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Страхування як інструмент управління ризиками інвестиційних проектів можна 

розділити на дві складові частини: страхування ризиків реалізації інвестиційних проектів 

та страхування ризиків фінансування інвестиційних проектів. У першому випадку мова 

йде про проектну компанію, що реалізує інвестиційний проект, у другому – про сторону, 

яка фінансує даний проект. Можливий і окремий випадок, коли і реалізація, і 

фінансування проекту здійснюється однією організацією . Відтак, організація може 

обирати будь-який метод мінімізації ризиків чи комбінувати їх, але для того, щоб 

мінімізувати можливість настання ризиків усі інвестиційні проекти повинні 

забезпечуватись «дорожньою картою»:  

- перевірити життєздатність потоку доходів; 

- чітко визначити свої ідеї; 

- визначити всі необхідні ресурси;  

- підготувати графік потоку доходів, пов’язаного з погашенням інвестицій;  

- визначити можливі джерела інвестицій; 

- виявити усі наслідки, які повинні бути досягнуті; 

- включати аналіз ризиків [4]. 

Отже, управління ризиком у сфері реалізації інвестиційного проекту, що 

реалізується в умовах підвищеної невизначеності зовнішнього середовища, не варто 

розглядати, як процес формування компромісу, спрямованого на досягнення балансу між 

вигодами від зменшення ризику і необхідними для цього витратами, а також ухвалення 

рішення про те, які дії для цього слід робити. Більш коректним буде визначення ризик-

менеджменту через процес формування оптимального, розумного рішення, спрямованого 

на досягнення балансу між вигодами від оптимізації ризику і необхідними для цього 

витратами з погляду їх зіставлення із приростом вартості підприємства, що досягається в 

результаті реалізації інвестиційного проекту. 
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В економіці України авіаційна промисловість відіграє важливу роль у створенні 

валового внутрішнього продукту та зайнятості населення, однак на сьогоднішній день, 

існує потреба у цілеспрямованому підході до пошуку можливих методичних шляхів 

вивчення питань, проблем та вироблення адекватних пропозицій, пов’язаних із розвитком 

галузі. 

Україна належить до небагатьох країн світу, що володіють повним циклом 

(макротехнологією) створення авіаційної техніки, і займає провідне місце на світовому 



МЕНЕДЖМЕНТ, ЕКОНОМІКА ТА ЛОГІСТИКА 

463 

 

ринку в секторі транспортної та регіональної пасажирської авіації. За рівнем розвитку 

літакобудування Україна належить до найбільш розвинутих держав. Галузь нараховує 

понад 60 підприємств, на які припадає близько 25% зайнятих у машинобудуванні в 

Україні. Основу галузі становлять п'ять великих підприємств, на яких зосереджено дві 

третини працівників галузі. 

Станом на початок 2017 р. в Україні функціонує 41 організація, що має Сертифікат 

розробника авіаційної техніки, а також 34 організації, що мають діючий Сертифікат 

схвалення виробництва авіаційної техніки [1], основними в галузі є ДП «Антонов», 

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство (ХДАВП) та ДП «Завод 410 

цивільної авіації», ПрАТ «Мотор Січ», ДП «Одеський авіаційний завод» та ін. 

Проте аналіз літакобудівної галузі свідчить про наявність труднощів у підприємств, 

які пов’язані з адаптацією до нових умов господарювання, імпортозаміщенням, низькою 

державною підтримкою, істотному дефіциті обігових коштів тощо. 

З 2016 року в країні не побудовано жодного серійного літака. У радянські часи 

щороку тільки на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві та 

державному підприємстві «Київський авіаційний завод «Авіант», який нині входить до 

складу ДП «Антонов», випускалося близько 200 літаків [2]. 

За останні 12 років в Україні було виготовлено всього 50 літаків [3], що дозволяє 

зробити висновки про низьку ефективність та рентабельність літакобудування в Україні. 

За оцінками фахівців [4], для налагодження нормального виробничого, фінансового та 

операційного циклів, зниження витрат на виробництво одиниці продукції вітчизна 

авіабудівна галузь повинна виробляти не менше 20 літаків на рік, тоді як у 2002-2013 рр. в 

Україні щороку вироблялось лише 3-7 літаків. Для прикладу, світові лідери у галузі 

авіабудування здатні передавати замовникам від 350 до 500 одиниць готової продукції на 

рік [5]. 

20 грудня 2016 року, набули чинності закони «Про внесення змін до Митного 

кодексу України» та «Про розвиток літакобудівної промисловості», відповідно до яких 1 

січня 2018 року скасовувалися податкові пільги зі сплати митних платежів під час 

тимчасового ввезення на митну територію України за договорами оперативного лізингу 

іноземних літаків масою порожнього спорядженого апарату від 10 до 30 тонн, 

максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць [6]. Тобто фактично ці закони 

спричиняють труднощі для розвитку вітчизняної авіабудівної галузі. 

Для вирішення кризової ситуації, в якій опинилося вітчизняне літакобудування, 

необхідно: 

- формування дерзамовлення на виробництво літаків; 

-  за підтримки держави створити пільгові умови для придбання літаків; 

-  мають бути переглянуті затверджені парламентом пільги для завезення 

іноземних регіональних літаків в Україну (їх ВРУ продовжила до 2023 року - для 

повітряних машин з вагою від 10 до 30 тонн і місткістю від 44 до 110 пасажирів - тобто 

прямих конкурентів Ан-140, Ан-148, Ан-158); 

-  державне кредитування під адекватні річні відсоткові ставки. Наприклад, 

Бразилія для розвитку літакобудівної компанії Embraer для кредитування встановила 

кредитну ставку 3-3,5% [7]; 

-  проведення наукових розробок, що базуються на інноваціях та новітніх 

конструкторських і технологічних рішеннях. 
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На сьогоднішній день перед управлінцями українських підприємств гостро постає 

задача по підвищенню рівня рентабельності господарювання. Це пояснюється тим, що 

нарощування рентабельності є причиною збільшення прибутковості, відтак підприємства 

отримують кошти на подальший розвиток, фінансування інвестиційних проектів та 

нововведень, розширення масштабів діяльності тощо. 

На шляху до підвищення рівня рентабельності доречним, на наш погляд, є 

дослідження зарубіжного досвіду у даній сфері та адаптація його у відповідності до 

особливостей функціонування вітчизняних підприємств. 

Відмітимо,що закордонні підприємства для збільшення рентабельності товарів і 

послуг широко застосовують такі заходи, як аутсорсинг і маркетинг. Далі ми досконально 

розглянемо кожне з них.  

Аутсорсинг, як захід щодо збільшення рентабельності підприємства, широко 

поширений за кордоном і багато компаній, які хочуть збільшити конкурентоспроможність 

своєї продукції, часто використовують ці послуги. Аутсорсинг був застосований на 

виробництві ще далеко до появи самого терміна – Альфредом Слоуном, який в той час 

очолював компанію General Motors. Вперше аутсорсинг застосовувався автомобільними 

компаніями. Слоун застосовував його для організації, як систем управління компанією, 

так і самого виробництва. 

На даний час термін «аутсорсинг» означає «передачу організацією, на підставі 

договору, визначених типів або функцій виробничої, підприємницької діяльності іншої 

компанії, що функціонує в потрібній галузі». Дослідження, здійснювані Асоціацією 

менеджменту, показали, що більше 63% американських компаній передали частину своєї 

діяльності на аутсорсинг іншій компанії. 

Розглянемо переваги від застосування аутсорсинг на підприємстві. 

За рахунок застосування аутсорсингу компанія може знизити витрати на навчання 

співробітників, також не знадобиться платити податки з їх заробітної плати, оплачувати їм 

відпускні і лікарняний. Також значущим перевагою є те, що всю відповідальність за 

отриманий результат несе компанія, яка надає послуги аутсорсингу. Тобто, маємо 

економію власних коштів компанії. 

Залучення співробітників ззовні не потребує часу на їх пошук і навчання, немає 
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