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Таблиця 1
АЛГОРИТМ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЗЕД В УКРАЇНІ

К
ро
ки Недоліки чинної системи фінан-

сування ЗЕД в Україні Заходи з усунення недоліків

1

Неповний спектр механізмів
та послуг, що надають-
ся торговельним компаніям і
виробникам (фінансування,
страхування, стимулювання)

Створення Агентства з розвитку системи фінан-
сування зовнішньої торгівлі (АРФЗТ) ( у форматі
нового органу, або комітету чи підкомітету в іс-
нуючих органах). У цій інфраструктурі мають бу-
ти збалансовано представлені державні та прива-
тні установи, що відповідають за формування
зовнішньоторговельної та фінансової політики.

2
Неефективна з погляду за-
безпечення та підвищення
ліквідності фінансових ус-
танов фінансова система

Рейтингування фінансових установ за критерієм
обсягу та якості наданих послуг з фінансування
зовнішньої торгівлі та публікація рейтингів у
відкритому доступі

3
Непрозорість практики фі-
нансування зовнішньої тор-
гівлі суб’єктами ЗЕД

Запровадження звітності суб’єктів ЗЕД про фі-
нансування зовнішньоекономічних операцій у
розрізі видів, форм та інструментів фінансування.

4
Проведення детальної діаг-
ностики фінансування торгів-
лі з урахуванням міжнарод-
ного досвіду в цій сфері
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Розглянуто методичний арсенал підви-
щення ефективності використання ре-
сурсів

The methodical arsenal of increase
efficiency of the use resources is

considered

Ресурсозбереження — це процес поліпшення використання ре-
сурсів на всіх етапах і рівнях виробничо-господарської діяльності на
основі науково-технічного прогресу, який супроводжується вивіль-
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ненням і економією ресурсів, зменшенням витрат виробництва,
зниженням рівня собівартості продукції, зростанням норми прибут-
ку, поліпшення навколишнього середовища та умов життя.

Ресурсозбереження є основою підвищення ефективності вироб-
ництва, вирішення якої забезпечується відповідним методами,
прийомами, способами та інструментами. Основними напрямами
підвищення ефективності виробництва є: науково-методичний, ор-
ганізаційний, економічний, техніко-технологічний, адміністратив-
ний. Досягнення мети ресурсозбереження в системі підвищення
ефективності виробництва здійснюється через використання від-
повідних інструментів: запровадження результатів розвитку нау-
ково-технічного прогресу, економічного стимулювання застосу-
вання ресурсозберігаючих технологій, обґрунтування фінансового
забезпечення ресурсозберігаючих та інноваційних процесів, об-
ґрунтування та пошук резервів у виробництві (рис. 1).

Напрями підвищення ефективності
виробництва на засадах ресурсозбереження
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Критерій ресурсозбереження —
 максимальний рівень ефективності використання ресурсів

Рис. 1. Напрями та інструменти підвищення
ефективності використання ресурсів

Критерієм ресурсозбереження є максимальний рівень окуп-
ності ресурсів (матеріальних, земельних, трудових) продукці-
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єю. Найсуттєвішими критеріями переходу економіки на ресур-
созберігаючий тип розвитку є: якісні зміни у динаміці викори-
стання виробничих ресурсів; зміна динаміки співвідношення у
темпах зростання кінцевого продукту, затрат живої й уречев-
леної праці; зростання ресурсозберігаючого ефекту нової тех-
ніки і технологій; перетворення витрат на природоохоронну
діяльність у важливий чинник ресурсозбереження та економіч-
ного зростання.

Узагальнення основних методів і прийомів техніко-еконо-
мічного аналізу та областей його застосування дозволило ви-
значити, що для оцінки ефективності використання ресурсів за-
стосовуються такі методи, як: порівняння, індексний, балансо-
вий, ланцюгових підстановок, елімінування, графічний, функці-
онально-вартісний аналіз, аналіз факторів, економіко-матема-
тичні методи. При чому метод порівняння, балансовий, функці-
онально-вартісний аналіз, аналіз факторів, економіко-матема-
тичні методи використовуються як основні, а останні як додат-
кові. Серед прийомів застосовуюся усі відомі як додаткові ін-
струменти аналізу та оцінки ефективності використання регі-
ональних ресурсів.

Однак вирішити питання економії ресурсів, ґрунтуючись
лише на традиційних методах, навіть за рахунок розробки і ви-
користання високоефективних ресурсозбережних технологій,
не завжди можливо. Все більша увага фахівців приділяють за-
стосуванню економіко-математичних моделей і методів, що
базуються на принципі функціональної єдності об’єктів та си-
стем.
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