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ІІІ квартал 2022 року

Очікування підприємств Вінницької області 
щодо ділової активності

Результати дослідження «Ділові очікування підприємств Вінницької 
області» Національного банку України серед 
підприємств Вінницької області у IІІ кварталі 2022 року свідчать, що 
на тлі війни  респонденти продовжують очікувати значне 
скорочення обсягів виробництва товарів і послуг в Україні.  
Водночас респонденти області суттєво пом’якшили свої негативні 
оцінки щодо перспектив розвитку власних  підприємств у наступні 
12 місяців

Очікування респондентів у 
наступні 12 місяців  щодо:

Баланси відповідей, %

III кв. 
2021 р.

IV кв. 
2021 р.

I кв. 
2022 р.

II кв. 
2022 р.

III кв. 
2022 р.

фінансово-економічного 
стану

5.3 5.3 -7.1 -25.0 -4.8

загальних обсягів реалізації 
продукції власного  
виробництва

28.6 30.0 14.3 -9.5 14.3

інвестиційних видатків на 
проведення будівельних  
робіт

11.1 4.8 -6.7 -50.0 -13.3

інвестиційних видатків на 
машини, обладнання та  
інвентар

26.3 4.8 0.0 -43.8 -12.5

кількості працівників -4.8 -9.5 -13.3 -42.9 -23.8



аналіз та створення бази локацій 
«brownfield» і «greenfield» у кількості 
близько 300 об’єктів в 7 громадах області;

проведення понад 50 робочих зустрічей 
та виїздів; 

надання інформаційної підтримки  підприємцям, що 
прийняли рішення самостійно переносити потужності  
підприємства;

ЗАХОДИ З 
ПІДТРИМКИ 
РЕЛОКОВАНОГО 
БІЗНЕСУ

проведення аудиту перспективних локацій типу 
«brownfield» і «greenfield» з визначенням 
інфраструктурних параметрів  і інвестиційних 
очікувань територіальної громади.



Успішна співпраця 
територіальних громад з 
релокованими 
підприємствам

ПІДТРИМКА 
РЕЛОКОВАНОГО 
БІЗНЕСУ

Допомога в поселенні працівників;

Готовність керівництва ТГ до забезпечення 
повного супроводу і облаштування  релокованого  
підприємства;

Залучення територіальних громад до 
співпраці з релокованим бізнесом

Наявність відповідної інфраструктури для 
розміщення релокованих підприємств;

Інформація щодо допоміжної інфраструктури 
громади.



ОКРЕМІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ БЕЗРОБІТНИХ станом на 

1 жовтня 2022 року

24% 26% 50%

до 35
років

35-44
років

понад 45
років

За освітою

За статтю

за даними

Особливі категорії

87 (0,8%) учасників АТО

1238 (10,8%) внутрішньо переміщені особи

762 (6,6%) осіб з інвалідністю

1745 (15,2%)
осіб, яким залишилося 10 і 
менше років до пенсії

144 (1,3%)
випускників навчального
закладу

За віковими групами

35%65%

жінки чоловіки

16%

базова та  
неповна
вища  

вища

професійно-
технічна

11,5
тис.

26% 
21%

загальна  
середня  

37%



роботодавців, скористались
програмою компенсації 
витрат на оплату праці
(Постанова КМУ № 331)

суб'єктів малого 
підприємництва діє, 
з них:

278
понад 

78 тис 

малі підприємці11 тис

ФОП

понад

67 тис
понад

всього в малому 
підприємництві області 
зайнято

150 тис

ВПО 
працевлаштовано

585

осіб

За даними Головного Управління Державної 
податкової служби у Вінницькій області



вивчення запитів та потреб щодо 
працевлаштування;

проведення «круглих столів» з метою ознайомлення 
з промисловим потенціалом регіону;

розбудова мережі індустріальних парків;

формування актуальної бази кандидатів на 
працевлаштування з числа ВПО;

створення  умов для участі територіальних громад у 
проєктах (в тому числі грантових), націлених на 
підтримку і забезпечення  ВПО робочими місцями.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПО 
РОБОЧИМИ 
МІСЦЯМИ

Основними заходами, що  
допомогають  ВПО у пошуках 

роботи та соціальній адаптації є:



ПЕРСПЕКТИВИ 
РОБОТИ. 

ПІДТРИМКА 
БІЗНЕСУ.

Фінансова допомога на закупівлю обладнання 
сільськогосподарським підприємствам.

Безповоротна фінансова допомога 
релокованим підприємствам.

Ваучерна підтримка бізнесу на маркетингові цілі  
або сертифікацію продукції.

Створення локацій економічного зростання в 
громадах області.

Програми підтримки внутрішніх інвесторів.



ВІННИЦЬКА 
ОБЛАСНА
РАДА

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Андрій ЧАЛЕНКО

заступник голови Вінницької 
обласної Ради


