Проект
ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
Заслухавши і обговоривши доповідну записку "Проект доктрини «зеленої»
економіки в контексті сучасних міжнародних викликів" (доповідач – зав.
сектором прикладних проблем екологізації економіки регіону ІПРЕЕД НАН України,
д.е.н., професор, заслужений економіст України Галушкiна Т.П.), Вчена Рада
відзначає:
«Зелена» економіка є одним з пріоритетних напрямків суспільного розвитку,
оскільки, як свідчить світовий досвід, взаємоузгодженість соціо-еколого-економічної
політики крізь призму формування ідеології «зеленого» зростання є головними
важелями забезпечення сталості держави та її регіонів. Формування доктрини
«зеленого» зростання розглядається як система довгострокових дій, що деталізує
ресурсні можливості, обґрунтування вагомості «зеленого» курсу економіки України та
формування сприятливого бізнес-середовища, як на державному, так і регіональному
рівнях.
Доктрина переходу до «зеленого» економічного зростання повинна стати
основним документом, який визначить основні принципи державної політики,
стратегічні цілі та завдання розвитку економіки в напрямку збереження та ефективного
використання ресурсів, зменшення деструктивного виробничого та антропогенного
впливу на навколишнє середовище та збільшення обсягів фінансування наукових
досліджень та «зелених» технологій.
Метою розробленої доктрини є визначення векторів розвитку моделі «зеленої»
економіки в Україні з урахуванням інституційних можливостей та поточних орієнтирів
суспільного розвитку.
Доктрина базується на аналізі можливостей більш ефективно використовувати
наявні природні блага на принципах міжрегіональної (транснаціональної) кооперації та
взаємної компенсації завданих збитків. Практична площина Доктрини полягає в розробці
наукового бачення щодо сприятливих інституційних передумов, які забезпечують
реалізацію доктрини «зеленої» економіки України та обґрунтування інноваційних
шляхів її розвитку. Визначення та активна реалізація пріоритетів інноваційного розвитку
України в «зеленому» форматі
мають сприяти зміцненню на світовому та
європейському рівнях іміджу України як держави зі значним науковим і освітнім
потенціалом, здатної створювати високотехнологічну продукцію.
2. Вчена Рада постановляє:
- рекомендувати направити доповідну записку до Міністерства економічного
розвитку та торгівлі України та Державної екологічної академії післядипломної
освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України.
- відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – к.е.н., Дем’яненко С.Г.
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