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пеня ризику в діяльності інвестора, але цей фактор є ефективним у розбудові
державності тільки в умовах прозорого функціонування ринку цінних паперів в
Україні.
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В умовах ринкової економіки надзвичайно важливого значення набуває
здійснення інвестиційної діяльності, оскільки лише на її основі можна реально
подолати загальноекономічну кризу та здійснити прогресивні структурні
зрушення в економіці і забезпечити сталий розвиток як регіону, так і держави в
цілому. Загалом інвестиційна діяльність є сукупністю практичних дій громадян,
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юридичних осіб і держави по реалізації інвестицій.
Вінницька область має вигідне географічне положення, наявність
корисних копалин та кваліфіковані й недорогі трудові ресурси, сприятливу
екологічну ситуацію та сприятливі умови для ведення бізнесу, підтримку з боку
влади, добру репутацію регіону серед інвесторів, відповідальний і професійний
підхід до управління регіоном.
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інвестиційний форум «Вінниччина – бізнес в центрі України», в якому взяли
участь представники Уряду України.
На форумі було зазначено, що на інвестиційну складову впливає дуже багато макроекономічних та суспільно-політичних чинників. Ріст капітальних
інвестицій у Вінницькій області за останніх 3 роки склав 47%, експорт зріс на
64%, зокрема, експорт до країн ЄС – на 88%. Також Вінниччина є лідером в Україні за обсягами виробництва валової сільськогосподарської продукції, індекс
промислового виробництва за останні декілька років зріс на 18,5%, а індекс будівельної продукції збільшився на 70 [1]. Серед основних переваг Вінниччини є
лідерські позиції у виробництві сільськогосподарської продукції, друге місце в
Україні за рівнем реальних зарплат та третє місце за індексом споживчих цін.
Окрім того, Вінниччина залишається лідером за кількістю наданих адміністративних послуг, адже за останні кілька років ця цифра зросла втричі.
Сприятливий інвестиційний клімат високо оцінили партнери з 50 країн
світу, інвестувавши свої кошти в створення на території області майже 400
потужних підприємств з високими стандартами виробництва та соціальної
відповідальності.
Обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку області з
початку інвестування на 1 січня 2018 року, становив 203,4 млн USD. Переважна
більшість інвестицій (80,7% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла
з країн ЄС – 164,1 млн USD, з інших країн світу – 39,3 млн USD (19,3%)[2].
Протягом 2017 року було реалізовано такі найпотужніші інвестиційні
проекти як: ТОВ «Чечельник ІНВЕСТ» (введено в дію сонячну електростанцію
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на 16 МВт), ДП «Електричні системи» (введено в дію першу чергу спільного
проекту з компанією Delphi), ПАТ «Плазматек» (будівництво цехів по виробництву дроту та пакувальних матеріалів), ПрАТ «Турбівський каоліновий завод»
(реконструкція заводу та відкриття нової лінії), ТОВ « Корпорація СКІФ – 96»
(будівництво цеху по виробництву біоетанолу), ДП «Тростянецький спиртовий
завод» (реконструкція виробничих потужностей під виробництво біоетанолу).
Крім того, потужна інвестиційна діяльність у регіоні здійснюється такими
компаніями

як:

«Барлінек

Інвест»,

ПрАТ

«Вінницький

олійножировий

комбінат», компанією «Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Аграна Фрут
Україна», «Nemiroff», ТОВ «ВАЛРОМ Україна», виробничим підприємством
«Бастіон 2009»[1].
Для забезпечення позитивної динаміки у розвитку інвестиційної
діяльності в регіоні доцільно застосовувати наступні заходи [3, с.55]:
- створення сприятливих умов для зростання обсягів іноземних інвестицій;
- забезпечення поширення інформації за допомогою інвестиційних
форумів,

різноманітних

ярмарків,

конференцій,

Internet-порталів

щодо

інвестиційної привабливості області;
- залучення коштів інвесторів для розвитку сфери освіти та збереження
історичних і культурних пам'яток;
- створення системи комплексного пошуку потенційних інвесторів виходячи з наявних переваг регіону на основі залучення до пошуків Державної бюджетної установи «Вінницький регіональний центр з інвестицій та інновацій» та обласної комунальної установи «Вінницька інвестиційно- інноваційна компанія»;
- координація проектів всіх зацікавлених сторін по роботі з потенційними
інвесторами для формування партнерських стосунків між органами місцевої
влади та міжнародними організаціями;
- мінімізації рівня адміністративних бар’єрів на шляху входу на товарні та
ресурсні ринки нових підприємств.
Отже, використання даних заходів сприятиме поліпшенню інвестиційного
клімату області, збільшить можливості самофінансування на рівні підприємств.
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Таким чином, інвестиції є важливим напрямком покращення умов
діяльності регіону, запорукою його успіху. Вінниччина належить до областей з
високим рівнем інвестиційної привабливості. Але умови інвестування значно
погіршилися через нестабільну ситуацію у країні, економічну та політичну
нестабільність. Однак, із 2016 по 2018 рік спостерігається збільшення інвестиційної активності іноземних інвесторів у Вінницьку область. Для покращення
інвестиційного клімату області, насамперед, необхідний ефективний розподіл
бюджетних інвестиційних ресурсів, удосконалення механізму залучення
інвестицій, формування та планування інвестиційної політики.
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