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1. АНАЛІЗ СТАНУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІСТА
Серед найважливіших завдань, які стоять сьогодні перед м. Вінницею, є суттєве
нарощення інвестицій в економіку міста, активізація інвестиційної діяльності,
збільшення припливу інвестицій в економічний та соціальний розвиток міської
економіки та підвищення її конкурентоспроможності, забезпечення сталого розвитку
територіальної громади.
Слід відзначити, що міська рада та виконавчі органи докладають чимало зусиль
для підвищення інвестиційної привабливості міста.
У 2017 році ТОВ «Рейтингове агентство «IBI-Рейтинг»1 підтвердило кредитний
рейтинг міста Вінниці на рівні «uaА-» із прогнозом «позитивний» та підвищило
рівень інвестиційної привабливості до рівня «invA+» - «Висока інвестиційна
привабливість». У цьому ж році незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг»2
оголосило про підвищення довгострокового кредитного рейтингу міста Вінниця до
рівня «uaА», прогноз рейтингу – стабільний. Рівень інвестиційної привабливості
міста Вінниця було підтверджено на рівні «uaINV4+» - високий рівень.
Як свідчать результати щоквартального дослідження ТОВ «Рейтингове
агентство «Євро-Рейтинг»3 (рис.1), динаміки показників, які характеризують як
інвестиційну активність в місті, так і соціально-економічний ефект від залучених
коштів, Вінниця є одним із лідерів рейтингу інвестиційної ефективності міст.

Джерело http://ibi.com.ua/UK/ratings-list/
Джерело http://www.credit-rating.ua/ua/ratings/
3
Джерело http://euro-rating.com.ua/regiony/rejting-list/rejting-list-oblastnyh-tsentrov/
1
2
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Рис. 1 Рейтинг інвестиційної ефективності міст України у другому кварталі 2017
року за даними агентства «Євро-Рейтинг»
*Джерело: http://euro-rating.com.ua/regiony/rejtingi-gorodov-i-regionov/

Значна увага приділяється розвитку інфраструктури для залучення інвестицій.
Створено два індустріальні парки: «Вінницький індустріальний парк» (територія
площею 60,7 га) та Індустріальний парк «Вінницький кластер холодильного
машинобудування» (територія площею 19,27 га), які згідно з наказами Міністерства
економічного розвитку та торгівлі України від 15.07.2016 р. та з 01.05.2017 р. внесені
до Реєстру індустріальних (промислових) парків.
Рішенням міської ради № 2120 від 24.04.2015 року зі змінами було затверджено
Концепцію «Вінницького індустріального парку», згідно з якою визначено
наступний перелік видів виробничої діяльності:
- Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів;
- Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри та ін.;
- Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування;
- Виробництво меблів, іншої продукції;
- Логістика та сервісне обслуговування та ін.
Створено КП «Вінницький муніципальний центр інновацій», діяльність якого
спрямовується на розвиток об’єктів інфраструктури, підтримки підприємництва та
інновацій та управління інноваційно-технологічним парком. Рішенням міської ради
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№ 815 від 18.08.2017 року КП було обрано керуючою компанією «Вінницького
індустріального парку».
ПАТ «Українська пивна компанія» (UBC-Group) розпочато реалізацію
масштабного інвестиційного проекту з будівництва заводу з виробництва
холодильної техніки на території індустріального парку «Вінницький кластер
холодильного машинобудування» .
Водночас аналіз інвестиційної діяльності свідчить, що упродовж останніх років
по місту в цілому спостерігалась дещо низхідна динаміка обсягів капітальних
інвестицій, при цьому головним джерелом їх фінансування були і залишаються
власні кошти підприємств та організацій Вінниці. Так за обсягом освоєних
(використаних) капітальних інвестицій Вінниця поступається окремим обласним
центрам, зокрема Івано-Франківську, Хмельницькому, Полтаві. 4
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Рис.2 Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій у січні – грудні
2015 – 2016 рр. та І півріччі 2017 р. (у фактичних цінах, тис. грн).

Для порівняльного аналізу вибрані середні міста України, які є потенційними конкурентами за залучення ПІІ (які інвестори можуть розглядати одночасно як
місце вкладення інвестиції на основі порівняння стану інвестиційного клімату, якості інвестиційної пропозиції та робочої сили, наявності професійної
інституції, яка забезпечуватиме його супровід та низки інших факторів)
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Рис.3 Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій на одну особу у
2015 – 2016 рр. та І півріччі 2017 р. (у фактичних цінах, грн)
*Джерело: статистичні дані головних управлінь статистики Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської,
Рівненської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської областей.
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Рис. 4 Обсяг капітальних інвестицій у м. Вінниця 2014 – 2016 рр.
та І півріччя 2017 р. (у фактичних цінах, млн. грн.)
*Джерело: статистичні дані головного управління статистики у Вінницькій області.

Щодо прямих іноземних інвестицій (ПІІ), то впродовж декількох попередніх
років спостерігалась тенденція до зменшення їх щорічних надходжень в економіку м.
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Вінниці. В той же час у 2016 році приріст склав 11 млн. дол. США, а за 6 місяців 2017
р. у відношенні до початку року – майже 5,7 млн. дол. США. Станом на І півріччя
2017 р. за даними Головного управління статистики у Вінницькій області загальний
обсяг з початку інвестування в місті склав 100,4 млн. дол. США.
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Рис.5 Прямі іноземні інвестиції у м. Вінниця 2014 – 2016 (на початок року) та
І півріччі 2017 р. (млн. дол. США)
*Джерело: статистичні дані головного управління статистики у Вінницькій області.

Найбільші підприємства з іноземними інвестиціями, які функціонують у
Вінниці – ТОВ «Барлінек-Інвест», ТОВ «Аграна Фрут Україна», ТОВ «ЛВН Лімітед»,
ТОВ «Австрія Джус Україна», ПАТ «Вінницяпобутхім», фармацевтична компанія
«Сперко Україна».
Проте, за обсягами залученого іноземного капіталу м. Вінниця поступається
ряду обласних центрів, які не відзначаються кращим інвестиційним потенціалом,
зокрема Івано-Франківську, Рівному, Полтаві та Черкасам, а в розрахунку на одну
особу із порівнювальних міст має кращі позиції лише порівно із Хмельницьким.

9

$500 000

485260,9

456290,5

$600 000

$400 000

$300 000

106927,3

104407,7

101574,6

96214,7

103048,6

99559,5
27122,2

26870,5

83649,1

80186,2

$100 000

100445,6

95054,2

$200 000

$0
Вінниця

Житомир

Івано-Франківськ

Хмельницький

01.01.2017

Черкаси

Рівне

Полтава

01.072017

Рис.6 Обсяг прямих іноземних інвестицій станом на 01.01.2017 р. та
01.07.2017 р. (млн. дол. США)
*Джерело: статистичні дані головних управлінь статистики Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської,
Рівненської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської областей.

Виходячи із завдань, відображених у Стратегії розвитку «Вінниця-2020»,
аналізу

статистичних

показників

та

необхідності

підвищення

конкурентоспроможності економіки міста, на основі інноваційно-інвестиційної
складової, можна зробити висновок, що сьогоднішній період характеризується
гострою нестачею інвестиційних ресурсів.
Критичним для міста та країни в цілому були 2014-2015 рр., коли відбувалося
падіння усіх важливих соціально-економічних показників. Проте, за цей час було
проведено ряд реформ, підписано угоду про Асоціацію з Європейським Союзом, що
в результаті повністю змінило вектор розвитку України. Тому актуалізація Програми
допоможе місту створити сприятливий інвестиційний клімат у нових умовах.
Стан реалізації заходів Програми сприяння залученню інвестицій в місто
Вінницю на 2014 – 2020 роки, затвердженої рішенням міської ради № 1898 від
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28.11.2014 р., за підсумками 2014 – 2017 років, міститься у додатку до Програми №
1.

2.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ МІСТА

Вінницю тричі визнано найкращим містом для життя. Вперше у 2013 році
журнал «Фокус» оголосив Вінницю лідером рейтингу «Найкращі міста для життя».
А в 2015 і 2017 роках Вінниця очолила подібний рейтинг від соціологічної групи
«Рейтинг».
Вінниця – перше українське місто, яке отримало сертифікат європейської
енергетичної нагороди (European Energy Award, EEA). Також керівництвом міста
підписано Угоду мерів, в рамках якої підписанти беруть на себе добровільні
зобов'язання випередити загальноєвропейські

вимоги ЄС стосовно скорочення

викидів CO2 щонайменше на 20%, шляхом запровадження енергоощадних заходів та
поширення використання поновлюваних джерел енергії.
Міською радою затверджено ряд стратегічно-планувальних документів,
зокрема: Комплексну стратегію міського транспорту і просторового розвитку,
Програму енергоефективності та енергозбереження м. Вінниці на 2012 – 2020 рр.
Однією з необхідних умов успішної реалізації програми є вміле використання
конкурентних переваг міста. Вінниця має вигідне географічне

розташування,

розвинуту інженерну і транспортну інфраструктуру, мережу автомобільного та
залізничного (у т. ч. швидкісного) сполучення, що поєднує обласний центр зі
столицею та морськими портами Чорного й Азовського морів, а також зі всіма
регіонами України. Значні можливості для економічного піднесення може мати
розвиток аеропорту «Вінниця», що знаходиться в близькості (7,5 км) від міста.
Розвинута мережа міжнародних автомобільних доріг забезпечує зовнішні
транспортні зв’язки з головними промисловими центрами центральної та південнозахідної частини України – Києвом, Хмельницьким, Чернівцями та транзитні
автомобільні зв’язки в межах України, а також Польщі, Білорусі та Молдови.
Перевагою міста є те, що воно розташоване на перетині двох європейських
автомобільних маршрутів. Європейський автомобільний маршрут Е 50: Брест
11

(Франція) – Нюрнберг (Німеччина) – Прага (Чехія) – Кошице (Словаччина) – Вінниця
(Україна) – Махачкала (Росія).
Європейський автомобільний маршрут Е 583: Роман (Румунія) – Бельці
(Молдова) – Вінниця (Україна) – Житомир (Україна).
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Рис. 7 Вінниця на карті України та Європи
Відстань до м. Києва – 268 км, до м. Одеси (морський порт) – 423 км,
м. Варшави – 796 км, м. Берліну – 1 293 км, м. Брюсселю – 1 992 км.
Залізничний вузол міста Вінниця надає можливість сполучення, практично, з
усіма обласними центрами України, країнами ближнього зарубіжжя: Білорусь,
Молдова, Росія, Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина.
Головним пасажирським терміналом залізниці у місті є вокзал – залізнична
станція «Вінниця», а вантажним – товарна станція Вінниця-Вантажна.
Аеропорт «Вінниця» розташовано на відстані 7,5 км на схід від залізничної
станції біля с. Гавришівка. Аеропорт має злітно-посадкову смугу 2 500х42 м з
твердим покриттям та здатний обслуговувати повітряні судна індексу 6 (шість) та
нижче (А320, В737, Ту-154, Як-42, SAAB-340 та інші) за напрямами сполучення:
аеропорти України, Європи та Близького Сходу.
Вінниця – один з небагатьох обласних центрів України в якому протягом
останніх років спостерігається приріст наявного населення.
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Рис.8 Чисельність населення порівнювальних міст станом на 01.01.2017 року (тис.
осіб)
*Джерело: статистичні дані головних управлінь статистики Вінницької, Житомирської, Івано-Франківської,
Рівненської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської областей.
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Рис. 9 Розподіл постійного населення за віковими групами
у м. Вінниця станом на 01.01.2017 р. (осіб)
*Джерело: статистичні дані головного управління статистики у Вінницькій області.

Основним

конкурентним

фактором

Вінниці

є

достатня

кількість

кваліфікованих людських ресурсів та велика кількість талановитої молоді, оскільки
понад 50,0 тис. студентів здобувають освіту та професійну підготовку у 18
навчальних закладах найвищого рівня акредитації, 13 навчальних закладах І-ІІ рівня
акредитації та 9 професійно-технічних навчальних закладах.
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Рис. 10 Кількість осіб, які навчалися у професійно-технічних навчальних закладах, у
вищих навчальних закладах (І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації)
у 2016-2017 н.р.
*Джерело: статистичні дані головного управління статистики у Вінницькій області.

Ключовими учбовими закладами міста є такі: Вінницький національний
аграрний університет, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
Вінницький національний технічний університет, Вінницький національний
медичний університет ім. М.І. Пирогова, Вінницький державний педагогічний
університет ім. М. Коцюбинського, Донецький національний університет ім. В.
Стуса.
33
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Рис. 11 Кількість випущених студентів з ВНЗ та ПТНЗ міста за напрямами
підготовки у 2016 р. (осіб)
*Джерело: статистичні дані головного управління статистики у Вінницькій області.
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Сьогодні промисловий комплекс Вінниці представлений 124 підприємствами в
переробній, машинобудівній, електротехнічній та іншій галузях, які виготовляють
широкий спектр промислової продукції. Завдяки майбутньому функціонуванню двох
індустріальних та інноваційно-технологічного парків місто стане особливо
привабливим для інвестування, що дозволить суттєво модернізувати промисловість
та впровадити сучасні інноваційні технології, а також якісно поліпшити секторальну
структуру міської економіки.

Рис. 12 Обсяг реалізованої продукції за галузями промисловості
у м. Вінниця, 2016 р. (тис. грн.)
*Джерело: статистичні дані головного управління статистики у Вінницькій області.

До традиційних галузей міської економіки, які мають резерви зростання
доданої вартості за умов їх належної технологічної модернізації, відносяться такі
галузі переробної промисловості:
-

харчова;

-

переробна;

-

легка та текстильна;

-

промисловість будівельних матеріалів.

Нереалізований інвестиційний потенціал, потенційний ринок для зростання
належать таким галузям:
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-

IТ, комп’ютерна інженерія;

-

бізнес-послуги;

-

біотехнології та фармація;

-

креативні індустрії;

-

туристичний, готельний та ресторанний бізнес, розваги.

В контексті наявності промислової традиції, навчально-наукової бази та
розвитку індустріальних парків заслуговують на увагу:
-

машинобудування, зокрема:

а) холодильне обладнання;
б) електроніка та електротехніка;
в) приладобудування;
-

логістично-сервісне обслуговування.

Місцева влада активно підтримує розвиток бізнесу, враховуючи те, що малий
та середній бізнес міста вирішує економічні (створення конкурентного середовища,
функціювання капіталу, залучення іноземних інвестицій) та соціальні питання
(створення додаткових робочих місць).
У квітні 2017 року затверджено Програму посилення конкурентоспроможності
малого та середнього підприємництва м. Вінниці на 2017 – 2020 роки, якою
визначено 3 стратегічні цілі: покращення базових умов ведення бізнесу, посилення
просування місцевого бізнесу, розвиток спроможностей МСП.
Вінницька міська рада та ПАТ «Державний ощадний банк України» уклали
угоду про співпрацю з питань розробки та впровадження нових фінансових
інструментів підтримки діяльності суб’єктів МСБ, включаючи компенсацію
відсотків за кредитами та часткового погашення кредитів за рахунок коштів міського
бюджету, залучення міжнародних фінансових організацій до кредитування суб’єктів
МСБ.
У листопаді 2017 року підписано меморандум про співпрацю між міською
радою та Офісом ефективного регулювання (BRDO), головним завданням якого є
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створення умов для ефективного регулювання і поліпшення економічних свобод в
Україні ( з пріоритетом для малого і середнього бізнесу).
Вінниця – приклад якісного функціонування центру надання адміністративних
послуг для підприємців і населення за принципом «єдиного вікна». Виконавчим
комітетом

Вінницької

міської

ради

вирішено

приєднати

місто

до

Міжнародної Хартії відкритих даних. На початку червня Вінницю обрано одним з
міст-переможців на участь у пілотному проекті в сфері відкритих даних. Відбір було
проведено в рамках проекту USAID та UK aid «Прозорість та підзвітність у
державному управлінні та послугах». 27 червня 2017 року підписано тристоронній
Меморандум щодо подальшої співпраці у реалізації цього проекту. Підписантами
угоди стали Вінницька міська рада, Державне агентство з питань електронного
урядування України та Фонд «Євразія» (Проект міжнародної технічної допомоги
«Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS).
Місто має розвинену мережу закладів охорони здоров’я, культури, спорту і
дозвілля, що в поєднанні з історією і місцевими традиціями, високою толерантністю
мешканців і гостинністю міста є вагомим чинником його інвестиційної
привабливості.
Місто має багаторічний досвід успішної співпраці з міжнародними
фінансовими організаціями, завдяки чому залучено значні фінансові ресурси для
реалізації ряду проектів у сферах, що забезпечують його життєдіяльність
(транспортні

послуги,

підвищення

енергоефективності

житлового

сектора,

модернізація системи тепло- та водопостачання тощо). Вінниця є учасником низки
проектів МТД, що дозволяє вивчати та впроваджувати міжнародний досвід та кращі
практики за різними напрямами діяльності.
Зокрема

КП

«Вінницяміськтеплоенерго»

стало

учасником

проекту

«Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання
України», який планується реалізувати за рахунок позикових коштів Міжнародного
банку реконструкції та розвитку (МБРР) й Фонду чистих технологій, бюджет якого
склав 43,44 млн.дол. США.
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Проводиться робота для отримання позики Європейського інвестиційного
банку в розмірі 10,3 млн. євро для реалізації проекту «Програма розвитку
муніципальної інфраструктури України», субпроект «Енергоефективність будівель»,
в рамках якої передбачається проведення реконструкції будівель більше ніж 40
об’єктів соціальної інфраструктури (ДНЗ, школи, лікарні) із застосуванням
енергозберігаючих заходів.
На стадії запуску проект «Впровадження автоматизованої системи збору плати
за проїзд в громадському транспорті міста Вінниці” спільно з Європейським банком
реконструкції та розвитку.
Триває реалізація пілотного проекту «Створення національної інфраструктури
геопросторових даних в Україні», за сприяння Японської агенції міжнародної
співпраці та проект «Інтегрований розвиток міст в Україні» за сприяння Німецького
товариства міжнародної співпраці GIZ, в рамках якого

розпочато

розробку

Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці до 2030 року.
Ще одним фактором є активний розвиток міжнародного співробітництва,
співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, проектами «ПРОМІС» (МЗС
Канади), U-LEAD з Європою (ЄС), Японської агенцією міжнародної співпраці,
Німецьким товариством міжнародної співпраці GIZ, партнерство з організаціями із
Республіки Польща тощо .
На підставі оцінки ресурсного потенціалу та порівняльного бенчмаркінгу,
зважаючи на вигідне географічне розташування, значний людський, промисловий,
науково-освітній потенціал, доволі розвинену транспортну інфраструктуру, сучасну
систему банківських інституцій і послуг, впровадження інноваційних практик і
сучасних технологій у сфері муніципального управління, Вінниця має значні резерви
нарощення інвестиційної привабливості.
3. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
В рамках фінансової децентралізації у міста з’явились додаткові можливості в
ефективному розподілі коштів для нарощування потужної економіки та поліпшення
інвестиційної привабливості.
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Програма сприяння залученню інвестицій у місто Вінницю на 2014-2020 роки,
затверджена рішенням Вінницької міської ради від 28.11.2014 р. № 1898, здебільшого
втратила актуальність та не відповідає сьогоднішнім вимогам щодо активізації
інвестиційної діяльності та нарощення обсягів інвестицій в економіку міста.
Головною проблемою на шляху нарощування інвестиційної привабливості та
достатнього рівня залучення інвестицій є відсутність системного підходу до
управління інвестиційною діяльністю, здатного забезпечити реалізацію наявного
потенціалу міста та відповідати викликам сьогодення.
Ключовими перешкодами, що гальмують розвиток інвестиційного процесу на
місцевому рівні, є наступні:
-

Невпорядкованість

системи

залучення

та

супроводу

інвесторів,

відсутність усталених і прийнятних в міжнародній практиці стандартів у сфері
інвестування (організаційних, інституційних, маркетингових тощо);
-

Низька поінформованість у зарубіжних ділових колах про Вінницю та її

інвестиційний потенціал (недостатнє просування інвестиційного потенціалу міста
серед вітчизняних та зарубіжних інвесторів);
-

Слабка адаптація діяльності навчальних закладів до ринкових потреб

загалом та потреб регіональної економіки зокрема;
-

Невисока якість інвестиційних пропозицій, для інвесторів;

-

Низька активність у просуванні та

впровадженні нових форм

інвестування, зокрема щодо використання інструментів ДПП;
-

Значна частина комунальних активів не працює на економічний

розвиток, а є тягарем для міста;
-

Недостатність інструментів підтримки діючих та потенційних інвесторів,

в т.ч. малого та середнього бізнесу.
4. ПЕРЕДУМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОНОВЛЕНОЇ
ПРОГРАМИ
Програма сприяння залученню інвестицій у місто Вінницю на 2018-2020 роки
(далі – Програма) як інструмент інвестиційного планування розроблена з метою
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покращення інвестиційного клімату у відповідності до завдань і пріоритетів Стратегії
розвитку «Вінниця-2020» та чинного законодавства України.
Програма визначає комплекс заходів, спрямованих на створення організаційноекономічних умов для збільшення надходжень як внутрішніх, так і зовнішніх
інвестицій в економіку міста, запровадження механізмів організаційного об’єднання
інтересів місцевої влади і приватного бізнесу щодо реалізації суспільно важливих
проектів в усіх сферах діяльності. Основними завданнями програми є забезпечення
розвитку інвестиційного ринку та розбудови інноваційної інфраструктури міста.
Нормативно-правова база, на підставі якої розроблена Програма:
-

Закони України: «Про інвестиційну діяльність», «Про підготовку та реалізацію

інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна», «Про індустріальні парки»,
«Про захист іноземних інвестицій», «Про державно-приватне партнерство», «Про
стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою
створення нових робочих місць», «Про режим іноземного інвестування».
-

Укази Президента України: від 22.03.2001 року №108/2001 «Про

додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України»; від
07.07.2003 року №580/2003 «Про додаткові заходи щодо залучення іноземних
інвестицій в економіку України»; від 28.10.2005 року № 1513/2005 «Про заходи щодо
поліпшення інвестиційного клімату в Україні».
- Постанови Кабінету Міністрів України: від 17.08.2002 року №477-р «Про
схвалення Програми «Інвестиційний імідж України»; від 22 серпня 2007 року №1065
«Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні»; від 06.08.2014
року №385 «Про державну стратегію регіонального розвитку на період до 2020
року»; від 01.06.1995 року №384 «Про Концепцію регулювання інвестиційної
діяльності в умовах ринкової трансформації економіки».
Ініціатором розроблення та реалізації Програми є виконавчий комітет
Вінницької міської ради. У програмі визначено чіткі й зрозумілі заходи, календарні
плани реалізації інвестиційних завдань, внутрішні і зовнішні джерела фінансування.
Програма є достатньо масштабною, виходячи із цілей розвитку та інвестиційного
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потенціалу міста, але водночас реалістичною, оскільки відображає зрозумілі й
досяжні результати.
Передумовами

успішної

реалізації

Програми

є

злагоджена

робота

депутатського корпусу та виконавчих органів міської ради, ефективна взаємодія
влади і бізнесу, поліпшення інвестиційного клімату та бізнес середовища.
Одним з ключових факторів успішної реалізації Програми має стати
проактивна діяльність виконавчих органів Вінницької міської ради, зокрема
департаменту економіки і інвестицій (структуру управління інвестицій надано на
рис.13), керуючих компаній індустріальних парків та агенції регіонального розвитку
у Вінницькій області з активного пошуку, залучення інвестицій, спрямованих на
зростання економіки міста, підвищення її продуктивності, досягнення відповідного
рівня технологічності, зростання експортного потенціалу, забезпечення зайнятості.

Департамент
економіки і інвестицій
Вінницької міської
ради

Управління
стратегічного
розвитку

Відділ інвестиційних проектів
-кординація інвестиційних проектів,
що фінансуються банками,
міжнародними фінансовими
установами організаціями у міській
раді та комунальними
підприємствами;
- розробка та обгрунтування
інвестиційних проектів (створення
каталогу проектів);
- загальний та фінансовий контроль за
процесом впровадження
інвестиційних проектів;
- співпраця з фінансовими
організаціями, грантовими проектами,
банками;
-проекти щодо державно-приватного
партнерства;
-проекти ESCO, проекти по
енергоефективності

Управління
інвестицій

Відділ підтримки і супроводу
інвесторів
- розробка політики залучення
інвестицій;
- послуги для підтримки інвестора:
центр надання послуг для реалізації
інвестиційного проекту (надання
необхідної інформації, допомога з
процедурами, дозволами,
реєстрацією, тощо);
- супровід інвестора протягом
реалізації проекту;
- супровід інвестора після надання
послуг.

Управління
економічної
політики

Відділ маркетингу і промоції
- промоція міста як джерело
партнерства та можливості для
інвестора в місті;
-промоція гарних прикладів:
інвестори, що реалізували інвестиції
у Вінниці;
-просування міських інвестиційних
проектів: пошук інвесторів для цих
проектів;
-участь в інвестиційних
конференціях (як в Україні, так і
закордоном);
-розробка та супроводження
інвестиційного порталу.

Рис. 13 Структура департаменту економіки і інвестицій ВМР
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Враховуючи обмеженість бюджетних коштів на даному етапі, що не дозволяє
найближчим часом у повній мірі вирішити інституційні та інфраструктурні потреби
(наприклад, швидке інженерно-технічне облаштування індустріальних парків),
Програма передбачає концентрацію людських та фінансових ресурсів на реалізацію
найбільш пріоритетних заходів та підтримки вкрай необхідних проектів, виконання
яких дозволить підвищити інвестиційну привабливість міста та створить умови для
залучення нових інвестицій.
У процесі виконання до Програми можуть вноситись зміни. Зміни та
доповнення до Програми здійснюються відповідно до регламенту міської ради за
погодженням

постійних

комісій

з

питань

промисловості,

підприємництва,

транспорту, зв’язку та сфери послуг та з питань містобудування, будівництва,
земельних відносин та охорони природи.
5. МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є активізація інвестиційної діяльності, збільшення обсягів
інвестицій в економіку міста на основі впровадження системного підходу до розвитку
інвестиційної політики. Формування сприятливого інвестиційного середовища,
створення умов для інвестування в проекти що спрямовані на розвиток міста.
Позиціонування Вінниці як в Україні, так і у світовому економічному середовищі як
надійного партнера та перспективної території для ведення бізнесу, на основі
ефективного використання наявного потенціалу та конкурентних переваг міста.
6. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Основними завданнями програми є:
1.

Формування

системного,

комплексного

підходу

до

розвитку

інвестиційної діяльності, шляхом виконання, плану заходів з реалізації Програми
сприяння залученню інвестицій у місто Вінницю на 2018 – 2020 роки (Додаток № 2).
Якими передбачається:
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-

Чітка орієнтація на потенційного інвестора, підготовка та надання

інформації саме в тій формі і через ті канали, які для нього є найбільш прийнятними;
-

Розробка та впровадження автоматизованої системи обліку і управління

інвестиційними проектами та договорами;
-

Створення інвестиційного порталу, з постійним оновленням інформації

про пріоритетні галузі економіки та пропозиціями інвестиційних майданчиків та
проектів;
-

Створення інтерактивної інвестиційної карти міста;

-

Формування бази даних діючих компаній міста які можуть виступати в

якості партнерів, постачальників і т.п. для потенційних інвесторів;
-

Активізація використання механізмів державно-приватного партнерства;

-

Розбудова інноваційної інфраструктури міста, виділено 4 стратегічні

напрями:
розвиток індустріальних парків, як одного з пріоритетних інструментів
залучення інвестицій;
створення інноваційно-технологічного парку, з метою підвищення
інноваційності економіки міста та виробництва;
створення логістичного парку;
розвиток потужностей аеропорту;
-

Брендінг території, створення бренд-буку, презентаційного контенту;

-

Створення та підтримка галузевих кластерів.

2.

Формування

портфелю

інвестиційних

проектів

на

виконання

стратегічних пріоритетів та цілей Стратегії розвитку "Вінниця - 2020" у 2018-2020 рр.
3.

Затвердження методології та стандартів залучення та супроводу

інвесторів у місті Вінниця (Додаток № 3).
Основними цільовими групами, на які спрямована реалізація даної програми,
є:
1)

діючі суб’єкти господарювання всіх організаційно-правових форм м.

Вінниці, які зацікавлені у розширенні сфер і ринків діяльності;
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2)

вітчизняні компанії, які зацікавлені у налагодженні нових контактів та

пошуку нових місць вкладення інвестицій (потенційні інвестори у м. Вінницю);
3)

іноземні компанії, які планують нові інвестиції та перебувають у пошуку

нових активів, ринків, ресурсів чи інших способів підвищення власної ефективності
(потенційні зарубіжні інвестори);
4)

міжнародні інвестиційні фонди, які зацікавлені в ефективному вкладенні

капіталу;
5)

міжнародні

фінансові

організації,

які

демонструють

готовність

підтримувати муніципальні інфраструктурні та інші проекти, спрямовані на
поліпшення життєдіяльності та підвищення якості послуг населенню;
6)

мешканці Вінниці та прилеглих територій, які отримають доступ до

нових, більш високотехнологічних робочих місць, кращої інфраструктури, товарів та
послуг;
7)

навчальні заклади, які отримають нові можливості для підготовки кадрів

з урахуванням потреб міської економіки та студентська молодь, яка отримає нові
можливості для самореалізації;
8)

органи виконавчої влади, які виступають як регуляторами інвестиційної

діяльності, так і учасниками інвестиційної діяльності.
7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ
Виконання

Програми

дозволить

подолати

бар’єри

та

перешкоди

в

інвестиційній сфері міста, забезпечить створення сприятливого інвестиційного
середовища, поліпшить конкурентні позиції м. Вінниці в залученні інвестиційних
ресурсів. Ефективне використання муніципальних активів та бюджетних коштів в
реалізації соціально-економічного розвитку міста сприятиме суттєвому нарощенню
приватних інвестицій, зокрема й прямих іноземних інвестицій.
Здійснюватиметься розбудова сучасної інноваційно-інвестиційної та ринкової
інфраструктури, створюватимуться умови для розвитку високотехнологічного
виробництва, впроваджуватимуться заходи для активізації інвестиційної діяльності
малого й середнього бізнесу.
25

Впровадження інвестиційних проектів сприятиме модернізації економіки міста
та створенню нових високотехнологічних виробництв.
Практичне

впровадження

механізму

державно-приватного

партнерства

сприятиме залученню інвесторів до оновлення об'єктів транспортної та спортивнотуристичної інфраструктури, житлово-комунального господарства та інших сфер.
Завдяки реалізації Програми буде досягнуто певних зрушень в структурній
перебудові міської економіки, пріоритетні галузі отримають імпульс для розвитку,
що позитивно позначиться на їх конкурентоспроможності. Проекти, спрямовані на
промислову модернізацію, залучення інвестицій у науково-технічні та інноваційні
сфери дозволять створити тисячі нових робочих місць.
Планується, що до кінця 2020 року, при реалізації заходів програми:
2016

2017

2018

2019

2020

факт

(на початок

(на початок року)

(на початок року)

(на початок року)

року) факт

прогноз*

прогноз*

прогноз*

83,7

96,7

107, 9

120,4

133,2

млн. дол.

млн. дол.

млн. дол.

млн. дол.

млн. дол.

США

США

США

США

США

224,8

259, 7

289, 8

323, 3

357,7

дол. США

дол. США

дол. США

дол. США

дол. США

капітальні інвестиції

3 079,4

1 124,8

3 600,0 тис.

4 000,0

4 600,0

за рахунок усіх

млн. грн

млн. грн

грн

тис. грн

тис. грн

рік
показник
обсяг прямих
іноземних інвестицій
обсяг прямих
іноземних інвестицій
в розрахунку на одну
особу

(січень-червень)

джерел фінансування
капітальні інвестиції

8 296,8

3 021, 2

9 669

10 744

12 355

в розрахунку на одну

грн

грн

грн

грн

грн

особу

(січень-червень)

*Прогноз побудовано методом Бокса-Дженкінса (модель ARIMA)
враховано календарний графік запуску індустріального парку “Вінницький кластер холодильного машинобудування” та
інноваційно-технологічного парку,

- буде розпочато впровадження не менше 5 проектів з використанням
інструментів ДПП;
- буде створено близько 10,0 тис. нових робочих місць.
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8. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок
коштів міського бюджету (в межах коштів, передбачених на відповідний фінансовий
рік), коштів обласного, державного бюджетів, залучених коштів міжнародних
організацій та фінансових інституцій, вкладів вітчизняних та іноземних інвесторів,
інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок фондів міської ради
затверджується щорічно міською радою за пропозиціями департаменту економіки і
інвестицій міської ради.

9.

МОЖЛИВІ ПЕРЕШКОДИ ТА РИЗИКИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Успішна реалізація Програми як механізму активізації інвестиційної діяльності

та залучення приватних інвестицій можлива лише за умови, коли буде забезпечено
баланс інтересів влади, територіальної громади, бізнесу і приватного інвестора.
Вінницька міська рада, прагнучи досягнути стратегічно важливих цілей розвитку
територіальної громади, повинна забезпечити для інвестора привабливість вкладення
коштів у місцеву економіку, гарантувати безпеку ведення бізнесу, виступати в якості
його рівноправного партнера.
До ризиків та перешкод реалізації Програми насамперед належать:
-

неповнота фінансового забезпечення Програми, часткове або вибіркове

фінансування заходів;
-

низька якість інвестиційних пропозицій, їх інвестиційна непривабливість;

-

несвоєчасна підготовка та введення в експлуатацію інноваційно-

інвестиційної інфраструктури;
-

погіршення

макроекономічного

клімату

внаслідок

порушення

макроекономічної стабільності в країні, зміни нормативної бази, податкового й
митного законодавства, що збільшує податкове навантаження на бізнес та інвесторів;
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відсутність гарантій виконання муніципальних зобов’язань щодо проектів

ДПП;

відсутність впевненості приватних інвесторів у можливості рівноправного

-

з державою та муніципалітетом захисту своїх інтересів у системі правосуддя, ризик
корупційних проявів;
люди, недостатній професіоналізм

-

10.

ВПРОВАДЖЕННЯ, МОНІТОРИНГ, ЗВІТНІСТЬ ТА ПЕРЕГЛЯД
ПРОГРАМИ

Виконавчі органи міської ради, установи, організації, громадські організації
підприємців міста, бізнес-асоціації, ВНЗ та ПТНЗ міста, відповідальні за здійснення
запланованих Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію в повному обсязі та у
визначені терміни.
Відповідальні за виконання програмних заходів щоквартально до 10 числа
місяця, наступного за звітним періодом, інформують департамент економіки і
інвестицій про стан виконання заходів. Узагальнена інформація розглядається на
засіданнях Ради підприємців і розміщується в засобах масової інформації та на
офіційному сайті міської ради у мережі Інтернет.
Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом поетапного
та якісного виконання комплексу заходів усіма виконавцями, за рахунок підвищення
ефективності взаємодії виконавчих органів міської ради, суб’єктів підприємницької
діяльності та їх громадських організацій у вирішенні проблемних питань розвитку
малого підприємництва.
Заходи Програми можуть бути скориговані з урахуванням існуючої соціальноекономічної ситуації, результатів моніторингу та статистичних спостережень
розвитку підприємництва, реальних можливостей бюджету міста (визначається
щорічно) та в випадках зміни законодавчих, нормативно-правових та інших актів.
Коригування здійснюється за ініціативи виконавців заходів Програми, постійних
комісій міської ради, суб’єктів підприємницької діяльності, громадських організацій
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підприємців. Ініціатор готує пропозиції, до яких додає вичерпне обґрунтування (в
разі необхідності розрахунок витрат) запропонованих змін.
Департамент економіки і інвестицій подає проект рішення щодо змін до
Програми на розгляд виконавчому комітету та міської раді.
Питання про хід виконання заходів Програми розглядається на засіданнях
виконавчого комітету та міської ради відповідно до планів роботи.
Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії міської ради: з
питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг та з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.

11.

ЗВ'ЯЗОК МІЖ ПРОГРАМОЮ ТА СТРАТЕГІЄЮ РОЗВИТКУ

«ВІННИЦЯ-2020», ІНШИМИ СТРАТЕГІЧНО-ПЛАНУВАЛЬНИМИ ТА
ПРОГРАМНО-ПЛАНУВАЛЬНИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Програма залучення інвестицій у м. Вінницю на 2018-2020 роки підготовлена
на основі стратегічних пріоритетів та цілей Стратегії розвитку «Вінниця-2020» та з
урахуванням положень Державної стратегії регіонального розвитку України до 2020
року, Стратегії розвитку Вінницької області до 2020 року, чинного законодавства
України, а також міжнародного та вітчизняного досвіду підготовки програмнопланувальних документів у сфері інвестиційної діяльності.
Програма є одним з інструментів виконання Стратегії розвитку «Вінниця2020». Вона ґрунтується на інвестиційних пріоритетах, визначених у Стратегії,
відповідає плану заходів з її реалізації:
Стратегічний пріоритет 2 «Економічний розвиток, спрямований на високий
та якісний рівень зайнятості» передбачає активізацію економічної діяльності
суб‘єктів господарювання.
Ціль 1: Сприятливий бізнес–клімат для розвитку сталого бізнесу – передбачає
покращення

міжрегіонального

економічного

співробітництва

та

розвиток

економічних відносин з містами-партнерами за кордоном.
Ціль 2: Розвиток інфраструктури для малого і середнього бізнесу – передбачає
розвиток існуючих та створення нових промислових зон згідно з міськими
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просторовими

планами,

розвиток

економічних

кластерів

та

створення

технологічного парку.
Ціль 3: Кваліфіковані та освічені кадри передбачає необхідність формування
ефективного, затребуваного на ринку праці та добре оплачуваного кадрового ресурсу,
що може бути досягнуто шляхом розширення зв’язків між освітою та економікою,
забезпечення зв’язку між безробітними та бізнесом через організацію ярмарків

вакансій, тренінгових модулів, реалізацію заходів зі збереження кваліфікованих
кадрів на території міста.
Ціль 4: Залучення приватних інвестицій – передбачає розробку та
документальне закріплення плану заходів для залучення інвестицій, активізацію
промоції інвестиційних можливостей та забезпечення інвестиційного супроводу.
Стратегічний пріоритет 5 «Збалансований просторовий розвиток» передбачає
трансформацію міського простору для забезпечення ефективного використання його
фізичних та соціально-економічних ресурсів.
Ціль 1: Документально зафіксований цілісний підхід до міського середовища передбачає розробку комплексної документації для управління розвитком міського
простору з врахуванням прогнозних потреб.
Ціль 2 : Розвиток Вінниці як компактного міста – передбачає підвищення
привабливості центральної частини міста та формування поліцентричної структури
взаємопов‘язаних територій з врахуванням специфіки районів міста, які історично
склались.
Програма узгоджується з іншими стратегічно-планувальними документами,
зокрема

Маркетинговою

стратегією

міста

та

Програмою

посилення

конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва м. Вінниці на 20172020 роки.
При підготовці Програми взято до уваги матеріали досліджень, аналітичних
розробок та документів, створених у рамках партнерської співпраці проекту
міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС)
з Вінницькою міською радою та Вінницькою облдержадміністрацією, зокрема:
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-

Аналіз стану інвестиційної діяльності Вінницької, Запорізької, Івано-

Франківської та Полтавської областей та практичні рекомендації щодо поліпшення
інвестиційного середовища;
-

Бізнес-профіль міста Вінниця;

-

Звіт

про

аналіз

Інтернет-сайтів

щодо

присутності

Вінниці

в

інформаційному просторі;
-

Економічна та культурна присутність на зовнішніх відносно міста

Вінниці ринках;
-

Технічне завдання на розробку дизайну бренду міста Вінниці;

-

Пропозиції щодо комунікаційного плану впровадження маркетингової

стратегії міста Вінниці.
Використовувались
Вінницької,

статистичні

Житомирської,

дані

головних

Івано-Франківської,

управлінь

Рівненської,

статистики
Полтавської,

Хмельницької, Черкаської областей. Також аналізувалися дані незалежних
рейтингових агентств: IBI рейтинг, Кредит-рейтинг, Євро-рейтинг.
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Додатки до програми:
1. Реалізація заходів Програми сприяння залученню інвестицій в місто
Вінницю на 2014-2020 роки (за 2014 -2017 рр.).
2. План заходів з реалізації Програми сприяння залученню інвестицій у місто
Вінницю на 2018-2020 роки.
3. Методологія та стандарти залучення інвестицій та супроводу інвесторів у
місті Вінниця.
4. Склад робочої групи з підготовки Програми.
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