НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Інститут екології, природоохоронної діяльності і туризму імені В.Чорновола
Кафедра екологічної політики і менеджменту природоохоронної діяльності
За ініціативою кафедри екологічної політики і менеджменту
природоохоронної діяльності у рамках міжнародного проекту за участю
Університету Св. Томаса (США, штат Мінесота, м. Мінеаполіс), а також
міжнародних організацій у сфері захисту екології планується реалізувати
низку наукових заходів (конференцій, круглих столів, симпозіумів, семінарів),
спрямованих на вирішення проблем екології, а також підготувати і
опублікувати серію наукових праць, присвячених економічним,
організаційно-правовим,
технічним
і
соціальним
проблемам
природокористування. Упродовж року планується видання колективної
монографії: «ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ
ПРИРОДООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ».
Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у підготовці наукового
видання.
Монографія буде включати чотири розділи. Нижче наведено
орієнтовний перелік параграфів для співавторів.
Розділ 1: Економіка природокористування
 економіка природокористування і екологічна безпека;
 формування транспортно-логістичних схем в умовах збереження і розвитку
чинних екосистем;
 інформаційно-комунікаційне забезпечення менеджменту природоохоронної
діяльності;
 фінансове забезпечення заходів щодо збереження і відновлення природних
ресурсів;
 проблеми економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості
навколишнього природного середовища;
 економічні проблеми землекористування;
 економіка раціонального використання, відтворення й охорони водних і
лісових ресурсів;
 економіка охорони якості атмосфери;
 економічні проблеми раціонального використання рекреаційно-туристичних
ресурсів, територій, заповідників;
 економічні проблеми надрокористування, освоєння корисних копалин,
мінеральної сировини, енергетичних ресурсів, нерудних матеріалів тощо;
 економічні проблеми морського природокористування, охорони морського
середовища, відтворення і раціонального використання природно-ресурсного
потенціалу Чорного і Азовського морів, економічні аспекти екологічної
безпеки морегосподарської діяльності;

 економічні проблеми використання вторинних ресурсів і відходів як елемента
ресурсозберігаючої та природоохоронної політики;
 економічні аспекти екологічно сталого розвитку тощо.
Розділ 2: Інновації в екології, природокористуванні і природоохоронній
діяльності
 продуктові, технологічні і управлінські інновації в екології і
природокористуванні;
 інтелектуальний захист інновацій в екології і природокористуванні;
 трансфер,
дифузія
і
комерціалізація
інновацій
в
екології
і
природокористуванні;
 інноваційні екологічні проекти;
 інженерно-технологічні ідеї удосконалення природокористування тощо.
Розділ 3: Державне управління і міжнародна співпраця у сфері
природоохоронної діяльності
 проблеми державного управління у сфері природокористування, охорони
навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки;
 екологічна політика і національні пріоритети природоохоронної діяльності;
 потенціал органів місцевого управління у збереженні та відновленні
екосистем;
 транскордонне співробітництво у сфері екологічної безпеки;
 розвиток громадських ініціатив у збереженні та відновленні екосистем;
 економіко-правові та організаційні аспекти забезпечення раціональності дій
Державної екологічної інспекції України;
 економічні проблеми макроекономічного та регіонального рівнів
природокористування, охорони навколишнього середовища та забезпечення
екологічної безпеки;
 міжнародні економічні проблеми природокористування;
 адміністративно-правові засади охорони навколишнього середовища та
природокористування;
 трансформація природно-господарських систем в зонах впливу атомних
електростанцій;
 вдосконалення економічних механізмів забезпечення життєдіяльності
населення і відтворення здоров'я рекреаційними засобами;
 геоекологічна експертиза природних ресурсів;
 розвиток курортно-рекреаційних територій;
 еколого-геоморфологічний аналіз регіонів України;
 еколого-економічна оцінка інвестиційної привабливості регіонів України;
 збереження біологічного різноманіття Карпат тощо.
Розділ 4: Удосконалення існуючих і впровадження нових стандартів якості у
сфері екології

 дотримання національного законодавства та міжнародних стандартів у сфері
охорони навколишнього середовища;
 упровадження системи екологічного контролю, сертифікації ISO 14000;
 упровадження міжнародного стандарту з розробки системи управління
охорони здоров'я та безпеки персоналу OHSAS 18000;
 схема екологічного менеджменту та аудиту EMAS;
 екологічне маркування в системі ISO;
 системи екологічного керування за ISO 14001 тощо.
Вимоги до підготовки матеріалів:
1. Матеріали можуть подаватись українською або російською мовами.
2. Обсяг матеріалу – від 10 до 20 сторінок.
3. Шрифт – Times New Roman 14.
4. Інтервал – 1,5.
5. Поля – зі всіх сторін 2 см.
6. Абзацний відступ – 1 см.
7. Назву статті необхідно набирати великими літерами, жирним шрифтом.
8. Перед і після назви статті необхідно зробити відступ на один інтервал.
9. Формули повинні бути набрані у редакторі MathType.
10. На рисунки і таблиці обов’язкове посилання по тексту. Рисунки обов’язково
повинні бути згрупованими. Скановані рисунки і таблиці не допустимі.
11. У тексті мають бути посилання на використану літературу. Література
повинна бути оформленою у відповідності до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система
стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. Серед
літературних джерел обов’язковим є посилання на іноземні джерела, а також на
наукові праці за останні три роки.
12. Співавторство. У статті допускається максимум три співавтори, з яких хоча б
один повинен бути доктором або кандидатом наук.
13. В авторській довідці необхідно зазначити: прізвища, імена і по батькові
співавторів, місця роботи, посади, вчені звання, наукові ступені, поштову адресу
для листування, e-mail, мобільний і міський телефони.
Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам, публікуватись не будуть.
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