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ОБЛІК ПЕРСОНАЛУ У ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу 

забезпечення сталого розвитку. Протягом 2016–2017 років тривав 

широкомасштабний та всеосяжний процес адаптації цілей сталого розвитку з 

урахуванням національних особливостей країни. Незважаючи на те, що значна 

увага з боку науковців приділяється питанням сталого розвитку суспільства, 

визначення ролі персоналу в економічній та соціальній сферах, залишаються 

недостатньо дослідженими. Актуальним залишається вивчення ролі обліку 

персоналу для досягнення цілей сталого розвитку. 

Впроваджуючи нові інструменти ринкового регулювання соціально-

економічних процесів, Україна потребувала чітко визначеної та допустимої для 

суспільства країни стратегії досягнення цілей сталого розвитку. В процесі 

досягнення кожної цілі сталого розвитку, де має місце низька ефективність 

виконання того чи іншого завдання, існують проблеми та недоліки в управлінні: 

суперечності в організації відповідних адміністрацій, надлишкове різноманіття 

суб’єктів в одній сфері діяльності, брак координації тощо [1].  

Досвід ефективного господарювання підтверджує винятково важливу роль 

кадрової складової потенціалу підприємства, від кількісної та якісної 

збалансованості та рівня використання якої значною мірою залежать не тільки 

високі кінцеві показники господарської діяльності, досягнуті конкурентні 

переваги у виробничій сфері, організації та управлінні, а й можливості 

забезпечення сталого та конкурентоспроможного розвитку [2]. З усіх елементів 

соціально-економічної системи підприємства тільки персонал володіє знатністю 

активно і самостійно реагувати на динамічні зміни господарського середовища, 

поєднуючи у часі й просторі усі інші компоненти.  

Відповідно, можна зробити висновки, що провідна роль у досягненні всіх 

без винятку цілей сталого розвитку належить управлінню персоналом, що 

передбачає професійну компетентність кадрів, гідну оплату праці відповідно до 

займаної посади та виконаної роботи, спрощення адміністративних структур. 

Відповідно, питання належного управління персоналом, оплати праці й участі 

персоналу у прийнятті рішень та їх виконанні і механізмах забезпечення 

підзвітності мають враховуватися при плануванні та реалізації завдань та 

досягненні цілей сталого розвитку. 

Реалізація першої цілі має на меті покінчити з бідністю та голодом в усіх їх 

формах та проявах, а також забезпечити, щоб усі люди могли реалізувати свій 

потенціал в умовах гідності й рівності та у здоровому навколишньому 

середовищі. Україна, одна з країн що має найнижчий рівень заробітної плати і 

високий рівень бідності населення. Тому одним із шляхів вирішити ці проблеми 
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підприємство все так же має потенціал для розвитку, але внаслідок високого 

соціального напруження система менеджменту (персонал), не завжди спроможні 

ідентифікувати та інтерпретувати напрями, що відкриваються; 

– взаємодія компонентів «слабкі сторони» – «можливості» (WO) формують 

простір менеджменту для використання можливостей нейтралізації слабких 

сторін. Наприклад, перехід продажів в онлайн сприяв зростанню окремого 

сегменту послуг – доставка продукту до споживача. При цьому послуги з 

доставки можуть розглядатися як пріоритетний вид діяльності, так і в форматі 

супутніх послуг.  

Очевидним є той факт, що інформаційна увага споживача масово перейшла 

у соціальні мережі. Це дає змогу бізнесу оновити сегментування рекламних 

кампаній у бік соціальних мереж. При цьому вартісна шкала розміщення реклами 

є широко диференційованою; 

– взаємодія компонентів «сильні сторони» – «загрози» (ST) дають змогу 

застосувати стратегію Maxi-Mini для максимальних зусиль на вплив зовнішніх 

загроз. Однак, невизначеність формує сценарій, за яким фактори, що напередодні 

набули експертну оцінку «сили», є безпорадними перед викликами нових загроз; 

– взаємодія компонентів «слабкі сторони» – «загрози» (WT), викликає 

занепокоєння системи менеджменту та передбачає стратегію мінімізації втрат 

Mini-Mini. Втім в умовах карантинних обмежень підприємству неможна 

залишатися пасивним. Тому роль «спостерігача» на ринку повинна змінюватися 

на активність, а в окремих випадках – на агресивну ринкову поведінку для 

освоєння нових каналів збуту.     

Отже, при застосуванні SWOT-аналізу діяльності суб’єкта бізнесу в умовах 

глобальної невизначеності необхідно обачливо ставитися до таких 

особливостей: 1) кількісні параметри зовнішніх загроз (невизначеність) 

переважають над сильними сторонами та можливостями. Це спонукає експертів 

до вибору зваженої стратегії поведінки на ринку; 2) у групі економічних 

критеріїв важливо ідентифікувати ті, що визначають ведення розрахункових 

операцій, бухгалтерського обліку, оподаткування; 3) тактика зваженої поведінки 

на ринку повинна змінюватися на фази активності на ринку шляхом освоєння 

нових каналів збуту. 
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