Проект
ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
1. Заслухавши і обговоривши виступ по доповідній записці «Ризик-менеджменту на
засадах пріоритетів «зеленої» економіки в транскордонному контексті (на прикладі
Нижньодунайського регіону України, Румунії, Республіки Молдова)» (відповідальний
виконавець: д.е.н., професор, Заслужений економіст України Галушкіна Т.П., авторський
колектив: Буркинський Б.В. – д.е.н., проф., академік НАН України; Галушкіна Т.П. - д.е.н.,
проф., Заслужений економіст України; Осипов В.М. - д.е.н., проф.; Костецька К.О. –к.е.н. ,
н.с.; Карпенко О.О. - к.е.н., н.с.; Єрмакова О.А. – к.е.н., с.н.с.; Булишева Д.В. - м.н.с.;
Тютюнник Г.О.; Біньковська О.В.), Вчена Рада відзначає:
В доповідній записці наведена характеристика Нижньодунайського регіону з позиції
транскордонної взаємодії, оцінені
екологічні загрози, проаналізовано існуючу
нормативно-законодавчу базу екологічного ризику в просторовому контексті (досвід
України та ЄС) та надані пропозиції щодо посилення рівня транскордонної взаємодії в
напрямку визначення шляхів нівелювання екологічних загроз Нижньодунайського
регіону.
Визначено, що проблемами, що стримують економічний розвиток Українського
Придунав’я є: недосконала транспортна інфраструктура; занепад морегосподарського
комплексу; відсутність розвиненої промисловості, зокрема рибної галузі; залежність від
постачання електроенергії з-поза меж України; низький рівень водо- та газозабезпечення;
складна екологічна ситуація.
Визначено найбільш вразливі елементи екосистеми та проаналізовано фактори, що
негативно впливають на соціум та якість довкілля в зоні Нижньодунайського регіону. До
найбільш значущих можна віднести: посилення антропогенного навантаження внаслідок
господарської діяльності, відсутність належної інфраструктури в зоні Нижньодунайського
регіону (каналізування, якісного водопостачання, знищення небезпечних відходів тощо),
наявність певних транскордонних загроз. Для виявлення небезпек і оцінки їх наслідків у
зоні Нижньодунайського регіону проводилась декомпозиція небезпечної ситуації, яка
дозволила оцінити ступінь і характер впливу кожного з факторів небезпеки на соціум і
навколишнє середовище.
Доведена необхідність визначення кількісної оцінки ризику та подальшої розробки
на її основі плану ризик-менеджменту з метою нівелювання екологічних та соціальних
загроз.
Розроблено пропозиції та рекомендації щодо впровадження екологічного ризикменеджменту на засадах пріоритетів «зеленої» економіки в транскордонному контексті.
2. Вчена Рада постановляє:
- адресно рекомендувати аналітичну записку для відправлення до Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, Одеської обласної державної адміністрації.
- встановити термін відправки аналітичної записки – до 30 грудня 2015 року
- відповідальний за виконання рішення Вченої Ради – д.е.н., проф. Галушкіна Т.П.
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