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ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ПОБУДОВИ
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Е.А. Кравченко. Формирование эффек-

тивного промышленного производства в
условиях построения рыночной экономи-
ки. Рассматриваются проблемы эффективного
функционирования предприятий промышлен-
ности, особенно отрасли машиностроения.
Предлагаются рычаги вывода предприятий из
состояния экономического кризиса.

О.А. Kravchenko. Forming of effective in-
dustrial production under the conditions of
constructing market economy. The problems of
effective industry enterprises functioning are
considered, machine-building branche in particu-
lar. The key factors for helping the enterprises
out of the economic crisis state are proposed.

Ефективність і рівень розвитку промисловості визначає потенціал і економічну безпеку
держави. В наш час у промисловості України спостерігаються як позитивні, так і негативні тен-
денції.  За статистичними даними,  з 1995 по 2003 р.  сума збитків у промисловості зросла з 435
до 9267,6 млн грн., кількість збиткових підприємств промисловості постійно росла й у 2003 р.
склала 49,7 %, сукупна рентабельність промисловості з 1994 по 2003 р. скоротилася з 24,7 до
3,7 % [1]. У той же час, при низькому рівні ефективності протягом 2000…2003 рр. спостерігав-
ся стабільний розвиток промисловості, що виражається в рості обсягів виробництва (у 2003 р.
на 15,8 %) і продуктивності праці в галузі (на 16,7 %) [2]. Цей ріст досягається за рахунок видо-
бувних і обробних галузей промисловості, а також виробництва і перерозподілу електроенергії,
води і газу [3]. Особливо швидкими темпами росте екологічно шкідливе й енергоємне вироб-
ництво чавуну і сталі. Підприємства машинобудування при цьому або зовсім не працюють, або
виробляють настільки мало продукції, що витрати на виробництво більше вартості товарної
продукції [4]. Проблеми збитковості, неефективного використання ресурсів присутні в 2004 і
2005 рр. на багатьох підприємствах, тому, не дивлячись на загальні темпи росту промисловості
країни, можна говорити про тривалу кризу такого сектора як машинобудування [5]. Залишаєть-
ся актуальним вирішення проблеми виводу машинобудівної галузі з кризи і створення умов для
її стійкого росту.

Щоб забезпечити економічне зростання промислового виробництва в машинобудуванні,
необхідно уточнити причини економічної кризи і фактори економічного розвитку в промисло-
вості.

У ринковій економіці будь-яка неефективна структура, в тому числі промислове підприєм-
ство, повинна припиняти своє існування чи перетворюватися в нові структурні одиниці. Для
промислових об’єктів у країнах з розвинутою ринковою економікою широко використовуються
процедури банкрутства, поглинання, злиття акціонерних товариств. У результаті — неефектив-
ні суб'єкти господарювання або припиняють своє існування (ліквідуються), або здійснюють
структурні перетворення, санацію, розвиток на базі інвестування додаткового капіталу [6]. В
Україні система банкрутства і переходу капіталу від неефективного власника до ефективного
застосовується рідко. Підприємства, валюта балансу яких може досягати десятки мільйонів
гривень, роками працюють зі збитками з тим самим керівним складом Правління. Ні держава в
особі Фонду державного майна, ні дрібні власники — населення країни, ні, тим більше, дирек-
торський корпус — часто найбільший співвласник акцій —, не продемонстрували здатності
ефективно впливати на ситуацію. Нерідкі випадки навмисного розкрадання підприємства, коли
в звіті про господарську діяльність завищуються витрати і вказуються доходи,  які не відпові-
дають реальним надходженням. Статистичні дані свідчать про неефективне управління основ-
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ним капіталом і оборотними коштами [3]. Термін “оборотний капітал” тут не використовується,
тому що нерідкі випадки його повної відсутності чи явно недостатньої величини. Основні фон-
ди в середньому мають знос 50…60 %, запаси товарно-матеріальних цінностей у балансі про-
мислових підприємств найчастіше перевищують виторг від реалізації за рік, що не може дозво-
лити собі жодне конкурентоспроможне підприємство. Сто років тому в Японії через дефіцит
фінансів матеріально-виробничі запаси почали розглядати як невиправдані втрати. Це стало
одним з ідейних напрямків розвитку виробництва Японії, в першу чергу, за рахунок зниження
витрат самого виробництва, організації руху товарно-матеріальних потоків “точно в термін” [7].
На українських промислових підприємствах виробничі потужності використовуються на 30 %,
оборотні кошти містять до 75 % зайвих запасів при постійному дефіциті оборотних коштів, те-
хніка і технологія неконкурентоспроможні, що веде до виробництва неконкурентоспроможної
високо витратної продукції і збитковому веденню виробництва.

Для того, щоб ефективно використовувати основні й оборотні кошти, потрібні не тільки
інвестиції в основні виробничі кошти, але і сучасні методи комп’ютерного управління вироб-
ництвом, такі як MRP (Material Requirements Planning) і CRP (Capacity Requirements Planning),
що українською мовою значить системи планування матеріальними ресурсами і виробничими
потужностями, які базуються на принципах ефективного управління матеріальними потоками.
В усьому світі використання сучасних методів планування виробництва, потужностей, управ-
ління закупівлями, запасами і продажами стали невід’ємною умовою ефективного виробницт-
ва. Підприємства в конкурентній боротьбі за якість і ціну змагаються в удосконаленні сучасних
систем управління, що повсюдно використовуються. У нас на промислових підприємствах по-
дібні системи не використовуються взагалі. Тому є декілька причин:

— для впровадження сучасних методів управління виробництвом необхідні відповідні
фахівці і комп’ютерне забезпечення підприємств, на що бракує додаткових фінансових ресур-
сів, тому що власність машинобудівного комплексу належить фінансово неспроможним влас-
никам (державі, директорському корпусу, трудовому колективу, населенню);

— приходиться констатувати відсутність зацікавленості вищого керівництва у високій
віддачі з вкладеного у виробництво капіталу: їх основна мета — забезпечити оплату праці пра-
цівникам, зберегти робочі місця, удержати підприємства в робочому стані;

— директорський корпус при відсутності великого власника нерідко спеціально підтри-
мує збитковий стан керованого об’єкта, щоб не залучати нових інвесторів-співвласників і не
платити податки. Часто спостерігається ситуація здійснення фіктивного банкрутства, викорис-
тання майнового комплексу у власних інтересах. Солідні заводи стають жертвами “приватиза-
ції під банкрутство”, тобто їх або викуповують з метою забрати з ринку, щоб вони не конкуру-
вали з іншими аналогічними виробництвами, або спеціально збанкрутують для зниження ціни
приватизованого об’єкта;

— у чинному законодавстві не прописані заходи для координації зусиль центральних і мі-
сцевих органів влади в запобіганні краху стратегічних підприємств і узгодженні правової бази з
питань банкрутства з законодавством з питань приватизації [8].

Як наслідок, ті підприємства, які давно підлягають процедурі банкрутства, роками працю-
ють зі збитками, а інші підприємства роблять банкрутами під замовлення. Фондовий ринок для
оздоровлення економіки практично не використовується.

Основні фактори виникнення і тривалого існування на ринку збиткових підприємств ма-
шинобудівної промисловості такі:

— проведення масової приватизації без формування великого зовнішнього власника з фа-
ктичною передачею корпоративної влади директорському корпусу і розпиленням великої кіль-
кості акцій серед населення країни;

— стримування процедури банкрутства хронічно збиткових підприємств; нерозвиненість
фондового ринку;

— збереження в державній власності великих пакетів акцій (від 25 до 100 %) збиткових
підприємств без належного управління і відповідальності.
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Можна стверджувати, що основною причиною неефективної діяльності в промисловості є
той факт, що в результаті проведення масової сертифікатної приватизації не був сформований
ефективний власник. У результаті акції великих промислових підприємств розподілилися серед
населення країни, підприємствами роками безвідповідально керують особи, що довели свою
неспроможність як менеджери. Некращі справи з підприємствами, що цілком чи частково зна-
ходяться в державній власності. Фонд державного майна в особі державних службовців в бага-
тьох випадках не має можливості контролювати і конструктивно впливати на діяльність неефе-
ктивних суб’єктів господарювання.

Приватизацію провели і не запустили механізми роботи фондового ринку, що забезпечує
перелив капіталу. Замість пошуку ефективних власників на фондовому ринку держава підтри-
мувала збиткові об’єкти господарювання. Кримінальний аспект результатів неефективної при-
ватизації виявлявся в безконтрольному розкраданні майна заводів протягом десяти років.

На сьогодні багато промислових комплексів перетворено в збиткові неконкурентоспромо-
жні виробництва з неефективним виробничим і фінансовим менеджментом, використанням ви-
робничих потужностей на 15…20 %, відсутністю оборотного капіталу, боргами з виплати заро-
бітної плати і перерахувань у бюджетні і позабюджетні фонди, неліквідною кредиторською за-
боргованістю.

Знизити собівартість одиниці продукції необхідно шляхом росту обсягів виробництва. Ріст
обсягів виробництва неможливий без оборотного капіталу. Підприємства існують за рахунок
виробництва непрофільної продукції — металоконструкцій і товарів народного споживання,
оплачуваних нерідко за безготівковими розрахунками. Тобто заводи використовуються як міс-
це заробляння грошей без виробництва продукції машинобудування. Викликає сумнів твер-
дження про необхідність зберегти профіль підприємства. Чи можна назвати профілем виробни-
цтво декількох одиниць основної для заводу продукції в рік?  Та якщо держава зацікавлена в
розвитку будь-якого напряму виробництва, вона повинна створити умови для залучення інвес-
торів, які в змозі фінансувати багатомільйонні проекти відтворення виробництва. Промислові
об’єкти, що потребують повного технічного та технологічного переозброєння, повинні прода-
ватися за умовною ціною, але з зобов’язанням виконувати програму відтворення визначеного
напряму виробництва, створення робочих місць, забезпечення ефективності виробництва. У
випадку невиконання інвесторами перелічених зобов’язань необхідно створити систему репри-
ватизації майнових комплексів.

Одним з головних важелів оздоровлення економіки країни стає скасування стримування
процедури банкрутства як державних, так і недержавних підприємств. Всі підприємства, що
неефективно працюють, повинні легко і швидко переходити у володіння інших власників, на-
віть якщо це навмисне банкрутство. Підприємство не повинне роками працювати збитково, з
постійно зростаючими боргами і символічним обсягом виробництва. Швидкість процедури ба-
нкрутства буде зменшувати можливість вимивання робочого капіталу підприємства, буде слу-
жити механізмом зміни керівництва підприємства.

У зв’язку зі сказаним, основним фактором росту ефективності виробництва є залучення
великих власників, здатних інвестувати у виробництво додатковий капітал. Це треба визнати
завданням державної ваги. Однак, залучити інвестора на промислове підприємство, що практи-
чно не працює, випускає неконкурентоспроможну продукцію, має величезні борги, уявляється
проблематичним. Найчастіше вартість майнового комплексу в кілька разів завищена, склад ос-
новних фондів і оборотних коштів не відповідає потребам виробництва. Викуповувати такий
непрацюючий об’єкт неефективно, тим більше, що існують схеми швидкого високорентабель-
ного обороту капіталу в сфері торгівлі. Купівля збиткового непрацюючого підприємства вима-
гає від інвестора додаткових вливань капіталу в оборотні кошти,  у нові технології,  у навчання
персоналу і т.п., інакше об’єкт не зможе випускати конкурентоздатну продукцію і давати при-
буток. Отже, при оцінці вартості збиткових виробничих комплексів необхідно враховувати не
тільки явні витрати, але і приховані — у вигляді суми необхідних додаткових інвестицій для
підйому виробництва.
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Кожне підприємство, що має постійно зростаючі борги перед бюджетом і прострочену
кредиторську заборгованість, можна визнавати потенційним банкрутом. Питання доцільності
банкрутства є дискусійним. Часто банкрутства здійснюють шляхом зниження вартості підпри-
ємства з метою наступного його викупу. Такі схеми необхідно відслідковувати і прискорювати
приватизацію, не чекаючи повного знецінення об’єктів.

Таким чином, щоб вивести підприємства машинобудівного комплексу з кризи, необхідно
запустити механізм банкрутства хронічно збиткових об'єктів через фондовий ринок і створити
сприятливі умови інвесторам, що готові вкладати кошти в збиткові промислові об'єкти. Голов-
не — залучити ефективного власника й унеможливити безкарне існування збиткових підпри-
ємств. Тоді керівництво заводів змушене буде працювати ефективно, впроваджувати сучасні
методи управління, залучати кваліфіковані кадри, працювати на рентабельність капіталу, а не
на власний гаманець.
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