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Вступ та постановка проблеми. Сучасний етап роз-
витку пенсійної системи відбувається в умовах глобалі-
зації світового простору. Всебічний та всеохоплюючий 
характер глобалізаційних процесів створює потужне 
середовище, що впливає на всі сфери суспільного життя 
та сприяє формуванню певних ознак та тенденцій. Вод-
ночас глобальні соціальні та економічні трансформації 
мають неоднозначну оцінку. В контексті економічного 
розвитку глобалізація вважається позитивним фактором, 
що зумовлює поширення новітніх знань і технологій. Її 
позитивний вплив простежується і в соціальній сфері. 
Адже в результаті інтеграції інформаційного середовища 
стали очевидними нерівні умови життя населення різних 
країн. У результаті загострення питань щодо необхід-
ності забезпечення певного рівня життя людини стало 
можливим вироблення правової бази, що передбачає 
ліквідацію бідності та регламентує міжнародний рівень 
соціальних стандартів [1, с. 8–9]. Варто зауважити, що 
забезпечення матеріальною підтримкою громадян похи-
лого віку в умовах глобалізації потребує від пенсійної 
системи нових якостей, адже сучасні ризики та загрози 
виходять за межі окремих держав та набувають харак-
теру загальносвітових економічних, фінансових та 
інших дисбалансів. Уважається, що в таких умовах най-
більш життєздатними є змішані форми пенсійного стра-
хування, що набули розповсюдження в різних частинах 
світу. Слідування цим тенденціям привело в 2004 р. до 
запровадження в Україні трирівневої пенсійної системи, 
що складається із солідарної і накопичувальної систем 
загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
вання і системи недержавного пенсійного забезпечення 
[2]. Особливістю означеної системи є введення страхо-
вих принципів, якими встановлена залежність розміру 
пенсійної виплати від тривалості страхового стажу та 
розміру доходів застрахованої людини. Однак успіш-
ність функціонування такої пенсійної системи насампе-
ред визначається рівнем розвитку та стабільністю націо-
нальної економіки. 

Разом із цим не менш важливими факторами ефек-
тивної роботи пенсійної системи є здатність пенсійного 
механізму гармонійно інтегруватись до вітчизняного 
соціально-економічного середовища, протистояти гло-
бальним ризикам, загрозам, а також іншим проблемам 
суспільного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню 
різних аспектів розвитку пенсійної системи в системі 
суспільних зв’язків присвячували свої роботи багато 
науковців і практиків, серед яких Л. Капіца, В. Капиль-
цова, В. Роїк, Б. Зайчук, С. Веселовский, Л. Кочеткова 
та ін. Однак існуючі підходи до формування ефективної 
моделі пенсійної системи в умовах триваючої різнопла-
нової глобалізації досліджені не повною мірою і потре-
бують подальшого вивчення. Це пояснює актуальність 
дослідження. 

Метою даної роботи є аналіз окремих аспектів форму-
вання життєздатної та ефективної моделі вітчизняної пен-
сійної системи, виявлення проблемних питань та визначення 
напрямів її удосконалення в контексті поширення глобаліза-
ційних тенденцій соціально-економічного розвитку. 

Результати дослідження. Вважаючи формування 
гідного рівня пенсійного забезпечення людини похилого 
віку складовою частиною положень соціальної держави, 
суспільство має враховувати означені суспільні потреби 
у параметрах пенсійної системи [3]. У сучасному світі 
соціальні стандарти виконують роль основного інди-
катора розвитку країни [1, с. 15]. Однак високий рівень 
соціальних стандартів потребує значних фінансових 
ресурсів. Означене можуть дозволити лише економічно 
розвинені країни, приклад яких уособлює в собі орієнтир 
соціально-економічного розвитку для країн, що розвива-
ються. Зважаючи на довготривалість процесу пенсійного 
страхування, якому в загальному вигляді притаманний 
поколінський характер реалізації, вимірювання та оцінки, 
пенсійна система страхового характеру повинна бути 
орієнтованою на фінансову сталість у довготривалій пер-
спективі. Таким чином, у вирішенні соціальних питань 
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пенсійного забезпечення держава має розв’язувати еконо-
мічні проблеми внутрішнього характеру, до яких дедалі 
більше долучаються проблеми, спричинені гробалізацій-
ними процесами. 

Серед науковців та практиків не виробленого єди-
ного та вичерпного визначення терміну «глобалізація». 
Під глобалізацією В.С. Веселовський розуміє поступове 
перетворення світового простору в єдину зону, де без-
перешкодно переміщуються капітали, товари, послуги, 
де вільно розповсюджуються ідеї та переміщуються їх 
носії, стимулюючи розвиток сучасних інститутів та шлі-
фуючи механізми їх взаємодії [4, с. 6]. Л.М. Капіца вважає 
глобалізацію багатоплановим процесом трансформації 
світової капіталістичної системи, що в галузі економіки 
являє собою процес зрощування національних госпо-
дарчих комплексів до єдиного глобального комплексу 
через три рушійні складові: лібералізацію руху капіта-
лів, відкриття внутрішніх ринків для торгівлі та поши-
рення нових інформаційних та комунікаційних техноло-
гій [1, с. 59]. Із точки зору Ю.В. Макогона, глобалізація 
являє собою більш високу стадію міжнародної інтерна-
ціоналізації та інтеграції, їх подальший розвиток, коли 
кількісні зміни, які довго накопичувались, призводять до 
якісного стрибку [5, с. 11]. Згідно з іншою точкою зору, 
пропонується розглядати згадане явище в трьох вимірах: 
в якості об’єктивної тенденції світового економічного, 
соціального, політичного і культурного розвитку; мети у 
вирішенні певних проблем або питань, що висувається 
політичним керівництвом держав світу; а також як мето-
дологію аналізу розвитку країн і міжнародних відносин та 
вироблення стратегії на державному рівні [6, с. 22]. Від-
значаючи всеохоплюючий характер сучасного пенсійного 
страхування, можна констатувати сутнісну належність 
елементів пенсійної системи до контексту глобалізацій-
них процесів в економіці, фінансовій сфері та інших галу-
зях суспільного середовища, що у авторському баченні 
наведено в табл. 1. 

При цьому в якості елементів пенсійної системи авто-
ром розуміється складова частина відносин у межах пен-
сійної системи, що має самостійне значення в реалізації 
мети пенсійної системи. При цьому в якості основної 
мети пенсійної системи вбачається забезпечення матері-
альної підтримки осіб похилого віку (та інших категорій 
населення у випадках, передбачених законом). Варто під-
креслити, що потенційно взаємовплив охоплює всі ланки 

пенсійного страхування та зумовлює рівень успішності 
розвитку пенсійного страхування. Разом із цим пенсійна 
система страхового характеру має потужний потенціал 
впливу на суспільний розвиток. Табл. 1 ілюструє окремі 
напрями потенційного впливу, що може бути отриманий у 
разі оптимальної вбудованості пенсійних відносин в сус-
пільні взаємозв’язки. 

Однак, як свідчить практика, пенсійні системи, як й 
інші ланки суспільного життя, все частіше перебувають 
під дією системних проблем та кризових явищ. Визна-
чено, що в умовах сучасних кризових явищ існуючий сві-
товий порядок виявився неспроможним вирішувати гло-
бальні проблеми людства [7, с. 28]. Тупіковість обраного 
шляху розвитку підтверджується фінансовою, економіч-
ною, екологічною та духовною кризами, які позначаються 
у поглибленні нерівності та бідності, особливо серед най-
більш вразливих верств населення. При цьому пошуки 
регуляторних механізмів протидії кризовим явищам засо-
бами внутрішньодержавних можливостей не приносять 
позитивного результату. 

Л.Н. Кочеткова, зі свого боку, вважає, що глобалізація 
тільки посилює суперечливі взаємовідносини соціальної 
держави та громадянського суспільства тим, що капітал, 
набуваючи глобального характеру, виходить з-під контр-
олю національної соціальної держави, у результаті чого 
скорочується податкова база держави як основа пере-
розподілу коштів для вирішення будь-яких загальнодер-
жавних проблем [8, с. 190]. Хоча саме теорія соціальної 
держави в глобалізаційному процесі може, на її думку, 
надати і гуманітарну відповідь на виклики глобалізації 
у стриманні «глобального капіталізму» та мінімізації 
наслідків стихійного ринкового розвитку, зокрема шляхом 
вироблення та запровадження чесних міжнародних стан-
дартів, визначаючих мінімальну оплату праці, тривалість 
робочого дня та тижня, екологічні норми та умови праці, 
захист від виробничих ризиків та безробіття [8, с. 190]. 

Таким чином, поряд із процесами економічної інте-
грації відбувається усвідомлення аналогічних тенденцій у 
соціальній сфері. Поряд зі згаданим у дослідженні питан-
ням нерівномірності соціального розвитку між країнами 
варто згадати таку потенційну проблему в часовому вимі-
рюванні. В.В. Попковим зазначено, що сталий розвиток 
передбачає задоволення потреб сучасного та майбутніх 
поколінь [9, с. 15, 29]. При цьому дослідником наголошу-
ється на необхідності збереження зростання можливостей 

Таблиця 1
Взаємозв’язок пенсійної системи з глобалізаційними процесами суспільства

Учасники пенсійних відносин/
елементи пенсійної системи

Відтворення у глобалізаційних процесах 
суспільного життя Характер впливу через пенсійну систему

Пенсія Фактор формування доходів населення та 
складова індикатору розвитку людини

Розмір пенсії ілюструє якість пенсійної 
системи

Страхові внески

Як стаття витрат учасників економічної 
діяльності впливає на їх конкурентоздат-
ність у межах країни, а економіки країни – 
серед економік країн світу

Залежно від розміру тарифів страхових 
внесків відбувається формування обсягів 
фінансових ресурсів відповідного пенсій-
ного фонду 

Страхувальники
Учасники економічної діяльності та інші 
особи за законом зумовлюють рівень розви-
тку держави

Кількість страхувальників впливає на 
формування робочих місць та охоплення 
пенсійним страхуванням найманих праців-
ників

Держава Регулювання пенсійних відносин на дер-
жавному та міждержавному рівнях

Формує оптимальний механізм та параме-
три функціонування пенсійної системи

Суспільство Формує суспільні потреби з пенсійного 
забезпечення

Задоволення суспільних потреб пенсійного 
забезпечення зумовлює суспільну злагоду 
або суспільну напруженість, або антагонізм 
серед членів суспільства

Джерело: складено автором
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у задоволенні потреб, що, на його думку, можливе за умови 
зменшення експлуатаційних ресурсів, підвищення ефек-
тивності технологій та підвищення якості управління. 

О.Ф. Балацький у контексті означеної проблеми вва-
жає, що перед світовим співтовариством та урядами країн 
постало завдання вироблення розумного підходу до гло-
балізації через створення взаємовигідних механізмів 
управління інтеграційними тенденціями за умови форму-
лювання своїх національних інтересів та розуміння місця 
своєї країни в цьому процесі [6, с. 22]. При цьому автор 
уважає, що в якості методології концепція глобалізації дає 
аналітикам нову основу, що дає змогу ясніше зрозуміти 
напрями розвитку економічної, соціальної та інших сфер 
держави [6, с. 23]. Однак відсутність наддержавного регу-
лятора в економічній та фінансовій сферах обумовлює 
питання можливості сталого функціонування пенсійних 
систем накопичувального характеру взагалі, що має бути 
врахованим у концепції вітчизняної пенсійної системи.

Зауважимо, що поряд із викладеним трансформаційні 
процеси вітчизняної пенсійної системи, з одного боку, 
спричинили фактичну маргіналізацію населення похи-
лого віку як соціальної групи та положення в суспільстві 
в якості соціальних утриманців [10, с. 49]. З іншого боку, 
потенціал пенсійної системи дає змогу формувати інвес-
тиційний ресурс та сприяти активізації економічних від-
носин та розвитку економіки в цілому, що в кінцевому 
підсумку формуватиме фінансове підґрунтя для функці-
онування пенсійної системи. Неспрацювання закладеного 
до пенсійної системи інвестиційного механізму викли-
кане його недосконалістю та незастребуваністю суспіль-
ством, що потребує вироблення придатного до вітчизня-
них умов механізму.

З іншого боку, найважливішим фактором глобаліза-
ції, як уважає З.О. Луцишин, є фінансова глобалізація, 
що впливає на фінансові ринки: банки, фінансові компа-
нії, біржі, уряди, банківські установи, центральні банки, 
засоби масової інформації, позичальників, інвесторів тощо 
[11, с. 235]. При цьому фінансова глобалізація передує 
фінансовій інтеграції за змістом, широкомасштабністю 
охоплення, що спричиняє дисбаланси у фінансовій сфері. 
В.В. Козюк із цього приводу констатує, що породження 
процесу глобалізації через свободу переливів капіталів, 
інвестування та інших інструментів виступило тією детер-
мінантою, яка робить державу добробуту несумісною з 
глобальною конкуренцією та мобільністю виробничих 
факторів. При цьому домінування принципу ефектив-
ності над принципом справедливості та солідарності, на 
думку науковця, вже призвело до зниження ролі держави 

в економіці, посилення ринкових витоків у функціонуванні 
самого суспільного сектору [12, с. 482]. Автор наголошує, 
що глобальний масштаб даних процесів поставив під ризик 
функціонування базові інституції громадянського суспіль-
ства та демократії, оскільки держава-нація втратила свою 
важливу роль у системі забезпечення загальнолюдських 
цінностей, серед яких – поширення добробуту для всіх, 
що є принципово важливим у розвитку держави і суспіль-
ства. Приведене потребує врахування та врегулювання на 
внутрішньодержавному рівні в напрямі вироблення опти-
мального регулюючого механізму пенсійного страхування 
у взаємозв’язку із усіма сферами суспільного життя. Озна-
чене потребує також урахування у стратегії державного 
розвитку в контексті загальносвітових тенденцій в напрямі 
запобігання і нейтралізації ризиків, що виходять за межі 
державного регулювання. 

Висновки. Діючою концепцією пенсійної системи ще 
не активізовано весь закладений потенціал її ефектив-
ного функціонування, зокрема в умовах глобалізаційних 
процесів суспільного розвитку. Означене позначається 
на вразливості до внутрішніх та зовнішніх ризиків, наяв-
ності численних проблем та якісних чинниках пенсійного 
страхування з огляду на положення соціальної держави. 

Із метою вирішення перелічених у статті проблемних 
питань розвитку пенсійної системи в контексті глобаль-
носвітових перетворень, на нашу думку, необхідно:

1. Розробити концептуальну спрямованість пенсійної 
системи в контексті положень соціальної держав з огляду 
на ризики глобалізаційних процесів. 

2. Виробити концептуальні положення оптимального 
механізму пенсійної системи, прилаштованого до функці-
онування в умовах глобалізаційних процесів. 

3. Розробити концептуальні засади механізму пенсій-
ного страхування в напрямі запобігання і нейтралізації 
ризиків, що виходять за межі державного регулювання. 

Запровадження перелічених заходів дадуть змогу 
підвищити ефективність функціонування трирівневої 
пенсійної системи, активізувати економічну активність 
суб’єктів господарювання та підприємницької діяльності, 
а також вивести із тіні трудові відносини та заробітну 
плату (доходи), що забезпечить підвищення рівня соці-
альної захищеності населення та подальший розвиток 
пенсійного страхування в контексті глобалізованого сус-
пільства.

Перспективи подальших досліджень даної проблеми 
можуть бути сфокусовані в напрямі формування цілісної 
концепції сучасної пенсійної системи в суспільстві, що 
гармонійно розвивається. 
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Аннотация. В работе исследованы отдельные аспекты развития национальной пенсионной системы в контексте 
мировых трансформационных процессов. Выявлены и обозначены условия ее модернизации. Подчеркнуто, что сме-
шанные системы пенсионного страхования способны наиболее эффективно противостоять современным рискам и вы-
зовам. Проанализированы основные формообразующие факторы пенсионного страхования. На основании их анализа 
отмечено, что проблемы экономической и финансовой сферы приобрели характер глобальных дисбалансов. Предло-
жены направления усовершенствования концепции пенсионной системы в контексте современных тенденций, рисков 
и вызовов общественного развития. 

Ключевые слова: пенсионная система, глобализация, влияние, государство, общество, проблемы, развитие. 
Summary. The article deals with some urgent problems related to the development of pension system in Ukraine in the 

context of global transformation processes. Identified and specified are conditions for it to be improved. It is emphasized that 
endowment retirement insurance is capable efficiently confront present-day risks and challenges. The main forming factors of 
retirement insurance systems of different countries are analyzed. Based on their analysis it is assumed that problems related to 
economic and financial sectors grow into global imbalances. The lines for improvement of the concept of pension system in the 
context of the contemporary trends, risks and challenges of social development are proposed.

Key words: pension system, globalization, impact, state, society, problem, development. 
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УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТОМ ПРОДУКЦІЇ ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО 
ПІДКОМПЛЕКСУ ТА ФОРМУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

EXPORT MANAGEMENT OF PRODUCTS OF GRAIN PRODUCTS SUBCOMPLEX  
AND FORMATION OF VALUE ADDED

Анотація. У роботі розглядається питання формування доданої вартості при експорті продукції зернопродуктово-
го підкомплексу та управління цим процесом. Доведено, що отримання вищої доданої вартості можливе за умови не 
тільки збільшення експорту сировини, а й продуктів переробки зерна. Обґрунтовано необхідність залучення іноземних 
інвестицій у виробництво та переробку зерна. Визначено роль держави у покращанні зовнішньої торгівлі продукцією 
зернопродуктового підкомплексу. Аргументовано важливість запровадження ресурсоощадних технологій у виробни-
цтво та переробку зерна для збільшення доданої вартості.

Ключові слова: зернопродуктовий підкомплекс, додана вартість, державне регулювання, ресурсоощадні технології, 
переробка зерна, прибуток.

 

Вступ та постановка проблеми. Зернопродуктовий 
підкомплекс є найбільшим підкомплексом агропромис-
лового комплексу України та має високий експортний 
потенціал. В умовах ринку експорт зерна та продуктів 
його переробки має велике значення для збільшення 
валютних надходжень у країну та наповнення державного 
бюджету. Крім того, удосконалення управління експортом 
зернової продукції дасть змогу збільшити величину дода-
ної вартості у зернопродуктовому підкомплексі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
удосконалення управління експортом зерна і продук-

тів його переробки висвітлюються у працях таких 
учених, як Кваша С.М., Лупенко Ю.О., Месель-Весе-
ляк В.Я., Саблук П.Т. та ін. Проте залишаються недо-
статньо вивченими проблеми стимулювання експорту 
готових продуктів переробки зерна, посилення кон-
курентоспроможності продукції, що експортується, 
а також імпортозаміщення товарів зернопереробки. 
Вирішення цих завдань дасть основу для збільшення 
виробництва зернопродуктів із високою доданою вар-
тістю та поліпшить ефективність експортних операцій 
на ринку зерна.


