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▪ зменшенні ризику; 
▪ покращенні атмосфери в колективі. 
Назагал система управління лояльності персоналу дає змогу 

оцінювати задоволеність співробітників змістом посадових обов’язків і 
умовами праці, визначати рівень ефективності роботи колективу під-
приємства, загалом, виявляти міру лояльності персоналу до системи 
матеріального і нематеріального заохочення роботи, отримувати дані 
про імідж підприємства в очах працівників, а також виявляти задоволе-
ність співробітників стосунками в колективі. І які б методи мотивації, 
стимулювання, підвищення лояльності або задоволеності керівник не 
обрав, він не повинен забувати про те, що саме лояльні співробітники, 
які відчувають, що їх цінують, впевнені в собі і своїх здібностях, 
можуть гарантувати стабільний розвиток підприємству.  
 
 
 

Є. Ханов  
Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. Р.З. Берлінг 

 
АДМІНІСТРУВАННЯ МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Серед головних причин і чинників, що спонукають поглиблення 

участі економіки України в міжнародному поділі праці, до органічного 
залучення її  господарства в сучасні цивілізаційні процеси, можна 
відзначити, насамперед, високу питому вагу експорту у валовому 
національному продукті. Доволі характерним  є те, що третина 
національного виробництва України опосередкована дією зовнішніх 
економічних зв’язків. За останні роки в економіці і митній політиці 
України відбулися зміни, зумовлені досягненням Україною політичної 
та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально 
орієнтованої ринкової економіки. На сучасному етапі розвитку економі-
ки України проведення ефективної митної політики є одним з основних 
засобів регулювання зовнішньоекономічної діяльності з огляду на 
важливість інтеграції у світовий торговельний простір. Сьогодні вже 
проведено повну лібералізацію експортної діяльності. Введені гуманні 
правила для залучення іноземних інвестицій в економіку. Діє гнучка 
система захисту внутрішнього ринку, сформована по загальносвітових 
стандартах (тарифне і нетарифне регулювання імпорту). Закладено 
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правову основу двостороннього і багатостороннього економічного 
співробітництва (з цією метою підписано більше 70 міжнародних 
договорів різного характеру). Проводиться активна робота з входження 
України у ВТО і приєднання до регіональних, насамперед, європейських 
структур. Крім того, на етапі трансформування економічних відносин 
домінує фіскальна функція митних платежів, але у міру формування 
ринкової моделі господарювання митні платежі стають важливим 
фінансовим інструментом регулювання економіки.  

Щодо регулювання суті поняття мита, то зазначимо, що це 
податок на товари та інші предмети, що переміщуються через митний 
кордон. Суб’єктами сплати мита є як фізичні, так і юридичні особи під 
час здійснення експортно-імпортних операцій. Об’єктом оподаткування 
є митна вартість товарів або інших предметів, які переміщаються через 
митний кордон України, або їх кількісні показники. 

Аналізуючи проблеми митного оподаткування в Україні, варто 
зазначити, що суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, оцінюючи 
ефективність зовнішньоекономічної операції, необхідно визначити 
загальні витрати на її проведення. Проблемним моментом у цьому про-
цесі  є з’ясування витрат на виконання заходів нетарифного регулюван-
ня, передбачених чинним законодавством України. За оцінками провід-
них експертів у зовнішньоекономічній сфері, на частку цих витрат у 
загальних витратах підприємства на проведення зовнішньоекономічної 
операції припадає близько 10–35 %. Також проблемою залишаються 
технічні та інші спеціальні обмеження, більшість яких не передбачена в 
Митному кодексі України. Як зазначають митні службовці, суб’єкти 
зовнішньоекономічної діяльності не в змозі швидко отримати технічні 
та спеціальні дозвільні документи, що підтверджують відповідність 
встановленим нормам. Існує велика бюрократична тяганина під час 
виконання цих заходів, відсутня необхідна кількість дозвільно-контрольних 
лабораторій. Нетарифні методи в Україні, зазвичай, використовуються 
тимчасово, тому їх нормативно-правовим забезпеченням є не закони, а 
тільки оперативні регулярні інструкції, положення державних органів 
влади. Часта зміна нормативно-правової бази негативно впливає на 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та призводить до неможливості 
стратегічного планування  зовнішньоекономічної діяльності. Також у цих 
випадках порушується основний принцип зовнішньоекономічної діяльності – 
принцип верховенства закону.  
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