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Debiut naukowy – zrównoważony rozwój stał się elementem stymulowania śro-
dowiska studentów, poszukujących możliwości samorealizacji na polu nauki. 
Celem trzeciej już publikacji jest przedstawienie poglądów ludzi studiujących 
na wyższych uczelniach na otaczający ich świat, przez pryzmat zrównoważo-
nego rozwoju.

Pojęcie zrównoważony rozwój określa najbardziej aktualnie pożądane po-
dejście do życia współczesnego społeczeństwa. Termin ten odnosi się do każdej 
dziedziny życia społecznego, gospodarki, nauki, kultury, ochrony środowiska.

Wychodząc naprzeciw potrzebom studentom, doktorantom i wypełnienia 
minimum niezbędnego do dalszego samodzielnego realizowania się na polu na-
uki, ciężar tych obowiązków, przyjęli na siebie ze strony Polski: prof. dr hab. inż. 
Jerzy Buzek – poseł do Parlamentu Europejskiego w Raciborzu, we współpracy 
z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu i Instytutem Politologii 
Uniwersytetu Opolskiego. Stronę ukraińską reprezentowała prof. zw. dr hab. 
Nella G. Nyczkało z Narodowej Akademii Pedagogicznych Nauk Ukrainy.

W projekcie tym wzięli udział studenci z 26 czołowych polskich uczelni. 
Każdy tekst został wnikliwie oceniony i sprawdzony przez zespół recenzentów 
tej miary co prof. prof. P. Czarnecki, T. Jemczura, W. Słomski, A. Bodanko  
i H.A. Kretek.

Recenzowana praca została podzielona na trzy główne rozdziały wraz  
z podrozdziałami:

Rozdział pierwszy
Wieloaspektowość zrównoważonego rozwoju (s. 17-183).
1.1. Strategie globalnej gospodarki a regionalizacja (5 opracowań),
1.2. Prawo i polityka instrumentami procesów zmian (5 tekstów),
1.3. Aspekt społeczny w procesach transformacji (6 artykułów),
1.4. Nowe wyzwania wobec edukacji (3 teksty).
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Tytuły opracowań sugerują Czytelnikowi dużą różnorodność i wielo-
aspektowość podjętej problematyki.

Rozdzial drugi
Multifaceted of susta inable development (s. 186-238).
Rozdział ten zawiera sześć tekstów osób z: Uniwersytetu w Edynburgu,  

w Opolu, Uniwersytetu Technologicznego w Kijowie – specjalność – marke-
ting, organizacja i kierowanie. Artykuły napisane są w języku angielskim. 

Rozdział trzeci 
Бaгato acпектив cтaлого розвитку (s. 239-370).
3.1. Socjalno-filozoficzne aspekty zrównoważonego rozwoju.
3.2. Ekologiczno-ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju.
Z zamieszczonych tekstów Czytelnik dowiaduje się o przesłankach mię-

dzynarodowych i wewnętrznych oraz o czynnikach (socjalno-demograficznych, 
ekonomicznych i społecznych) dotyczących konieczności przejścia Ukrainy do 
zrównoważonego rozwoju.

Istotne jest również umieszczenia na końcu publikacji informacji o auto-
rach, a także streszczeń artykułów, co stanowi doskonały przewodnik dla osób, 
które będą poszukiwały konkretnych informacji i odniesień do zrównoważone-
go rozwoju przez pryzmat określonej dziedziny.

Wszystkie prace opublikowane w tym tomie mają różnorodną postać, co 
przekonuje jeszcze raz o tym, jak skomplikowana i rozległa jest poruszana te-
matyka.

Struktura pracy jest logiczna i przejrzysta. Wyłania się obraz wielowątko-
wości i złożoności podjętej tematyki. Praca jako całość jest interesująca. Zawie-
ra wiele istotnych przekonujących sugestii odnoszących się do zrównoważonego 
rozwoju. Stąd z pełnym przekonaniem polecam niniejszą pozycję szerokiemu 
ogółowi odbiorców. Różnorodność spojrzeń na problematykę zrównoważonego 
rozwoju wskazuje na to, że każdy Czytelnik znajdzie coś dla siebie. 


