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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМ

Україна має постійні проблеми з державними підприє*
мствами щодо фінансово*господарської діяльності, щодо
прийняття неефективних управлінських рішень.

Крім того, значні обсяги необоротних активів та висо*
кий відсоток їх зносу є фактором ризику щодо неефектив*
ного їх використання, зростання витрат на утримання ос*
новних засобів, нематеріальних активів та недоотримання
доходів від їх списання. Також ріст незавершеного будів*
ництва в динаміці може свідчити про нераціональне витра*
чання власних ресурсів (фінансових, матеріальних, трудо*
вих), що, в свою чергу, призводить лише до їх відволікання
та зниження рентабельності.

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

За таких поставлених проблем виникає наукова диску*
сія навколо основних питань: чи ведеться належна робота
органом управління щодо покращення роботи Казенного
заводу порошкової металургії в частині фінансової*госпо*
дарської діяльності, чи є виробнича діяльність збитковою?
Якщо так, то, що є причиною цього явища? У вітчизняній
науковій літературі ця проблематика ще не стала об'єктом
для грунтовних досліджень, що зумовлює актуальність да*
ного дослідження.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ)

Завдання статті — дати оцінку координації виробничої
та планово*фінансової діяльності і розвитку матеріально*
технічної бази підприємства, ефективності використання
державного майна, в тому числі ефективності забезпечен*
ня збереження активів, дотримання законодавства при

УДК 35.078

Г. В. Дмитренко,
доктор наук з державного управління, заступник віце�президента,
Національна академія державного управління при Президентові України

РЕАЛЬНИЙ СТАН ФІНАНСОВО�ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА
ПРИКЛАДІ КАЗЕННОГО ЗАВОДУ ПОРОШКОВОЇ
МЕТАЛУРГІЇ)

Стаття присвячена проблемам ефективності й законності використання коштів та майна, інших

активів державних підприємств, виконання договірних відносин між суб'єктами господарюван�

ня, прийняття неефективним управлінським рішенням та організації внутрішнього контролю (на

прикладі Казенного заводу порошкової металургії).

This article is devoted to the problems of effectiveness and legality of the use of funds and property

and other assets of state enterprises, to contractual relations between economic entities, the

adoption of inefficient management solutions and organization of internal control (for example,

Kazennyy plant of powder metallurgy).

Ключові слова: фінанси, майно, активи, ефективність використання державного майна, фінансова
звітність, управлінські рішення, договори, внутрішній контроль.

Key words: finance, property, assets, efficiency of state property, the financial statements, administ�
rative,decisions,contracts,internalcontrol.

здійсненні фінансово*господарської діяльності, повноти і
достовірності відображення результатів діяльності за дани*
ми бухгалтерського обліку та достовірності формування
фінансових результатів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Казенний завод порошкової металургії створений за
рішенням Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998 року
№987 шляхом перетворення Броварського державного за*
воду порошкової металургії, перейменоване наказом
Міністерства промислової політики України від 05.10.1998
р. №339 і належить до сфери управління Міністерства про*
мислової політики України (надалі — Міністерство, Мінпром*
політика).

Казенний завод порошкової металургії (надалі*КЗПМ)
— спеціалізоване підприємство в галузі порошкової мета*
лургії і композиційних матеріалів.

Завод створено з метою отримання прибутку за раху*
нок виробничої та підприємницької діяльності в галузях по*
рошкової металургії, виробництва вуглецевих тканин із во*
локон і виробів на їх основі та метало галантереї.

Предметом діяльності підприємства є: виробництво
феросплавів та іншої продукції, не віднесеної до інших уг*
рупувань, виробництво залізного і легованого порошку та
розпилених фероматеріалів, сталеве лиття, кування, штам*
пування, карбування, порошкова металургія, кування, штам*
пування металів, виробництво виробів з металевих порошків,
а також з порошків тугоплавких матеріалів, інші операції з
оброблення металу тощо.

КЗПМ є юридичною особою, має самостійний баланс,
розрахунковий рахунок, печатку зі своєю назвою та інші
реквізити. Орган управління — Міністерство промислової
політики України, форма власності — загальнодержавна.

Внесення змін до нормативно*правових актів, якими без*
посередньо регулюється діяльність підприємства, негативно
вплинуло на фінансову та соціальну діяльність підприємства.
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Відповідно Господарського кодексу казенні під*
приємства створюються у галузях народного господарства,
яким дозволено здійснення господарської діяльності лише
державним підприємствам, де основним споживачем ( по*
над 50%) продукції ( робіт, послуг) виступає держава. При*
ватизацію майнових комплексів державних підприємств за*
боронено законом [3].

Орган, до сфери управління якого входить казенне
підприємство, затверджує статут Казенного заводу порош*
кової металургії, призначає керівника, дає дозвіл на
здійснення господарської діяльності, визначає види про*
дукції (робіт, послуг), на виробництво та реалізацію якої
поширюється зазначений дозвіл.

Казенний завод порошкової металургії відноситься до
сфери управління Мінпромполітики.

Згідно ст. 77 Господарського кодексу України особли*
востями господарської діяльності казенних підприємств є
те, що:

— казенне підприємство здійснює господарську
діяльність відповідно до виробничих завдань органу, до
сфери управління якого воно входить;

— казенне підприємство самостійно організовує вироб*
ництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (та*
рифами), що визначається в порядку, встановленому Кабі*
нетом Міністрів України, якщо інше не передбачене зако*
ном;

— орган, до сфери управління якого входить казенне
підприємство, здійснює контроль за використанням та збе*
реженням належного підприємству майна і має право вилу*
чити у казенного підприємства майно, яке не використо*
вується або використовується не за призначенням, та роз*
порядитися ним у межах своїх повноважень;

— казенне підприємство не має права відчужувати або
іншим способом розпоряджатися закріпленим за ним май*
ном, що належить до основних фондів, без попередньої зго*
ди органу, до сфери управління якого воно входить.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від
23.12.2004 № 1734 " Про затвердження переліку підпри*
ємств, які мають стратегічне значення для економіки і без*
пеки держави " Казенне підприємство " Завод порошкової
металургії " віднесено до підприємств, які мають стратегіч*
не значення для економіки і безпеки держави [2].

КЗПМ діє на підставі статуту, викладеного у новій ре*
дакції, що затверджений наказом Мінпромполітики Украї*
ни від 25.05.06 р. №190, реєстраційний номер №42 та за*
реєстрованого Виконавчим комітетом Броварської міської
ради Київської області від 16.03.07 р.

Підприємство здійснює господарську діяльність у галузі
порошкової металургії на підставі ліцензії виданої Мінпром*
політики України серія АВ №470041.

Також КЗПМ видано Мінпромполітики України ліцензію
на виготовлення і реалізацію військової техніки, військової
зброї і боєприпасів до неї — серія АВ №327256 (строк дії
ліцензії до 12.11.2012 року).

Також встановлено, що Кабінетом Міністрів України
було видане розпорядження від 23 грудня 2004 року №956*
р " Про перетворення казенних підприємств у державні
підприємства " де п.1 даного розпорядження відповідно
пропозиції Мінпромполітики щодо перетворення казенних
підприємств у державні без зміни їх належності до сфери
управління Мінпромполітики. Здійснити організаційні захо*
ди, пов'язані з перетворенням підприємств, зазначених у
пункті 1 цього розпорядження. Виключити у розділі
"Мінпромполітики" переліку державних підприємств, які
перетворюються у казенні, затвердженого постановою Ка*
бінетів Міністрів України від 30 червня 1998 року №987 "
Про перетворення державних підприємств у казенні ".

Згідно даних форми 1 " Баланс " станом на 01.01.2008
року залишкова вартість основних засобів становила

38395,0 тис. грн. на 01.01.2009 року залишкова вартість ос*
новних засобів становила 37441,0 тис. грн., на 01.01.2010
року залишкова вартість основних засобів становила
35800,0 тис. грн. на 01.01.2011 року залишкова вартість ста*
новила 34343,0 тис. грн. Бухгалтерський облік ведеться
відповідно (Стандарту) бухгалтерського обліку № 7 "Ос*
новні засоби", затвердженого Наказом Міністерства
фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 ( із змінами та до*
повненнями ), та від 30.09.2003 №561 " Про затвердження
Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку Основ*
них засобів".

Варто зазначити, що на балансі підприємства рахують*
ся основні засоби, які не використовуються у господарській
діяльності. Слід зазначити, що по Підприємству на дані ос*
новні засоби, які не використовувались в господарській
діяльності, не було видано наказу на консервацію [4].

Отже, згідно вищезазначеного, при неефективно прий*
нятих управлінських рішень керівника Підприємством можуть
бути понесені зайві витрати та завищено актив балансу.

КЗПМ має три відокремлених структурних підрозділи
без права юридичної особи, а саме:

— База відпочинку "Любич" (с. Літки, Броварського
району);

— Дитячий оздоровчий табір санаторного типу "Любич"
(с.Літки, Броварського району);

— Спортивний комплекс "Металург" (м. Бровари, Пром*
вузол).

Вказані структурні підрозділи КЗПМ самостійно скла*
дають баланс, мають розрахункові рахунки та діють на
підставі положень, які затверджені Директором Заводу.
Відповідні дані бухгалтерського обліку вищезазначених
структурних підрозділів включаються до зведеного балан*
су Заводу. Дана соціальна сфера є збитковою.

З метою зменшення збитків протягом останніх років
проводились заходи:

— скорочення штатів у даних підрозділах;
— перерахунки тарифів та розцінок на послуги даних

структурних підрозділів;
— в даний час проводиться робота по окремих струк*

турних підрозділах для передачі до комунальної власності
міста.

У відповідності до п. п. 2 ч. 2 ст. 5 Закону України "Про
управління об'єктами державної власності", здійснюючи
управління об'єктами державної власності, Кабінет Міністрів
України встановлює порядок передачі об'єктів державної
власності суб'єктам управління, визначеним цим Законом.

Порядок безоплатної передачі об'єктів права держав*
ної власності із сфери управління міністерств, інших цент*
ральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, Фонду державного майна,
інших державних органів, які відповідно до законодавства
здійснюють функції з управління державним майном, об*
'єднань підприємств, яким делеговано функції з управління
майном підприємств і організацій, заснованих на державній
власності, Національної академії наук, галузевих академій
наук, інших установ та організацій, яким державне майно
передано у безоплатне користування, до сфери управління
інших органів, уповноважених управляти державним май*
ном, або самоврядних організацій визначений Положенням
про порядок передачі об'єктів права державної власності,
яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України №
1482 від 21.09.1998 року. Зокрема, абзацом 4 п. 5 даного
Положення передбачена згода трудового колективу на бе*
зоплатну передачу майна.

Разом з тим, ч. 2 ст. 18 Закону України "Про управління
об'єктами державної власності " передбачено: " Кабінету
Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чин*
ності цим Законом: подати на розгляд Верховної Ради Ук*
раїни пропозиції щодо приведення законодавчих актів Ук*
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раїни у відповідність із цим Законом; привести свої норма*
тивно*правові акти у відповідність із цим Законом; забезпе*
чити перегляд і скасування органами виконавчої влади прий*
нятих ними нормативно*правових актів, що не відповідають
цьому Закону."

На момент прийняття Розпорядження № 1148*р від
20.08.2008 року норма щодо згоди трудового колективу на
безоплатну передачу майна не була змінена.

Таким чином, по теперішній час майном Заводу, що ра*
хується на балансі структурних підрозділів, користується
інша юридична особа.

Заводом за вказану земельну ділянку за період 2008—
2010 років сплачено витрати по послугах зв'язку, земельно*
го податку та нарахована амортизацію. А це говорить про
те , що Заводом понесені витрати, по утриманню майна, зак*
ріпленого за іншим структурним підрозділом.

Зростання залишків запасів Підприємства, в тому числі
виробничих запасів, готової продукції , товарів є для підприє*
мства фактором ризику, оскільки веде до відволікання ак*
тивів з виробничого обороту та мобілізації їх в запасах, що,
в свою чергу, призводить до браку обігових коштів.

Станом на 01.01.2009 року на складі підприємства зна*
ходяться вироби власного виробництва, які тривалий час
зберігаються на складі готової продукції, тобто є залежа*
лою продукцією.

З'ясовано, що вказані вироби не користуються попитом
на ринку тому, що ці вироби використовувалися раніше тільки
як комплектуючі до застарілого обладнання та устаткування.

У результаті конверсії та розпаду деяких підприємств
колишнього СРСР та зняття з виробництва конкретних типів,
реалізація вказаних виробів стала неможлива, що і стало
причиною утворення залишків даної продукції на складі
підприємства.

Для зменшення залишків залежалої продукції доцільніше
було б дані вироби списати, розібрати, деталі та комплекту*
ючі, по можливості використати в основному виробництві, це
дало б змогу зменшити витрати при виготовлені окремих видів
продукції. Решту реалізувати як металобрухт, що дало б змогу
підприємству отримати додаткові обігові кошти.

Залишки готової продукції були виготовлені на початку
2000 року. На даний час для такого обладнання та устатку*
вання використовуються більш сучасні прилади, тому дані
вироби не користуються попитом на ринку.

При цьому слід зазначити, що оскільки неліквідні мате*
ріали утворилися протягом 10 років, то за даний період мож*
на було провести роботу та отримати обігові додаткові кош*
ти Підприємству [4].

Таким чином, на складі готової продукції підприємства
зберігаються вироби з 2000 року. Дані залишки виробів на
Підприємстві є неконкурентоспроможними у порівнянні з
відповідною продукцією на ринку аналогічних товарів. Тоб*
то за рахунок неприйняття управлінських рішень Підприєм*
ство втрачає можливість отримати додаткові обігові кошти.

Статут Підприємства визначає основні напрями діяль*
ності підприємства, його юридичний статус, майно, управ*
ління, господарську і соціальну діяльність, трудовий колек*
тив та його самоврядування, облік та звітність, ліквідацію
та реорганізацію, тощо.

Організація внутрішнього контролю на підприємстві
Статутом не визначено. Органу, який здійснював би
внутрішній фінансовий контроль на Підприємстві, не існує,
згідно з посадовими інструкціями здійснення контролю за
ходом виробничого процесу, за складанням фінансової
звітності і веденням бухгалтерського обліку покладено на
керівний склад Підприємства.

Управління підприємством здійснює керівник, який при*
значається та звільняється з посади керівника Казенного
заводу порошкової металургії Міністром промислової по*
літики, шляхом укладання з ним контракту.

На підприємстві розроблені положення про діяльність
окремих відділів, сформована структура підприємства, що
позитивно впливає на організацію результативної роботи, а
також на впорядкування взаємовідносин між структурними
підрозділами підприємства та відділами.

Відповідно до вимог Закону України " Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні " від 16 липня 1999 року
№ 996*XIV, на підприємстві встановлені такі принципи, методи і
процедури, що використовуються для складання та подання
бухгалтерської звітності і формуватимуть облікову політику [1].

Підприємством обрано журнально*ордерну форму ве*
дення бухгалтерського обліку. Первинні та зведені облікові
документи складаються на паперових носіях.

Інформація, що міститься в прийнятих до обліку первин*
них документах, систематизується на рахунках бухгалтерсь*
кого обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку
шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках
бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відоб*
ражаються також по кожній іноземній валюті окремо.

Господарські операції відображаються в облікових ре*
гістрах у тому звітному періоді, в якому вони здійснені.

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних
документів і регістрів бухгалтерського обліку та недо*
стовірність відображення у них даних несуть особи, які скла*
ли та підписали ці документи.

Працівники бухгалтерії не проходять підвищення квал*
іфікації свого професійного рівня, що є одним із внутрішніх
факторів, який в подальшому призводить до ведення бух*
галтерського обліку з окремими порушеннями [5].

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ДАНОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, органом управління майном (Міністерство
промислової політики України) в повному обсязі було реал*
ізовано мету виконання Статутних завдань щодо отриман*
ня прибутку (згідно фінансового 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 збитки підприємства зменшувались, але все
одно це є свідчення нестабільної діяльності Підприємства
протягом досліджуваного періоду). Тобто існує ризик, що в
результаті прийняття неефективних управлінських рішень
погіршується фінансовий стан підприємства. Забезпечення
координації, планово*фінансової діяльності, розвитку ма*
теріально*технічної бази підприємства здійснювалося про*
тягом досліджуваного періоду на недостатньому рівні.

Крім того, органом управління не ведеться належної ро*
боти щодо покращення роботи Казенного заводу порошкової
металургії та не приймаються відповідні рішення щодо її по*
кращення. Мінпромполітики України не дотримано законодав*
ства 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 України " Про державну реєстрацію юридичних та
фізичних осіб — підприємців " від 15.05.2003 р. №755 — ІУ).
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