
Довідка 

щодо інвестиційної діяльності за підсумками 2017 року  

За підсумками  2017 року підприємства та організації області за рахунок 

усіх джерел фінансування освоїли 7,35 млрд грн капітальних інвестицій, що в 

порівняних цінах на 34,8% більше від обсягу капітальних інвестицій за 2016р. 

Область за темпом росту посіла 6 місце, питома вага освоєних капітальних 

інвестицій у загальному обсязі по Україні складає 1,6% . 

 

Обсяг капітальних інвестицій, млн грн 
 

 

 

Найбільше інвестицій освоєно у сільському, лісовому та рибному 

господарстві – 3,4 млрд грн (46,7% від загального обсягу) та промисловості –      

1,6 млрд грн (22,1%), переважна більшість у цій сфері припадала на 

підприємства переробної промисловості, у будівництві – 578,9 млн грн (7,9%), у 

державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні –  

798,1 млн грн (10,9%), у транспорті, складському господарстві, поштовій та 

кур’єрській діяльності – 243,3 млн грн (3,3%), у в оптовій та роздрібній торгівлі, 

ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів –279,1 млн грн (3,8%), в охороні 

здоров’я  та надання соціальної допомоги – 152,7 млн грн (2,1%). 

 

 

 

 



Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності 

 
Структура капітальних інвестицій, %  

 

 

 

Визначальну роль у структурі джерел інвестування відіграють власні кошти 

підприємств та організацій, що формують 73,9% обсягу капітальних інвестицій 

(5435,9 млн грн).  

Намітилась тенденція до збільшення коштів, освоєних за рахунок 

місцевого бюджету - освоєно 11,5% інвестицій проти 9,0%, за рахунок 

Інвестиції в матеріальні 

активи (98,5%) 

Інвестиції в нематеріальні 

активи (1,5%) 

 



державного бюджету – 3,1% проти 2,6%, коштів населення на будівництво житла 

– 3,9%  проти 4,0%, кредити банків та інших позик – 7,0%  проти 5,5% 

Найбільш активно освоювались капітальні інвестиції у містах Чернігів 

(24,2% до загального обсягу) та Прилуки (10,1%) і районах Бобровицькому 

(9,4%), Бахмацькому (7,9%), Корюківському (6,3%), Варвинському (6,0%),  

Ічнянському (4,7%), Чернігівському (3,8%) та Прилуцькому (3,5%). 

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 

 

 

 

У розрахунку на 1 особу обсяг освоєних капітальних інвестицій склав  

7219,7 грн. Перевищили обласний показник більш ніж у 3 рази: у районах 

Варвинському (27608,5 грн) і Бобровицькому (21357,6 грн).  

Найнижчий обсяг освоєних капітальних інвестицій на 1 особу та 

Новгород-Сіверському районі (1785,5 грн).  

Хочеться зазначити, що у 2017 році зберігається активність інвестиційної 

діяльності.  

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». 

У рамках Програми та з метою поліпшення інвестиційного клімату, 

підвищення рівня поінформованості потенційних інвесторів про можливості 



залучення інвестицій в область, у т.ч. іноземних, спільно з Чернігівською торгово-

промисловою палатою та за підтримки Western NIS EnterpriseFund розроблено і 

видано Інвестиційний паспорт Чернігівської області «Інвестуй в Чернігівщину» 

(«ІnvestinChernihivregion»). Виготовлені промо-ролики: «Запрошує Чернігівщина» 

та  «Легка промисловість області». Підготовлено та видано Каталог товарів і 

послуг основних підприємств Чернігівщини. Про 

З метою підвищення інвестиційної привабливості та 

конкурентоспроможності області створена та діє  Агенція регіонального 

розвитку Чернігівської області, діяльність якої сприяє залученню інвестиційних 

та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги в економіку регіону.  

 

Капітальні інвестиції на  одну особу в розрізі районів та міст, грн. 

 
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. 

З метою поліпшення інвестиційного клімату, підвищення рівня 

інформованості потенційних інвесторів про можливості залучення інвестицій у 

сектори економіки області, у т.ч. іноземних, проводиться робота з формування 

іміджу області, як привабливого партнера для бізнесу на внутрішньому та 

міжнародному рівнях.  

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). 



Крім того, з метою пропагування інвестиційних можливостей Чернігівської 

області, сприяння розвитку виробничих зв’язків суб’єктів господарювання у 

всесвітній мережі Інтернет широко використовується сайти Департаменту 

економічного розвитку та обласної державної адміністрації та сторінка 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 


