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Стаття присвячена проблемам ефективності і законності використання коштів та майна, інших активів
державних підприємств (на прикладі Казенного заводу порошкової металургії за період 2008—2010 років).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМ

Держава приділяє значну увагу Броварському за,
воду порошкової металургії, який є найбільшим спеціа,
лізованим підприємством порошкової металургії в
Європі, є першим в Україні та колишньому Радянсько,
му Союзі підприємством із закінченим циклом вироб,
ництва.
Однак, через нестачу обігових коштів залучаються
аванси від замовників, що призводить до нарахування
та відрахування значних сум податків на прибуток, і, як
наслідок, підприємство має збитки. Також використан,
ня обігових коштів Казенного заводу порошкової мета,
лургії показує, що підприємство функціонує в достат,
ньо стабільних умовах господарювання, але з метою
подальшого підвищення ефективності використання
оборотного капіталу та покращення фінансового стану
в цілому доцільно розробити заходи для підвищення
економічної ефективності роботи підприємства, а саме:
звернути увагу на проблеми, зв'язані з реалізацією про,
дукції, введенні нових видів продукції, розробленням
концепцій стратегічного розвитку по зниженню матері,
альних та енергетичних затрат, відсутністю відділу мар,
кетингу і сповільненням росту виторгу нових видів про,
дукції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ, ТА
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ПИТАНЬ

За таких поставлених проблем виникає наукова дис,
кусія навколо основних питань: чи забезпечується на
сьогодні повною мірою чинним законодавством фінан,
сова стійкість, збереження та використання майна, як
діє система контролю і чи може створити необхідні умо,
ви для їх охорони, раціонального використання. У
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вітчизняній науковій літературі ця проблематика ще не
стала об'єктом для грунтовних досліджень, що зумов,
лює актуальність даного дослідження.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Завдання статті — дати оцінку ефективності і закон,
ності використання коштів і майна, інших активів, пра,
вильності ведення бухгалтерського обліку і достовір,
ності фінансової звітності. Яким чином можна покра,
щити та забезпечити збалансований фінансовий розви,
ток підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Броварський завод порошкової металургії — най,
більше спеціалізоване Підприємство порошкової мета,
лургії в Європі — є першим в Україні і колишньому Ра,
дянському Союзі підприємством із закінченим циклом
виробництва. В основу проектування заводу Дніпропет,
ровським Інститутом УкрДІПРОМЕЗ була покладена
технологія виробництва, розроблена Інститутом про,
блем матеріалознавства АН УРСР. Постановою ЦК КП
України і Ради Міністрів УРСР від 13 серпня 1958 року
"Про розвиток порошкової металургії і впровадження у
виробництво металокерамічних виробів " було затвер,
джене перше проектне завдання щодо будівництва за,
воду з виробництва залізного порошку та виробів з ньо,
го. Рада народного господарства Київського економіч,
ного адміністративного району видала УкрДІПРОМЕЗу
завдання на проектування заводу порошкової металургії
у Броварах. Так, у 60,х роках розпочалося будівництво
заводських корпусів і тимчасового житла для будівель,
ників.
Порошкова металургія — прогресивний метод ви,
робництва з великими перспективами подальшого роз,
витку. Вона багато в чому визначає розвиток сучасного
машинобудування і приладобудування, для яких по,
трібні нові матеріали зі спеціальними властивостями
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(жароміцні, корозійностійкі, антифрикційні, фрикційні,
композиційні та інші). Порошкова металургія є новим
технологічним методом одержання виробів із задани,
ми фізико,механічними властивостями, уникаючи тра,
диційних методів одержання виробів (лиття, ковки, про,
катки, механообробки). Великою перевагою порошко,
вої металургії є економічність пресування виробів із по,
рошків, що не потребують додаткової обробки. Це знач,
но знижує витрати металу у порівнянні з відомими спо,
собами виробництва.
Порошкова металургія дозволяє одержувати ком,
позиції матеріалів з особливими властивостями, яких
неможливо одержати звичайним шляхом.
У виробництві заводу є такі технологічні напрями:
— виробництво залізного порошку;
— виробництво спечених виробів антифрикційного
і конструкційного призначення на основі металів та із
тугоплавких сполук;
— виробництво спечених фрикційних дисків на ос,
нові бронзи;
— виробництво композиційних матеріалів і виробів
на основі вугле, та склопластиків;;
— виробництво прес,форм та інструментів, буряко,
викопувальних установок;
— виробництво захисних газів;
— виробництво теплоносіїв;
— виробництво товарів народного споживання;
— ремонти і виготовлення устаткування.
У ті часи завод випускав 35% залізного порошку,
що виготовлявся для СРСР, більше 45% металокера,
мічних виробів, абсолютну більшість виробів фрикцій,
ного призначення і виробів із тугоплавких сполук та са,
мозвязаного карбіду кремнію.
У 2003 році Верховна Рада України прийняла нові
Цивільний та Господарський кодекси, які визначають
правовий статус як юридичної особи в цілому, так і пев,
них видів господарюючих суб'єктів [1; 2].
Слід зазначити, що у 2004 році зросло створення
приватних підприємств.
Згідно з чинним законодавством підприємства інших
форм власності поряд з державними підприємствами
мають однакові права та можливості, щодо участі ви,
конання державного замовлення.
Орган управління підприємства — Міністерство про,
мислової політики України. Форма власності — загаль,
нодержавна.
Підприємство здійснює свою діяльність відповідно
до законодавства України та статуту підприємства.
Підприємство створено з метою отримання прибут,
ку за рахунок виробничої та підприємницької діяльності
в галузях порошкової металургії, виробництва вуглеце,
вих тканин із волокон і виробів на їх основі та метало
галантереї.
Підприємство має самостійний баланс, розрахунко,
вий, валютний та інші рахунки в установах банків, пе,
чатку із своїм найменуванням. Підприємство може мати
товарний знак для товарів, який реєструється відповід,
но до Законодавства України.
Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями
коштами та іншим майном, що є в його розпорядженні,
крім основних фондів. У разі недостатності таких коштів
та майна у підприємства відповідальність за його зобо,

в'язаннями несе власник у разі попереднього погоджен,
ня зобов'язань та умов з власником.
Підприємство не несе відповідальності за зобов'я,
заннями держави та Міністерства промислової політи,
ки України, уповноваженого управляти майном казен,
ного підприємства.
Підприємство має право вступати до асоціацій, кон,
сорціумів, концернів та інших об'єднань підприємств
лише за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Майно Підприємства включає основні фонди та обі,
гові кошти, а також інші цінності, вартість яких відоб,
ражається у самостійному балансі підприємства.
Майно, що є у державній власності і закріплене за
Підприємством, належить йому на праві оперативного
управління.
Основним узагальнюючим показником фінансових
ресурсів господарської діяльності підприємства є при,
буток або інший показник ефективності його діяльності,
визначений Міністерством промислової політики Украї,
ни.
Порядок використання чистого прибутку підприєм,
ства визначається Міністерством промислової політики
України шляхом встановлення обов'язкових нормативів
розподілу такого прибутку.
Результати аналізу фінансово,господарської діяль,
ності підприємства засвідчили про збитковість діяль,
ності його фінансового стану. Зокрема, показники фі,
нансової стійкості, покриття, абсолютної та загальної
ліквідності, коефіцієнт заборгованості досягають опти,
мального значення.
Слід зазначити, що показники рентабельності ак,
тивів, власного капіталу, сукупного капіталу, діяльності,
оборотності активів та поновлення основних засобів
нижче встановленого оптимального значення. Вказане
пояснюється тим, що проектний профіль підприємства
був налаштований на випуск високорентабельної про,
дукції. З розпадом СРСР підприємство було змушене
освоювати виробництво нових видів продукції, обсяги
виробництва та збуту яких не дозволяють досягнути
оптимальних значень рентабельності.
Оцінку ефективності управління Казенний завод
порошкової металургії, проведено відповідно сукуп,
ності коефіцієнтів, які характеризують платоспро,
можність, ліквідність підприємства. Коефіцієнт зносу
основних засобів становив: 0,79 та 0,73, зменшення ко,
ефіцієнта зносу основних засобів вказує на зменшення
росту фізичного та морального зносу основних засобів,
що відповідно зменшує витрати підприємства на ремонт
та обслуговування основних засобів, а також збільшує
продуктивність надання послуг за рахунок оновлення
основних засобів. Коефіцієнт поновлення основних за,
собів становить: 0,022 та 0,100, відповідно збільшення
коефіцієнта оновлення основних засобів вказує, що
підприємство приділяє належну увагу щодо оновлення
основних засобів, що приводить до збільшення продук,
тивності надання послуг та конкурентоспроможності.
Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства стано,
вить: 5,32 та 2,89 відповідно. Зменшення коефіцієнта
фінансової стійкості вказує на залежність суб'єкта гос,
подарювання від позикового капіталу. Зростання бор,
гових зобов'язань підвищує ризик, оскільки борги тре,
ба віддавати у визначений час і з певними відсотками.
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Коефіцієнт покриття в періоді 2008—2010 становить:
17,53 та 3,36 відповідно, що свідчить про те, що змен,
шення коефіцієнта покриття вказує на недостатність
обігових коштів для погашення боргів протягом року.
Коефіцієнт заборгованості протягом 2008—2010
років становив: 0,03 та 0,18 відповідно, що свідчить про
ріст залученого капіталу по відношенню до власного та
на те, що підприємство послабило свою фінансову
стійкість. Чим менша частка власних коштів у обороті,
тим нижча платоспроможність підприємства, тим менші
можливості скерування чистого прибутку на капітальні
інвестиції та соціальні потреби.
Також встановлено, що обсяг реалізації товарної
продукції в 2010 році збільшився на 58,3 % в порівнянні
з 2009 роком.
Обсяги виробництва по заводу в цілому за 2010 рік
були виконані в діючих цінах на 110,5 %, а в порівняль,
них — на 108,1%. В порівнянні з 2009 роком обсяги ви,
робництва товарної продукції в порівняльних цінах
збільшились на 39,4 %, а в діючих цінах на 61,7 %. Зро,
стання обсягів виробництва відбувалося за рахунок
росту обсягів виробництва залізного порошку на 44,8
% та виробів на його основі на 57,3%. Дані по вироб,
ництву відображені на графіках.
У 2010 році завод на експорт відвантажив продукції
на суму 65380,6 тис. грн. Загальна суми експорту по
залізному порошку становить 34504,15 тис. грн., а ви,
робів на основі залізного порошку — 29319,5 тис. грн.
В загальному обсязі виробництва продукція на експорт
становить 58,9 %. В порівнянні з 2009 роком експорт
збільшився на 24,9 %.
Для власного виробництва завод отримав імпорт,
них матеріалів і комплектуючих виробів на суму 6269,3
тис. грн. В порівнянні з 2009 роком обсяг імпортних
поставок збільшився на 8,8 %.
У 2010 році завод від виробництва товарної продукції
отримав прибуток 6248,7 тис. грн. Рентабельність товар,
ної продукції становить 6,0 %. Рівень рентабельності
незначний тому, що недостатньо завантажені виробничі
потужності, нестабільність цін на енергоносії, сировину
та матеріали не дають змоги утримати ціни конкурент,
ноздатними на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Упродовж 2008, 2009 та 2010 років дебіторська за,
боргованість збільшилась. Так, станом на 31.12.08 її
розмір становить 2347,0 тис. грн., станом на 31.12.09
— 4784,0 тис. грн., станом на 31.12.10 — 6917,0 тис.
грн., тобто за досліджуваний період дебіторська забор,
гованість збільшилась за рахунок авансування під,
приємств за товари, роботи, послуги.
За період 2008, 2009 та 2010 років кредиторська
заборгованість зменшилась. Так, станом на 31.12.08 її
розмір становить 22159,0 тис. грн., станом на 31.12.09
— 19987,0 тис. грн., станом на 31.12.10 — 20861,0 тис.
грн. тобто за досліджуваний період кредиторська за,
боргованість була змінною.
Крім, того проаналізовано доходи підприємства та
встановлено, що дохід підприємства має тенденцію до
збільшення, а саме: сукупний дохід підприємства за 2008
рік становить 71,3 млн грн., у 2009 році 74,6 млн грн. та
в 2010 року 120,8 млн грн. Найбільшу питому вагу в
структурі сукупного доходу становлять доходи (вируч,
ка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
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Сукупні витрати підприємства протягом 2008, 2009
та 2010 року мають тенденцію до зростання в динаміці
проаналізованого періоду. Так, у 2008 році сукупні вит,
рати підприємства становлять 70,5 млн грн., у 2009 році
становлять 77,2 млн грн., (збільшилась на 6,7 млн грн. в
порівнянні із 2008).
Відповідно проведеного аналізу, згідно понесених
витрат, питома вага змінних витрат по заводу становить
72,5 %, умовно,постійних витрат — 27,5%. При збіль,
шенні обсягів виробництва умовно,постійні витрати не,
значно зменшувались.
За результатами аналізу змін у структурі зобов'я,
зань, встановлено їх стрімке зростання, що вказує на
неефективне ведення претензійно,позовної роботи
підприємством.
Проведеним дослідженням основних фінансових
показників діяльності Підприємства встановлено, що
Казенний завод порошкової металургії згідно фінансо,
вого результату за період 2008—2010 років отримував
збиток, а саме: за 2008 рік — 2,0 млн грн., 2009 — 1,3
млн грн., 2010 рік — 1,0 млн грн., за останній роки збит,
ки підприємства зменшувались але все рівно це є
свідченням нестабільної діяльності підприємства про,
тягом досліджуваного періоду. Тобто існує ризик, що в
результаті прийняття неефективних управлінських
рішень погіршується фінансовий стан підприємства.[5]
За результатами проведеного аналізу показників
діяльності підприємства, оцінки виконання річних фінан,
сових планів, можна сказати, що підприємство є фінансо,
во стійким, за рахунок власних коштів покриває кошти,
вкладені в активи, своєчасно розраховується зі своїми
зобов'язаннями. Спостерігається виважена, раціональна
організація й ефективне використання оборотних коштів.
Наявність обігових коштів грає значну роль у формуванні
фінансових ресурсів і показників фінансового стану:
ліквідності, платоспроможності, поновлення, покриття.
Ефективність використання обігових коштів вимагає по,
стійного контролю, тільки в умовах стабільності підприє,
мство може ефективно здійснювати свою виробничу та
комерційну діяльність. Саме тому виникає потреба в аналізі
стану власних коштів та ефективності їх використання.
Аналіз стану власних обігових коштів підприємства і ефек,
тивності їх використання показав, що в даний момент за
всіма основними параметрами підприємство знаходиться
в достатньо сприятливих умовах, але й в подальшому кер,
івництву підприємства доцільно забезпечувати аналіз і
контроль за ефективним використанням обігових коштів.
Так, на Підприємстві значення показників рентабельності
активів, власного капіталу, сукупного капіталу, діяльності
нижче встановленого оптимального значення. Вказане
пояснюється тим, що проектний профіль підприємства був
налаштований на випуск наукомісної продукції.
Фінансова стійкість підприємства передбачає ефек,
тивне використання обігових коштів. Охарактеризува,
ти, яка частина оборотних коштів сформована за раху,
нок власних джерел, дозволяє коефіцієнт стабільності
та показники ліквідності. На підприємстві існує позитив,
на тенденція цих показників. Виходячи із вищевикладе,
ного, діяльність підприємства, яка оцінюється за сукуп,
ністю коефіцієнтів, що характеризують активи, майно,
вий стан, платоспроможність та ліквідність, мали неста,
більний характер.

Інвестиції: практика та досвід № 17/2011

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Казенний завод порошкової металургії розробив
концепцію стратегічного розвитку де при незмінній
формі власності та безумовній підтримці державних
структур в частині залучення фінансових ресурсів, інве,
стиційної та інноваційної діяльності полягає у збере,
женні власне підприємства, його розвитку у своїй галузі
за основними видами виробництв та створення нових
напрямків, які дозволять більш ефективно використати
можливості заводу.
Глибока спеціалізація заводу в такій галузі народ,
ного господарства України, як порошкова металургія,
має на увазі дуже високий рівень взаємодії та коопе,
рації з провідними галузями машинобудування (автомо,
більна промисловість, авіа, та ракетобудування, сільгос,
пмашинобудування, приладобудування і т.ін.) і підкрес,
лює те, що стратегічний розвиток підприємства, що пра,
цює в галузі порошкової металургії, неможливий без
розвитку вищезгаданих галузей машинобудування [6].
З урахуванням великої наукоємності галузі однією
з найважливіших умов успішного розвитку підприємства
є забезпечення тісної співпраці з провідними академіч,
ними та галузевими науковими закладами з метою роз,
робки та впровадження сучасних технологій та розро,
бок, маючи великий експортний потенціал.
Згідно розробленої концепції казенний завод порош,
кової металургії (далі — КЗПМ), яку було надано Мінпром,
політики, останнім відповідні рішення щодо введення кон,
цепції по стратегічному розвитку не приймалися.
Згідно з наказом від 01.02.2005 р. №28 " Про зат,
вердження переліку продукції, що підлягає обов'язковій
сертифікації в Україні " затвердженого Державним ко,
мітетом України з питань технічного регулювання та
споживчої політики та зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України від 04.05.2005 р. за №466/10746 до
продукції, яка виробляється на КЗПМ та яка підлягає
обов'язковій сертифікації, відносяться тільки складові
частини дорожніх транспортних засобів. Відповідно до
договору від 24.06.2010 №1189.1.20 між КЗПМ та ДП
"Державний автотранспортний науково,дослідний і про,
ектний інститут" виконані науково,технічні роботи з
встановлення відповідності цих деталей вимогам нор,
мативно,технічної документації. Отримано сертифі,
кат відповідності, який зареєстровано у Реєстрі за
№УА1.009.0102806,10 на вироби [4].
Найбільш експортованим видом продукції заводу є
порошок залізний розпилений, який сьогодні постав,
ляється в Німеччину, Австрію, Іспанію, Хорватію, Туреч,
чину, Грузію, Росію, Білорусію та Казахстан. Починаю,
чи з 2010 року, ввезення порошку залізного в країни
Євросоюзу можливе тільки при дотриманні законодав,
ства Європейської хімічної асоціації — REACH. Заводом
були виконані необхідні заходи і порошок пройшов про,
цедуру попередньої реєстрації та отримав реєстраційний
номер. Свідоцтво про попередню реєстрацію виробниц,
тва залізного порошку КЗПМ на відповідність Регламен,
ту Євросоюзу №1907/2006 (REACH) дає право на постав,
ки порошку до країн Євросоюзу до 2013 року.
Формування цінової політики на КЗПМ відбуваєть,
ся відповідно до законодавства, а саме: відповідно до
Закону України " Про ціни і ціноутворення " від 03.12.1990
року з відповідними змінами та доповненнями, Закону
України "Про захист економічної конкуренції" від

11.01.2001 року, Методичних рекомендацій з формуван,
ня собівартості продукції (робіт, послуг) у промисло,
вості, затверджених наказом Міністерства промислової
політики України від 09.07.2007 №373 та стандарту
КЗПМ " Порядок оформлення і встановлення договір,
них цін на продукцію виробничо,технічного призна,
чення, послуг виробничого характеру " СТП 147 2,
02.01:2008, згідно законодавства ціни на продукцію за,
воду вільні, державне регулювання цін відсутнє [3].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, органом управління не ведеться належ,
на робота для покращення роботи Казенного заводу по,
рошкової металургії та не приймаються відповідні рішен,
ня щодо її покращення. Мінпромполітики України не дот,
римано законодавства України вищезазначених кодексів
та законів, а також не внесено зміни до Статуту щодо
інформації про статутний фонд КЗПМ, які підлягають
обов'язковій державній реєстрації (ч.3 ст.4 Закону Ук,
раїни " Про державну реєстрацію юридичних та фізич,
них осіб — підприємців " від 15.05.2003 р. №755 — ІУ).
Також Мінпромполітики не виконало розпоряджен,
ня Кабінету Міністрів України щодо пропозиції про пе,
ретворення казенних підприємств.
Згідно розробленої концепції КЗПМ, яку було надано
Мінпромполітики, останнім відповідні рішення щодо введен,
ня концепції по стратегічному розвитку не приймалися.
Крім того, проведеним аналізом встановлено, що
виробнича діяльність не є збитковою. Однак через не,
стачу обігових коштів залучаються аванси від замовників,
що призводить до нарахування та відрахування значних
сум податків на прибуток, і, як наслідок, підприємство
має збитки. Також використання обігових коштів Казен,
ного заводу порошкової металургії показує, що підприє,
мство функціонує в достатньо стабільних умовах госпо,
дарювання, але з метою подальшого підвищення ефек,
тивності використання оборотного капіталу та покращен,
ня фінансового стану в цілому, доцільно розробити за,
ходи по підвищенню економічної ефективності роботи
підприємства, а саме: звернути увагу на проблеми, пов'я,
зані з реалізацією продукції, введенням нових видів про,
дукції, розробленням концепцій стратегічного розвитку
для зниження матеріальних та енергетичних затрат,
відсутністю відділу маркетингу і сповільненням росту
виторгу нових видів продукції.
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