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ние конкурентоспособности промышленного
комплекса Украины в мировом экономическом
пространстве. С целью обеспечения конкуренто-
способности производства предлагается внедрять
современные методы управления производством.
Процессы привлечения инвестиций в промышлен-
ность должны стать частью общегосударственной
политики налогообложения, инвестиционных га-
рантий, приоритетного льготного кредитования.
Рассматривается необходимость государственного
регулирования процессов финансового оздоровле-
ния, реструктуризации, модернизации и развития
предприятий промышленности с помощью созда-
ния специальных государственных координирую-
щих региональных структур управления.

Е.А. Kravchenko, O.M. Kravchenko. Competi-
tiveness guaranteeing of Ukrainian industrial com-
plex in the world economic space. To provide pro-
duction competitiveness it is offered to introduce the
contemporary production management methods. The
investments attracting processes in industry must be-
come a part of national politics in the field of taxation,
investment guarantees, priority preferential crediting.
The necessity of state adjustment of financial normali-
zation processes, restructurization, modernization and
industry enterprises development by creating special
state coordinating regional management structures is
considered.

Прагнення України до вступу у Світову Організацію Торгівлі (СОТ) потребує перегляду
системи управління вітчизняними промисловими підприємствами, впровадження сучасних
прийомів і методів організації їх фінансової і виробничої діяльності. Передові країни світового
ринкового простору мають промислові підприємства, озброєні сучасною технікою і технологі-
єю, ні на мить не зупиняється процес розвитку виробничої системи і продукції суб’єктів госпо-
дарювання, великий бізнес керується великим промислово-фінансовим капіталом, що робить
можливим здійснення масштабних інвестицій.

Конкурентоспроможність вітчизняної промисловості, на жаль, не відповідає світовим ста-
ндартам. Видобувна і металопереробна, хімічна галузі промисловості мають свої конкурентні
переваги за рахунок дешевої робочої сили і шкідливого виробництва, яке розвинені держави
прагнуть винести за кордон в країни так званого “третього” світу. Харчова промисловість пот-
ребує менших капіталовкладень на реорганізацію менеджменту, переоснащення підприємств,
короткий виробничий і фінансовий цикл, тому тут легше пристосовуються до сучасних ринко-
вих умов конкурентної боротьби. Але значимість і економічна незалежність країни у світі ви-
значається не тільки видобувною і харчовою галузями промисловості, а наявністю і рівнем еле-
ктронної, машинобудівної наукоємної, високотехнологічної продукції, що виробляється з вико-
ристанням сучасного виробничого і фінансового менеджменту. В цих галузях в країні спостері-
гається складна ситуація. Використовуються застарілі засоби виробництва і технології, втрачені
необхідні для виробництва обігові кошти, борги ставлять підприємства на межу банкрутства,
продукція не відповідає світовим стандартам, відсутні джерела фінансування науково-
технічного розвитку. Отримати сегмент на світовому ринку неможливо на зруйнованому про-
мисловому комплексі підприємств. Якщо не забезпечити підвищення конкурентоспроможності
промислових суб’єктів господарювання, їх продукція може втратити свого споживача в країні, і
особливо за кордоном.
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Розробка механізму підвищення конкурентоспроможності вітчизняної промисловості пот-
ребує відповіді на декілька питань:  що робити,  які джерела фінансування,  яка роль держави у
цих перетвореннях?

Що робити. Щоб знайти відповідь на це запитання, можна звернутися до зарубіжного до-
свіду розвитку промисловості. За останні 35 років найважливішими досягненнями світового
менеджменту промислових об’єктів в умовах невизначеності й ризику є масове використання
комп’ютерної техніки, фокусування виробництва на пріоритетах якості, ціни, швидкості реагу-
вання, гнучкості чи сервісу. Широко використовується у виробничій практиці критерії загаль-
ного контролю якості, розроблені міжнародною організацією стандартизації, впроваджені кон-
цепції відновлення бізнес-процесів, проектування продукції, виробничих потужностей, трудо-
вого процесу, календарне планування. Сучасна система промислового управління спрямована
на оптимізацію ключових видів діяльності підприємства з метою досягнення максимально
швидкої його реакції на зміну очікувань своїх споживачів. Всі етапи бізнес-процесу підприємс-
тва розглядаються й аналізуються в принципово новому світлі: за цим аналізом випливає від-
мовлення від операцій,  що не створюють додаткову вартість,  а потім здійснюється
комп’ютерне забезпечення етапів, що залишилися, для досягнення намічених результатів.
З’явилося поняття інтегрованого управління підприємством, аутсорсинг, глобалізація і т.п. У
результаті підприємства стають більш збалансованими, швидше реагуючими і стабільно конку-
рентоздатними. Основними конкурентними перевагами промислових фірм в 90-х роках ХХ
сторіччя були: відповідність якості продукції технічним вимогам, надійність продукції і вчасне
виконання замовлення. Ці вимоги незмінні і якщо фірма їх не може виконати, вона не може за-
лишатися у бізнесі. Все більшу значимість здобувають критерії ціни і прискорення освоєння
нових видів продукції. Всі ці критерії визначають цінність продукції для споживача: виробле-
ної в точній відповідності з технічними умовами, в установлений термін, з означеною надійніс-
тю, за самою низькою з можливих ціною [1].

Впровадження всіх перерахованих досягнень у виробничий сектор вітчизняних підпри-
ємств дозволить виробляти конкурентоспроможну продукцію. Зараз перетворення в промисло-
вості не охоплюють перелічених методів здійснення виробничої діяльності. Реструктуризація
— найбільш розповсюджений метод виводу підприємств зі стану кризи і підготовки для пода-
льшого росту. Звичайно, реструктуризація на підприємствах промисловості передбачає рестру-
ктуризацію капіталу, структури підприємства, боргів, передачу на баланс міста соціальних
об’єктів (дитячих садків, поліклінік, будинків відпочинку, житлових будинків тощо), продаж
непотрібних основних фондів, передачу до оренди окремих приміщень. Але ці заходи не дають
багато коштів, нічого не змінюється в управлінській структурі, підприємства продовжують
працювати неефективно.

Джерела фінансування. Модернізація кожного промислового об’єкта, впровадження нової
техніки, технології, програмного і комп’ютерного забезпечення потребує мільярдних фінансо-
вих інвестицій, а значить — залучення в промисловість великого капіталу, без якого реаніма-
ція, а скоріше розбудова сучасного виробництва неможлива. Залучення інвестицій в машино-
будівну і високотехнологічну промисловість з тривалим фінансовим кругообігом, з відносно
низькою рентабельністю і високим рівнем невизначеності та ризику — складне завдання для
країни. Виникає багато питань про джерела інвестування корінних перетворень в промисловос-
ті, походження грошей, національну безпеку щодо залучення капіталу іноземних інвесторів,
надання пільг і гарантій недоторканості власності і стабільності правового простору.

Експерти оцінюють потребу реального сектора економіки України на технічне переозбро-
єння приблизно в 40…60 млрд. грн. [2]. Основним джерелом фінансування технічного розвитку
підприємств залишаються власні кошти — прибуток і амортизаційні відрахування, це приблиз-
но 70 % інвестицій (2 млрд. грн. на рік), чого явно недостатньо. Часто модернізація не охоплює
інтегровану виробничу систему, зводиться тільки до зміни спрацьованого обладнання та впро-
вадження дещо поліпшених технологій. Це дає малий економічний ефект, підприємства зали-
шаються малорентабельними чи збитковими.
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Внесок вітчизняних інвесторів у промисловість складає 3,7 %, а іноземних — 4,3 % зага-
льних річних інвестицій. Проблемою є і внутрішнє інвестування підприємств. Мета купівлі ак-
цій — не курсові і дивідендні доходи, а здобуття контролю за господарською діяльністю підп-
риємства. Власник контрольного пакета має можливість для зловживань: вилучати значну час-
тину прибутку підприємства через власні фірми та офшорні компанії. Останні постачають акці-
онованому підприємству сировину (за завищеними цінами), купують його продукцію (за зани-
женими цінами), надають йому “консалтингові” послуги тощо. Тому для внутрішнього інвесту-
вання у розвиток підприємства прибутків вже не залишається [2]. Навіть фінансово-промислові
групи, які на сучасному етапі розвитку економіки країни виробляють домінуючу частину ВВП,
як правило, не роблять серйозних інвестицій в розвиток і інноваційну діяльність своїх підконт-
рольних підприємств. Вони вкладають капітал в купівлю нових підприємств нафтогазової, ву-
гільної, металургійної (чорної і кольорової), машинобудівної галузейпромисловості, часто з
повною вертикальною інтеграцією технологічного ланцюжка, особливо в металургії, та на між-
галузевому рівні [3].

Модернізація виробництва за рахунок заощаджень населення, які складають приблизно 20
млрд USD, неможлива, бо не склався фондовий ринок ліквідних доходних цінних паперів, на-
селення не вкладає кошти ні в промислові підприємства, ні в інвестиційні, чи пенсійні фонди.
Крім того більша кількість заощаджень населення перебуває в тіньовому обороті.

Банківські інвестиції в промисловість обмежені придбанням акцій підприємств як ліквід-
них активів, довгострокове кредитування практично відсутнє у зв’язку з підвищеним ризиком
вкладень і неплатоспроможністю суб’єктів господарювання.

Бюджет країни недостатній для забезпечення необхідного рівня державної підтримки роз-
витку промисловості, масштабного технічного переозброєння виробництва у прийнятні термі-
ни. Для цього необхідні зовнішні інвестиції, які внаслідок високих ризиків вкладень не забез-
печують істотного припливу інвестицій [4].

Залучення вивезеного з країни тіньового капіталу, розвиток фінансового ринку та підви-
щення інвестиційної привабливості основних фінансових інструментів залучення інвестицій
(довготермінові банківські кредити і цінні папери) повинні стати механізмом припливу коштів
в економіку, без яких ніякі благі наміри щодо забезпечення конкурентоспроможності країни на
світовому ринку не мають матеріального забезпечення.

Позитивний вплив на інвестиційний клімат комплексами, застосування передових методів
управління, мають потужний потенціал інвестування у модернізацію і розвиток підприємств.
Але інвестиційна привабливість вітчизняної економіки недостатня, щоб залучити необхідні ка-
пітали в промисловість. Тому можна констатувати дуже низький потенціал розвитку вітчизня-
ного виробничого сектора економіки, особливо машинобудування. Залишається розраховувати
на власні сили підприємств і залучення інвестицій в майбутньому, коли інвестиційний клімат
поліпшиться, що більшою мірою залежить від політики держави.

Роль держави у підвищенні конкурентоспроможності промислового комплексу.  Щоб за-
лучити в промисловість капітал вітчизняних і іноземних інвесторів, необхідно надати їм стабі-
льні гарантії недоторканості власності, спростити податкове законодавство, зробити його більш
прозорим, надати податкові пільги мінімум на три роки тим інвесторам, які здійснюють повну
модернізацію виробництва, бізнес-процесів і системи управління. Для держави більшу користь
принесе створення сучасної промислової інфраструктури з довготерміновим потенціалом виро-
бництва конкурентоспроможної продукції, ніж тимчасові надходження у вигляді податків. Дані
умови можна зафіксувати у договорі приватизації промислового об’єкта. Але для цього необ-
хідно розробити законодавчу базу, яка досі має безліч питань, що роками очікують вирішення.

Деякі економісти вважають, що спроможність фірми реорганізувати попередні зв’язки і
виробництво, провести ефективну реструктуризацію активів залежить від наявності державних
інституційних механізмів регулювання, які допомагають різним утримувачам корпоративних
зобов’язань договорюватися про розподіл ризиків і прав власності [5]. Економічні і соціальні
зв’язки,  які склалися в минулому,  визначають і накладають обмеження на стратегію фірм в
процесі реструктуризації. Спроможність реорганізувати ці зв’язки і виробництво залежить від
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того, як змінюється структура політичної влади в країні з метою здійснення політики привати-
зації і реструктуризації. Законом необхідно надавати різним державним органам ресурси і пов-
новаження для участі в програмах реструктуризації і моніторингу їх результатів. В промислово
розвинутих країнах таким процесам сприяють інститути, які забезпечують оздоровлення акти-
вів і розподіл ризиків. Їх головне завдання — допомогти співучасникам ризикованих підпри-
ємств (фірмам, робітникам, кредиторам) одночасно поліпшити взаємний моніторинг і знаходи-
ти для активів нові напрями застосування. З цією метою дані інститути забезпечують співучас-
ників обмеженою фінансовою підтримкою, стимулами для безперервного руху ресурсів, прави-
лами ведення переговорів щодо обміну прав власності і інформацією.

Відсутність державного моніторингу процесів реструктуризації, наприклад в Чехії, приз-
вело до того, що при розробці нової продукції, спеціалізації, експорту і імпорту, підготовки ка-
дрів, які пов’язані з ризиком, ні одна з фірм не могла надати гарантії за контрактами, відмови-
вшись від власних планів і пов’язавши власні інвестиції з планами інших. Впровадження прин-
ципу ізольованості держави від економіки після здійснення масової приватизації і часткової
рекапіталізації банків, система приватних контрактів і режим банкрутства, що орієнтований на
ліквідацію суб’єктів господарювання, повинні були стимулювати реструктуризацію, але цього
не сталося. Акціонерні альянси не змогли розв’язати фінансові проблеми. Крупні банки вважа-
ли ризикованим проводити банкрутство чи фінансові реструктуризації і відмовилися надати
кредитні лінії.

Підходи до приватизації в Польщі зробили необхідним взаємне переплетення ресурсів і
політичних факторів шляхом створення регіональних приватно-державних інститутів, в тому
числі 1,5 тис. центрів підтримки бізнесу і 23 фондів взаємного гарантування кредитів, що спри-
яло реструктуризації крупних фірм, росту малих і середніх підприємств і укріпленню виробни-
чих мереж. На 1996 рік Польща мала 66 регіональних агентств розвитку, тоді як Чехія тільки 2,
Україна — ні одного. Їх основне завдання полягало в наданні фірмам консультаційного обслу-
говування, послуг з підготовки персоналу, стимулювання інвестицій, виконання функцій інку-
баторів бізнесу і гарантів позик. Через необхідність спільно здійснювати приватизацію, рестру-
ктуризацію, проекти розвитку і оцінювати їх результати фірми, банки і державні органи набули
досвіду розподілу відповідальності і взаємного контролю. Цей досвід був базою для впрова-
дження нових спільних проектів. Інституційний розвиток не прийшов зверху у вигляді грандіо-
зного проекту, а став результатом пошуку загальних проблем і експериментів з функціями но-
вих інститутів.

Зважаючи на низьку інвестиційну привабливість більшості українських промислових під-
приємств, які потребують негайної реструктуризації, фінансування впровадження сучасних ме-
тодів управління виробничим комплексом, можна запропонувати при облдержадміністраціях
усіх регіонів створити Комісії розвитку і забезпечення конкурентоспроможності підприємств
промисловості, у функції яких повинен увійти моніторинг збиткових підприємств, незалежно
від форми власності, з метою розробки спільних програм розвитку перспективних виробництв.
Комісії мають бути наділені повноваженнями координації інтересів виробничих, торгових і фі-
нансових структур для досягнення спільної мети підвищення ефективності виробничого секто-
ра економіки країни. Комісії повинні залучати до співпраці вітчизняних і зарубіжних фахівців з
питань впровадження сучасних методів управління виробничими комплексами і антикризових
заходів. Особливо крупні промислові об’єкти потребують підтримки держави в процесі рестру-
ктуризації, приватизації, фінансової санації, підвищення інвестиційної привабливості, пошуку
ефективних власників і інвесторів, консультування. Іноземний капітал, особливо вивезений ка-
пітал резидентів України, має стати провідником сучасних методів організації виробництва і
створення конкурентоспроможних виробничих комплексів.

Таким чином, якщо Україна прагне конкурувати на міжнародних ринках, вона повинна
будувати діяльність суб’єктів економічних відносин за міжнародними стандартами. Це торка-
ється перетворень на рівні підприємств, залучення інвестицій і державного регулювання, без
яких не можливі кардинальні зміни. Підвищення конкурентоспроможності промислових
суб’єктів господарювання потребує залучення інвестицій в промисловість для впровадження
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сучасних методів управління виробництвом. Обов’язково необхідно створити умови покра-
щення інвестиційного клімату в країні шляхом політичної стабілізації, спрощення податкового
законодавства, надання гарантій інвесторам про недоторканість їх власності. Підтримку підп-
риємств в процесі перетворень пропонується здійснювати за допомогою державних Комісій
розвитку і забезпечення конкурентоспроможності підприємств промисловості, які повинні за-
ймати активну позицію в розробці програм розвитку стратегічних і перспективних для держави
виробництв.
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