколого-
економічними системами раціонального використання природних ресурсів та 
сталого розвитку в контексті сучасних економічних, геополітичних та 
екологічних (у тому числі кліматичних) змін. 

Перший розділ містить результати досліджень різних аспектів теорії та 
методології природокористування і сталого розвитку продуктивних сил. 
Зокрема, викладено основні принципи відтворення земельно-ресурсного 
потенціалу, концептуальні засади формування системи гарантування 
міжнародної безпеки, теоретико-методологічні засади регулювання 
регіональних інвестиційних процесів у сфері екологічної безпеки. Також 
запропоновано теоретико-методологічні підходи до регіонального розвитку та 
визначено чинники формування соціогуманітарного простору України. 

Приділяється увага питанням оподаткування третього сектора економіки 
(як часто називають неприбуткові організації), що виконує важливі економічні 
й соціальні функції, доповнюючи таким чином діяльність органів державної 
влади та комерційних організацій (перший та другий сектор відповідно).  

У другому розділі наведені результати дослідження еколого-економічної 
проблематики використання природних ресурсів. Слід відзначити роботи, 
присвячені особливостям споживання послуг лісових екосистем у контексті 
екологічної глобалізації та стратегічним аспектам природокористування в 
контексті сталого розвитку. Набули подальшого розвитку дослідження з 
оцінювання соціо-еколого-економічної збалансованості розвитку та 
нормативно-методичного забезпечення екологічної безпеки. 

Традиційно третій розділ присвячено регіональним та прикладним 
проблемам природокористування та охорони навколишнього природного 
середовища, екологічної прийнятності енерговиробництва, запровадження 
більш чистого виробництва, поводження з відходами тощо. Окремо слід 
відзначити актуальну проблематику запровадження економічних механізмів 
Кіотського протоколу, що набула нового звучання та більшої актуальності 
після зустрічі в Копенгагені та Всесвітнього економічного саміту. 

Сподіваємося, 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 
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