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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Оборонна галузь в економіці багатьох країн має

стратегічне значення, забезпечуючи як надходження до-

ходів від експорту, так і обороноздатність держави. На

відміну від багатьох галузей, значна кількість під-

приємств оборонної галузі України знаходиться на рівні

світових стандартів, що неодноразово підкреслювалось

у виступах керівників держави [1]. Це зумовлено, зок-

рема, успадкуванням Україною значної частини не

тільки підприємств радянського ВПК, кількість яких в

Україні на момент розпаду СРСР становила 1810 [2], але

й наукового потенціалу і відповідних технологічних на-

працювань. Проте за останні двадцять років відбулися

значні скорочення Збройних Сил України, зменшення

обсягів державних замовлень, скорочення державного
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фінансування наукових розробок, що в свою чергу вик-

ликало погіршення фінансових показників державних

підприємств оборонно-промислового комплексу (надалі

— ОПК), переорієнтацію виробництва на експорт, ско-

рочення кількості підприємств. Так, за даними Кабінету

Міністрів України у листопаді 2012 р. до ОПК відноси-

лось 162 підприємства різної відомчої належності,

більшість яких входить до Державного концерну "Ук-

роборонпром" [3].

Як було зазначено на кількість підприємств і показ-

ники їх роботи негативно впливає скорочення держав-

ного замовлення, проте з іншого боку, власні оборонні

підприємства не забезпечують виконання державного

оборонного замовлення [4; 111]. Це свідчить про неза-

довільне управління державними підприємствами ОПК
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та відсутність науково обгрунтованого планування оп-

тимальних виробничих потужностей підприємств і

співвіднесення їх з державним замовленням.

Попри тривалий кризовий стан оборонної галузі і

визнання необхідності її реформування, жодна із прий-

нятих до 2010 р. державних стратегій і програм розвит-

ку ОПК, не виконана через недофінансування з держав-

ного бюджету [5; 13—15]. Тим часом, за минулі десяти-

річчя у значній мірі втрачений виробничий, науковий,

технологічний і кадровий потенціал галузі. Такий стан

вимагає реформування управління державними підприє-

мствами ОПК.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукові роботи, які стосувалися підприємств обо-

ронно-промислового комплексу, проводились в основ-

ному в межах більш широких тем досліджень. Зокре-

ма, загальними питаннями оборонно-промислової по-

літики та експорту озброєнь займалися В.В. Бадрак,

В.М. Бегма, Р.В. Боднарчук, В.В. Головко, О.О. Свергу-

нов, П.П. Скурський, А.І. Шевцов. Економічні аспекти

розвитку оборонної промисловості досліджували М.Ю.

Завгородня, І.В. Барановська, С.В. Проскуркін. Питан-

ням господарсько-правового статусу підприємств ОПК

присвячені публікації А.В. Семенишина.

МЕТА СТАТТІ
Цілями цієї статті є аналіз управлінських повнова-

жень органів державної влади щодо державних комер-

ційних підприємств ОПК; дослідження основних заходів

з реформування управління державними підприємства-

ми ОПК; надання практичних рекомендацій щодо підви-

щення ефективності участі органів виконавчої влади в

управлінні державними комерційними підприємствами

ОПК.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У руслі загальних засад державної політики з ре-

формування державного сектору протягом 2010—2012 р.

було проведено ряд організаційних заходів, інститу-

ційних змін та прийняті нормативно-правові акти, спря-

мовані на реформування ОПК і підвищення ефектив-

ності управління державними підприємствами ОПК. З

метою забезпечення системного підходу до реформу-

вання ОПК та підготовки відповідних пропозицій в су-

часних умовах було створено кілька державних комісій,

які проводили вивчення стану ОПК і надавали рекомен-

дації щодо його реформування [6]. Проте такі важливі

рекомендації комісій, як проведення інвентаризації

фінансово-господарської діяльності всіх підприємств

оборонно-промислового комплексу, ретельного вивчен-

ня якості менеджменту на цих підприємствах, до кінця

не виконані.

Серед заходів по реформуванню оборонної галузі,

передбачених Указом Президента України від

28.12.2010 р. № 1245/2010 та відповідною постановою

Кабінету Міністрів України [7], основним стало створен-

ня Державного господарського об'єднання "Укробо-

ронпром". Для надання концерну спеціального статусу

порівняно із нормами чинного на той час Закону Украї-

ни "Про управління об'єктами державної власності" [8]

згодом був прийнятий Закон України "Про особливості

управління об'єктами державної власності в оборонно-

промисловому комплексі" [9], який встановив особли-

вий порядок управління державними комерційними

підприємствами ОПК. Відповідно до цього Закону Дер-

жавний концерн "Укроборонпром" поряд з Кабінетом

Міністрів України є суб'єктом управління об'єктами дер-

жавної власності в оборонно-промисловому комплексі,

а підприємства концерну не перебувають в управлінні

органів виконавчої влади. Такий статус концерну вик-

ликає певні сумніви, оскільки він не відноситься до

органів державної влади, але при цьому наділений знач-

ними майновими засобами (тільки до статутного капі-

талу передано 100 млн грн. бюджетних коштів [10]) і

йому передані важливі повноваження публічного харак-

теру щодо управління підприємствами ОПК, які мають

стратегічне значення для країни. Зокрема, концерну

передані повноваження, які до цього належали міністер-

ствам та іншим органам виконавчої влади, до сфери

управління яких відносились підприємства ОПК. Так

концерн: здійснює регулювання, контроль та коорди-

націю діяльності учасників; затверджує статути (поло-

ження) учасників Концерну та нормативні документи

щодо внесення змін до них, здійснює контроль за дот-

риманням їх вимог; призначає на посаду та звільняє з

посади керівників учасників Концерну; розробляє стра-

тегію розвитку Концерну та його учасників; затверджує

річні фінансові та інвестиційні плани; проводить моні-

торинг фінансової діяльності учасників Концерну; надає

згоду на відчуження та списання об'єктів управління

державної власності в оборонно-промисловому комп-

лексі учасників Концерну; здійснює контроль за діяль-

ністю учасників Концерну та виконує інші функції з уп-

равління підприємствами ОПК [9].

Враховуючи, невизначеність відповідальності кон-

церну за наслідки управління державними підприємства-

ми ОПК, можна припустити, що для уникнення можли-

вих зловживань у законодавстві мають бути передба-

чені чітко визначені організаційні і правові механізми

контролю за реалізацією концерном своїх управлінсь-

ких повноважень щодо підприємств. Поки що практика

свідчить, що як захід відповідальності переважно зас-

тосовується звільнення керівника.

До складу концерну при його створенні на підставі

постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010

року [11] було включено 7 підприємств військово-обо-

ронного комплексу, 6 з яких — спеціалізовані експортні

підприємства. На сьогоднішній день до концерну вхо-

дить понад 160 найбільш рентабельних державних ко-

мерційних і казенних ОПК [1]. Практика показує, що

підприємства оборонної галузі в силу специфіки про-

дукції, яку вони випускають, не можуть ефективно зай-

матися її експортом. Проте склад учасників концерну,

до якого поряд з підприємствами-виробниками входять

спеціалізовані на експорт озброєнь підприємства, по-

казує, що навряд чи основною метою його створення

була оптимізація експортних операцій, оскільки і до

створення концерну експорт озброєння і військової тех-

ніки також проводився через ті ж самі спеціалізовані

експортні підприємства. Крім того, створення структу-

ри, яка налічує таку значну кількість учасників різної
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галузевої належності, не може мати на меті підвищення

ефективності управління самими підприємствами. Світо-

вий досвід інтегрування товаровиробників як між со-

бою, так і з інвестиційними структурами, показує, що

існують корпоративні об'єднання горизонтального типу,

"коли його учасники інтегруються з однорідною діяль-

ністю", та вертикального типу, коли об'єднуються "учас-

ники з різнопрофільним виробництвом, продукція яких"

є необхідною "для одержання кінцевого продукту" [12].

Державний концерн "Укроборонпром" не може бути

віднесений у повному сенсі до жодного типу інтегрова-

них корпоративних структур. Це дає підстави для при-

пущення, що однією з підстав його створення був конт-

роль фінансових потоків у сфері експорту озброєнь.

Чинне законодавство дає підстави також виділити

ще одну з цілей створення концерну, а саме підготовку

ряду підприємств-учасників до приватизації. До такої

думки схиляють ті обставини, що, по-перше, на держав-

ному рівні практично не здійснюється реальних заходів

по масштабній модернізації виробництва, заміні зноше-

них виробничих потужностей та впровадженню іннова-

ційних технологій щодо підприємств ОПК, а, по-друге,

підприємствам оборонно-промислового комплексу-

учасникам концерну були списані суми заборгованості

до соціальних фондів та за спожиті енергоносії, водо-

постачання та водовідведення, а також відповідні суми

штрафів та пені [13].

Таким чином, можна стверджувати, що створен-

ня Державного концерну "Укроборонпром" має на

меті концентрацію фінансових потоків від експорту

озброєння і військової техніки та підготовку оборон-

них підприємств до приватизації. Слід зауважити, що

практика країн СНД, і зокрема РФ, які мають ана-

логічні до українських проблеми реформування ОПК,

свідчить про переваги інтегрованих корпоративних

структур холдингового типу, які дозволяють скоро-

тити майже наполовину кількість оборонних вироб-

ництв, мінімізувати витрати на розробку та виробниц-

тво продукції, підвищити рівень координації вироб-

ничої діяльності, спростити систему управління обо-

ронними підприємствами та взаємодію розробників,

виробників і експлуатантів у процесі розробки, вироб-

ництва і використання продукції ОПК. При цьому для

кожної галузі оборонної промисловості відпрацьову-

ються свої схеми інтеграції, що засновані на загаль-

ному базисі [14, с. 104—110].

Загальна тенденція, яка простежується у норматив-

но-правових актах, які стосуються реформування управ-

ління державними унітарними підприємствами ОПК, це

передача уповноваженими міністерствами найбільш

рентабельних підприємств до ДК "Укроборонпром"

(зокрема Міністерством оборони України до концерну

було передано 39 підприємств), а непрофільних

підприємств — до управління Агентства державного

майна України або інших міністерств.

Слід зауважити, що виходячи із змісту відповідних

нормативно-правових актів, прийнятих у 2010—2012 рр.,

до ОПК віднесено лише ДК "Укроборонпром" і його

учасників. Проте в літературі була висловлена слушна

думка щодо невідповідності такої термінології сучасним

реаліям, оскільки фактично до цього поняття не відне-

сено не тільки підприємства приватної власності, які

становлять 35% підприємств воєнної промисловості,

але й "декілька десятків державних підприємств воєн-

ної промисловості, що здійснюють розробку, виготов-

лення, реалізацію, ремонт, модернізацію та утилізацію

озброєння, військової і спеціальної техніки та боєпри-

пасів", які відносяться до сфери управління інших

органів виконавчої влади [15]. Це означає, що підприє-

мства воєнної промисловості, які раніше належали до

єдиного ОПК опинилися у різній відомчій підпорядко-

ваності і мають різні форми власності, що виключає їх

загальну керованість державою і вимагає розробки

дієвих механізмів державно-приватного партнерства у

галузі воєнної промисловості.

Загальні засади реформування управління держав-

ними комерційними підприємствами, підпорядкованими

Міністерству оборони України, визначені у Стратегії

розвитку та реформування підприємств і господарських

структур, що належать до сфери управління Міністер-

ства оборони України. Суть реформування відповідно

до Стратегії зводиться до приведення кількості та струк-

тури підпорядкованих державних підприємств у

відповідність з потребами Збройних Сил України. Про-

те зміст стратегії свідчить про відсутність заходів з роз-

витку галузі, модернізації підприємств, розвитку техно-

логій. Йдеться в основному про реструктуризацію та

ліквідацію підприємств та продаж надлишкового май-

на. Функціональне управління державними підприєм-

ствами здійснює Департамент економічної та госпо-

дарської діяльності Міністерства оборони України. Де-

партаменту надані досить широкі повноваження щодо

управління державними підприємствами, зокрема по-

годження річних фінансових та інвестиційних планів,

узагальнення фінансової, бухгалтерської та статистич-

ної звітності підприємств, щоквартальний моніторинг

показників фінансової діяльності підприємств, контроль

за використанням підприємствами коштів, одержаних

від продажу майнових об'єктів належних до основних

фондів, організація проведення інвентаризації майна

підприємств, подання пропозиції щодо проведення

аудиту підприємств, а у разі зміни керівника — ревізії

фінансово-господарської діяльності. Проте загальний

стан збитковості більшості підприємств, про що зазна-

чалося вище, свідчить про недостатню ефективність

реалізації Департаментом управлінських повноважень

щодо підприємств. Слід зазначити, що більшість дер-

жавних підприємств, які залишилися в управлінні

міністерства, включені до державних концернів "Воєн-

ремсервіс", "Техвоєнсервіс" та "Військторгсервіс". Це

дозволило частково скоротити апарат міністерства і

перенести тягар управління підприємствами на концер-

ни, хоч управлінські функції концернів і департаменту

дублюються. Проте проблемою лишається, як це заз-

началося щодо ДК "Укроборонпром" відсутність дієвих

механізмів відповідальності державних господарських

об'єднань за наслідки управління підприємствами. Зок-

рема, значні збитки державі заподіяні випадками відчу-

ження концернами основних фондів підприємств без

погодження з Міністерством оборони та Фондом дер-

жавного майна України. Це свідчить про неспро-

можність держави в особі органів виконавчої влади кон-

тролювати стан основних фондів державних комерцій-

них підприємств.
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Важливим чинником реформування управління дер-

жавними комерційними підприємствами ОПК, як влас-

не і взагалі проведення економічних реформ в Україні,

є боротьба з корупцією і зниження рівня тінізації еко-

номіки.

Попри визнання Міністра оборони України корупції

головним дестабілізуючим чинником проведення ре-

форм у Збройних силах, наразі результати боротьби з

корупцією, в тому числі у сфері управління підприєм-

ствами ОПК, навряд чи можна вважати задовільними.

Так, за наслідками у 2012 р. притягнуто до адміністра-

тивної відповідальності за корупційні дії 6 посадових

осіб підприємств ОПК [16 ]. Певні позитивні зрушення у

цьому відношенні з'явилися у 2013 р. Зокрема, у

Міністерстві оборони України був розроблений План дій

щодо запобігання і протидії корупції на 2013 рік. В ме-

жах його реалізації були відпрацьовані Переліки

об'єктів контролю та підконтрольних суб'єктів (з роз-

поділом за рівнями ризику), Перелік ризикових пору-

шень фінансово-бюджетної дисципліни, типових поми-

лок та ризикових сфер при прийнятті управлінських

рішень тощо. У березні 2013 р. у Міністерства оборони

України була створена постійно діюча антикорупційна

мобільна група, наділена повноваженнями і ресурсами

для оперативного реагування та розслідування схем та

дій з ознаками корупційних. Організаційно керівник гру-

пи підпорядковується міністру оборони. Також за ініціа-

тивою Міністерства оборони створено спільну з Гене-

ральною прокуратурою комісію для співпраці та обміну

оперативною інформацією. За наслідками цієї роботи

департаментом внутрішнього контролю та фінансово-

го аудиту Міноборони проведено 567 ревізій, за резуль-

татами яких 293 особи притягнуто до дисциплінарної

відповідальності, 12 осіб звільнено із займаних посад.

Виявлено порушень фінансово-бюджетної та госпо-

дарської дисципліни, що призвели до збитків у сумі

134,4 млн грн. (це удвічі більше, ніж у І півріччі минуло-

го року). При цьому відшкодовано 20,2 млн грн., (торік

-9,9 млн), до правоохоронних органів передано матер-

іали 88 аудитів на суму втрат та збитків понад 122 млн

грн. [2]. Як випливає із співвідношення суми виявлених

збитків і відшкодування, при реалізації управлінських

повноважень органам виконавчої влади, в управлінні

яких знаходяться державні підприємства, слід приділя-

ти більше уваги попередженню порушень та поточному

моніторингу, оскільки реальне відшкодування становить

значно меншу суму, ніж фактичні збитки.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Державні комерційні підприємства воєнної промис-

ловості, які раніше належали до єдиного ОПК опинили-

ся у різній відомчій підпорядкованості і мають різні

форми власності, що виключає їх загальну керованість

державою і вимагає розробки дієвих механізмів дер-

жавно-приватного партнерства у галузі воєнної промис-

ловості.

Створення Державного концерну "Укроборонпром"

не вирішує проблем оборонної галузі, яка потребує оп-

тимізації її державного сектору та прийняття держав-

ної програми розвитку підприємств, які залишаться в

державній власності, в якій слід передбачити проведен-

ня модернізації виробництва, державного або держав-

но-приватного інвестування у наукові розробки та впро-

вадження новітніх технологій, встановлення раціональ-

ної структури управління державними комерційними і

казенними підприємствами, встановлення у законо-

давстві ефективних механізмів реалізації організацій-

них та контрольних повноважень Кабінету Міністрів

України та уповноважених органів виконавчої влади

щодо управління підприємствами, розроблення і затвер-

дження регламенту взаємовідносин органів виконавчої

влади щодо управління державними комерційними

підприємствами, встановлення порядку конкурсного

відбору та атестації керівників державних підприємств,

передбачити необхідність проходження тестування для

виявлення рівня їх кваліфікації при проходженні кон-

курсу на заміщення відповідної посади та при атестації.

Для уникнення можливих зловживань з боку дер-

жавних господарських об'єднань, в які входять державні

комерційні підприємства, у законодавстві мають бути

передбачені чітко визначені організаційні і правові ме-

ханізми контролю за реалізацією концерном своїх уп-

равлінських повноважень щодо підприємств.

Проте ці заходи неможливо реалізувати в умовах

тіньової економіки та високого рівня корупції в Україні,

тому загальними передумовами реформування управ-

ління державними комерційними підприємствами обо-

ронної галузі слід вважати досягнення позитивних ре-

зультатів у загальному реформуванні економічної сис-

теми та істотне зниження рівня корупції.

Перспективними напрямами подальших досліджень

у сфері управління державними підприємствами ОПК є

механізми державно-приватного партнерства та інтег-

ративні процеси в управлінні державними комерційни-

ми і казенними підприємствами ОПК.
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