відсутній. Тому в залежності від цілей транснаціональної корпорації в
середньо- та довгостроковому періоді, ринкової кон’юнктури,
фінансового стану компанії чи групи компаній та інших факторів,
фінансово-економічна служба має впроваджувати відповідний метод
формування трансфертних цін чи розробляти власний, що адаптований
під певні умови та враховує проведені дослідження.
1.Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебник. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 1071с. 2.Дзюба П. Трансфертне ціноутворення:
економічний зміст і специфіка [Текст] // Економіка України. – 2006. – № 1. –
С.14-22. 3.Шевчук К. Застосування трансфертного ціноутворення для
оцінювання діяльності центрів відповідальності: [Електронний ресурс].
URL:http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2010_28/Shevchuk. pdf
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УЧАСТЬ УКРАЇНИ У АНТИДЕМПІНГОВИХ РОЗСЛІДУВАННЯХ
Актуальність теми визначається тим, що антидемпінгова практика в
Україні проводиться не так давно – з 2000 року – і ні господарюючі
суб’єкти, ні державні органи управління зовнішньоторговельною
політикою ще не в змозі фактично захищатися від недобросовісної
конкуренції
з
боку
іноземних
імпортерів.
Лібералізація
зовнішньоторговельних відносин України разом із участю країни в СОТ
породжує ряд проблем для вітчизняних виробників, що пов’язані із
недостатнім захистом їхніх інтересів, як на зовнішньоторговельній арені,
так і на внутрішньому ринку з боку держави [1].
Протягом останніх років кількість антидемпінгових справ зростає. Так
за станом на січень 2010 року в Україні антидемпінгові заходи
застосовуються у відношенні 15 видів увезеної продукції, за трьома
проводяться розслідування, за чотирма справами призначені перегляди. У
період з 2005 року по 2010 рік кількість видів продукції, до яких
застосовувалися антидемпінгові заходи, коливалося від п'яти до восьми.
Відносно українських товарів на сьогоднішній день антидемпінгові
заходи застосовуються за 34-ма видами продукції [2].
Найбільш голосними антидемпінговими розслідуваннями за участю
України за останній період були:
- антидемпінгове розслідування щодо імпорту лимонної кислоти з
Китаю в Україну;
- спеціальне розслідування щодо імпорту шприців з голками чи без
голок з пластмасових матеріалів в Україну походженням з Російської
Федерації, Словацької Республіки, Королівства Бельгії, Ірландії,
Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччина та Королівства
Іспанія;
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- антидемпінгове розслідування імпорту м'яса птиці зі США та
Бразилії;
антидемпінгове розслідування імпорту амічної селітри з Росії[3].

Ефективна реалізація національної митної політики є важливим
фактором, що дозволяє державі забезпечувати наповнення державного
бюджету, стабільність і розвиток національної економіки та внутрішнього
ринку від впливу негативних зовнішніх факторів. Керівництвом держави
неодноразово приймалися заходи щодо підвищення ефективності роботи
митних органів та митно-тарифного регулювання. Це стосувалося,
зокрема, внесення змін до Митного тарифу з метою оптимізації структури
тарифного регулювання, реформування організації здійснення митного
контролю та митного оформлення на зразок застосування системи «Єдине
вікно» тощо. Важливість підвищення ефективності проведення митної
політики може засвідчити факт, що Держмитслужба України щороку
збільшує надходження до Держбюджету [4].
1. Сяба О.С. проблемні питання антидемпінгового регулювання в україні
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/
knp/159/knp159_101-103.pdf 2. Наталія Микольська, Анжела Махінова. Роль
юридичного радника в торговельних розслідуваннях. Юридична газета № 14 від 6
квітня 2010р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kisilandpartners.com/
ukr/knowledge/articles/578/ 3. Публікація 17 березня 2009 року. Україна почала
антидемпінгове розслідування імпорту м’яса птиці із США та Бразилії
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://newsru.ua/finance/17mar2009
/anti.html 4. Петрова Г. Є. Економічна безпека в зовнішній торгівлі України на
сучасному етапі // Економіка та держава. – 2007. – №1.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ МИТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ
Митна справа не є незмінним явищем і знаходиться у постійному
розвитку. Нинішнього вигляду вона набула в результаті тривалого
історичного розвитку від суто тривіальних форм до складної за
структурою митної системи. Із соціально-економічним розвитком
суспільства, розширенням міждержавних зв’язків ускладнювалися і
державні завдання у сфері митної справи. Відповідно, змінювалися
пріоритети і засоби здійснення митної політики держави.
Митна служба України створювалася на базі 25 митниць і 49 митних
постів, які діяли на території України в часи колишнього Радянського
Союзу. За час, що минув, побудовано розгалужену митну інфраструктуру,
яка налічує 10 регіональних митниць, 41 митницю, 2 спеціалізовані митні
управління, 3 навчальні заклади – Академію митної служби в
Дніпропетровську і два навчальних центри підвищення кваліфікації – у
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