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ном, показники ефективності ЗЕД підприємства та їх аналіз дозволяють виявити позитивний ре-

зультат зовнішньоекономічних операцій з імпорту і з експорту.  

З метою підвищення ефективності функціонування зовнішньо–економічного комплексу необ-

хідний розвиток системи і принципів державного регулювання зовнішньоекономічних зв‘язків 

відповідно із курсом держави на підтримку реального сектору економіки. Підвищення ефектив-

ності зовнішньоекономічної діяльності підприємств, в першу чергу експортних операцій, знахо-

диться у великій залежності від удосконалювання системи управління зовнішньоекономічними 

зв‘язками. В цьому випадку значний інтерес представляє питання, пов‘язане із можливістю прий-

няття оптимальних управлінських рішень стосовно задач, націлених на підвищення конкурен-

тоздатності підприємства, а також узгодження його ефективної виробничої і збутової діяльності 

[3, с.14].  

Вихід підприємства на зовнішній ринок завжди є вступом до конкурентної боротьби, а в умовах 

високої насиченості світових товарних ринків кожен товар змушений вести жорстку боротьбу за 

перевагу споживача.  

Конкурентні позиції розвинутих країн на світовому ринку проявляються через ціну та якість 

продукції. Проблема підвищення конкурентоспроможності має кілька аспектів: технічний, ор-

ганізаційний, економічний, соціальний, психологічний, юридичний (правовий), комерційний. І 

хоча всі вони становлять єдину систему забезпечення конкурентоспроможності продукції, існує 

певна черговість у вирішенні питань кожного з аспектів з огляду на їх «вагомість» [2]. 

Таким чином, підприємство особливу увагу має звертати на актуальні для себе чинники, які 

здійснюють вплив на підвищення ефективності його зовнішньоекономічної діяльності. Українські 

підприємства мають вести постійний пошук шляхів скорочення витрат, підвищення прибутковості 

та збільшення позитивного економічного ефекту від ЗЕД та комплексно впроваджувати заходи, які 

сприятимуть підвищенню ефективності організації ЗЕД.  
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Науково–технічна революція, виснаження природних ресурсів, наростання техногенних і демо-

графічних проблем спонукають до переосмислення сучасності, пошуку нової парадигми розвитку 

суспільства. Теоретичні аспекти сталого розвитку розробляє багато як вітчизняних, так і за-

рубіжних вчених, зокрема: Б.Данилишин, С.Дорогунцов, В.Іноземцев, Л.Корнійчук, В.Міщенко, 

В.Мунтіян, В.Шевчук, З.Герасимчук, Л.Мельник, А.Тихонов, Н.Гребенюк, В.Феденко, 

В.Трегобчук, Г.Дейлі, М.Кастельс, П.Химанен, Т.Шауер, А.Лейзеровіч, Р.Кейтс, Т.Перріс, 

Дж.Хулс та ін. 

Концепція сталого розвитку є однією з найвідоміших та активно пропагованих сучасних теорій, 

яка може стати теоретичним підґрунтям у формуванні постіндустріального суспільства. На цій 

основі намагаються сформувати модель майбутньої світової цивілізації, визначити шляхи гло-

бальної трансформації суспільно–економічного устрою. Сталий розвиток розглядається як скоор-

динована глобальна стратегія виживання людства в умовах глибокої системної кризи, що охопила 

соціально–економічні, демографічні, екологічні сфери [1, с.72]. Нова парадигма соціально–

економічного поступу передбачає перехід від формаційного методу дослідження до цивілізаційно-

го, від індустріальної стадії до постіндустріальної (інформаційної), визнання альтернативності ро-

звитку на відміну однозначної заданості на засадах технологічного детермінізму. На думку ряду 

вчених, в умовах індустріального способу виробництва реалізація такої моделі практично немож-П
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лива через те, що існуючий рівень розвитку продуктивних сил та відповідно панівний спосіб ви-

робництва не дозволяють досягати поставлених цілей за допомогою існуючих засобів [2]. При-

хильники концепції інформаційного суспільства (як домінуючої у теорії сталого розвитку) вважа-

ють, що базовим чинником суспільного виробництва стане інформація, відбудеться його широка 

інтелектуалізація, це сприятиме істотному зростанню продуктивності праці, сфера послуг буде 

домінувати над матеріальним виробництвом, ринкові відносини буде поступово згорнуто під 

впливом розповсюдження електронної системи обліку і торгівлі. 

Деякі вчені (зокрема, Г.Бінько,Л.Корнійчук, Л.Мельник, В.Мунтіян та ін.) не поділяють оп-

тимізму прихильників технотронної ери щодо майбутнього людства. Так, В.Мунтіян вважає, що 

інформаційне суспільство має значний потенціал небезпек [3, с.28 ]. В.Иноземцев передбачає, що 

інформація та знання створять новий соціальний поділ на «освічених» і «неосвічених», який зумо-

вить небачені досить проблеми [4, с.209]. Враховуючи, що неможливо зупинити розвиток науки і 

технології, то генна інженерія, нанотехнології та інші досягнення інформаційного суспільства 

спотворять природу людини і сформують нові соціально–екологічні проблеми, з якими ще люд-

ство не стикалося [1, с.77].  

У науковців відсутнє цілісне бачення як концепція інформаційного суспільства допоможе 

вирішити проблеми забезпечення сталого розвитку, які включають економічний, екологічний, 

соціальний та інші вектори. Поки що шукають шляхи нагального вирішення вищезазначених про-

блем. У доповіді Міжнародної Комісії (Г.Х.Брундтланда) «Наше спільне майбутнє» (1987 р.) стій-

кий розвиток визначено як такий, який би не ставив під загрозу здатність майбутніх поколінь за-

довольняти свої потреби [5, с.50]. У сформульованих підходах до глобальної стратегії виживання 

людства акцентовано увагу на необхідності системного узгодження та збалансування цих трьох 

важливих компонентів сталого розвитку. 

Економічний напрям орієнтовано на оптимізацію, мінімізацію, раціоналізацію використання 

обмежених ресурсів на основі впровадження енерго–, матеріало–, природозберігаючих технологій. 

Бажано, щоб сукупний капітал не зменшувався, проте його структура із врахуванням вимог ін-

формаційного суспільства буде змінюватися на користь людського капіталу. Будуть збільшуватися 

фінансові, інформаційні потоки та інтелектуальна власність. Інформація і знання стають товаром. 

Розвиток «віртуальної» (нематеріальної) економіки надасть можливість створити нову зайнятість 

населення, зберігати матеріальні ресурси. 

Метою активізації екологічного напрямку стає збереження глобальної стабільності усієї плане-

тарної біосфери на основі забезпечення цілісності, життєздатності, самооновлюваності та адапта-

ції біологічних і фізичних природних систем. 

Важливою компонентою концепції сталого розвитку є соціальна складова. Її орієнтовано на 

людський розвиток, зменшення конфліктності та забезпечення стабільності суспільства, збере-

ження культурних систем. Важливо, щоб через формування і розвиток громадянського суспільства 

посилювався контроль населення за владою, його участь у прийнятті та реалізації важливих за-

гальнонаціональних рішень. Наголос робіться на саморозвитку і самозахисті індивіда на основі 

збільшення та удосконалення свого інтелектуального рівня, зайнятості в суспільному виробництві. 

Акцентується увага на толерантності у поведінці та спілкуванні людей. Підкреслюється необ-

хідність справедливого розподілу національного доходу серед населення, зниженні величини ін-

дексу Джині, на основі якого вимірюється ступінь нерівності у розподілі доходів. 

Комісією зі сталого розвитку ООН розроблено 134 індикатори сталого розвитку, які об‘єднано 

у чотири групи [6, с.352–355].  Вони відображають соціальні, економічні, екологічні та інститу-

ціональні параметри в єдиній системі. Причому кожна її складова може змінювати свій стан, який 

у свою чергу характеризується визначеною сталістю і також здатністю до змін.  

Економічні індикатори: міжнародна кооперація для прискорення сталого розвитку і пов‘язана з 

цим місцева політика; фінансові ресурси і механізми; зміна характеристик споживання; впро-

вадження екологічно чистих технологій; 

Екологічні індикатори: захист запасів та якості питної води; захист океанів, морів та берегових 

зон та ін. 

Інституціональні індикатори: структура прийняття рішень; наявність національної стратегії 

прийняття рішень; наявність інформаційних баз та ін. 

Соціальні індикатори сталого розвитку відображено у таблици. 
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Таблиця – Система соціальних індикаторів сталого розвитку, розроблена  

Комісією зі сталого розвитку ООН
1 

 

Боротьба  

з бідністю 

 

− Темпи зростання зайнятості 

− Співвідношення середніх зарплат чоловіків та жінок 

− Частка населення, що проживає в абсолютній бідності 

− Співвідношення доходів найбільш бідних і багатих 

Демографічна 

 динаміка 

 

− Темпи зростання населення 

− Темпи міграції населення (осіб/рік) 

− Щільність населення (осіб/км2) 

− Зростання народжуваності 

Сприяння освіті, 

підготовці кадрів 

та поінформова-

ності суспільства 

 

− Темп зростання населення шкільного віку 

− Приріст кількості учнів початкової школи 

− Приріст кількості учнів середньої школи 

− Частка грамотних серед дорослих 

− Частка населення, яке має освіту на рівні 5–ти класів 

− Середня кількість років навчання в школі 

− Частка ВВП, що витрачається на освіту 

− Кількість дівчат на 100 хлопців в середній школі 

− Кількість жінок на 100 чоловіків, які працюють 

Захист  

здоров‘я  

населення 

− Частка населення, яке не має доступу до чистої питної води 

− Частка населення, яка проживає у житлі, не забезпеченому системами ка-

налізації 

− Частка населення, яка підпадає під вплив шкідливих для здоров‘я забруд-

нювачів повітря 

− Дитяча смертність (на 1000 народжених живими) 

− Середня очікувана тривалість життя при народженні 

− Материнська смертність під час пологів 

− Частка ВВП, що витрачається на охорону здоров‘я 

− Частка населення, охопленого первинною медичною допомогою 

− Частка населення, імунізованого проти основних інфекційних захворювань 

− Частка населення, не забезпеченого потрібним рівнем харчування 

− Частка жінок у дітородному віці, які мають доступ до обговорення проблем 

планування сім‘ї 

− Частка витрат національної охорони здоров‘я, яка іде на місцеве медичне 

обслуговування 

Сприяння  

стійкому  

розвитку 

поселень 

 

− Темпи зростання міських поселень 

− Споживання моторного палива на душу населення (літри) 

− Чисельність мегаполісів з населенням 10 і більше мільйонів осіб 

− Частка міського населення, 

− Площа та населення маргінальних поселень (м2/чисельність) 

− Збиток та кількість постраждалих та загиблих від природних катастроф 

− Загальна кількість житла на душу населення (м2) 

− Співвідношення оплати житла та доходу 

− Витрати на будівництво низькооплачуваного житла 

− Витрати на підтримку міського транспорту 

− Інфраструктурні витрати на душу населення 

− Обсяги кредитів на будівництво житла 
1 
Джерело: [6, с.352].   

 

Соціальну компоненту сталого розвитку орієнтовано на подолання великої різниці в рівнях до-

ходів і якості життя між країнами, соціальними групами і верствами населення. Тому слушно під-

креслює О.Подольська, що на сучасному етапі розвитку суспільства необхідно розглядати сталість 

розвитку та рівність можливостей у тандемі [7, с.98].  

Cтупінь соціальної диференціації регулює держава. Вона розробляє,  здійснює і контролює 

цілеспрямовані інституціональні перетворення щодо розвитку соціальної сфери як цілісної систе-
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ми суспільства, яка відображає соціальні відносини з приводу умов життя і розвитку особи. Змен-

шувати повинні не всі види нерівності, а лише ті, що не залежать від волі людей, які є наслідком 

об‗єктивних обставин, у зменшенні яких зацікавлено суспільство. З цією метою проводиться ак-

тивна соціальна політика щодо перерозподілу  національного доходу між різними групами насе-

лення на принципах соціальної справедливості. Він може бути горизонтальний та/або вертикаль-

ний. Використовуючи перший держава прагне перерозподілити матеріальну відповідальність за 

виховання підростаючого покоління між громадянами з однаковими доходами, але різними демо-

графічними навантаженнями на сім‘ю. Застосування вертикального його виду означає пере-

розподіл від багатих до бідних. 

Доцільність та межі перерозподілу національного доходу через державний бюджет, підходи до 

вирішення фундаментальної суперечності між економічним ефектом і соціальною справедливістю 

є предметом безперервних дискусій науковців і практиків усіх країн. Поки не вироблено єдиного 

погляду на ці процеси. Концепція сталого розвитку, зокрема акцент на її соціальній складовій, 

підкреслює необхідність посиленої уваги до таких проблем. 
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В современной экономической науке считается аксиоматичным, что все хозяйствующие субъ-

екты действуют в своих интересах. «Главный экономический интерес любой социальной общно-

сти и отдельного индивида, – справедливо отмечает С.Ю. Солодовников,– заключается в оптими-

зации своей жизнедеятельности» [1, c.118]. В практике хозяйствования экономические интересы 

различных социально–экономических субъектов могут совпадать, совпадать лишь частично или 

быть противоположными. Как отмечается в литературе, интересы социальных субъектов, опреде-

ляемые их местом в системе экономических отношений могут носить трудовой (продукционный), 

монопольный, уравнительный (коммуноцентрический) и собственно–социальный (системный) 

характер [2, c.23; 3, с.60–69]. Все эти интересы присущи любому постсоветскому обществу, во-

прос заключается в преобладании одних над другими и, соответственно, в трансформации, в зави-

симости от того какие из них в данный момент доминируют всей системы политических и эконо-

мических отношений. 

Трудовая (продукционная) детерминация показывает настроенность экономических отношений 

собственно на труд и на интересы субъектов как носителей трудовых функций. Соответственно, 

данная детерминация означает функциональную ориентацию социально–экономических и поли-

тических отношений на наиболее эффективное производство материальных благ и их непосред-

ственное потребление, ориентированное на эффективное воспроизводство. В зависимости от вы-
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