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Томашук И.В., Вольская Л.Л. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВИННИЦКОГО РЕГИОНА
В статье указано, что современное состояние национальной экономики предполагает необходимость активизации инвестиционной деятельности. Подчеркивается, что главным аргументом инвестиционной привлекательности является реализация стратегии получения максимальной прибыли на вложенный капитал.
Указано, что инвестиционная привлекательность региона может определяться: благоприятным географическим расположением региона; наличием необходимых природных ресурсов дешевой и квалифицированной
рабочей силой; развитой инфраструктурой и рынком продукции. Доказано, что создание условий для активизации инвестиционной деятельности предполагает достижение баланса между финансовыми интересами
инвесторов и государства. Подчеркнуто, что развитие инвестиционного рынка, поиск путей снижения общего
уровня инвестиционных рисков и стимулирования структурных преобразований в экономике являются факторами инвестиционной привлекательности региона. Установлено, что Винницкая область является инвестиционно привлекательным регионом, поскольку имеет сильный промышленный и научный потенциал, развитую транспортную инфраструктуру, выгодное географическое положение относительно рынков Украины и
стран СНГ, ЕС. Сделан вывод, что Винницкая область потенциально может стать одним из ведущих регионов
привлечения иностранных инвестиций.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная привлекательность, возможности, угрозы, ранжирование, SWOT-анализ.
Tomashuk Inna, Volska Liubov. ANALYSIS OF FINANCIAL STATE AND INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF
VINNITZ REGION
The article states that the current state of the national economy implies the need to intensify investment activity.
It is emphasized that the main essence of investment attractiveness is implementation of the strategy of obtaining
maximum return on invested capital. It is indicated that the investment attractiveness of the region can be determined by: favorable geographic location of the region; availability of necessary natural resources; cheap and skilled
labor; developed infrastructure and product market. It was investigated that creation of conditions for activation of
investment activity involves the achievement of a balance between the financial interests of investors and the state.
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РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

У статті зазначено, що сучасний стан національної економіки передбачає необхідність активізації інвестиційної діяльності. Підкреслюється, що головною суттю інвестиційної привабливості є реалізація стратегії
отримання максимального прибутку на вкладений капітал. Вказано, що інвестиційна привабливість регіону може визначатися: сприятливим географічним розташуванням регіону; наявністю необхідних природних
ресурсів; дешевою і кваліфікованою робочою силою; розвиненою інфраструктурою і ринком продукції. Досліджено, що сприятливих умов для активізації інвестиційної діяльності можна досягти за рахунок балансу
між фінансовими інтересами інвесторів та державою. Підкреслено, що розвиток інвестиційного ринку, пошук
шляхів зниження загального рівня інвестиційних ризиків та стимулювання структурних перетворень в економіці є факторами інвестиційної привабливості регіону. Встановлено, що Вінницька область є інвестиційно
привабливим регіоном, оскільки має сильний промисловий і науковий потенціал, розвинуту транспортну інфраструктуру, вигідне географічне розташування щодо ринків України та країн СНД, ЄС. Зроблено висновок,
що Вінницька область потенційно може стати одним з провідних регіонів залучення іноземних інвестицій.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційна привабливість, можливості, загрози, ранжування, SWOT-аналіз.

МУКАЧІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
It was emphasized that the development of the investment market, the search for ways to reduce the overall level
of investment risks and stimulate structural transformation in the economy are factors of investment attractiveness
of the region. It is established that the Vinnytsia region is an investment attractive region, because it has strong industrial and scientific potential, developed transport infrastructure, favorable geographical location on the markets
of Ukraine and CIS countries, the EU. Vinnitschyna is the richest in water resources, the area of the water mirror of
ponds exceeds 22.5 thousand hectares. In the region part of the state border of Ukraine with the Republic of Moldova passes, its length is 202 km. Via Moldova, there is a transport link to the EU and the Balkan Peninsula. A small
distance is from the seaports that have access to the Mediterranean Sea (Odesa – 430 km, the city of Nikolaev – 465
km, Kherson – 533 km). Vinnitsa region has an extensive network of highways of national and local significance.
According to the coefficient of transitivity of its territory, the Vinnytsia region ranks first in Ukraine. The density of
roads is 360 km per 1000 km2 of territory. In the market of investment products of Vinnitsa, a significant share of
investments is made in fixed assets, in particular investment projects related to reconstruction and modernization,
technical re-equipment of operating enterprises, equipment purchase, modern technologies, etc. It is concluded that
the Vinnytsia region could potentially become one of the leading regions for attracting foreign investments.
Keywords: investment, investment activity, investment attractiveness, opportunities, threats, ranking,
SWOT-analysis.

Постановка проблеми у загальному
вигляді. Одним з показників, що відображають стабільний економічний розвиток окремих
галузей економіки, а також економіки країни
в цілому є інвестиційна привабливість регіонів. У цьому контексті, ключовим завданням
нинішньої влади є розвиток регіонів та зміцнення їх економічного потенціалу. Важливим
фактором економічного зростання є інвестиції. Для України загалом та Вінницької області
зокрема важливим і актуальним є питання
залучення іноземних інвестицій, оскільки вони
суттєво впливають на їх економічний розвиток. На жаль, сьогодні інвестиційна діяльність
в Україні переживає найбільшу деградацію.
Погіршення інвестиційного клімату, можливості бюджетів усіх рівнів, скорочення ділової
активності суб'єктів господарювання призвели
до складного стану інвестиційної сфери [13].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження проблеми та вивчення
інвестиційної привабливості регіонів України
сьогодні стає особливо актуальним. Теоретичним та практичним аспектам інвестиційної привабливості регіонів присвячені велика
кількість робіт провідних вітчизняних та
зарубіжних дослідників, серед яких: Калетнік Г.М., Бондаренко В.М., Вільчинська О.М.,
Бондар Ю.І., Гончарук І.В., Єпіфанова І.Ю.,
Гладка Д.О., Момот Т.В., Серединська В.М.,
Загородна О.М., Федорович Р.В., Сидор Г.В.,
Давидовська Г.І., Уманець Т.В. та інші.
Проте, багато проблем теоретичного та
практичного характеру в цій сфері залишаються невирішеними, що вимагає проведення
додаткових наукових досліджень, спрямованих на пошук шляхів підвищення інвестиційної привабливості регіонів.
Формування цілей статті (постановка
завдання). Оцінити інвестиційну привабли-
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вість Вінницької області, окреслити основні
проблеми, пов'язані з припливом іноземних
інвестицій в українську економіку, визначити
шляхи їх вирішення.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах глобалізації економічний
розвиток будь-якої країни тісно пов'язаний
зі збільшенням його інвестиційної привабливості, особливо для іноземних інвесторів.
Інвестиційна привабливість являє собою
якісний і кількісний опис внутрішнього і
зовнішнього середовища об'єкта можливих
інвестицій. Основною суттю інвестиційної
привабливості є реалізація стратегії максимізації прибутку на вкладений капітал. Тому, на
сьогоднішній день, при розробці та прийнятті
інвестиційних рішень, іноземний інвестор
спирається на дослідження конкурентоспроможності регіональної економіки, і особливо
зосереджується на регіонах, які є більш привабливими.
Інвестиційна привабливість регіону характеризується відповідністю регіону основним
цілям інвесторів, які складаються з прибутковості, безризиковості та ліквідності інвестицій також рівня задоволення фінансових,
виробничих, організаційних й інших вимог або
інтересів інвестора до конкретного регіону.
Адже висока інвестиційна привабливість регіону дає можливість залучити великі інвестиції
для його розвитку та гарантує прибуток для
інвесторів [11].
Однак, сьогодні існують об`єктивні та
суб`єктивні причинами невисокої інвестиційної привабливості регіонів України (рис. 1).
Основними проблемами розвитку Вінницької області, які перешкоджають гармонійному
піднесенню регіону, є обмеженість інвестиційних ресурсів підприємств для модернізації виробництва, висока частка зайнятих
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Основні причини невисокої інвестиційної
привабливості регіонів України

високий податковий тиск на бізнес та
його адміністративна зарегульованість;

недостатня ємність
внутрішнього ринку;

нерозвиненість ринку цінних
паперів, землі, нерухомості, інших
ринкових інститутів і
корпоративного сектору загалом;

низька конкурентоспроможність
багатьох українських товарів на
світових ринках, що робить
інвестиції в їх виробництво
нерентабельними;

недостатня інтегрованість у глобальну
економіку;
відсутність послідовної
інвестиційної політики
держави та відповідних
механізмів її реалізації
на місцевому рівні;

відсутність надійної та
оперативної інформації, що
знижує ефективність співпраці
між учасниками ринку;

інерція місцевого самоврядування багато в чому
пояснюється відсутністю стимулів і механізмів
залучення інвестицій в реальну економіку.
Рис. 1. Причини низької інвестиційної привабливості регіонів
Джерело: сформовано за результатами дослідження

у неформальному секторі економіки, відсутність пропозиції робочих місць у сільську місцевість, неефективне використання
земельних ресурсів, низький рівень професіоналізму представників громадських інститутів суспільства [2].
Звичайно, інвестиційна привабливість є
необхідною умовою для інвестиційного клімату регіону, оскільки це рівень задоволення
фінансових, виробничих, організаційних та
інших вимог або інтересів інвестора щодо
певного об'єкта, який може бути визначений
чи оцінений за значеннями відповідних показників, включаючи інтегральну оцінку [8].
На концептуальному рівні запропонована
технологія розрахунку індексу інвестиційних
переваг регіону, що передбачає:
– Системний аналіз проблеми, її структурування та подання у вигляді ієрархії.
– Вибір показників регіональної статистики, що характеризують інвестиційні переваги регіону.
– Визначення показників (ознак), які суттєво не впливають на стан інвестиційного

клімату у регіоні за допомогою коефіцієнта
варіації (Vj):
Vj = Sj / Xсер.j
де Sj – середньоквадратичне відхилення
j-тої ознаки (показника); Xсер.j – середньоарифметичне значення j-тої ознаки (показника).
Після визначення по кожній j-тій ознаці Vj,
перевіряється нерівність: Vj < ℮.
Якщо Vj менше величини ℮, яка дорівнює
0,1, то ознаки вважаються квазопостійними і
виключаються з переліку подальшого дослідження.
– Визначення показників: стимуляторів (+),
дестимуляторів (-).
– Формування інформаційних баз даних,
тобто формування матриці вихідних даних [X]:
X = (Х11…Х1j…X1m…)
Х = (Х21…Х2j…X2m…)
X = (Хi1…Хij…Xnm…)
де m – кількість ознак (j = 1, 2, …, m); n – кількість блоків, за якими доцільно здійснювати
дослідження інвестиційних переваг регіону
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(i = 1, 2, …, n); Xij –значення j-тої ознаки, що
характеризує стан i-того блоку інвестиційних
переваг регіону.
– Ранжування показників у порядку збільшення для визначення максимального і мінімального значення показників.
– Вибір кращого значення для кожного
показника, який характеризує і-тий блок в
побудові інтегрального індексу інвестиційних
переваг регіону (максимального для показників-стимуляторів і мінімального для показників-дестимуляторів).
– Розрахунок часткових індексів конкретного блоку, що характеризують рівень певного
аспекту інвестиційних переваг регіонів як від-

ношення фактичного значення j-того показника для кожного регіону (Xij ) до кращого в
Україні (в певному регіоні), тобто нормування
показників:
– для показників-стимуляторів: Кчаст.i = Хіj/Xijmax
– для показників-дестимуляторів: Кчаст.i =
= Xijmin/Xij
– Розрахунок добутку часткових індексів, які характеризують і-тий блок показників
інвестиційних переваг регіону.
– Розрахунок групових інтегральних індексів,
що характеризують певні аспекти інвестиційних
переваг регіону за формулою середньої
геометричної часткових коефіцієнтів, що входять до і-того блоку:

Рис. 2. Інвестиційна карта Вінницької області
Джерело: сформовано на основі [4]
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Ki = m√ Kчаст.1 * Kчаст.2 *…*Kчаст.m
– Розрахунок консолідованого інтегрального показника інвестиційних переваг регіону
на основі формули інтегральних показників
геометричної групи, що характеризують його
основні аспекти:
K = n√K1 * K2 *…* Kn
– Ранжування регіонів за зведеним інтегральним індексом інвестиційних переваг [15].
Вінницька область є інвестиційно привабливим регіоном, оскільки має потужний промисловий і науковий потенціал, розвинуту
транспортну інфраструктуру, вигідне географічне розташування на ринках України та
країн СНД, ЄС [5].
Вінниччина є найбагатшою на водні
ресурси, площа водного дзеркала ставків
перевищує 22,5 тис. га. В області проходить
частина державного кордону України з Республікою Молдова, її довжина становить
202 км. Через Молдову існує транспортне
сполучення до країн ЄС та Балканського півострова. Незначною є віддаленість від морських портів, що мають вихід в Середземне
море (м. Одеса – 430 км, м. Миколаїв – 465 км,

м. Херсон – 533 км). Вінницька область має
розгалужену мережу автомобільних доріг
загальнодержавного і місцевого значення. За
коефіцієнтом транзитивності своєї території
Вінницька область займає перше місце в
Україні. Щільність доріг складає 360 км на
1000 км2 території (рис. 2) [6].
На ринку інвестиційної продукції Вінниці
значна частка інвестицій здійснюється в
основні засоби, зокрема інвестиційні проекти,
пов'язані з реконструкцією і модернізацією,
технічним переоснащенням діючих підприємств, закупівлями обладнання, сучасними
технологіями тощо. Саме цими складовими
обумовлена
інвестиційна
привабливість
Вінницької області (табл. 1).
Важливим показником інвестиційної привабливості регіону є показник капітальних вкладень, що дає можливість оцінити стан реальних інвестицій (рис. 3). Для Вінницької області
найбільш несприятливим періодом для інвестиційної діяльності був 2014 рік. Обсяг інвестицій у 2014 році зменшився на 434942 тис. грн.
(- 7,12%) у порівнянні з 2013 роком.
Згідно даних Головного управління статистики у Вінницькій області, капітальні

Таблиця 1
Основні характарестики інвестиційної привабливості Вінницької області
№ з/п
Характеристика
1
Вигідне географічне розташування (близьке розташування до столиці (260 км) як
основний ринок збуту товарів і великих транспортних коридорів є конкурентною
перевагою регіону);
2
Сприятливий бізнес-клімат та надання спрощених та якісних адміністративних
послуг (Вінницька область першою в Україні створила Агенцію регіонального розвитку, спрямовану на створення інвестиційної привабливості та залучення коштів
для соціально-економічного розвитку регіону);
3
Репутація регіону як надійного та стабільного партнера (Вінницька область реалізує
10 угод щодо торговельно-економічного, наукового, технічного та культурного співробітництва з регіонами Республіки Польща, Румунії, Республіки Молдова, Чеської
Республіки, Республіки Білорусь та ін. Сприятливий інвестиційний та діловий клімат
оцінили партнери з 50 країн світу, інвестуючи свої кошти у створення на території
області майже 400 потужних підприємств з високими стандартами виробництва та
соціальної відповідальності);
4
Розвинений та диверсифікований промисловий сектор;
5
Високий розвиток агропромислового комплексу та наявність потенціалу для подальшого зростання (область посідає перше місце за обсягом валової продукції сільського господарства, по-друге, за обсягом виробництва м'яса);
6
Наявність пускових ділянок для реалізації інвестиційних проектів (у Вінниці, в
2016 році створено Вінницький промисловий парк, метою якого є залучення інвестицій в економіку регіону);
7
Високий науковий потенціал;
8
Велика кількість розвіданих корисних копалин промислової цінності;
9
Різноманітність культурного та туристичного відпочинку;
10
Наявність ексклюзивних рекреаційних ресурсів.
Джерело: сформовано на основі [15]
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Рис. 3. Капітальні інвестиції Вінницької обл.
за джерелами фінансування за 2010-2017 роки, (тис. грн.)
Джерело: сформовано на основі [9]
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Рис. 4. Капітальні інвестиції Вінницької обл.
за видами економічної діяльності за 2010-2017 роки, (тис. грн.)
Джерело: сформовано на основі [9]

інвестиції Вінницького регіону за видами
економічної діяльності у 2017 році склали
11744065 тис. грн., що на 3442186 тис. грн.
(+41,46 %) зросли в порівнянні з 2016 роком
(рис. 4).
Найбільша кількість інвестицій по Вінницькій області в 2017 році надійшло у галузь
сільського господарства, мисливства та
надання пов`язаних із ними послуг, що
склало 4576192 тис. грн. (38,97% від загальної кількості інвестицій). Інвестиції у промис-
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ловість Вінниччини склали 2484966 тис. грн.
(21,16%) (рис. 5).
З метою підвищення інвестиційної привабливості проектів розвитку Вінницької області
необхідно здійснити низку заходів з залученням органів місцевого самоврядування (рис. 6).
Об`єм інвестицій у регіон значною мірою
залежить від його інвестиційного іміджу.
Формування позитивного інвестиційного іміджу Вінниччини передбачається за рахунок
популяризації інвестиційного порталу регі-
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Рис. 5. Капітальні інвестиції Вінницької обл.
за видами економічної діяльності у 2017 році, (тис. грн.)
Джерело: сформовано на основі [9]

Заходи покращення інвестиційної привабливості

Створити структурний підрозділ для
залучення інвестицій в Департаменті
економіки та управління
інвестиціями обласної ради, який
залучить та надасть консультаційну
допомогу інвесторам.
Підготувати райони для
створення нових промислових
зон (індустріальних парків).

Провести аналіз території, інвентаризації
землі та майна регіону та розробити
реєстр (карту) вільних земельних ділянок
та майна для залучення інвестицій для
розвитку промисловості, будівництва та
сільського господарства.
Підготувати райони для
нових логістичних та
торгових центрів.

Розробити базу даних муніципальних інвестиційних пропозицій
та сприяти інвестиціям у традиційні для регіону галузі (сільське
господарство, продукти харчування, машинобудування).
Надавати гарантії щодо повернення з централізованих коштів частини
інвестиції, якщо реалізація проекту була зупинена не з вини інвестора.
Рис. 6. Основні складові покращення інвестиційної привабливості
Вінницького регіону
Джерело: сформовано за результатами дослідження

ону, через соціальні мережі та офіційні вебпортали європейських партнерів та ряду
інших заходів (рис. 7) [5].
Існують ряд чинників, які формують інвестиційну привабливість регіону, що визначаються за рахунок: вигідного географічного
розташування регіону; наявністю необхідних
умов природних ресурсів; дешевою і кваліфікованою робочою силою; розвиненою інфра-

структурою і ринком продукції. Оцінка інвестиційної привабливості та іміджу Вінницького
регіону є важливим аспектом для прийняття
будь-якого інвестиційного рішення, наслідки
якого залежать від правильності як інвестора, так і економіки регіону та країни в
цілому [11].
Дослідження інвестиційної привабливості Вінницької області за допомогою
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SWOT-аналізу слабких, сильних сторін,
можливостей і загроз допоможе у вирішенні
таких завдань, як підвищення ефективності
використання бюджетних інвестиційних
ресурсів; формування оптимальних територіальних, галузевих та інших напрямів
інвестиційних потоків; створення сприятливішого інвестиційного клімату; формування
стратегічного планування та інвестиційної
політики; удосконалення механізмів обґрунтування та залучення інвестицій; зниження
рівня ризику для інвесторів та кредиторів
(табл. 2) [15].
Інвестиційні ресурси є важливим інструментом для покращення соціального та економічного життя Вінницького регіону. Їх роль
в економічній діяльності суб'єктів господарювання зростає. Тому завжди існує потреба

у створенні ефективних механізмів їх залучення за рахунок підвищення інвестиційної
привабливості.
Висновки із цього дослідження. Отже,
Вінниччина потенційно може стати одним з
провідних регіонів залучення іноземних інвестицій. Цьому сприяє величезний внутрішній
ринок, відносно кваліфікована і в той же час
дешева робоча сила, значний науково-технічний потенціал, великі природні ресурси
і наявність інфраструктури, хоча і не надто
розвинені. Аналіз отриманих результатів свідчить про покращення інвестиційного клімату
в регіоні для іноземних інвесторів. Але існує
потреба у підвищенні інвестиційної привабливості Вінниччини шляхом реалізації державної політики у сфері регулювання інвестиційної діяльності.

Шляхи досягнення позитивного інвестиційного іміджу

Проведення активної інформаційної політики
щодо інвестиційного потенціалу
підприємств;
висвітлення позитивного досвіду інвестиційної
діяльності на семінарах, конференціях,
виставках, інвестиційному порталі;
здійснення заходів,
спрямованих на поглиблення
міжнародного співробітництва;
створення системи інформаційноаналітичного забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності;
реалізація проектів із залучення та
впровадження іноземних інвестицій та подання
на розгляд інвестиційно-промислової ради при
голові облдержадміністрації;
поширення інформації про
зовнішньоекономічний потенціал серед
дипломатичних представництв України;

здійснення заходів,
спрямованих на поглиблення
міжнародного співробітництва;
надання максимальної допомоги в
реалізації інвестиційних проектів;

допомога у відкритті
представництв підприємств та
компаній Вінницької області за
кордоном (бізнес-центри, торгові
палати тощо);
надання консультаційних послуг
для залучення інвестицій;
проведення презентації
економічного, агропромислового,
природного, культурного та
промислового потенціалу регіону;

розроблення каталогу експортерів Вінницької області;
постійне оновлення інформації на сайті
облдержадміністрації щодо основних експортерів регіону.
Рис. 7. Основні складові досягнення позитивного інвестиційного іміджу
Вінницького регіону
Джерело: сформовано за результатами дослідження
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Таблиця 2
Результати SWOT-аналізу слабких, сильних сторін,
можливостей та загроз інвестиційної привабливості Вінницької області
Складові
Характеристика
1) Потужний промисловий та високий науковий потенціал.
2) Висококваліфікована та якісна робоча сила.
3) Відносно низька вартість робочої сили.
4) Розвинута транспортна інфраструктура (автомобільних шляхів –
9524 км, залізничних – 1124 км).
5) Є географічним центром України.
6) Розвинута банківська інфраструктура.
Сильні сторони 7) Доступність до ринків України та країн СНД.
8) Сприятливі природно-кліматичні умови.
9) Запаси корисних копалин (коалін (800 млн. тонн), граніт, флюорит,
пісок, гравій).
10) Розвивається малий та середній бізнес.
11) Наявні території (земельні ділянки) для реконструкції та розширення
виробництва.
12) Активна позиція міської влади щодо залучення інвестицій.
1) Економічний розвиток на базі інновацій.
2) Впровадження енергозберігаючих програм.
3) Впровадження податкових пільг.
4) Спрощення процедур отримання дозволів на інвестування.
5) Спрощення процедури оформлення прав власності на об’єкт інвестицій.
6) Ефективне використання природних ресурсів у сільському господарМожливості
стві на паперову, керамічну, електротехнічну (ізолятори), вогнетривку,
алюмінієву, текстильну, кабельну, гумову, хімічну, миловарну промисловість, виготовлення каміння, облицювальної плитки тощо.
7) Залучення зовнішніх інвесторів.
8) Проведення щорічної конференції по залученню інвестицій в Подільський регіон.
1) Велика зношеність основних фондів та основних засобів.
2) Недосконалість існуючої правової бази (регулювання інвестиційними
процесами та захист прав інвесторів).
3) Не скоординована політика місцевої влади та бізнес-еліти щодо залучення інвестицій.
4) Високі процентні ставки за кредит.
Складний процес оформлення інвестування (велика кількість дозволів
Слабкі сторони 5)
та реєстраційних органів та процедур).
6) Недостатньо інформації про об’єкт інвестування.
7) Низька інвестиційна привабливість промислових підприємств.
8) Недостатня кількість державних коштів, для реалізації інвестиційних
проектів.
9) Відсутність окремого підрозділу з залучення і супроводу інвестицій в
органах місцевого самоврядування.
1) Непередбаченість податкової політики.
2) Нестабільна політична ситуація в країні.
Загрози
3) Непередбачена зміна валютного курсу та інфляційні процеси.
4) Підвищення цін на енергоносії.
Джерело: сформовано на основі [14]
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