
Довідка 

щодо інвестиційної діяльності за 9 місяців 2019 року  

За підсумками січня-вересня 2019 року підприємства та організації 

області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 5,4 млрд грн капітальних 

інвестицій, що в порівняних цінах на 8,6% менше від обсягу капітальних 

інвестицій за відповідний період 2018 р. Питома вага освоєних капітальних 

інвестицій у загальному обсязі по Україні складає 1,4%  (18 місце серед 

регіонів України, випереджаючи Луганську, Чернівецьку, Закарпатську, 

Кіровоградську, Рівненську, Житомирську та Сумську області). Обсяг освоєних 

капітальних інвестицій у розрахунку на 1 особу склав – 5352,8грн.  

Обсяг освоєних капітальних інвестицій, млн грн 

 
Найбільше інвестицій освоєно у сільському, лісовому та рибному 

господарстві – 2,7 млрд грн (50,0% від загального обсягу) та промисловості –      

791,8 млн грн (14,7%), переважна більшість у цій сфері припадала на 

підприємства переробної промисловості – 590,5 млн грн (11,0%), у будівництві 

– 541,2 млн грн (10,1%), у державному управлінні й обороні; обов’язковому 

соціальному страхуванні 700,0 млн грн (13,0%), у транспорті, складському 

господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності – 187,5 млн грн (3,5%), в 

оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – 

136,7 млн грн (2,5%), в охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги – 110,3 

млн грн (2,1%), в операції з нерухомим майном – 94,1 млн грн (1,8%). 

 

 

 

 

ГГааллууззіі--ллііддееррии  іізз  ззааллууччеенннняя  

ккааппііттааллььнниихх  ііннввеессттиицціійй   



 
Визначальну роль у структурі джерел інвестування відіграють власні 

кошти підприємств та організацій, що формують 73,3% обсягу капітальних 

інвестицій (3,94 млрд грн).  

Відбулося стрімке зростання питомої ваги інвестицій з місцевого 

бюджету відповідно з 8,3% до 13,2%, що зумовлено бюджетною та фінансовою 

децентралізацією. Частка інвестицій за рахунок коштів державного бюджету 

також зросла з 2,0% до 3,1%, що є позитивним аспектом та засвідчує часткове 

відновлення  зацікавленості держави у відтворенні і фінансуванні капітальних 

видатків. Щодо кредитів банків та інших позик відбулося не значне зростання 

показника з 5,5 до 5,9%. Зменшився обсяг коштів населення на будівництво 

житла -  з 4,0 до 3,8%. 

 
 

З метою актуалізації та налагодження ефективної роботи щодо залучення 

інвестицій, забезпечення сталого економічного зростання і соціального розвитку 

регіону шляхом створення умов для підвищення конкурентоспроможності діє 

Програма розвитку інвестиційної, зовнішньоекономічної та виставково-

ярмаркової діяльності Чернігівської області на 2016-2020 роки «Чернігівщина – 

конкурентоспроможний регіон». 



В рамках виконання заходів Програми та з метою поліпшення 

інвестиційного клімату, підвищення рівня поінформованості потенційних 

інвесторів про можливості залучення інвестицій в економіку регіону, у т.ч. 

іноземних, проводилась робота з формування іміджу області як привабливого 

партнера для бізнесу на внутрішньому та міжнародному рівнях. 

В рамках заходів щодо популяризації потенціалу регіону наповнюється 

«Інтерактивна інвестиційна карта Чернігівської області», як джерело корисної 

інформації для потенційного інвестора щодо наявних в області об’єктів для 

інвестування. 

Проводяться  зустрічі з інвесторами для вивчення проблемних питань їх 

діяльності, навчальні заходи для підприємців, здійснюється постійний 

моніторинг інвестиційних проектів, за найважливішими з них встановлено 

адміністративний супровід. 

Інформація щодо інвестиційних можливостей області постійно 

розміщується та оновлюється на сайтах облдержадміністрації (www.cg.gov.ua) і 

Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації (economy.cg.gov.ua) 

та сторінці у Facebook «Чернігівщина інвестиційна». 

Для активізації роботи щодо залучення позабюджетного фінансування 

розроблений та щомісячно оновлюється Грантовий дайджест «Будь у курсі 

подій – дій», який містить інформацію щодо відкритих для участі грантових 

конкурсів, проектів міжнародної технічної допомоги та програм пільгового 

кредитування міжнародних фінансових організацій. 

 

 

За даними Головного управління статистики у Чернігівській області 


