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МАЙБУТНЄ ЕКОНОМІКИ ЗА СТАЛИМ РОЗВИТКОМ
Для того, щоб зрозуміти, який вплив здійснить сталий розвиток на майбутнє
світової економіки потрібно зрозуміти, що є в його основі. Адже сталий
розвиток – це розвиток, при якому економічний, соціальний, культурний та
екологічний напрями гармоніюють між собою. Створюють такі умови існування
екосистеми, при якій вона здатна відновлюватися, поглинати забруднення,
створювати умови для існування як теперішніх, так і майбутніх поколінь.
Поняття «Сталого розвитку» почало широко застосовуватись після публікації
Міжнародної комісії з довкілля та розвитку «Наше спільне майбутнє», після
якої суспільство визнало, що гармонійний розвиток повинен бути пріоритетним.
Пізніше сталий розвиток стає науковим напрямом, актуальність якого не
втрачена й досі.
Сучасний світ, точніше сказати суспільство, дуже швидко «розвивається» – не
завжди цей «розвиток» активно сприяє підтриманню ідеї «Сталого розвитку».
Дуже багато негативних, незворотних змін завдається саме людиною. Це все
відбувається через неточно сформовані людські пріоритети. Можна навести
багато прикладів пріоритетів людства, які зробили незворотній негативний
вплив на майбутнє планети Земля. Давнє минуле: пріоритетом людини було
звичайне виживання, після якого відбулося критичне зменшення або повне
винищення окремих видів тварин (шерстисті мамонти, маврикійський дронт,
морська корова та ін.). Середні віки: гендерні пріоритети, зневажливе ставлення
до жінок і дітей призвели до тяжких умов життя. Більшість представників теперішнього суспільства основним пріоритетом власного існування мають неймовірну
жагу до збагачення.
Тяжким прикладом недотримання цілей сталого розвитку є Україна. Відсутність єдності між економічним зростанням та екологічною безпекою, не так
сумно було б, як би було відчутне економічне піднесення, але його немає. Замість
економічного зростання маємо страшну економічну кризу разом з екологічною
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небезпекою (у деяких областях України відбувається критичне забруднення
атмосфери, гідросфери та літосфери). Екологічне забруднення відбувається не
тільки в Україні, а і в усьому світі, яке за останні десятиліття призвело до катастрофічних змін у природі.
Сировинна спрямованість експорту, також не сприяє економічному зростанню. По-перше, сировина реалізується за меншою вартістю, ніж готова продукція. По-друге, шкідливий вплив на природу, оскільки механізми для видобутку
основної експортної складової України (корисні копалини) є застарілими, що дуже
часто призводить до негативних наслідків. По-третє, незадоволення потреб
власного населення у сировинній базі, тому, що майже все реалізується в якості
експорту.
Основним прикладом недотримання завдань сталого розвитку не тільки
для України, а й для інших країн світу є надмірна жага до збагачення. Отримання
максимально прибутку є основною метою існування більшості комерційних
фірм. Нерідко зустрічаються випадки реалізації дешевого товару на рівні
дорогого. Також зустрічаються випадки продажу неякісної продукції, яка не
тільки не приносить користь організму людини, а й шкодить його здоров'ю.
Деякі країни активно вкладають кошти у створення смертельної зброї –
ядерної, не соромлячись цього, і звичайно знайдеться той хто погодиться її
спроектувати заради збагачення. Однак при цьому виникає питання: Як вони
живуть після цього, знаючи, що смерть людей від ядерної зброї буде жахливою?
Більшість з них не думає про інших, вони думають лише про можливість отримання додаткових джерел прибутку. Але потрібно думати про себе, про своїх
близьких, на яких ця зброя може також завдати вплив, і звичайно не найкраще
відобразилось на їхньому здоров'ї.
Розвиток економіки робить як позитивний, так і негативний вплив на навколишнє середовище. Економічне піднесення з одного боку збільшить споживання
природних ресурсів, підвищить кількість викидів в навколишнє середовище,
а з іншого боку економічне зростання підвищить можливість фінансування природоохоронних заходів, може збільшити кількість бажаючих інвестувати в створення та розвиток новітніх технологій щодо захисту навколишнього середовища.
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Сталий розвиток повинен вивчатися і застосовуватися на практиці. Адже
економічне зростання неможливе без гармонійного існування соціального,
економічного, культурного та екологічного розвитку, що і несе в собі «Сталий
розвиток». Економіка продовжить процвітати лише завдяки майбутньому
поколінню – для цього теперішнє покоління має залишити хоча б такі умови
існування, в яких живе зараз, а в ідеалі – потрібно покращити їх. Збереження
навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів,
економічне та соціальне зростання є основними завданнями сталого розвитку.
Це найменше, що людство може зробити для життя майбутніх поколінь.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
В УМОВАХ МІНЛИВОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
Основною проблемою становлення соціальних, економічних і політичних
відносин є організація комунікації між людьми. В свою чергу цей процес можна
розглядати у розрізі підприємства і стверджувати, що відносини між людьми
в колективі є складовою системи управління.
Управління кадрами є найбільш важливою сферою функціонування підприємства. Про це йдеться в роботах видатних наукових діячів, таких як Ф. Тейлор,
А. Маслоу, Д. Макгрегор, В. Оучі, Г. В. Щокін, В. І. Крамаренко та інші. В умовах
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