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УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОСНОВИ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Актуальність. Кожен суб’єкт господарювання зобов'язаний чітко представляти на перспективу 

потребу у фінансових, сировинних, трудових, інтелектуальних ресурсах, виробничих потужностях, джерелах 

їх одержання, а також уміти ефективно використовувати наявні виробничі й природні ресурси у процесі 

роботи свого господарства та адекватно й оперативно реагувати на зміни, які відбуваються в оточуючому 

бізнес-середовищі, з одночасною мінімізацією ризиків для навколишнього природного середовища. В умовах 

перманентного зростання вартості ресурсів утримати наявні позиції та підвищити загальний рівень 

конкурентоспроможності зможе лише те підприємство, яке зуміє налагодити тісний взаємозв'язок з 

органами державної влади, місцевого самоврядування в частині отримання додаткових фінансових ресурсів 

та пільг для закупівлі й впровадження провідних інноваційних технологій, та залучити потенційного інвестора 

для модернізації виробничого комплексу і розвитку суб’єкта господарювання в цілому. 

Мета та завдання. Метою статті є систематизація поглядів вітчизняного та зарубіжного наукового 

товариства, аналіз діючих нормативно-правових актів, що дозволить виявити ключові проблеми та надати 

рекомендації стосовно удосконалення державної інвестиційної політики в частині налагодження взаємодії 

між державою та суб’єктами господарювання всіх форм власності як основи впровадження інноваційних 

технологій. 

Результати. Для забезпечення залучення необхідного обсягу інвестиційних ресурсів у перспективні 

інноваційні проекти в межах реалізації концепції «зеленої» економіки органи державної влади й місцевого 

самоврядування повинні розробити узгоджений механізм стимулювання вітчизняного бізнесу для максимізації 

ефективності використання природних ресурсів у виробничому процесі. Зазначене може проявлятися у вигляді 

надання додаткових пільг при закупівлі інноваційного обладнання, що не виробляється на території країни, 

залученні іноземного капіталу у розвиток провідних промислових підприємств. 

Виявлено, що одним з найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва та максимізації 

вірогідності залучення інвестицій є забезпечення економічного та раціонального використання матеріальних, 

трудових, фінансових ресурсів, виробничих потужностей; оптимізація структури ресурсоспоживання на основі 

впровадження нових проектних, конструкторських і технологічних рішень, які дозволять підвищити 

комплектність використання виробничих ресурсів; скорочення витрат виробничих ресурсів на всіх стадіях 

виробництва і споживання. 

Висновки. Розроблення органами державної влади й місцевого самоврядування узгодженого механізму 

стимулювання вітчизняного бізнесу в межах реалізації національної концепції «зеленої» економіки дозволить 

не лише оптимізувати собівартість виготовленої продукції, а й знизити ризики для навколишнього середовища 

і посилити рівень економічної безпеки країни та регіону зокрема. Зменшення вартості промислових сонячних 
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електростанцій для задоволення власних внутрішньовиробничих потреб в середньому на 10% дозволить 

зменшити термін їх окупності до 5 років, тим самим створивши додаткові стимули для іноземного інвестора. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, іноземні інвестиції, інноваційні технології, «зелена» 

економіка, «зелений» тариф, промислові сонячні електростанції 
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IMPROVEMENT OF STATE INVESTMENT POLICY AS THE BASIS OF IMPLEMENTATION 

OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON DOMESTIC ENTERPRISES 

 
Topicality. This article discloses vital aspects of improvement of state investment policy as the basis of 

implementation of innovative technologies on domestic enterprises. Each economic entity is obligated to clearly and 

accurately present its needs in financial, raw material, labour, intellectual resources, production facilities, sources of 

their obtaining. They must also be able to effectively use existing production and natural resources in the production 

process. They need to respond in a timely manner, rationally and quickly to the changes that take place in the business 

environment. It is important to minimize the risks to the environment and make products environmentally friendly. 

Before the initial assessment of the cost of resources, it is necessary to keep the existing positions and increase the 

overall level of competitiveness, which allows obtaining the necessary cooperation with state authorities, local 

authorities and state authorities. It shouldd be done for attraction a potential investor. Potential investor will be useful 

for modernization of the production complex and the development of the business entity as a whole. 
Aim and tasks. The purpose of the article is to systematize the views of the domestic and foreign scientific 

society, to analyze the existing normative legal acts. This will reveal the main problems and give recommendations on 

improving the state investment policy in terms of establishing interaction between the state and economic entities of all 

forms of ownership as the basis for the introduction of innovative technologies.  

Research results. Public authorities and local governments should develop a coordinated mechanism to 

stimulate domestic business to maximize the efficient use of natural resources in the production process. This should be 

done to stimulate the attraction of the necessary amount of investment resources within the framework of the 

implementation of the concept of a "green" economy. This can be manifested in the form of providing additional 

privileges for the purchase of innovative equipment that is not produced in the country, the attraction of foreign capital 

to the development of leading industrial enterprises. 

It was revealed that one of the most important factors for increasing the efficiency of production and maximizing 

the probability of attracting investments is ensuring economic and rational use of material, labour, financial resources, 

production capacities; optimization of the resource consumption structure based on the introduction of new design and 

technological solutions that will increase the completeness of the use of production resources; reducing the cost of 

productive resources at all stages of production and consumption. 

Conclusion. A coherent mechanism for stimulating domestic business developed by state authorities and local 

governments to implement the national concept of the "green" economy will not only optimize the cost of manufactured 

products, but also reduce the risks to the environment. Moreover, it will strengthen the level of economic security of the 

country and the region in particular. Industrial solar power plants can reduce their cost to meet their own in-house 
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production needs by an average of 10%. This will reduce the payback period to 5 years, thus creating additional 

incentives for a foreign investor. 
Keywords: competitiveness, foreign investment, innovation technology, “green“ economy, “green“ tariff, 

industrial solar power plants. 

 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. 

Актуальність теми дослідження пов’язана з тим, що в сучасних умовах розвитку ринкової економіки, 

що характеризуються стрімким підвищенням рівня конкуренції на внутрішньому та зовнішніх ринках 

постачання сировини й збуту кінцевої продукції, зростанням вимогливості покупців до споживчих 

характеристик товарів, робіт, послуг, втримати наявні позиції та забезпечити економічне зростання 

може лише те підприємство, яке володіє конкурентними перевагами в усіх сферах господарської 

діяльності. Зокрема, у сферах зниження витрат, покращення якості, забезпечення гнучкості, 

впровадження інновацій, розвитку знань тощо. Кожен суб’єкт господарювання зобов'язаний чітко 

представляти на перспективу потребу у фінансових, сировинних, трудових, інтелектуальних 

ресурсах, виробничих потужностях, джерелах їх одержання, а також уміти ефективно 

використовувати наявні виробничі й природні ресурси у процесі роботи свого господарства та 

адекватно й оперативно реагувати на зміни, які відбуваються в оточуючому бізнес-середовищі, з 

одночасною мінімізацією ризиків для навколишнього природного середовища. В умовах 

перманентного зростання вартості ресурсів утримати наявні позиції та підвищити загальний рівень 

конкурентоспроможності зможе лише те підприємство, яке зуміє налагодити тісний взаємозв'язок з 

органами державної влади, місцевого самоврядування в частині отримання додаткових фінансових 

ресурсів та пільг для закупівлі й впровадження провідних інноваційних технологій, та залучити 

потенційного інвестора для модернізації виробничого комплексу та розвитку суб’єкта 

господарювання в цілому. 

Аналіз останніх публікацій по проблемі. Сучасні проблеми інвестиційно-інноваційного 

розвитку підприємств активно обговорюються і висвітлюються в літературі, зокрема, в роботах І. П. 

Андрушкова, О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишина [1], І. О. Бланка [2], С. О. Гуткевича [3], С. О. Кушнір 

[4], Т. В. Майорової [5], Л. О. Корчевської [9], І. В. Шарапи [14] та ін. Незважаючи на вагомі 

напрацювання, залишаються проблеми, що потребують додаткового наукового аналізу особливо 

щодо удосконалення державної інвестиційної політики як основи впровадження інноваційних 

технологій на вітчизняних підприємствах. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Малодослідженими та не 

розкритими у періодичних літературних виданнях залишаються питання, пов'язані з налагодженням 

взаємодії підприємств і державних інституцій як основи залучення додаткових інвестиційних 

ресурсів для впровадження інноваційних технологій у виробничий процес. 

Формулювання цілей дослідження (постановка завдання). Основною метою дослідження є 

систематизація поглядів вітчизняного та зарубіжного наукового товариства, аналіз діючих 

нормативно-правових актів, що дозволить виявити ключові проблеми та надати рекомендації 

стосовно удосконалення державної інвестиційної політики в частині налагодження взаємодії між 

державою та суб’єктами господарювання всіх форм власності як основи впровадження інноваційних 

технологій. 

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. В умовах трансформації економіки 

України особливої актуальності набуває активізація інноваційно-інвестиційних процесів на рівні 

підприємств як складових економічного життя адміністративно-територіальних одиниць країни. В 

майбутньому наявні конкурентні переваги будуть втрачені тими підприємствами, яким не вдалося 

оцінити важливість безупинної і багатоаспектної реалізації інновацій. Сьогодні особливо важливою є 

необхідність вдосконалення державної інвестиційної політики, спрямованої на активізацію 

інвестиційної діяльності, оскільки держава виступає головним координатором інвестиційної 

діяльності в країні та прискорення економічного зростання [3]. 

Серед основних причин низького рівня якості життя населення є відсутність робочих місць з 

гідною заробітною платою, занедбаність закладів культури, охорони здоров’я тощо. Залучення 

іноземних інвестицій в економіку регіону шляхом створення спільних підприємств з іноземними 

інвестиціями у відповідності із національною концепцією «зеленої» економіки дозволить створити не 

лише нові робочі місця з гідною заробітною платою, забезпечити соціальну справедливість, 

збільшити обсяги надходжень податків та зборів до бюджетів всіх рівнів, а й сприятиме розвитку 

суміжних соціальних сфер та зниженню ризиків для навколишнього природного середовища. 
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Слід зазначити, що економіка України нині не може задовольнити вимоги західних інвесторів. 

Серед глобальних причин непривабливості українського інвестиційного клімату називають повільні 

темпи реформування економіки, законодавчої бази, а також нераціональний розподіл внутрішніх 

інвестицій – приватних і державних [1]. Серед економічних факторів, які визначають ефективність 

інвестиційних вкладень, можна відзначити: розмір і характер внутрішнього і зовнішнього ринків; 

характер податкової системи; наявність і ступінь розвитку інфраструктури; можливі межі участі 

іноземних інвесторів в активах і в управлінні змішаними підприємствами, які повинні бути створені в 

результаті інвестиційної діяльності; рівень цін і оплата праці; наявність державних гарантій для 

інвесторів; способи митного та валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; динаміка 

курсу національної валюти і ступінь відповідності паритету купівельної спроможності в зіставленні з 

валютою, в якій здійснюються інвестиційні вкладення; наявність або відсутність заходів державного 

протекціонізму в конкретних сферах вкладення іноземних інвестицій; роль профспілок і ступінь їх 

впливу на дії менеджменту підприємств в сфері організації та оплати праці; рівень корпоративної 

культури і ступінь відповідності інформації про хід та результати виробництва на підприємствах 

країни-реципієнта міжнародним стандартам; можливість репатріації доходів і прибутку, отриманих в 

результаті інвестування іноземного капіталу. 

Ще однією важливою складовою інвестиційного клімату є група соціальних факторів, а саме: 

життєвий рівень населення країни, де здійснюються іноземні капіталовкладення; особливості побуту 

цього населення; рівень сучасної культури населення та його освітній рівень; структура доходів та 

витрат населення; ступінь законослухняності і дисциплінованості населення; менталітет населення; 

рівень менеджменту в сфері виробництва і суспільного життя; ступінь відповідності сучасним 

вимогам кваліфікації кадрів, які будуть використовуватися при здійсненні інвестиційних програм; 

характер і стійкість звичаїв ділового обігу. 

Від сукупності цих факторів багато в чому залежать терміни і результати здійснення будь-яких 

інвестиційних програм. Більше того, сама можливість їх здійснення визначається тим, наскільки буде 

прийнята до уваги ця сукупність соціальних факторів. Їх вектор не може бути швидко змінений, і 

іноземний інвестор повинен приймати їх як зовнішні і довготривалі діючі умови здійснення цих 

програм [4]. 

За поглядами науковців [9] головна причина прорахунків у залученні іноземних інвестицій 

полягає у тому, що в Україні досі немає системної політики з формування інвестиційного клімату. 

Зокрема, це стосується недосконалості регіональної політики, спрямованої на забезпечення 

інвестиційної складової економічної безпеки. 

Незважаючи на всі вказані проблеми, потік іноземних інвестицій в економіку України сьогодні 

збільшується. Станом на 01 квітня 2019 року загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного 

капіталу), які були залучені в економічний розвиток України, склав 32,9 млрд. дол. США. Приріст 

прямих інвестицій за І квартал 2019 року склав 45,5 млн дол. США або 0,14% до обсягів на початок 

року. За видами економічної діяльності найбільшу питому вагу інвестиційних надходжень було 

направлено у розвиток промисловості (33,2% від загального обсягу), оптову та роздрібну торгівлю; 

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (16,7%), операції з нерухомим майном (12,9%) та 

фінансову й страхову діяльність (11,9%). Найбільший приріст інвестиційного капіталу протягом 

першого кварталу поточного року спостерігався у фінансовій та страховій діяльності (303,3 млн дол. 

США або 8,4% до обсягів на початок 2019 року), промисловій галузі (93 млн дол. США або 0,9% до 

обсягів на початок 2019 року), у тому числі в переробній промисловості – приріст склав 15,9 млн дол. 

США або 0,2% до обсягів на початок року [10]. 

Для створення необхідних умов щодо залучення іноземного капіталу в розвиток виробничого 

сектора промислових підприємств органи державної влади та місцевого самоврядування повинні 

більше уваги приділяти створенню необхідних правових умов. Разом з тим не варто забувати про 

особливості національної безпеки і не дозволяти проведення приватизації об'єктів, які мають 

стратегічне значення для економіки і безпеки країни.  

На прикладі одного з провідних промислових підприємств Херсонської області - ТОВ 

«Амалтея», що здійснює виробництво поліпропіленових мішків високої якості, було проведено аналіз 

інвестиційної привабливості підприємства та визначено можливі напрями налагодження його 

взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування для подальшого впровадження 

інноваційних технологій на засадах реалізації загальнонаціональної концепції «зеленої» економіки. 

Було встановлено, що досліджуване підприємство задовольняє потреби у якісній продукції не лише 

споживачів вітчизняного ринку збуту, а й здійснює експорт понад 50% продукції закордон. При 
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визначенні інвестиційної привабливості було виявлено, що на досліджуваному об’єкті на кожну 

гривню власних коштів на початок 2018 року приходилося 2,11 грн залучених, на кінець 2018 року – 

1,35 грн. Баланс підприємства є ліквідним по другій, третій та четвертій групах активів й пасивів. 

Водночас, враховуючи суттєве перевищення пасивів першої групи над відповідними активами, 

можемо стверджувати про наявність значного фінансового ризику для господарської діяльності ТОВ 

«Амалтея» та залежність підприємства від внутрішніх та зовнішніх кредиторів. 

Враховуючи, що найбільшу питому вагу в собівартості продукції ТОВ «Амалтея» займають 

витрати на купівлю сировини та матеріалів, споживання електроенергії, оплату праці працівників 

керівництву підприємств потрібно зосередити свої зусилля на впровадженні нових прогресивних 

технологій щодо оптимізації їх використання без погіршення якості виготовленої продукції. Так, 

лише витрати за користування електричною енергією складають біля 4% від загальної собівартості 

виготовленої продукції. Прогнозоване їх зростання на 20% може призвести до того, що загальний 

обсяг витрат на виробництво продукції за підсумками року може збільшитися на понад 2 млн грн. 

Направлення вказаних коштів для задоволення потреб працівників ТОВ «Амалтея» могло б 

забезпечити щонайменше зростання середнього розміру заробітної плати на 480 грн за місяць (без 

урахування Єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України) для кожного працівника. 

Для втримання наявних позицій на ринку виробництва поліпропіленових мішків високої якості 

керівництву ТОВ «Амалтея» необхідно розглянути можливість та доцільність закупівлі промислових 

сонячних електростанцій з метою як задоволення власних потреб підприємства в електричній енергії, 

так і можливої реалізації електроенергії відповідному підрозділу обленерго. Проведені розрахунки 

свідчать, що у відповідності із наявною площею дахів, фасадів будинків, будівель та споруд на 

«Амалтея» є можливість встановлення сонячних електростанцій для виробництва біля 182000 кВт*г. 

за рік. Загальна потреба в інвестиціях складає біля 2,9 млн грн. За умови реалізації виробленої 

електроенергії виключно на умовах «зеленого» тарифу підприємство зможе отримати біля 57,2 тис. 

євро додаткового грошового потоку, термін окупності у разі пропорційного зростання вартості 

споживання електроенергії середньому рівню інфляції (ставці дисконту) складатиме біля 1,7 роки. 

Проте підприємство фактично розпочне здійснення додаткової господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії не для власного споживання та посилення економічної безпеки, а з 

метою отримання додаткового прибутку в межах реалізації загальнодержавної концепції «зеленої» 

економіки. У разі ж, якщо «зелений» тариф буде використовуватися лише для оплати за вироблену 

електроенергію понад кількість спожитої (за умови, що річна потреба підприємства в електроенергії в 

середньому складає понад 5 млн кВт*г. за рік) підприємство отримає річну економію коштів лише у 

розмірі біля 510 тис. грн., термін окупності складатиме щонайменше 6 років.  

Для забезпечення залучення необхідного обсягу інвестиційних ресурсів у перспективні 

інноваційні проекти в межах реалізації концепції «зеленої» економіки органи державної влади й 

місцевого самоврядування повинні розробити узгоджений механізм стимулювання вітчизняного 

бізнесу для максимізації ефективності використання природних ресурсів у виробничому процесі. 

Зазначене може проявлятися у вигляді надання додаткових пільг при закупівлі інноваційного 

обладнання, що не виробляється на території країни, залученні іноземного капіталу у розвиток 

провідних промислових підприємств. Так, у відповідності до статті 18 розділу IV Закону України 

«Про режим іноземного інвестування» [13] (до прийняття Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Митного кодексу України» від 13 березня 

2012 року № 4496-VI [11]) передбачалося, що майно, яке ввозиться в Україну як внесок іноземного 

інвестора до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації 

або власного споживання), звільняється від обкладення митом (у разі дотримання встановлених 

процедур). Використовуючи вищевказану законодавчу норму підприємства промисловості, у тому 

числі й ТОВ «Амалтея», могли не лише знизити питому вагу витрат на оплату праці шляхом 

перманентного впровадження у виробництво інноваційного спеціалізованого обладнання, а й 

зацікавити іноземного інвестора в плідній співпраці з метою збільшення обсягів виробництва, 

впровадження інноваційних технологій, виробництва нових видів продукції, конкурентоспроможних 

як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках збуту. 

В сучасних умовах ведення бізнесу аналогічні преференції для вітчизняних суб’єктів 

господарювання при закупівлі закордонного інноваційного обладнання та його впровадженні у 

виробничий процес залишилися лише за умови створення індустріальних парків. Так, відповідно до 

Розділу Х Закону України «Про індустріальні парки» [12] та пункту 6 статті 287 Митного кодексу 

України [8] передбачено, що при ввезенні на митну територію України від оподаткування митом 
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звільняються: устаткування, обладнання та комплектуючі до них, матеріали, що не виробляються в 

Україні, які не є підакцизними товарами та ввозяться ініціаторами створення - суб’єктами 

господарювання, керуючими компаніями індустріальних парків для облаштування індустріальних 

парків; устаткування, обладнання та комплектуючі до них, що не виробляються в Україні та не є 

підакцизними товарами, які ввозяться учасниками індустріальних парків для здійснення 

господарської діяльності у межах індустріальних парків. Водночас, вивільнені кошти повинні 

використовуватися відповідними суб’єктами для: облаштування індустріальних парків, у тому числі з 

використанням новітніх, енергозберігаючих технологій; запровадження новітніх технологій, 

пов’язаних з господарською діяльністю у межах індустріальних парків; збільшення випуску 

продукції та зменшення витрат за видами господарської діяльності, передбаченими цим Законом, у 

межах індустріальних парків; здійснення науково-дослідної діяльності у межах індустріальних 

парків; повернення кредитів та оплати інших запозичень, використаних на облаштування 

індустріальних парків та здійснення у їх межах господарської діяльності, а також для сплати 

відсотків за такими кредитами та запозиченнями. 

Використання вищевказаних преференцій також й при закупівлі сонячних електростанцій для 

безпосереднього внутрішнього споживання провідними бюджетоформуючими промисловими 

підприємствами, дозволить не лише оптимізувати собівартість виготовленої продукції, а й знизити 

ризики для навколишнього середовища і посилити рівень економічної безпеки країни та регіону 

зокрема. Зменшення вартості промислових сонячних електростанцій в середньому на 10% дозволить 

зменшити термін їх окупності до 5 років, тим самим створивши додаткові стимули для іноземного 

інвестора. 
Водночас, незважаючи на економічну та інвестиційну доцільність, враховуючи політичну 

нестабільність, можливість введення військового стану в деяких регіонах України тощо, іноземні 

інвестори та кредитні установи відмовляються від подібних капіталовкладень, аргументуючи це 

високим рівнем ризикованості й надто помірним рівнем рентабельності залученого капіталу. 

Результати раніше проведеного дослідження [7] свідчать, що для максимізації вірогідності 

залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій необхідно забезпечити отримання рівного прибутку на 

рівний капітал. Відповідно до вказаного  капітал, у щоб він не був укладений, повинен принести 

власникові такий самий прибуток як і капітал, укладений в інший бізнес. Зазначені положення дають 

підставу зробити наступний висновок - гроші, вкладені в різний час, у різні складові капіталу, в 

різних місцях мають бути рівновигідними, тобто повинна виконуватися рівність: 
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За будь-якого варіанту  
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де Pi(t) і Pj(t) – сума доходів, отриманих від укладень в чинники виробництва (наприклад, у 

модернізацію виробничих потужностей) і та j в період часу t; 

r - позиковий відсоток (ставка дисконту); 

Pdi(t) і Pdj(t) – сума вкладень у чинники виробництва і та j в період часу t; 

kS, kP – коефіцієнти, що призводять до зіставного вигляду якісно різні чинники виробництва. 

t – період часу. 

Зазначені коефіцієнти приводять різні вкладення в співставлений вигляд за якістю ресурсів і 

віддаленістю їх від місця споживання. 

Для ефективного функціонування промислових підприємств та впровадження заходів щодо 

закупівлі інноваційного спеціалізованого обладнання, промислових сонячних електростанцій 

потрібно забезпечити виконання наступної системи умов: 

)çàõÊ(1*)íâ²ð(Êïð×ìÀ  ,                                    (3) 

0ïð×   

де Ам – розмір амортизаційних відрахувань; 

Чпр - розмір чистого прибутку; 

Кр, Інв – щорічна (щоквартальна, щомісячна) відповідна сплата «тіла» по кредиту та розміру 

дивідендів; 

Кзах – коефіцієнт захисту. 
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Також зацікавленість іноземних інвесторів в інвестуванні підприємств промисловості та 

створенні виробничого процесу на території країни можна виразити наступною залежністю (витрати 

на обслуговування обладнання, оренду приміщень, страхування та інші невиробничі витрати будемо 

вважати однаковими як в Україні, так і на території закордонного підприємства): 
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де ФОПЗак  - фонд оплати праці, необхідний для виготовлення продукції закордоном; 

ФОПУкр – фонд оплати праці, необхідний для виготовлення продукції на території України; 

a - відсоток матеріалів, що залишається в розпорядженні підприємства (відповідно до 

укладених договорів); 

Мз - обсяг матеріальних витрат; 

b – додатковий відсоток розміру витрат, пов'язаних з транспортуванням, страхуванням 

сировини, матеріалів та кінцевої продукції, проходженням необхідних митних процедур; 

Тв – обсяг транспортних, страхових, митних витрат; 

с – резервний відсоток захисту капіталу іноземного інвестора в умовах політичної та 

економічної нестабільності. 

Доки нерівність, зазначена у формулі (4), буде виконуватися, доти промислові підприємства 

регіону та країни взагалі зможуть ефективно функціонувати у порівнянні з аналогічними іноземними 

об’єктами, збільшуючи вірогідність залучення інвестиційних ресурсів у розвиток виробництва. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Результати проведених досліджень 

свідчать, що розроблення органами державної влади й місцевого самоврядування узгодженого 

механізму стимулювання вітчизняного бізнесу в межах реалізації національної концепції «зеленої» 

економіки дозволить не лише оптимізувати собівартість виготовленої продукції, а й знизити ризики 

для навколишнього середовища і посилити рівень економічної безпеки країни та регіону зокрема. 

Зменшення вартості промислових сонячних електростанцій для задоволення власних 

внутрішньовиробничих потреб в середньому на 10% дозволить зменшити термін їх окупності до 5 

років, тим самим створивши додаткові стимули для іноземного інвестора. 
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