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Загалом стандарти КСВ спрямовані на заохочення досягнення
цілей стійкого розвитку, в рамках міжнародного виробництва,
необхідно уникати їх перетворення на бар’єри на шляху торгівлі
та інвестицій. Мета заохочення інвестицій може бути співзвуч-
ною зі стандартами КСВ. Саме тому все активніше обговорюєть-
ся тема соціального інвестування.
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АНОТАЦІЯ. Під час формування стратегії державної екологічної по-
літики особливої актуальності набувають питання розробки та пла-
нування регіональних екологічних програм. Обґрунтовано, що розро-
бка регіональних екологічних програм — цілеспрямований процес,
який потрібно здійснювати за певним алгоритмом, що представлено
в матеріалах, і впроваджувати в сучасне стратегічне планування .
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грама, стратегічне планування , довкілля , екологічні проблеми.

АННОТАЦИЯ. Во время формирования стратегии государственной
экологической политики особенной актуальности приобретают воп-
росы разработки и планирования региональных экологических про-
грамм. Обоснованно, что разработка региональных экологических
программ — целеустремленный процесс, который нужно осуществ-
лять за определенным алгоритмом, что представлено в материалах
и внедрять в современное стратегическое планирование.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологическая политика, региональная эколо-
гическая программа, стратегическое планирование, окружающая
среда, экологические проблемы.

ABSTRACT. During forming of strategy of public ecological policy of the
special actuality acquire the question of development and planning of the
regional ecological programs. Grounded, that regional ecological program
development is a purposeful process which needs to be carried out after a
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certain algorithm, that it is presented in materials and to inculcate in the
modern strategic planning.

KEYWORDS: ecological policy, regional ecological program, strategic
planning, environment, ecological problems.

Як важлива складова інституціонального забезпечення регіо-
нальної екологічної політики розглядаються регіональні екологі-
чні програми. Методологічною основою планування таких про-
грам мають бути результати фундаментальних досліджень
проблем взаємодії людини і природи, сучасні досягнення науки в
галузі екологічної безпеки і охорони довкілля.

Важливою умовою планування та розробки зазначених про-
грам, на наш погляд, є необхідність врахування міжнародних
норм, виконання вимог міжнародних угод, договорів, конвенцій,
учасником яких є Україна.

Екологічні програми є різновидом державних цільових про-
грам, правові засади розроблення, затвердження та виконання
яких закріплені Законом України від 18.03.2004 р. «Про державні
цільові програми». Метою екологічних програм, як закріплено в
статті 3 цього закону, є здійснення загальнодержавних природо-
охоронних заходів, запобігання катастрофам екологічного харак-
теру та ліквідація їх наслідків [2].

Типова структура програми включає: характеристику пробле-
ми, основні цілі та завдання, систему заходів, ресурсне забезпе-
чення, механізм реалізації, організаційний аспект, способи
управління та контролю за ходом її реалізації, а також оцінку
ефективності та соціально-економічних наслідків від реалізації
програми.

Необхідно змінити підхід до стратегічного планування еколо-
гічної програми, виходячи з таких принципів: відповідальність за
стан довкілля несе усе суспільство, а не лише держава; розробля-
ється не фіксований план, а система, яка може постійно удоско-
налюватися; цілі визначаються інтегровано та комплексно; рі-
шення ухвалюються прозоро; постійний аналіз результатів для
поліпшення екологічного управління.

Орієнтиром при виборі стратегічних цілей регіональних еко-
логічних програм повинні бути стратегічні цілі зазначені в Осно-
вних засадах (стратегії) державної екологічної політики України
на період до 2020 року [1].

Розробка регіональних екологічних програм — цілеспрямова-
ний процес мобілізації всіх можливостей регіонів різних рівнів.
Важливе значення має проведення SWOT-аналізу, який передба-
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чає оцінку сильних внутрішніх сторін — існуючих особливостей
регіону; слабких внутрішніх сторін (проблем), які ускладнюють
вирішення проблеми; зовнішніх сприятливих можливостей та зо-
внішніх потенційних загроз — несприятливих ситуацій, які мо-
жуть виникнути в майбутньому.

Таким чином, для стратегічного планування регіональних
екологічних програм пропонуємо такий алгоритм (рис. 1).

Збір інформації про стан довкілля, аналіз, оцінка екологічної ситуації, формування та
дослідження  екологічних проблем регіону

Обґрунтування завдань і напрямів діяльності щодо екологізації суспільного життя та
управління, зокрема екологічної політики

Вибір природоохоронних заходів для включення в програму, обґрунтування обсягів і
джерел їх фінансування, термінів виконання, виконавців

Оцінка очікуваних економічних, соціальних, екологічних результатів реалізації
програми

Формування мети програми, її пріоритетних напрямів і завдань з урахуванням
національних і регіональних цілей стратегічного розвитку

Обґрунтування поточних і перспективних можливостей фінансово-ресурсного
забезпечення природоохоронної діяльності на регіональному рівні

Групування територіальних екологічних проблем з точки зору можливості їх
вирішення на: місцевому, обласному, державному рівні

Ранжування територіальних екологічних проблем за рівнем їх гостроти на основі
розроблених критеріїв

Розробка критеріїв оцінки територіальних екологічних проблем

Рис. 1. Алгоритм стратегічного планування регіональних
екологічних програм

Отже, стратегічною метою розвитку регіону є планування ви-
сокоякісної екологічної програми як основного інструменту реа-
лізації національної екологічної політики на регіональному рівні.
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ФАКТОРІВ
НА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОГО

УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

АНОТАЦІЯ. У статті визначено культурні бар’єри та особливості со-
ціальної культури українського суспільства, які гальмують впрова-
дження підтримуваної світовими стандартами корпоративного
управління етичних принципів корпоративного управління.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: корпоративне управління, культурні бар’єри,
постмодерне мислення.

АННОТАЦИЯ. В статье идентифицированы культурные барьеры и
особенности социальной культуры украинского общества, которые
тормозят внедрение поддерживаемых мировыми стандартам корпо-
ративного управления этических принципов корпоративного управ-
ления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: корпоративное управление, культурные барье-
ры, постмодернистское мышление.

ANNOTATION. Author defines cultural barriers and peculiarities of the
Ukrainian social culture that impede implementation of ethical principles
defined in global standards of corporate governance.

KEYWORDS: corporate governance, cultural barriers, postmodern
thinking.

Впровадження запозичених підходів до управління корпора-
ціями в Україні відбувається на тлі цікавих культурних транс-




