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У статті вивчена основна диференціація учасників комерціалізації інновацій, яка запропонована 
зарубіжними і вітчизняними економістами. Розроблена система взаємозв'язків між учасниками 
комерціалізації інновацій на різних етапах розвитку продукту, яка дозволить наочно представити весь 
життєвий цикл руху інновацій та визначити роль учасників на кожному етапі в такому процесі. 
Досліджено вітчизняний ринок посередників інноваційних послуг, вивчений основний інструментарій 
державного стимулювання процессу комерціалізації продукту.  

Ключові слова: комерціалізація інновацій, біржа інновацій, учасники комерціалізації, центри з 
просування технологій, науково-дослідницькі інститути, фази розвитку інновацій.  

The article studied the main differentiation of participants of innovations’ commercialization offered 
by foreign and domestic economists. A system of relationships between participants of innovations’ commer-
cialization at various stages of product development, which will allow visualizing the entire life cycle of the 
movement of innovation and the role of participants at each stage in the process, is developed. Investigated the 
domestic market of innovative services’ intermediaries, learned the basic tools of state stimulation of the prod-
uct’s commercialization.  

Keywords: commercialization of innovation, market of innovation, participants of commercialization, 
technology promotion centers, research institutes, development phase of innovation.  
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СТАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ УКРАЇНИ 
В роботі розглянута актуальність інвестиційного питання як для країни вцілому, так і для підприємств 
окремо. Відслідкована динаміка інвестицій в основний капітал за останні 5 років та проаналізован при-
ріст (зменьшення) інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності за останні 3 роки. 

Ключові слова: економіка, інвестиції, інвестиційна діяльність, основний капітал, динаміка ін-
вестицій. 

Вступ. Україна – відкрита економіка з вільним ринком, що має достатньо 

конкурентоспроможний бізнес-клімат, кваліфіковану та технічно компетентну 

робочу силу. Аналізуючи економіку країні за останні роки можна стверджувати, 

що спостерігаються певні позитивні зрушення в інвестиційному середовищі та 

поліпшився інвестиційний імідж держави. 

Аналіз останніх досліджень та літератури. Аналітичні матеріали держа-

вного комітету статистики України, навчальні посібники з інвествознавства. 

Мета дослідження. Оцінка інвестиційного стану України та динаміка ін-

вестицій в основний капітал за останні три роки. 

Виклад основного матеріалу. Дійсність інвестиційної діяльності, як на 

мікро так і на макрорівні, визначається ефективністю використання інвестицій-

них ресурсів. В цьому плані вирішальне значення мають результати господарсь-

кої діяльності інвестиційних галузей. Їх технічний рівень, організація виробниц-

тва, здатність до засвоєння інновації здійснюють основний вплив на інвестицій-

ний цикл, окупність і віддачу інвестиційних ресурсів. [1] 

Як справедливо зазначає О. П. Коюда, в Україні багато аспектів управління  
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інвестиціями підприємства, що становлять основний об’єкт функціональної сис-

теми управління, поки знаходяться лише в стадії становлення, зіштовхуючись з 

об’єктивними економічними труднощами сьогодення, недосконалістю нормати-

вно-правової бази, недостатнім рівнем підготовки фахівців до роботи в складних 

ринкових умовах. [2, 29] 

При розгляді інвестицій підприємства важливе значення займає розгляд 

капітальних інвестицій. Капітальні інвестиції – інвестиції у придбання або виго-

товлення власними силами для власного використання матеріальних та немате-

ріальних активів. До інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) нале-

жать інвестиції у капітальне будівництво, машини, обладнання, інструмент, ін-

вентар, транспортні засоби та інші основні засоби. 

Об’єми інвестицій в основний капітал зображено на рисунку. [3] 

 
Рис. – Інвестиції в основний капітал, млн. грн..  

Посилаючись на рисунок набуваємо висновків, що впродовж останніх 5 

років відбувався значний розрив між об’ємами інвестицій в основний капітал. Це 

пояснюється тим, що у другій половині 2008 року світова економіка опинилася в 

кризовому стані, що знайшло своє відображення і на об’ємах інвестицій в основ-

ний капітал. У 2009 і 2010 рр. розмір інвестицій становив близько 150000 млн. 

грн., тоді коли у 2008 році цей показник дорівнював 233081 млн.грн.. Низка за-

ходів, розроблених та направлених на підтримання вітчизняної економіки дозво-

лили вже у 2011 році спостерігати певні позитивні зрушення, де розмір інвести-

цій дорівнював близько 200000 млн.грн. 

Для більш детального аналізу інвестиції в основний капітал за 2009-

2011 роки розподілено за видами економічної діяльності та зведено у таблицю. 
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Таблиця. Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності 

 
Освоєно (використано) інвести-

цій в основний капітал 
Приріст/зменшення 

інвестицій 

2009 2010 2011 2010-2009 2011-2010 
1 2 3 4 5 6 

Всього 151776,8 171091,9 238174,6 +19315,1 +67082,7 

Сільське господарство, мисливство, 
лісове господарство 9381,7 12230,8 18182,6 +2849,8 +5958,8 

cільське господарство, мисливство та 
пов’язані з ними послуги 9294,9 12105,9 17980,9 +2811 +5875 

лісове господарство та пов’язані з ним 
послуги 86,8 124,9 201,7 38,1 +76,8 

Рибальство, рибництво 22,3 66,0 37,1 +43,7 -28,9 
Промисловість 57657,6 58558,2 86312,8 +900,6 +27754,6 
добувна промисловість 13914,0 15613,5 24609,2 +1699,5 +8995,7 
переробна промисловість 35322,2 34230,7 41299,6 -1091,5 +7068,9 
виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 8421,4 8714,0 20404,0 +292,6 +11690 

Будівництво 5324,9 4966,2 8541,1 -358,7 +3574,9 
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 14091,2 11829,6 17264,1 -2261,6 +5434,5 

торгівля автомобілями та мотоциклами 2184,3 1691,7 1835,7 -492,6 +144 
оптова торгівля і посередництво в 
оптовій торгівлі 5237,0 4556,9 8306,1 -680,1 +3749,2 

роздрібна торгівля; ремонт побутових 
виробів та предметів особистого вжитку 6669,9 5581,0 7122,3 -1088,9 +1541,3 

Діяльність готелів та ресторанів 2589,0 3072,3 4907,6 +483,3 +1835,5 
діяльність готелів 1423,2 1623,9 2934,7 +200,7 +1310,8 
Діяльність транспорту та зв’язку 24555,1 29084,5 39375,1 +4528,9 +10290,6 
діяльність наземного транспорту 6040,8 10485,8 12821,5 +4445 +2335,7 
діяльність водного транспорту 34,8 52,4 103,7 +17,2 +51,3 
діяльність авіаційного транспорту 123,9 105,5 307,2 -18,4 +201,7 
додаткові транспортні послуги та 
допоміжні операції 8787,2 12460,3 19497,8 +3673,1 +7037,5 

діяльність пошти та зв’язку 9568,4 5980,5 6644,9 -3587,9 +664,4 
діяльність зв’язку 9465,9 5884,5 6532,6 -3581,4 +648,1 
Фінансова діяльність 3358,8 2859,3 3151,8 -449,5 +292,5 
Операції з нерухомим майном, оренда, 
інжиніринг та надання послуг 
підприємцям 

25677,6 37189,2 42106,7 +11511,6 +4917,5 

операції з нерухомим майном 22929,3 34413,2 37690,1 +11483,3 +3276,9 
оренда машин та устаткування; прокат 
побутових виробів і предметів особисто-
го вжитку 

919,5 1073,8 2283,5 +154,3 +1209,7 

діяльність у сфері інформатизації 130,9 244,6 429,9 +113,7 +185,3 
дослідження і розробки 388,4 398,9 520,8 +10,5 +121,9 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 

діяльність у сферах права, бухгалтерсь-
кого обліку, інжинірингу 1309,5 1058,7 1182,4 -250,8 +123,7 

Державне управління 894,2 1294,8 1857,6 +400,6 +562,8 
Освіта 1484,3 1872,5 2485,2 +388,2 +612,7 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 1931,6 2753,9 3451,5 +822,3 +612,7 

Надання комунальних та індивідуальних 
послуг; діяльність у сфері культури та 
спорту 

4808,5 5314,6 10501,4 +506,1 +5186,8 

санітарні послуги, прибирання сміття, 
знищення відходів 632,2 1261,6 3328,6 +629,4 +2067 

діяльність громадських організацій 374,4 502,5 237,4 +128,1 -265,1 
діяльність у сфері культури та спорту, 
відпочинку та розваг 3642,4 3319,7 6803,3 -322,7 +3483,6 

надання індивідуальних послуг 159,5 230,8 132,1 +71,3 -98,1 

Проведений аналіз даних свідчить про те, що кризова ситуація, яка скла-

лась в Україні і світі, призвела до втрат усіх галузей економіки, зокрема тих ви-

дів діяльності, які вказані у таблиці. Торгівля, готелі та транспорт, фінанси, на-

дання комунальних і індивідуальних послуг – всі ці галузі мали негативне зна-

чення розміру інвестицій у 2010 році по відношенню до попереднього періоду. 

Проте в 2011 році майже всі галузі економіки отримали інвестицій більше, ніж у 

2010, за винятком лише галузі рибальства та галузі надання комунальних та ін-

дивідуальних послуг. Це є позитивною динамікою.  

Висновки. На основі проведеного аналізу робимо висновок, що економіка 

України в 2011 р. після понад дворічного періоду спаду перейшла у фазу зрос-

тання. Водночас характер економічного відновлення не дає підстав для висновку 

про перехід національної економіки до стійкої та тривалої стадії стабілізації, 

оскільки все ще зберігаються системні дисбаланси економічного розвитку, 

спроможні в майбутньому стати джерелом макроекономічної нестабільності за-

галом.  
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предприятия отдельно. Отслежена динамика инвестиций в основной капитал за последние 5 лет и про-
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анализирован прbрост (уменьшение) инвестиций в основной капитал по видам экономической дея-
тельности за последние 3 года. 

Ключевые слова: экономика, инвестиции, инвестиционная деятельность, основной капитал, 
динамика инвестиций. 

This article examines the relevance of the investment question for both the country as a whole and the 
company in particular. The article tracks the dynamics of investment in fixed assets over the past five years 
and analyzes increase and decrease of investment in fixed assets by the types of economic activity for the last 
three years. 

Keywords: economy, investment, investment activity, fixed assets, investment dynamics. 
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АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ: НОВАЦІЇ У ЗАКОНОДАВСТВІ 

У статті проаналізовано зміни податкового законодавства у сфері адміністрування податків, які відбулися 
останнім часом в Україні. Запропоновані заходи щодо спрощення адміністрування податків та зборів. 

Ключові слова: адміністрування податків, податкова звітність, податкові консультації, облік 
платників податків, перевірки. 

Постановка проблеми. Адміністрування податків і зборів є однією з най-

важливіших ознак держави та необхідною умовою її існування.  

У нормативно-правових актах юридична категорія «адміністрування пода-

тків» поки що не знайшла свого закріплення, у науковій літературі стосовно цьо-

го поняття ведеться полеміка.  

Сучасний рівень розвитку суспільних відносин у сфері оподаткування, а 

також постійне вдосконалення податкового та іншого законодавства передбача-

ють необхідність наукового аналізу правових змін, що відбуваються, та осмис-

лення тих організаційно-економічних механізмів, які використовуються держа-

вою для реалізації своїх інтересів при здійсненні податкових вилучень.  

Однією з причин неефективності податкового адміністрування є 

незадовільність правовим регулюванням у цій сфері. 

Постановка завдання – проаналізувати зміни податкового законодавства у 

сфері адміністрування податків, які відбулися останнім часом в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідивши сучасні літературні 

джерела можна дійти висновку про те, що більшість авторів (В. М. Мельник, 

Ю. Б. Іванов, Крисоватий А. І., Давидов Г. М., Любченко О. М. та інші) адмініс-

трування податків визначають як управлінську діяльність в сфері справляння. 

Таку діяльність здійснюють відповідні державні органи в межах встановлених 

правил, використовуючи специфічні методики. Крім того, адміністрування по- 
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