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Анотація 

Метою статті є аналіз стану інвестиційної діяльності, тенденцій, потреб в інвестиціях, наявних 

досягненнях та існуючих проблемах залучення інвестицій у Вінницькій області.. 
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Abstract 

The article is an analysis of investment trends, investment needs, existing achievements and existing problems of 

attracting investments in Vinnitsa region. Perspective directions of attracting investments and generated 

recommendations for improvement of the investment management process areas. 
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Вступ 

 

У сучасних умовах надзвичайно важливого значення набуває активізація інвестиційної діяльності, 

оскільки без цього неможливо здійснити прогресивне структурне зрушення в економіці та забезпечити 

сталий соціально-економічний розвиток держави. Інвестиційний розвиток регіону являє собою 

сукупність об’єктивних економічних, соціальних та природно-географічних його властивостей, що 

мають важливе значення для залучення інвестицій. Метою статті є визначення перспектив 

інвестиційного розвитку Вінницького регіону. 

 

Результати дослідження 

 

У сучасних умовах надзвичайно важливого значення набуває активізація інвестиційної діяльності, 

оскільки без цього неможливо здійснити прогресивне структурне зрушення в економіці та забезпечити 

сталий соціально-економічний розвиток держави. Інвестиційний розвиток регіону являє собою 

сукупність об’єктивних економічних, соціальних та природно-географічних його властивостей, що 

мають важливе значення для залучення інвестицій. Оцінка інвестиційного розвитку регіону дає нові 

можливості територіальної диверсифікації для національних та іноземних інвесторів, підвищує 

гарантію ефективності інвестицій. Вінницька область володіє значним потенціалом, зокрема: природні 

ресурси, трудовий, виробничий і культурний ресурс, що дозволяє розглядати регіон як об'єкт для 

залучення як вітчизняних, так і зарубіжних інвестицій. Оскільки методичні підходи до управління 

інвестиціями мають відрізнятися залежно від рівня управління та характеру об'єкта інвестування, 

важливим завданням у сучасних умовах є використання спеціальних методів для управління 

інвестиційними процесами. Зазначені обставини доводять актуальність теми даного дослідження. 

Дослідженням інвестиційного розвитку займаються провідні вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема, 

такі як: Єпіфанова І.Ю.[1], О. Г. Мітал [2], І. П. Мойсеєнко [3], О. В. Симканич [4] та інші. 

Наукові здобутки вчених мають велике теоретичне та прикладне значення, проте приділяється 

недостатня увага дослідженню інвестиційного розвитку Вінницької області. Підходи до управління 

інвестиціями в регіоні досліджені недостатньо глибоко та комплексно, не зосереджується увага на 

вивченні регіональних переваг як чинника інвестиційної привабливості. Вінницька область є 

пріоритетним регіоном для залучення як іноземних, так і вітчизняних коштів. Обсяг прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу) унесених в економіку області з початку інвестування на 1 липня 

2016р. становив 190,8 млн.дол. США, на 1 липня 2015р. становив 196,4 млн.дол. США. У січні-червні 

2016р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 3,7 млн.дол. США прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за цей період становить 0,7 млн. дол., у тому числі за 

рахунок  курсової різниці 0,4 млн .дол. Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Переважна більшість 

інвестицій (78,3% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 149,4 млн. дол., з 



інших країн світу – 41,4 млн. дол. (21,7%).За обсягом прямих іноземних інвестицій область займає 20 

місце серед регіонів України. 

Вагому частку (44,4%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 84,8 млн.дол. Також, значні 

обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 20,8 млн.дол. (10,9%), 

Немирівському – 14,4 млн.дол. (7,5%) та Барському – 8,8 млн.дол. (4,6%). Серед інших регіонів області 

провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують: м.Ладижин, м.Козятин та  Тульчинський, 

Липовецький,  Вінницький, Тиврівський райони[5].  

Але інвестиційна привабливість Вінницького регіону не стоїть на місці, так в 2016 році в м. Вінниця 

був створений Вінницький індустріальний парк, метою якого є залучення інвестицій в економіку 

обласного центру, забезпечення сприятливих умов для функціонування та розвитку промислових 

підприємств, поліпшення інвестиційного іміджу міста, забезпечення економічного розвитку та 

підвищення конкурентоспроможності території, створення нових робочих місць, збільшення 

надходжень до всіх рівнів бюджету, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури. 

Функціонування індустріального парку дозволяє концентрувати промислове виробництво на 

обмежених площах за межами житлових, історико-культурних та рекреаційних територій. Перший 

інвестиційний проект розміщений на території Вінницького індустріального парку – «Будівництво 

заводу по виробництву холодильного обладнання компанії UBS Group». Проектна вартість – 350 млн. 

грн. Також в області сформовано перелік понад 100 інвестиційно привабливих ділянок типу 

«greenfield» та понад 50 типу «brownfield»[6]. 

Загальна потреба в інвестиціях під реалізацію пріоритетних напрямків стратегії розвитку області, 

на підставі опрацьованих районами та галузевими управліннями проектів на 2013–2020 роки, складає 

31,6 млрд грн., з них: 1. Об’єкти соціальної інфраструктури (освіта, охорона здоров’я, культура, інші 

га- лузі): проекти з кошторисною вартістю більше 1 млн грн. складають за пропозиціями галузевих 

управлінь та райдержадміністрацій 926,4 млн грн.; проекти з кошторисною вартістю менше 1 млн грн. 

райдержадміністраціями надано пропозиції на орієнтовну суму 77,3 млн грн. Дані проекти соціальної 

спрямованості будуть реалізовуватися із залученням коштів як державного, так і місцевого бюджету. 

2. На будівництво магістральних газопроводів - відводів та газових мереж в населених пунктах 

планується залучити кошти місцевих та державного бюджетів в обсязі більше 1,4 млрд грн. 3. 

Реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на розв’язання проблем в житлово-комунальній сфері 

– 996,5 млн грн. 4. На утримання, будівництво, ремонт та реконструкцію доріг комунальної власності 

планується майже 3,3 млрд грн. На утримання, ремонт та реконструкцію доріг загально- го 

користування місцевого значення планується майже 4,46 млрд грн. 5. Реалізація інвестиційних 

проектів до 2020 року, спрямованих на розв'язання проблем в агропромисловому комплексі Вінницької 

області – 13,2 млрд грн. 6. Реалізація інвестиційних проектів до 2020 року, спрямованих на розв'язання 

проблем охорони навколишнього природного середовища – 575,4 млн грн[7]. 

Вінницька область має високий потенціал, на основі якого можна виділити наступні причини 

інвестувати у Вінницький регіон: 

1) вигідне географічне розташування; 

2) сприятливий бізнес клімат та надання спрощених і якісних адміністративних послуг; 

3) репутація області як надійного і стабільного партнера; 

4) розвинений та диверсифікований промисловий сектор економіки; 

5) високий розвиток АПК та наявність потенціалу для подальшого росту; 

6) наявність стартових майданчиків для реалізації інвестиційних проектів; 

7) високий науковий потенціал та найкращі висококваліфіковані кадри; 

8) велика кількість розвідних корисних копалин промислового значення; 

9) різноманітність культурного та туристичного відпочинку; 

10) наявність ексклюзивних рекреаційних ресурсів[6]. 

 

Висновок 

 
Отже, до потенційних можливостей Вінницького регіону належать природні ресурси, найбільшим 

з яких є високоякісні орні землі, економічний, виробничий та туристично- рекреаційний потенціал, 

інфраструктура, яка забезпечує доволі зручну доступність до регіону. Попри це, подальший розвиток 

регіону найбільше залежатиме від ефективності використання найвагомішого капіталу, яким є людські 



ресурси, а також здатності розвинути науково-технічний потенціал та інтегрувати його у виробничі 

процеси. 
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