Проект
ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
1. Заслухавши і обговоривши доповідь по доповідній записці "Рекомендації щодо
впровадження засад «зеленої» економіки в Одеській області " (доповідач – зав. сектором
прикладних проблем екологізації економіки регіону ІПРЕЕД НАН України, д.е.н., професор,
заслужений економіст України Галушкіна Т.П.), Вчена Рада відзначає:
У аналітичній записці визначено інституціональні передумови та існуючі тенденції
«зеленого» зростання. Перехід до більш «зеленої» економіки залежить від ряду політичних та
інституційних умов, рівня розвитку економіки тощо. Таким чином, можна констатувати, що
стратегія розвитку «зеленої» економіки повинна включати:

Інституційні реформи та розробку концептуального і стратегічного базису розвитку
«зеленої» економіки в Україні;

Координацію та взаємодію з бізнес-сектором;

Розробку доктрини «зеленої» економіки не лише на державному, а й на
регіональних рівнях;

Формування екологізованого менталітету суспільства з метою забезпечення
ідеології «зеленого» зростання.
Наведено основні еколого-економічні проблеми регіону та сегменти розвитку «зеленої»
економіки на регіональному рівні. Згідно останніх розрахункових даних за індексом сталого
розвитку Одеська область посідає третє місце, за індексом економічного виміру – 6, а за індексом
соціально-інституціонального виміру – 5, за інтегральним індексом небезпеки – 3 місце.
Констатуємо, що соціальне становище Одеської області згідно даних державної служби
статистики України можна охарактеризувати наступним показниками: за коефіцієнтом
смертності населення – 12 місце; за економічною активністю - 16 місце; за показниками
зайнятості – 19 місце; за рівнем безробіття – 22 місце.
Сьогодні Одеська область займає четверте місце серед регіонів України за обсягом
зовнішньої торгівлі. Загальний обсяг зовнішньоторговельного обороту області склав понад 6,3
млрд. дол.. США. При цьому обсяг експорту - понад 2,6 млрд. дол. США, а обсяг імпорту - 3,6
млрд. дол. США.
Впровадження ідеології «зеленого» зростання потребує системних заходів, щодо її
реалізації на регіональному рівні.
Формування регіонального плану дій на засадах «зеленого» зростання розглядається як
система довгострокових дій, що деталізує ресурсні можливості, обґрунтування вагомості
«зеленого» зростання економіки України та формування сприятливого бізнес-середовища, як на
державному, так і регіональному рівнях.
Запропоновано рекомендації щодо формування сценарію регіонального плану дій з
охорони навколишнього природного середовища для Одеського регіону який включає перелік
заходів відповідно до визначених цілей, заснованих на засадах «зеленої» економіки.
2.
Вчена Рада постановляє:
- адресно рекомендувати доповідну записку для відправлення до Міністерства екології та
природних ресурсів України.
- встановити термін відправки доповідної записки – до 12 грудня 2012 року
- відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – д.е.н., проф. Галушкіна Т.П.
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