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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
ПРОМИСЛОВИХ КОРПОРАЦІЙ В УКРАЇНІ:
ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ
Вступ. Машинобудування є однією з базових галузей промислового комплексу України, від рівня розвитку
якої залежать технологічне оновлення та високоефективне
функціонування інших галузей національного господарства. Розвиток акціонерної форми господарювання та формування корпоративного сектора з початку 90-х рр. ХХ ст.
збумовив появу нових можливостей для машинобудівних
підприємств у створенні оптимальної системи організації
великомасштабного виробництва, забезпечення конкурентної боротьби на внутрішніх та зовнішніх ринках шляхом
активізації інвестиційно-інноваційної діяльності, мобілізації
внутрішніх резервів та зниження виробничих витрат. Однак нестабільність зовнішнього середовища та недосконалість законодавчої бази значною мірою стримують формування ефективного організаційно-економічного механізму, який сприяв би підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних машинобудівних підприємств. Особливо актуально ці питання постають в умовах постійного ускладнення економічного середовища та на фоні глобалізації світових ринків. Це визначає об’єктивну необхідність
удосконалення існуючих та створення нових науково-методичних підходів до організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій з одночасним узагальненням
та систематизацією теоретико-методологічних аспектів їх
структурної трансформації як засобу активізації процесів
концентрації ресурсів та їх оптимального використання у
виробничій, інвестиційній та інноваційній діяльності.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання теорії, методології та практики організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій досліджувалися у працях зарубіжних і вітчизняних вчених: І. Ансоффа, П. Друкера,
П. Самуєльсона, М. Портера, О.І. Амоші, В.Н. Амітана,
М.Г. Білопольського, С.В. Богачова, І.П. Булєєва, В.М. Геєця, М.І. Долішнього, Ф.Ю. Поклонського, М.Д. Прокопенка, Л.А. Савельєва, І.Л. Сазонця. Незважаючи на велике різноманіття порушених наукових проблем та глибину їх дослідження, у сучасній економічній науці окремі
їх аспекти залишаються недостатньо розв’язаними. Так,
існуючі методи потребують адаптації до сучасних умов
реформування системи державного управління відповідно до європейських демократичних принципів, зокрема
в напрямі вдосконалення управління економічним і структурним розвитком корпорацій, діючих у машинобудівній
галузі, та посилення їх ролі у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України.
Мета статті полягає в розробці методичних підходів
та практичних рекомендацій щодо вдосконалення організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій, що функціонують у машинобудівній галузі.

Виклад основного матеріалу. Розвиток корпоративного сектору в Україні відбувався в умовах механічного
перенесення форм ринкових відносин, які сформувалися
на західних зразках форм власності, на адміністративнопланову та одержавлену економіку, яка не досягала повного розвитку товарно-грошових та ринкових відносин [4].
Це спричинило значні труднощі в адаптації західної моделі
ринкових відносин в українських умовах господарювання.
Приватизаційні процеси як основа формування корпоративного сектора супроводжувались трансформацією цілої
низки питань управління й економічного, і правового характеру унаслідок чого в Україні поступово було сформовано систему корпоративних відносин [2, с. 32].
За даними Державного комітету статистики в України кількість суб’єктів господарювання акціонерної форми власності за останні роки мала тенденцію до скорочення. Так, з 2002 до 2008 рр. їх кількість зменшилась на
12% та склала 31100 одиниць. При цьому відбувалось скорочення й відкритих, і закритих акціонерних товариств [7].
Це пояснюється тим, що якщо за період 1992 — 2002 рр.
кількість підприємств колективної форми власності зростала внаслідок процесів приватизації та корпоратизації,
то, починаючи з 2002 — 2003 рр., розпочався новий етап
перерозподілу власності шляхом реорганізації акціонерних товариств [1, с. 56; 5, с. 191]. Їх кількість зменшувалась
через банкрутства та укрупнення підприємств (насамперед, шляхом викупу контрольних пакетів акцій більш потужними корпораціями).
Інноваційна активність галузей промисловості України в розрізі технологічних традицій за останні роки майже не змінилася. Однак слід відзначити інноваційну активність металургії та обробки металу в секторі низьких
технологій. Водночас незадовільною слід вважати тенденцію стабільної кількості підприємств машинобудування,
що займаються інноваційної діяльністю, оскільки ця галузь є основою в секторі високих технологій і своїм постійним зростанням має забезпечувати інноваційний розвиток економіки країни [7].
Одним з основних чинників, які стримують інноваційну діяльність у промисловому комплексі, є фізичний
знос і матеріальне старіння виробничих фондів. Ще в
1996 р. аналітики оцінювали таку ситуацію як катастрофічну (на кінець 1996 р. знос у промисловості складав 57,8%
[3, с. 47]. Вивчення статистичних даних дозволяють зробити висновок, що й через 13 років ситуація практично
не змінилась: на кінець 2009 р. знос у промисловості склав
56%. Виявлені тенденції свідчить про гальмування технологічного розвитку галузей промисловості України та
спад інноваційної активності, що не відповідає головним
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Рис. 1. Організаційно-економічний механізм розвитку промислової корпорації в умовах структурної
трансформації (машинобудівна галузь)
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якісним рисам майбутньої моделі промислового комплексу, основними з яких є динамізм, інноваційність та конкурентоспроможність виробництва [6, с. 9]. Це вимагає
якнайшвидшого пошуку шляхів подолання проблем, які
стримують розвиток промислового комплексу України.
Зарубіжний досвід свідчить про те, що критеріальною ознакою технологічного розвитку економіки є зростання в загальному обсязі реалізованої продукції частки
інноваційно-інвестиційного сектору, а насамперед машинобудування. Ефективність функціонування машинобудівних корпорацій є одним з визначальних чинників, який
істотно впливає на рівень конкурентоспроможності, продуктивності праці, темпи й напрями науково-технічного
прогресу в інших базових галузях економіки.
Сталий організаційно-економічний розвиток промислових корпорацій в умовах структурної трансформації
можливий при формуванні відповідного механізму, який
забезпечує передачу дії від рушійних сил (зовнішніх і
внутрішніх чинників, причин) до внутрішніх і зовнішніх
елементів промислової корпорації та обумовлює перетворення її організаційної структури, якісних і кількісних
характеристик економічної діяльності (рис. 1).
Головною метою такого механізму визначено підвищення ефективності машинобудівного виробництва. При
цьому передбачається максимізація прибутку, зростання продуктивності й рентабельності виробництва.
Після обґрунтування вибору типу, територіального
рівня й методу структурного розвитку промислової корпорації фахівцями розробляється внутрішньокорпоративна цільова програма її організаційно-економічного розвитку. Внутрішньокорпоративна цільова програма є сукупністю основних принципів, критеріїв і методів організації діяльності трансформованої промислової корпорації, а також стратегічних цілей і завдань, що забезпечують стійкий та ефективний її розвиток з позицій довгострокової перспективи. Внутрішньокорпоративна цільова
програма має бути чітко проробленою, реально здійснюваною і не знижувати результативності організаційно-економічного розвитку промислової корпорації. Функціональна частина програми повинна включати розробку
індивідуальної стратегічної корпоративної політики, а також підготовку комплексу організаційних процедур, спрямованих на забезпечення реалізації конкретних цілей промислової корпорації й поліпшення стану корпоративного середовища в цілому, що можливо шляхом реалізації
нижченаведених заходів:
— формування й реалізація чітко вираженої стратегії управління, спрямованої на зростання капіталізації
промислової корпорації;
— формування ефективної організаційної структури, побудованої на основі принципів стратегічного корпоративного управління;
— проведення повноцінного й регулярного контролю
внутрішньокорпоративного менеджменту з метою забезпечення організаційної й фінансової прозорості діяльності
всіх структурних елементів корпоративного утворення;
— створення додаткових спеціалізованих контрольних
підрозділів (відділи внутрішнього аудиту, контролю проведення угод, комітети з роботи з акціонерами, відносин з
органами влади й місцевого самоврядування);

— забезпечення балансу внутрішньокорпоративної
правової й нормативної документації (чітке розмежування повноважень, компетенцій зборів акціонерів, ради директорів, виконавчих органів, забезпечення широкої
інформованості працівників про прийняття управлінських рішень);
— вироблення чіткої дивідендної політики в рамках
загальної стратегії підприємства (гарантія стабільних виплат дивідендів, забезпечення привабливості акцій для міноритарних акціонерів, перешкоджання можливості спекулятивного продажу акцій);
— формування корпоративної культури (розробка
внутрішньокорпоративного кодексу управління).
Усю сукупність заходів та очікуваних ефектів від
структурної трансформації промислової корпорації доцільно виділити у чотири основні блоки: організаційний,
економічний, соціальний, екологічний.
В організаційному блоці мають бути визначені пріоритети організаційного розвитку, зокрема можливості та
перспективи побудови завершеного технологічного ланцюга виробництва машинобудівної продукції, та основні
принципи взаємодії структурних одиниць. Основними
перевагами успішного функціонування структурних одиниць промислової корпорації є підвищена відповідальність за одержання прибутку, більш сильна орієнтація на ринок, швидке прийняття рішень, краща маневреність матеріальних, фінансових і матеріальних ресурсів.
При цьому вибір ступеня автономності функціонування
структурних одиниць визначається ступенем важливості
їх цільової орієнтації для всієї корпорації.
Економічний блок включає основні показники, які характеризують ефективність реалізації трансформаційних
процесів, а саме: рентабельність власного капіталу, коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт ліквідності, чистий
прибуток на акцію, коефіцієнт виплати дивідендів, коефіцієнт
акцій, прибутковість продажів, ризики фінансових вкладень,
обсяг реалізації продукції, продуктивність праці.
На державному й регіональному рівнях ці економічні ефекти трансформуються в обсяги податкових
надходжень до бюджетів різних рівнів. У результаті цього
бюджетна ефективність структурної трансформації промислових корпорацій для держави й регіону буде вимірюватися такими показниками:
— збільшення обсягу податку на додану вартість
(ПДВ) за рахунок зростання сукупного обороту корпорацій;
— одержання додаткового прибутку та відповідно
податку на прибуток;
— реструктуризація заборгованості бюджетам всіх
рівнів і регулярне виконання поточних платежів;
— виплати дивідендів державі (для корпорацій із державною участю).
Водночас є можливість виникнення серйозних проблем, пов’язаних з укрупненням промислових корпорацій, нерозв’язаність яких може призвести до необоротних негативних соціально-економічних наслідків для регіону. До основних економічних проблем, пов’язаних зі
структурною трансформацією промислових корпорацій,
можна віднести погрозу монополізації, надмірний вплив
великих корпорацій на органи влади, що призводить до
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зрощення влади та капіталу, вимивання капіталу з регіонів та його концентрація у столиці України — центрі зосередження державної влади та капіталу.
Економічний блок охоплює такі основні напрями
організаційно-економічного розвитку промислових корпорацій в умовах їх структурної трансформації, як розвиток наукоємних виробництв, застосування ресурсозберігаючих технологій, підвищення якості продукції та послуг,
оновлення виробничих потужностей, перелив капіталів в
інвестиційно привабливі сфери господарювання.
У соціальному блоці основними критеріями ефективності структурної трансформації корпорацій постають
зростання рівня заробітної плати робітників та забезпечення їх соціального захисту, створення корпораційних університетів, підвищення соціальної відповідальності.
Особливе значення для промислових корпорацій,
що функціонують в машинобудівної галузі, має розвиток освіти. В останні роки корпорації зіткнулися з недостачею кваліфікованих кадрів масових професій. Це
спричинив розвал системи профтехоосвіти, старіння
технічної бази вищих навчальних закладів, розрив між
фактично сформованою якістю масової загальноосвітньої та загальнокультурної підготовки та рівнем, необхідним для освоєння професійних знань, адекватних вимогам сучасної економіки.
У цьому аспекті для корпорацій машинобудівної
галузі представляється доцільним застосування досвіду
США в створенні корпораційних університетів. У США
тільки за період 1998 — 2002 рр. їх кількість зросла з 400 до
1600. Половина цих університетів перетворилася на центри прибутку, які надають платні послуги з навчання
фахівців малих і середніх фірм-партнерів, а також покупців
складної техніки. За даними Бюро цензів, загальні витрати
на освіту та навчання в США є другими за значенням
після охорони здоров’я стаття видатків. Корпорації витрачають на навчання свого персоналу понад 65 млрд. дол.
на рік. Професійна освіта в США стала однією з найбільш
рентабельних галузей економіки.
Екологічний блок має відображати, наскільки ефективно трансформована корпорація розв’язує питання
підвищення екологічної безпеки машинобудівного виробництва. Актуальність цієї проблеми зумовлена тим, що
стан промислових регіонів України, Донецького, Луганського та Дніпропетровського зокрема, на сьогодні оцінюється як досить несприятливий внаслідок високого ступеня концентрації металургійного, вуглевидобувного,
машинобудівного, хімічного виробництва та виробництва коксу і продуктів нафтопереробки.
Розвиток маловідхідних (безвідхідних) технологій зумовлює структурну трансформацію промислових корпорацій в напрямі переходу від спеціалізації корпорацій
в рамках однієї галузі до формування інтегрованих корпоративних структур, які охоплюють весь технологічний
ланцюг від видобутку сировини до виробництва кінцевого продукту. Ці структурні утворення мають гнучкість
та здатність до швидкої технологічної та організаційної
перебудови, утилізації всіх видів відходів, у тому числі й
самої кінцевої продукції після завершення її життєвого
циклу. Слід зауважити, що оскільки результатом структурної трансформації корпорацій, окрім іншого, є й оновЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

лення виробничих потужностей, то, як правило, позитивний екологічний ефект виникає автоматично, оскільки в корпорації працює нове й сучасне обладнання. Тобто капіталовкладення у більш високі технології можуть
кваліфікуватися як інвестиції в охорону навколишнього
середовища.
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок
про те, що при створенні необхідних організаційно-економічних умов процеси структурної трансформації машинобудівних корпорацій у промисловому комплексі
активно сприятимуть таким факторам:
— концентрації грошових, матеріальних, науковотехнічних, трудових, інформаційних ресурсів, необхідних
для закріплення тенденції економічного зростання та
збільшення інвестицій у науково-технічний розвиток промисловості;
— взаємодії промислового, фінансового та інтелектуального капіталу;
— формуванню ефективного механізму самофінансування, нарощування інвестиційних ресурсів для високоефективних виробництв;
— підвищенню економічної стабільності учасників
структурної трансформації;
— покращанню кредитного обслуговування товариств, які входять до складу інтегрованої корпоративної
структури, через надання кредитів під більш низькі порівняно з ринковими відсотки, можливість продовження
строку повернення кредиту, участь банку в проектному
фінансуванні, розміщенні облігацій та акцій;
— можливості за рахунок високої концентрації капіталу реалізовувати науково-технічні розробки, створювати найбільш складні технічні і технологічні системи;
— можливості формування міжрегіональних коопераційних зв’язків на основі створення міжрегіональних
та міжгалузевих інтегрованих корпоративних систем.
Запропоновані рекомендації щодо забезпечення
умов ефективної структурної трансформації корпорацій, що функціонують в машинобудівний галузі, та
посилення їх ролі в розвитку промислового комплексу
сприятимуть ефективній реалізації завдань, що визначені в основних програмних документах держави. Проведене дослідження доводить, що на сьогодні є всі умови для поєднання накопиченого наукового, практичного досвіду та усвідомлення доцільності структурної
трансформації діючих промислових корпорацій як рушійної сили в забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку України.
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аспект
У статті розглядається організаційно-економічний
механізм розвитку машинобудівних корпорацій та їх роль
у вирішенні стратегічних завдань промислового комплексу України в умовах ускладнення зовнішнього середовища. Запропоновані рекомендації щодо забезпечення умов
ефективної структурної трансформації корпорацій, що
функціонують в машинобудівний галузі.
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В статье рассматривается организационно-экономический механизм развития машиностроительных корпораций и их роль в решении стратегических задач промышленного комплекса Украины в условиях усложнения внешней среды. Предложены рекомендации относительно
обеспечения условий эффективной структурной трансформации корпораций, функционирующих в машиностроительный отрасли.
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РОЗВИТОК ЛІЦЕНЗУВАННЯ У СФЕРІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
СОЦІАЛЬНО-НЕБЕЗПЕЧНИМИ ТОВАРАМИ
З формуванням основ ринкових відносин в Україні
щорічно зростає кількість суб’єктів, які здійснюють підприємницьку діяльність, що підлягає ліцензуванню, зокрема роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, ветеринарними медикаментами і препаратами,
пестицидами й агрохімікатами, лікарськими засобами тощо.
Так, відповідно до ст. 9 Закону України «Про ліцензування
певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 № 1775III ліцензуванню підлягає майже 70 видів господарської діяльності, серед яких найбільш поширеним, економічно вагомим та соціально значущим видом є роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Теоретико-методичні та нормативно-правові аспекти становлення й розвитку ліцензування різноманітних
видів господарської діяльності в Україні досліджували такі
економісти, як О. Кармазіна, В. Лаврєнов, В. Мосейчук
[1; 2; 3] та деякі інші. Проте в літературних джерелах не
знайшли широкого висвітлення саме проблемні питання
щодо ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.
Наукова актуальність проблеми, її недосконала розробка та соціально-економічна значимість зумовили необхідність та зміст цього дослідження.
Метою статті є обґрунтування необхідності захисту
прав, законних інтересів, життя і здоров’я громадян, забезпечення безпеки держави шляхом удосконалення
ліцензування торгівлі соціально-небезпечними товарами.
Торговельна діяльність специфічними товарами завжди і в усіх країнах була ліцензованим видом діяльності. У
кожній країні особливості торговельної діяльності зумовлюють різноманітні фактори: економічна ситуація в державі,
формування нових видів економічних взаємовідносин між
суб’єктами господарювання, податкова політика, зміна потреб і поведінки покупців, розвиток нових форм торгівлі
тощо. Торгівля — це свого роду каталізатор змін, що відбуваються у виробництві та споживанні в умовах ринку.
На жаль, алкоголь багато хто вважає засобом, що найкраще примірює людину з дійсністю. I щоб при постійному попиті уникнути зловживань при продажі «популярних» напоїв, держава працює в напрямі впорядкування
вимог щодо ліцензування роздрібної торгівлі соціальнонебезпечними товарами: заборона продажу алкогольних
напоїв за цінами, нижче мінімальних, наявність торгівельної площі не менше 20 м2, обов’язково обладнаної електронними контрольно-касовими апаратами (ЕККА) тощо.
Розвиток підприємницької діяльності в будь-якій сфері,
і особливо у сфері роздрібної торгівлі, значною мірою зумовлюється заходами державної політики щодо її регулювання. Визначальними серед них є законодавчі та нормативно-правові акти, бо вони «програмують» конкретні дії бізнесу
в цій сфері, його соціальну відповідальність (або безвідповідальність) та економічну ефективність комерційної діяльності суб’єктів господарювання.
Економічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

Основним нормативно-правовим актом, що регулює
питання ліцензування торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, є Закон України «Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів»
від 19.12.95 р. № 481 [4]. Ст. 15 цього Закону визначає, що
імпорт, експорт, оптова та роздрібна торгівля алкогольними
напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися
суб’єктами підприємницької діяльності (надалі — СПД) всіх
форм власності за наявності ліцензій (причому отримання
ліцензії аж ніяк не пов’язано з тим, за якою системою оподаткування працює юридична або фізична особа). Ліцензія —
це документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата (отримувача ліцензії) на впровадження зазначеного в
ньому виду господарської діяльності протягом визначеного
строку за умови виконання ліцензійних умов [4].
Порядок ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами протягом останніх п’яти років зазнавав постійних i безсистемних змін.
Особливостями ліцензування роздрібної торгівлі
соціально небезпечними товарами є:
• об’єктом ліцензування є не вид господарської діяльності, а місце торгівлі;
• термін дії ліцензії становить рік;
• плата за ліцензію, яка має фіскальний характер,
вноситься щоквартально;
• видані ліцензії підлягають реєстрації в органах державної податкової служби, а в сільській місцевості — також і в органах місцевого самоврядування.
Станом на 01.01.2009 р. в Луганській області діяло
7430 ліцензій, з них на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями — 3640, тютюновими виробами — 3790
ліцензій (рис. 2. 1).
Плата за ліцензію протягом останніх років часто
змінювалася. За період з 2001 до 2010 рр. на алкоголь вона
зросла у містах з 1700 грн. до 8000 грн., тобто майже у 5
разів, а на тютюнові вироби — зросла з 850 грн. до 2000
грн., тобто 2,5 рази (табл. 2.1).
Слід відзначити, що вартість ліцензії на здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями у містах у 16 разів
більше вартості ліцензій у селах, а тютюновими виробами —
у 8 разів. Через те, що плата за ліцензію відноситься на вартість
товарів, тому в селах вони коштують дешевше, що сприяє ще
більшій деградації та вимиранню сільського населення.
З метою посилення ефективності реалізації державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
збільшення надходжень у державний бюджет Президентом України був виданий Указ [5], яким зобов’язано внесення відповідних змін у діюче законодавство з метою вдосконалення порядку видачі, призупинення, анулювання
ліцензій на виробництво, оптову й роздрібну торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами.
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Рис. 2. 1. Динаміка кількості виданих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями
та тютюновими виробами за період 2005 — 2008 рр.
(за даними регіонального управління Департаменту САТ ДПА України в Луганській області )
Таблиця 2. 1
Фінансові умови для отримання ліцензії СПД України в 2001 — 2010 рр.
Роки

Умови

2001 – 2002

У містах: на алкогольні напої – 1700 грн., тютюнові вироби – 850 грн.,
у селах: на алкогольні н апої – 340 грн., тютюнові вироби – 170 грн.
З 01.06.03 р. у містах на алкогольні напої 4000 грн., тютюнові вироби – 2000 грн.,
у селах – 500 грн. і 250 грн. відповідно

2003
2004

У містах на алкогольні напої – 4000 грн., тютюнові вироби – 2000 грн.
у селах – 500 грн. і 250 грн. відповідно

2005 – 2010

З 01.04.05 р. у містах на алкогольні напої – 8000 грн. на кожний ЕККА,
у містах і селах на тютюнові вироби та у селах на алкогольні напої не змінилося

Так, контроль за додержанням СПД вимог законодавства, що є обов’язковими при оптовій та роздрібній торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами, здійснює
Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України (далі — Департамент САТ ДПА
України). Результати перевірок СПД регіональним управлінням Департаменту САТ ДПА України в Луганській області
за останні 2 роки представлено у таблиці 2.2.
Динаміка застосування фінансових санкцій та вилучення у СПД алкогольних напоїв та тютюнових виробів за
торгівлю без наявності відповідної ліцензії представлено
на рисунку 2.2.
Як бачимо, питання державного регулювання ринку
алкоголю та тютюну є вкрай актуальними, вони пов’язані,
у першу чергу, з його значним нелегальним виробництвом і обігом, а відтак — втратою державним бюджетом
України мільярдів гривень. Так, Постановою Кабінету
Міністрів України зі змінами від 23 грудня 2009 р. № 1428 [6]
встановлено мінімальні ціни на деякі види алкогольної продукції вітчизняного виробництва, що не суперечить міжнародній практиці і передусім — вимогам СОТ.

На сьогоднішній день мінімальні роздрібні ціни на
горілку і лікеро-горілчані вироби в перерахунку на
100 %-ий спирт приведені в таблиці 2.3.
Нескладні підрахунки показують, що пляшка горілки (0,5 л) в системі роздрібної торгівлі не може коштувати
дешевше 17,96 грн. (89,8 грн. х 40% : 100% х 0,5 л). Відмова
від неякісного, фальсифікованого товару — це одна з головних умов збереження свого життя й здоров’я.
Плата за ліцензію є податковими надходженнями.
За даними Луганської облдержадміністрації в місцеві
бюджети області в 2008 р. її надійшло в розмірі
25.293.750 грн. Держава зацікавлена в наповненні бюджету, але непродумані дії щодо збільшення вартості ліцензій
не дають очікуваного ефекту. Так, до підвищення плати
за ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем у 2004 р. до
бюджету України надійшло 280 млн. грн., а при зростанні
вартості ліцензії вдвічі в 2005 р. — тільки 390 млн. грн. при
запланованих ДПА України 470 млн. грн. [7].
Пояснення ситуації таке: після введення нових правил
більш, ніж 10 тис. роздрібних підприємств або припинили
свою комерційну діяльність, або пішли в тінь. Знижуючи
вартість ліцензій, держава зможе зменшити кількість фаль-
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Таблиця 2.2
Порівняльний аналіз результатів перевірок СПД в Луганській області за 2007 — 2008 рр.

Показники

2007 р.

2008 р.

Абсолютне
відхилення

Кількість пере вірених СПД, усього:
в т.ч. оптові;

286
26

215
26

-71
-

Кількість СПД, у яких встановлені порушення.

166

183

17

Кількість встановлених порушень, усього:

204

223

19

в т.ч.: - відсутність ліцензій;

124

121

-3

– здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями через
ЕККА, не внесеного до ліцензії;

9

4

-5

– здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами за
цінами, вище встановлених максимально роздрібних цін;

49

41

-8

– здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями за
цінами, нижче встановлених мінімальних роздрібних цін;

-

27

27

9

7

-2

7

16

9

1

0

-1

14
29,5

12
45,2

-2
15,7

87

133

46

№
п/п
1.
2.
3.

– продаж алкогольних напоїв на розлив;
– зберігання, транспортування, реалізація фальсифікованої
алкогольної й тютюнової продукції, без марок акцизного збору
встановленого зразка або з фальшивими марками;
– зберігання алкогольної та тютюнової продукції в місцях
зберігання, не внесених до Єдиного реєстру;
4.

– порушення статті 15-3 Закону № 481.
За стосовано адміністративних штрафів, тис. грн.:
– передано матеріалів уповноваженим орган ам для складання
протоколів про адміністративні порушення.
700
600

застосовано
фінансових санкцій,
тис. грн.
вилучено
алкогольних напоїв,
тис. грн.
вилучено тютюнових
виробів, тис. грн.

тис. грн.

500
400
300
200
100
0
2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

Рис. 2.2. Динаміка застосування фінансових санкцій та вилучення у СПД Луганської області
алкогольних напоїв та тютюнових виробів за 2005 — 2008 рр.
сифікату, а також зменшити тиск на підприємців, що сприятиме зниженню цін у роздрібній торговій мережі.
Слід відзначити, що найбільшдієвим інструментом впливу на лікеро-горілчану галузь є ставка акцизного збору, аніж
вартість ліцензії. Відтак, плату за ліцензію не можна розглядаЕкономічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010

ти як бюджетоформуючу статтю і прирівнювати до фіскального навантаження. Її розмір у всьому світі відображає лише
«технічні затрати» на видачу ліцензій. За оцінками спеціалістів,
собівартість ліцензії в Україні в середньому складає приблизно 340 грн. на одного суб’єкта [3]. Поетапне зниження її вар-
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Таблиця 2.3
Розмір мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв
вітчизняного виробництва
Мінімальна ціна за 1 літр 100-відсоткового
спирту, грн.
оптово-відпускна
роздрібна
68,05
89,8

Опис товару
Горілка та лікеро-горілчані вироби
Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом
перегонки виноградного вина або вича вок винограду:
коньяк три зірочки
коньяк чотири зірочки
коньяк п'я ть зірочок
інші спиртові дистиляти та спиртні напої

тості та перетворення ліцензії з інструменту фіскального тиску в суто дозвільний документ — одна з умов згоди по СОТ.
За більшістю умов ліцензування Україна має більш
жорсткі вимоги, ніж інші країни, але тільки цим всі проблеми не вирішуються. Чинні правові акти з ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами не завжди відповідають вимогам часу:
деякі — випереджають час, інші ж — навпаки, гальмують
розвиток ліцензійної діяльності в Україні.
Для впорядкування ситуації на ринку алкоголю й тютюну, урегулювання порядку ліцензування роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробам украй необхідно привести їх у відповідність до Закону № 481 [4].
За підсумками дослідження пропонуємо внести такі
зміни в чинне законодавство:
1) визначити, що ліцензія вважається недійсною у
випадку несвоєчасної сплати чергового платежу й невнесення чергової помітки до ліцензії;
2) чітко і прозоро визначити та закріпити підстави, за
якими орган ліцензування може відмовити у видачі ліцензії;
3) передбачити застосування фінансових санкцій за
відсутність супровідних документів (сертифікатів відповідності, посвідчення якості продукції й товарно-транспортних накладних) на алкогольні напої й тютюнові вироби;
4) збільшити суми фінансових санкцій до суб’єктів
підприємницької діяльності, що здійснюють оптову й роздрібну торгівлю фальсифікованими алкогольними напоями порівняно з вартістю ліцензій;
5) установити розмір фінансової санкції за торгівлю
алкогольними напоями та тютюновими виробами без
наявності відповідної ліцензії в розмірі плати за ліцензії на
право роздрібної торгівлі алкогольними напоями в містах
(тобто 8000 гривень), тютюновими виробами — 2000 грн.
замість існуючої 1700 грн.
6) передбачити фінансову відповідальність у випадку неподання (або несвоєчасного подання) звітів про обсяги реалізації продукції.
Вважаємо, що більшість проблемних питань з ліцензування соціально-небезпечних товарів у найближчий час
будуть урегульовані, а державна політика буде спрямована на зміцнення економіки України.
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