Ленка Веселовска
Аналіз факторів впливу на країни на їх шляху до стійкого розвитку та його
наслідків для організацій
В наш час стійкий розвиток є основним поняттям, яке є засобом розуміння світу та методом
вирішення глобальних проблем. Автор дослідження зосереджує увагу на основах досягнення
стійкого розвитку та основних факторах впливу на цей процес на державному рівні. Метою
дослідження є оцінка факторів впливу на процес запровадження більшою мірою з економічної
точки зору. Однак, враховуються й інші неекономічні фактори, пов’язані з людським
благополуччям та організаційним розвитком. У статті також робиться оцінка політичного та
законодавчого поля країн, оскільки вони мають значний вплив на розвиток окремих організацій,
що здійснюють свою діяльність в межах цих країн. При вивченні теми стійкого розвитку країн
автор зосереджується на порівнянні країн. У статті також описане значення важливих факторів в
плані порівняння окремих країн, що дозволяє пояснити причини різниці у розвитку країни, а
також дати прогнози на майбутнє. З історичної точки зору, отримана інформація дозволяє оцінити
вплив окремих факторів на шляху країн до досягнення стійкого розвитку.
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Анализ факторов влияния на страны на их пути к устойчивому развитию и его
последствия для организаций
В наше время устойчивое развитие является основным понятием, являющимся средством
понимания мира и методом решения глобальных проблем. Автор исследования сосредотачивает
внимание на основах достижения устойчивого развития и основных факторах влияния на этот
процесс на государственном уровне. Целью исследования является оценка факторов влияния на
процесс внедрения в большей степени с экономической точки зрения. Однако, учитываются и
другие неэкономические факторы, связанные с человеческим благополучием и организационным
развитием. В статье также делается оценка политического и законодательного поля стран,
поскольку они имеют значительное влияние на развитие отдельных организаций,
осуществляющих свою деятельность в пределах этих стран. При изучении темы устойчивого
развития автор сосредотачивается на сравнении стран. В статье также описано значение важных
факторов в плане сравнения отдельных стран, что позволяет объяснить причины разницы в
развитии страны, а также дать прогнозы на будущее. С исторической точки зрения, полученная
информация позволяет оценить влияние отдельных факторов на пути стран к достижению
устойчивого развития.
Ключевые слова: устойчивое развитие, благополучие, экономическое развитие, сравнение стран,
последствия для организаций.
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