Проект
ПОСТАНОВА
Вченої Ради ІПРЕЕД НАН України
1. Заслухавши і обговоривши виступ по доповідній записці «Проект стратегії
«зеленого» зростання в Україні на період 2016-2030 роки» (відповідальний виконавець:
д.е.н., професор, Заслужений економіст України Галушкіна Т.П.), Вчена Рада відзначає:
В доповідній записці розглянуті загальні положення, мета, принципи, цілі, завдання,
інструменти і етапи реалізації, моніторинг, індикатори та очікувані результати виконання
стратегії «зеленого» зростання в Україні відповідно до глобальних та національних
викликів сьогодення.
Обґрунтовано, що метою національної стратегії «зеленого» зростання є наближення
національного рівня природогосподарювання до вимог ЄС, створення системи управління
природними ресурсами відповідно до вимог законодавства Європейського Союзу,
посилення здатності національної економіки в форматі глобальних екологічних викликів,
сприяння виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо впровадження принципів
«зеленої» економіки в національну політику.
Сформульовані ключові принципи «зеленого» зростання: принцип екологізації
економіки; принцип оцінки і висунення на перший план екосистемних послуг; принцип
забезпечення зайнятості населення; принцип використання ринкових механізмів; принцип
єдності та балансу суспільних і бізнес-інтересів; принцип партнерської взаємодії; принцип
системності та комплексності; принцип соціальної справедливості.
Визначені основні інструменти реалізації стратегії «зеленого» зростання:
запровадження політики “зеленого” ціноутворення; проведення політики державних
закупівель; реформування системи “екологічного” оподаткування; зростання державних
інвестицій в екологічну інфраструктуру; імплементація процедур стратегічної екологічної
оцінки (СЕО) та оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС); впровадження моделі
сталого споживання та виробництва (ССВ) в національні плани розвитку, законодавство і
систему інструментів регулювання; цільова державна підтримка досліджень і розробок;
соціальні реформи тощо.
Доведена необхідність розробки та впровадження політики «зеленого» зростання
викликана як міжнародними зобов’язаннями, так і внутрішніми соціально-економічними й
екологічними реаліями.
Визначено цілі та розроблено рекомендації щодо реалізації стратегії «зеленого»
зростання.
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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