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НА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

 

Україна є досить неоднорідною країною як з точки зору географічних 

умов, так і в плані соціально-економічного розвитку. Така географічна та 

соціально-економічна різноманітність свідчить про значний потенціал 

областей, оскільки дозволяє запропонувати різноманітні «пакети» 

інвестиційних умов, якими можуть скористатись широке коло потенційних 

інвесторів, адже кожний інвестор орієнтується на цілком конкретні 

характеристики територій, які для нього є визначальними. 

Дослідженням інвестиційної привабливості Вінницької області займались 

Власюк О.С., Губанський Б.О., Калач Г.М. Динаміка змін рівня інвестиційної 

привабливості Вінницької області виявилась однією з найвищих в Україні. 

Основним джерелом ресурсів виступає приватний капітал, який інвестує ті 

підприємства, які створили сприятливі умови для ведення прозорого бізнесу, 

мають належну ресурсну базу та інфраструктуру, що дозволяє забезпечити 

окупність інвестицій. Зазначене обґрунтовує важливість подальших 

досліджень покращення інвестиційного клімату Вінницького регіону.  

Метою даного дослідження є оцінка інвестиційної привабливості 

Вінницької області, визначення основних проблем, пов’язаних з 

інвестиційною діяльністю області, виявлення шляхів їх вирішення. 

Зростання конкурентоспроможності будь-якого регіону є привабливішим 

і з точки зору потенціалу зростання, і з огляду на перспективу посилення 

впливу на зовнішнє оточення. На конкурентоспроможність регіону суттєво 

впливають інвестиції [1, c. 123].  

Інвестиційний потенціал регіону складається з окремих потенціалів у 

дещо вужчому розумінні цього слова, а саме: ресурсно-сировиннного; 
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виробничого (сукупний результат господарської діяльності населення); 

споживчого; інфраструктурного (економічне становище та географічне 

розміщення регіону і його інфраструктурного забезпеченість інтелектуального 

(освітній рівень населення); інституційного (міра розвитку провідних 

інститутів ринкової економіки) [2, c. 10]. 

Унікальним інвестиційним потенціалом Вінницького регіону є земельні 

ресурси. Площа сільськогосподарських угідь складає 2 млн. га, із них рілля – 

1,7 млн. га, багаторічних насаджень – 54 тис. га, сіножатей – 51 тис. га, 

пасовищ – 181 тис. га. 21% орних земель займають чорноземи. На території 

області діє близько 1199 сільськогосподарських підприємств. 

За даними рейтингу інвестиційної привабливості регіонів, що проводився 

Інститутом Реформ, Вінницька область ввійшла у першу п’ятірку. У даному 

рейтингу область посіла 4 позицію. Це можна спостерігати на рис. 1.  

 
Рис. 1. Рейтинг регіонів України за індекс інвестиційної привабливості [4] 

 

Львівська область очолила рейтинг інвестиційної привабливості регіонів-

2014, результати якого презентувало Державне агентство з інвестицій та 

управління національними проектами України (Держінвестпроект). 

Друге місце рейтингу посіла Івано-Франківська область, третє – Одеська. 

До п’ятірки лідерів інвестпривабливості також увійшли Вінницька область та 

м. Київ. Дніпропетровська область посіла шосте місце. В дослідженні 

інвестиційної привабливості регіонів використовувалися три основних 

компоненти: потенціал території, інвестиційні ризики і можливості, а також 

перешкоди для інвестиційної діяльності. Фактори, що визначають 

інвестпривабливість регіонів, були розділені на дві групи: жорсткі (вплив яких 
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складно змінити в короткостроковій перспективі) і м’які (які можуть бути 

змінені).  

До жорстких факторів належать географічне розташування, природні 

ресурси, робоча сила, R&P потенціал (здатність створювати та абсорбувати 

інновації), споживчий сегмент, бізнес-сегмент, інфраструктура. До м’яких 

факторів належать діловий клімат, правила і процедури, успішний досвід 

реалізації інвестпроектів, відкритість влади, діловий оптимізм. 

В 2013р. рейтинг інвестпривабливості очолювала Харківська область, яка 

в 2014 році опустилася до 8-го місця, на другому місці була Львівська, на 

третьому – Донецька область (у 2014 р. -22-е місце). 

За період з 2008 по 2012 рік в області зареєстровано фактично внесених 

прямих іноземних інвестицій на суму 22,3 млн. дол. США Найвагоміша частка 

інвестицій припадає на Сполучені Штати Америки, Канаду, Іспанію, 

Німеччину, Австрію, Люксембург, Угорщину. Намітилась тенденція 

надходження в область інвестицій у вигляді обладнання та іншого майна. 

 З огляду на наявність значних сільськогосподарських угідь аграрна 

галузь є інвестиційно привабливою. На початку дослідження варто відзначити 

той факт, що в 2013 році у Вінницьку область іноземними інвесторами було 

вкладено 39,4 млн доларів. Це більше, ніж було вкладено в 2009 році, що 

свідчить про інвестиційну привабливість регіону. В цілому ж, надходження 

інвестицій до області мало таку динаміку (рис. 2). 

 
       2008       2009        2010        2011         2012       2013 

Рис. 2. Динаміка надходження інвестицій 

 

За 2013 рік в підприємства малого бізнесу області внасено іноземних 

інвестицій на суму майже 10,5 млн. дол. США, із них у вигляді майна 9,8 млн. 

дол. США, що складає 93,7% від загальної суми іноземних інвестицій. В 

порівнянні з відповідним періодом попереднього року іноземних інвестицій 

надійшло на підприємства області більш, ніж на 8 млн. дол. США, обсяг 

інвестицій зріс в 5 раз [3, c. 5]. 

Разом із цим, проблемними питаннями розвитку залучення інвестицій в 

область є:  

- політична нестабільність в країні;  

- недосконалість існуючої правової бази для інвестиційної діяльності, 

суперечливість та неповнота чинних законів та нормативно-правових актів; 

- нестабільні перспективи економіки в цілому;  

- фінансова нестабільність (можливі зміни в оподаткуванні, інфляція);  
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- неврегульованість питань фінансування та кредитування, високі 

процентні ставки на кредити, високі вимоги банків до кредиторів, складна 

процедура оформлення кредиту;  

- недостатня державна підтримка підприємницької діяльності; 

- регульований процес оформлення інвестування, велика кількіст 

дозвільних та реєстраційних органів та процедур;  

- недостатня інформатизація та доступність даних як про об’єкти 

інвестицій.  

Основними пріоритетами розвитку інвестування Вінницької області 

мають бути:  

- забезпечення захисту прав та інтересів інвесторів, забезпечення 

вільного доступу до інформації про об’єкти інвестицій;  

- спрощення процедур отримання дозволів та погоджень для 

інвестування, спрощення процедури оформлення прав власності на об’єкт 

інвестицій;  

- здійснення інвестиційно-орієнтовної рекламної компанії, розвиток 

інвестиційного ринку, заохочення конкуренції.  

Отже, в результаті дослідження виявлено інвестиційні переваги 

Вінницької області, зокрема: стабільна та прогнозована суспільно-політична 

ситуація, високий рівень транзитивності території, сприятливі природно – 

кліматичні умови, розвиток малого та середнього бізнесу, вільні площі для 

сучасних технологій, наявність природних ресурсів тощо. Розв’язок проблем 

залучення інвестицій з орієнтацією на визначені пиорітети розвитку 

інвестування дозволить здійснити фінансове оздоровлення Вінницького 

регіону та підвищити конкурентоспроможність його підприємств та продукції. 
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