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ASSESSMENT OF CUSTOMS REGULATION OF EXPORTQIMPORT ACTIVITY OF ENTERPRISES
IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE CAPACITY'S USING

У статті обгрунтовано актуальність оцінювання митного регулювання експортноQімпортної діяльності
підприємств задля активізації зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, які володіють інноQ
ваційною ємністю. Розглянуто та проаналізовано існуючі підходи до діагностики факторів впливу на зовнішQ
ньоекономічну та митну діяльність. На підставі отриманих результатів обгрунтовано доцільність застосуванQ
ня кореляційноQрегресійного аналізу під час побудови методу оцінювання митного регулювання експортноQ
імпортної діяльності підприємств в умовах використання інноваційної ємності. В межах розробленого методу
запропоновано диференціювати діагностичні цілі залежно від рівня інноваційної ємності підприємства, що
обгрунтовується використанням відмінного інструментарію митного регулювання спонукаючої, стимулююQ
чої та активізуючої дії відповідно. У діагностичних цілях ідентифіковано та надано змістову характеристику
трьом базовим рівням інноваційної ємності підприємства (низькому, середньому та високому рівням). ІдентиQ
фіковано ключові факторні та результуючі показники, що лягли в основу побудови кореляційноQрегресійних
залежностей відображення впливу пріоритетних чинників на сприятливість митного регулювання експортQ
ної та імпортної діяльності підприємств залежно від рівня інноваційної ємності.

In order to determine the favorability of customs regulation of exportQimport activities of enterprises in the
conditions of using innovative capacity in the direction of introduction and commercialization of innovations at foreign
markets, the method of assessment of the instruments introduced by the customs authorities in this field has been
improved. The proposed method is based on the identification of priority diagnostic goals, taking into account the
level of innovative capacity of the enterprise, which is associated with determining the level of incentive, stimulating
and activating effect of customs regulation of exportQimport activities on the processes of introduction and
commercialization of innovations at the foreign markets for the enterprises with the low, medium and high levels of
innovation capacity respectively. In order to quantify the impact of customs instruments on the resultant indicator of
customs regulation of exportQimport activity, a list of representative indicators was determined, which was formed on
the basis of the results of specialized researches and taking into account the indicator content of the internationally
recognized diagnostic methods of customs direction. Later, using correlationQregression analysis, statistically adequate
models of influence of identified factor indicators on the result indicators of enterprises with different levels of innovation
capacity were constructed. Based on the obtained results, it is substantiated that the level of favorability of customs
regulation of imports in the conditions of using the innovative capacity of the enterprise depends on such factors as
average time costs for customs clearance of imported resources used for manufacturing innovative products, average
cash costs for customs clearance of imported resources used for manufacturing innovative products, coefficient of
quality of customs services during importing the resources used for manufacturing innovative products. In turn, the
level of favorability of the customs regulation of export in terms of using the innovative capacity of the enterprise
depends on such factors as average time costs for customs clearance of innovative products intended for export, average
cash costs for customs clearance of innovative products intended for export, coefficient of quality of customs services
during exporting the results of innovation activity.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі одним із ключових завдань на

усіх рівнях є активізація експорту інноваційної про$
дукції, що забезпечуватиме розвиток національної еко$

номіки загалом та її суб'єктів господарювання зокре$
ма. Це завдання є лейтмотивом чинної Експортної стра$
тегії України [1]. Важливу роль у вирішенні цього зав$
дання займає митна служба як ключовий орган держав$
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ної влади, що регулює здійснення експортної діяльності
в країні. Саме від сприятливості політики митних органів
щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а
зокрема експортних та імпортних операцій, залежить
зацікавленість підприємницьких структур у викорис$
танні їхньої інноваційної ємності з метою подальшої
комерціалізації результатів інноваційної діяльності на
іноземних ринках. Для визначення ефективності засто$
совуваних митними органами інструментів у контексті
стимулювання зовнішньоекономічних операцій
підприємств, які володіють інноваційною ємністю, не$
обхідно провести оцінювання митного регулювання ек$
спортно$імпортної діяльності. Мова йде про встанов$
лення причинно$наслідкових зв'язків між ключовими
факторами, що визначають митне регулювання зовніш$
ньоекономічної діяльності, та результуючими індикато$
рами, що репрезентують сприятливість митного регу$
лювання для реалізації експортно$імпортних операцій
підприємствами, які володіють інноваційною ємністю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
На сьогодні у науковому просторі для дослідження

взаємозв'язків і взаємовпливів між економічними яви$
щами та процесами науковці дедалі частіше вдаються до
кореляційно$регресійного аналізу як стохастичного
методу побудови факторної моделі. Зокрема, доціль$
ність застосування кореляційно$регресійного аналізу
для визначення та кількісного оцінювання впливу фак$
торів внутрішнього та зовнішнього середовища на зов$
нішньоекономічні операції підприємств обгрунтовано у
працях [2—4].

М.Я. Нагірна застосовує метод кореляційно$регрес$
ійного аналізу для відображення впливу факторів зовні$
шнього та внутрішнього середовища на експортно$
імпортні операції. Науковець зазначає про ефективність
використання цього інструменту з огляду на можливість
прогнозування тенденцій зміни впливу досліджуваних
чинників на результуючий показник. Варто зауважити,
що для побудови кореляційно$регресійної моделі відоб$
раження впливу факторів внутрішнього та зовнішнього
середовища на експортну діяльність за результуючий
показник автором обрано рівень ефективності експор$
ту. Тоді як до ключових індикаторів, які репрезентують
вплив найістотніших чинників зовнішнього середовища
на рівень ефективності експорту підприємства, зарахо$
вано рівень якості сировини постачальників, рівень де$
вальвації гривні в країні та частку іноземного ринку. Се$
ред основних індикаторів, що відповідно відображають
вплив найістотніших чинників внутрішнього середовища
на рівень ефективності експорту, визначено рівень якості
готової продукції підприємства, що призначена на екс$
порт, рівень використання його виробничих потужнос$
тей, а також частку витрат на експортний маркетинг [2].

Щодо оцінювання факторів впливу на імпортну
діяльність, то М.Я. Нагірна також пропонує застосову$
вати кореляційно$регресійний аналіз. Для формування
кореляційно$регресійної моделі у якості результуючо$
го показника автор обрала рівень ефективності імпор$
ту. Серед ключових індикаторів, що найбільш репрезен$
тативно показують дію істотних зовнішніх чинників на
результуючий показник, науковцем ідентифіковано
рівень якості імпорту, рівень девальвації гривні в країні
та частку митних платежів в ціні товару, який імпор$
тується. До основних індикаторів, які в найбільш опти$
мальний спосіб відображають дію ключових внутрішніх
чинників на результуючий показник, віднесено рівень
досягнення визначених імпортних цілей, рівень компе$
тентності працівників, зайнятих у імпортній діяльності,
та рівень якості прийнятих управлінських рішень у
імпортній сфері підприємства [2].

І.І. Коць використовує метод кореляційно$регре$
сійного аналізу для визначення впливу факторів внут$
рішнього та зовнішнього середовища на толінгові опе$
рацій підприємств, що пов'язані із ввезенням та терито$

рію України давальницької сировини іноземного парт$
нера та вивезенням виробленої українським підприєм$
ством на її основі готової продукції за межі країни. Для
побудови відповідної кореляційно$регресійної моделі
як результуючий показник обрано обсяги експорту го$
тової продукції. Своєю чергою, до ключових індика$
торів, що найоптимальніше показують вплив внутрішніх
чинників на обсяг експорту продукції, виготовленої
вітчизняним переробним підприємством з давальниць$
кої сировини іноземного партнера, віднесено рівень ви$
користання виробничих потужностей, рівень якості ви$
робництва та рівень компетентності робітників, які реа$
лізовують переробні роботи з давальницькою сирови$
ною для виготовлення готової продукції. До основних
індикаторів, що репрезентують дію зовнішніх чинників
на обсяг експорту готової продукції переробного
підприємства, зараховано рівень якості виконання до$
говірних зобов'язань іноземним партнером, який поста$
чає давальницьку сировину, рівень якості логістичної
інфраструктури у регіоні, де розташоване переробне
підприємство, а також рівень якості митного забезпе$
чення толінгових операцій у країні виконання перероб$
них робіт. Як бачимо, одним із істотних факторів впли$
ву на обсяги експорту продукції визначено ефективність
митного регулювання відповідного виду зовнішньоеко$
номічних операцій. Автор пропонує розраховувати по$
казник якості митного забезпечення толінгових опе$
рацій експертним методом шляхом встановлення екс$
пертної оцінки якості митної інфраструктури, митного
законодавства, що регулює здійснення толінгових опе$
рацій, компетентності працівників митних органів, які
забезпечують митне обслуговування толінгових опе$
рацій, ефективності здійснення процедур митного
оформлення та контролю [3].

До кореляційно$регресійного аналізу вдалась й А.О. Фа$
тенок$Ткачук, яка систематизувала усі фактори впливу
на обсяги експортної діяльності машинобудівних
підприємств на декілька груп, а саме автором виокрем$
лено технологічні фактори, виробничі фактори, зовні$
шньоекономічні фактори на рівні держави, зовнішнь$
оекономічні фактори на рівні ринку, фактори часу та
простору, а також освітні фактори. Слід зауважити,
що в межах кожної групи автор виокремила пріори$
тетні чинники впливу на обсяг експортної діяльності
та сформувала на їх основі кореляційно$регресійні за$
лежності [4].

О. Будз та Р. Будинський обгрунтовують застосу$
вання методу поєднувального аналізу, який дає змогу
інтегрувати та скомпонувати експертні оцінки із кіль$
кісними розрахунками у кореляційно$регресійній мо$
делі. Зокрема, науковці досліджують вплив факторів на
якість митного обслуговування підприємств. До
найбільш пріоритетних чинників впливу увійшли якість
митного законодавства, що регулює митне обслугову$
вання підприємств, рівень програмно$технічного забез$
печення, що використовується працівниками митних
органів для митного обслуговування суб'єктів зовніш$
ньоекономічної діяльності, якість організування робо$
ти митних органів та рівень корумпованості митних
органів [5].

Як бачимо, кореляційно$регресійний аналіз набув до$
волі значного поширення у сфері дослідження впливу фак$
торів середовища функціонування на експортно$імпорт$
ну та митну діяльність, що відповідно обгрунтовує
доцільність його застосування і для оцінювання митного
регулювання експортно$імпортної діяльності підприємств
в умовах використання ними інноваційної ємності.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Беручи до уваги усе вищевикладене, цілями подаль$

шого дослідження є розроблення та обгрунтування ме$
тоду оцінювання митного регулювання експортно$
імпортної діяльності підприємств в умовах використан$
ня ними інноваційної ємності.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На підставі вивчення літературних джерел [2—10]
та практики діяльності суб'єктів господарювання, які во$
лодіють інноваційною ємністю, розроблено цільово$
рівневий метод оцінювання митного регулювання екс$
портно$імпортної діяльності підприємств в умовах ви$
користання інноваційної ємності (рис. 1).

На першому етапі представленого на рисунку 1 мето$
ду необхідно ідентифікувати рівень інноваційної ємності,
яким володіє підприємство. Різні суб'єкти господарюван$
ня можуть характеризуватись різним рівнем інноваційної
ємності, що відображає відмінності у рівнях їхнього інно$
ваційного розвитку та потенціалу, можливостях, спро$
можності, готовності, доцільності та потребі впроваджен$
ня та комерціалізації інновацій. На основі аналізування
практики функціонування підприємств, характеризують$
ся інноваційною ємністю, вважаємо за доцільне
виокремлювати три базові рівні інноваційної ємності
підприємства — низький, середній та високий рівні.

Так, підприємства із низьким рівнем інноваційної
ємності зазвичай не провадять інноваційної діяльності,
однак можуть планувати впровадження інновацій у ви$
робництво або інноваційна діяльність на цьому етапі
їхнього розвитку представлена невеликими обсягами.
Водночас результати інноваційної діяльності таких
суб'єктів господарювання здебільшого характеризуєть$
ся низькою конкурентоспроможністю та представлені
незначними інноваційними доповненнями, удосконален$
нями та змінами до продукції, яка виготовляється на
підприємстві. Здебільшого це пов'язано із низьким
рівнем наявного ресурсного забезпечення інноваційної
діяльності, що знижує спроможність підприємства до
впровадження та комерціалізації інновацій на різних
типах ринків, в тому числі й на зарубіжних ринках. У
більшості випадків за низького рівня інноваційної
ємності суб'єкт господарювання не готовий повною
мірою до здійснення інноваційної діяльності та експор$
ту її результатів. На таких підприємствах може існува$
ти потреба у здійсненні інноваційної діяльності та ви$
ходу із її результатами на іноземні ринки, що дасть змо$
гу покращити показники діяльності суб'єкта господарю$
вання у різних сферах функціонування.

За середнього рівня інноваційної ємності підприємства
зазвичай провадять інноваційну діяльність, однак здебіль$
шого комерціалізують її результати на внутрішньому рин$
ку. Такі суб'єкти господарювання характеризуються по$
середнім рівнем інноваційного потенціалу та відповідно
ресурсного забезпечення інноваційної діяльності, що
відображає їхню спроможність комерціалізувати резуль$
тати інноваційної діяльності в основному на внутрішніх
ринках. Результати інноваційної діяльності таких
підприємств є конкурентоспроможними та можуть бути
репрезентовані як незначними, так й істотними інновацій$
ними доповненнями та удосконаленнями до існуючої про$
дукції, рідше цілковито новою інноваційною продукцією.

За наявності високого рівня інноваційної ємності
підприємства зазвичай активно здійснюють інновацій$
ну діяльність, характеризуються значними обсягами
виробництва та комерціалізації інноваційної продукції
як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Водночас
не виключеним є варіант, за якого підприємства із висо$
ким рівнем інноваційної ємності функціонують лише на
внутрішньому ринку з огляду на несприятливий вплив
зовнішніх чинників. Такі суб'єкти господарювання зде$
більшого характеризуються високим рівнем інновацій$
ного потенціалу та відповідно ресурсного забезпечен$
ня інноваційної діяльності, що формує їхню абсолютну
готовність та спроможність ведення інноваційної діяль$
ності. Результати інноваційної діяльності таких суб'єк$
тів господарювання зазвичай є висококонкурентоспро$
можними та відображені в основному істотними удос$
коналеннями існуючої продукції чи абсолютно новими
виробами. Підприємства із високим рівнем інноваційної

ємності є найбільш перспективними з позиції виходу на
зовнішні ринки із результатами їхньої інноваційної
діяльності та подальшого нарощення обсягів експорт$
них операцій.

На підставі запропонованих критеріїв слід здійснити
збір інформації про інноваційний потенціал та інновац$
ійну активність підприємства, а далі шляхом співставлен$
ня фактичних та критеріальних даних ідентифікувати
рівень інноваційної ємності досліджуваного суб'єкта гос$
подарювання. Крім того, на цьому етапі доцільно зібра$
ти інформацію про фактичний стан зовнішньоекономіч$
ної діяльності на підприємстві у розрізі експорту іннова$
ційної продукції та імпорту необхідного для виробницт$
ва інноваційної продукції обладнання, сировини та ма$
теріалів. Зокрема, необхідно проаналізувати існуючі про$
блеми у цій сфері, а також перспективи та можливості,
які забезпечуватимуть активізацію використання іннова$
ційної ємності та нарощення обсягів комерціалізації інно$
ваційної продукції на зарубіжних ринках.

На підставі зібраної та проаналізованої інформації
визначаються конкретні цілі оцінювання сприятливості
митного регулювання експортно$імпортної діяльності
підприємств з урахуванням рівня інноваційної ємності.
Мова йде про те, що діагностична ціль обирається за$
лежно від встановленого фактичного рівня інновацій$
ної ємності підприємства. На рисунку 1 ідентифіковано
конкретні цілі оцінювання залежно від рівня інновацій$
ної ємності підприємства. Ідея прив'язування діагнос$
тичної цілі до рівня інноваційної ємності господарюю$
чого суб'єкта грунтується на оцінюванні ефективності
тих митних інструментів, які є найбільш адекватними при
відповідному рівні інноваційної ємності підприємства у
контексті сприяння нарощенню та використанню інно$
ваційної ємності з метою подальшої активізації експор$
ту результатів інноваційної діяльності.

Слід зауважити, що за низького рівня інноваційної
ємності підприємства здебільшого не провадять іннова$
ційну діяльність або не спроможні повною мірою на цьо$
му етапі її реалізовувати. За таких обставин доцільно
розглянути альтернативи до нарощення інноваційної
ємності за рахунок імпорту різних видів ресурсів, які за$
безпечуватимуть виготовлення інноваційної продукції.
Це відповідно зумовлює необхідність оцінювання ефек$
тивності інструментів митного регулювання імпорту з
позиції спонукання до нарощення та використання інно$
ваційної ємності на підприємствах з метою подальшого
експорту результатів їхньої інноваційної діяльності.

За середнього рівня інноваційної ємності суб'єкти
господарювання зазвичай комерціалізують результати
їхньої інноваційної діяльності на внутрішніх ринках, а
тому виникає необхідність у діагностуванні стимулюю$
чої дії інструментів митного регулювання експорту, які
формуватимуть реальні та дієві стимули для комерціа$
лізації підприємствами із середнім рівнем інноваційної
діяльності результатів їхньої інноваційної діяльності на
зарубіжних ринках.

Підприємства, які мають високий рівень інноваційної
ємності, є найбільш перспективними з позиції нарощення
експорту результатів їхньої інноваційної діяльності,
оскільки здебільшого вже функціонують на іноземних
ринках. А тому виникає необхідність у оцінюванні ефек$
тивності інструментів митного регулювання експорту з по$
зиції активізації суб'єктів господарювання із високим
рівнем інноваційної ємності до комерціалізації результатів
їхньої інноваційної діяльності на закордонних ринках.

На наступному етапі залежно від обраної цілі оці$
нювання ідентифікуються найбільш пріоритетні фак$
торні показники, які оптимально та у кількісному вира$
женні репрезентуватимуть дію інструментів митного ре$
гулювання на результуючий показник. Слід зауважити,
що на сьогодні є чимало методик, розроблених про$
відними міжнародними організаціями, для оцінювання
впливу митного регулювання на міжнародну торгівлю.
На сьогодні однією із найбільш відомих та загальновиз$



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

235www.economy.in.ua

митного обслуговування, рівень ефективності митного
оформлення, час на документальне оформлення імпор$
ту, час на документальне оформлення експорту, вартість
документального оформлення імпорту, вартість доку$
ментального оформлення експорту, час на проходжен$
ня митних процедур при імпорті, час на проходження
митних процедур при експорті, вартість проходження
митних процедур при імпорті, час на проходження мит$
них процедур при експорті, рівень корупції при імпорті,
рівень корупції при експорті, рівень прогнозованості
часових затрат на проходження митних процедур при
імпорті, рівень прозорості роботи митних органів [7].
Як і за методикою оцінювання легкості ведення міжна$
родної торгівлі Світового Банку "Doing Business", лево$
ва частка показників для визначення Індексу сприяння
торгівлі в країні відображає часові та вартісні парамет$
ри проходження митних процедур та документального
оформлення імпортних й експортних операцій.

Окрім міжнародних методик для оцінювання ефек$
тивності митного регулювання експортно$імпортної
діяльності, доцільно також розглянути найбільш пріо$
ритетні фактори митного середовища, які впливають на
ведення експортної та імпортної діяльності вітчизняни$
ми підприємствами. Спеціалізоване опитування україн$
ських експортерів та імпортерів щодо існуючих про$
блем, які перешкоджають здійсненню зовнішньоторго$
вельних операцій, було проведено фахівцями Інститу$

Етап 1 

Інформаційне забезпечення оцінювання митного регулювання експортно-
імпортної діяльності підприємств в умовах використання інноваційної ємності 
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Етап 3 

Визначення істотних факторних показників, які найоптимальніше 
відображатимуть дію інструментів митного регулювання на результуючий 

показник, з урахуванням встановленої цілі оцінювання 

Етап 4 

Дослідження тенденцій зміни визначених факторних показників та результуючого 
показника за релевантний період  

Етап 5 

Побудова моделі впливу факторних показників на результуючий показник з 
використанням кореляційно-регресійного аналізу   

Етап 6 

Обґрунтування та інтерпретація отриманих результатів дослідження    

Рис. 1. Послідовність реалізації цільовоVрівневого методу оцінювання митного регулювання експортноVімпортної
діяльності підприємств в умовах використання інноваційної ємності

Джерело: розроблено автором на підставі [2—3; 5; 9—10].

наних методик є рейтингова методика Світового Банку
"Doing Business", яка оцінює рівень легкості ведення
бізнесу в країні за низкою параметрів на підставі роз$
рахунку визначених показників. Зокрема параметр
"Міжнародна торгівля" діагностується за наступними
індикаторами: час на проходження митного та прикор$
донного контролю при експортних операціях, час на
проходження митного та прикордонного контролю при
імпортних операціях, вартість проходження митного та
прикордонного контролю при експортних операціях,
вартість проходження митного та прикордонного кон$
тролю при імпортних операціях, час на документальне
оформлення експортних операцій, час на документаль$
не оформлення імпортних операцій, вартість докумен$
тального оформлення експортних операцій, вартість до$
кументального оформлення імпортних операцій. Як ба$
чимо, ключовими показниками, які дають змогу оціни$
ти легкість ведення експортних та імпортних операцій,
є часові та вартісні індикатори на проходження митно$
го і прикордонного контролю, а також на документаль$
не оформлення зовнішньоекономічних операцій [6].

За методикою розрахунку Індексу сприяння тор$
гівлі, запропонованою Світовим Економічним Форумом
та Глобальним Альянсом, одним із діагностичних пара$
метрів є ефективність та прозорість роботи митної та
прикордонних служб. Для оцінювання цього парамет$
ру рекомендовано обчислювати такі індикатори: рівень
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ту економічних досліджень та політичних консультацій
в межах проекту "Діалог зі сприяння торгівлі". До цільо$
вої вибірки увійшли вітчизняні підприємства різних
розмірів та з різних секторів національної економіки і
областей країни, які здійснюють експортну та/або
імпортну діяльність. Відповідно до результатів дослід$
жень Інституту економічних досліджень і політичних
консультацій 80 % опитаних українських експортерів та
імпортерів вважає, що робота вітчизняної митниці по$
требує змін. Водночас ключовими перешкодами для ек$
спорту у митній сфері є значний рівень бюрократії на
митниці, обтяжливе документальне оформлення екс$
порту, відсутність спрощених уніфікованих правил для
визначення походження продукції, високі часові затра$
ти на митне оформлення експорту, корупція на митниці,
вибірковість у прийнятих рішеннях щодо митного офор$
млення продукції тощо. Своєю чергою, вітчизняні
імпортери вказали на такі проблеми у роботі українсь$
кої митниці, як: незрозумілість та суперечливість мит$
ного законодавства, непрозорість митних процедур
щодо визначення митної вартості імпортованих товарів,
високі затрати часу на митне оформлення імпорту, не$
прозорість митних процедур при оформленні імпорту,
значний рівень бюрократії та корупції на митниці, ви$
бірковість у прийнятих рішеннях щодо митного офор$
млення продукції, складність отримання окремих доку$
ментів для митного оформлення імпортованої продукції
тощо. Загалом проблеми вітчизняної митниці пов'язані
із низьким рівнем якості митного законодавства, недо$
статньою прозорістю та відкритістю її роботи, високим
рівнем корупції, необ'єктивним завищенням митної вар$
тості товарів, застарілістю технічного забезпечення, не$
достатнім рівнем кваліфікації митних працівників, час$
тими організаційними змінами, низьким рівнем якості
реалізації фіскальної функції тощо [8].

На підставі ретельного вивчення та аналізування ме$
тодик оцінювання митного регулювання міжнародної
торгівлі провідних міжнародних організацій, результатів
спеціалізованого опитування українських експортерів та
імпортерів, а також практики функціонування вітчизня$
них підприємств, які володіють різним рівнем інновацій$
ної ємності, було ідентифіковано ключові факторні та
результуючі показники для оцінювання митного регулю$
вання експортно$імпортної діяльності залежно від рівня
інноваційної ємності суб'єкта господарювання.

Для підприємств, які характеризуються низьким
рівнем інноваційної ємності, результуючим показником
обрано коефіцієнт сприятливості митного регулювання
імпорту в умовах використання інноваційної ємності. Цей
індикатор комплексно репрезентує експертну оцінку
рівня легкості проходження митних процедур підприєм$
ствами, які імпортують обладнання, сировину та матері$
али, необхідні для виготовлення інноваційної продукції.
Зокрема показник призначений для визначення рівня за$
доволеності експертів у використовуваних митними орга$
нами інструментів для спрощення проходження підприє$
мствами митних процедур при імпорті. В такий спосіб
показник спрямований на встановлення рівня спонука$
ючої дії інструментів митного регулювання імпорту до
нарощення та використання інноваційної ємності на
підприємствах з метою подальшої комерціалізації ре$
зультатів їхньої інноваційної діяльності на зарубіжних
ринках. Показник запропоновано визначати експертним
шляхом за 100%$ною шкалою.

Як зазначають автори книги [9] кількість взятих до
розгляду факторів впливу на досліджуваний об'єкт не
повинна перевищувати шести, адже у протилежному
випадку з'являється небезпека втрати контролю за ре$
зультатами дослідження. Водночас слід забезпечити
зведення до мінімуму або відсутність взаємної кореляції
між досліджуваними чинниками.

З огляду на усе вищевикладене до ключових фак$
торних показників, які чинять найбільш істотний вплив
на результуючий показник, віднесено:

1. Середні часові затрати на митне оформлення
імпортованих ресурсів, які використовуються для виго$
товлення інноваційної продукції

2. Середні грошові витрати на митне оформлення
імпортованих ресурсів, які використовуються для виго$
товлення інноваційної продукції.

3. Коефіцієнт якості митного обслуговування у разі
імпорту ресурсів, які використовуються для виготовлення
інноваційної продукції. Показник комплексно відображає
експертну оцінку рівня прозорості взаємодії митних органів
із підприємством через елімінацію будь$яких корупційних
маніпуляцій зі сторони митних працівників, відкритості
митих органів на співпрацю з бізнесом через надання ви$
черпних кваліфікованих консультацій та систематичне
інформування про зміни митного законодавства, існуючі
митні спрощення та преференції для підприємств, які ма$
ють інноваційну ємність тощо. Показник запропоновано
визначати експертним шляхом за 100%$ною шкалою.

Своєю чергою, для підприємств, що відображають се$
редній та високий рівень інноваційної ємності, результу$
ючим показником обрано коефіцієнт сприятливості мит$
ного регулювання експорту в умовах використання інно$
ваційної ємності. Цей індикатор комплексно відображає
експертну оцінку рівня легкості проходження митних про$
цедур підприємствами, які експортують результати їхньої
інноваційної діяльності. Зокрема показник призначений
для визначення рівня задоволеності експертів у викорис$
товуваних митними органами інструментів для спрощен$
ня проходження підприємствами митних процедур у разі
експорту. Таким чином, для підприємств, які володіють
середнім рівнем інноваційної ємності, індикатор поклика$
ний відображати рівень стимулюючої дії інструментів мит$
ного регулювання експорту до комерціалізації результатів
їхньої інноваційної діяльності на зарубіжних ринках.
Своєю чергою, для підприємств, які характеризуються
високим рівнем інноваційної ємності, індикатор спрямо$
ваний на визначення рівня активізуючої дії інструментів
митного регулювання експорту до комерціалізації резуль$
татів їхньої інноваційної діяльності на зарубіжних ринках.
Показник запропоновано визначати експертним шляхом
за 100%$ною шкалою.

З огляду на усе вищевикладене до ключових фак$
торних показників, які чинять найбільш істотний вплив
на результуючий показник, віднесено:

1. Середні часові затрати на митне оформлення інно$
ваційної продукції, призначеної на експорт.

2. Середні грошові витрати на митне оформлення
інноваційної продукції, призначеної на експорт.

3. Коефіцієнт якості митного обслуговування при
експорті інноваційної продукції. Показник комплекс$
но відображає експертну оцінку рівня прозорості взає$
модії митних органів із підприємством через елімінацію
будь$яких корупційних маніпуляцій зі сторони митних
працівників, відкритості митих органів на співпрацю з
бізнесом через надання вичерпних кваліфікованих кон$
сультацій та систематичне інформування про існуючі
митні спрощення та преференції для підприємств, які
володіють інноваційною ємністю, зміни митного зако$
нодавства, сприяння у проходженні інших видів держав$
ного контролю експорту та налагодженні взаємодії із
спеціалізованими митними організаціями тощо. Показ$
ник запропоновано визначати експертним шляхом за
100%$ною шкалою.

Як було обгрунтовано вище, побудову моделі впли$
ву факторних показників на результуючий показник
діяльності підприємства доцільно здійснювати з вико$
ристанням кореляційно$регресійного аналізу. Тради$
ційно багатофакторна кореляційно$регресійна модель
набуває наступного вигляду [10]:
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де y — залежний результуючий показник;
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2
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n
 — параметри моделі;

b — вільний член моделі.
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Таким чином, побудуємо кореляційно$регресійну
модель для відображення впливу визначених фактор$
них ознак на рівень сприятливості митного регулюван$
ня імпорту в умовах використання інноваційної ємності.

y = a
o
 + a

1
x

1
 + a

2
x

2
+ a

3
x

3
 + b (2),

де y — коефіцієнт сприятливості митного регулю$
вання імпорту в умовах використання інноваційної
ємності, частк. од.;

x
1
 — середні часові затрати на митне оформлення

імпортованих ресурсів, які використовуються для виго$
товлення інноваційної продукції, хв;

x
2
 — середні грошові витрати на митне оформлення

імпортованих ресурсів, які використовуються для виго$
товлення інноваційної продукції, гр. од.;

x
3
 — коефіцієнт якості митного обслуговування при

імпорті ресурсів, які використовуються для виготовлен$
ня інноваційної продукції, частк. од.

a
0
, a

1
, a

2
, a

3
 — параметри моделі відповідно;

b— вільний член моделі.
Своєю чергою, кореляційно$регресійна модель відоб$

раження впливу визначених факторних ознак на рівень
сприятливості митного регулювання експорту в умовах
використання інноваційної ємності набуде вигляду:
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де z — коефіцієнт сприятливості митного регулю$
вання експорту в умовах використання інноваційної
ємності, частк. од.;

v
1
 — середні часові затрати на митне оформлення

інноваційної продукції, призначеної на експорт, хв;
v

2
 — середні грошові витрати на митне оформлення

інноваційної продукції, призначеної на експорт, гр. од.;
v

3
 — коефіцієнт якості митного обслуговування при

експорті інноваційної продукції, частк. од.;
c

0
, c

1
, c

2
, c

3
 — параметри моделі відповідно;

d — вільний член моделі.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Запропонований метод оцінювання митного регулю$

вання експортно$імпортної діяльності є цінним приклад$
ним інструментом для аналізування підприємствами, які
володіють інноваційною ємністю, сприятливості митно$
го регулювання експортних та імпортних операцій та по$
дальшого прийняття на цій основі рішень щодо викорис$
тання та нарощення інноваційної ємності з метою подаль$
шого експорту результатів їхньої інноваційної діяльності.
Окрім того, використання запропонованої методики
дасть змогу представникам митних органів оцінити ефек$
тивність використовуваного інструментарію у контексті
стимулювання та активізації експорту інновацій та на цій
основі прийняти рішення щодо його удосконалення.

Перспективами подальших досліджень є апробація
запропонованого методу оцінювання митного регулю$
вання експортно$імпортної діяльності у діяльності кон$
кретних підприємств, які характеризуються різними
рівнями інноваційної ємності.
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