
Довідка 

щодо інвестиційної діяльності за підсумками І півріччя 2018 року  

За підсумками І півріччя 2018 року підприємства та організації області за 

рахунок усіх джерел фінансування освоїли 3,5 млрд грн капітальних інвестицій, 

що в порівняних цінах у 1,7 рази більше від обсягу капітальних інвестицій за 

відповідний період 2017р. Область за темпом росту посіла 2 місце, питома вага 

освоєних капітальних інвестицій у загальному обсязі по Україні складає 1,7%  

(поділяє 12-13-14  місце серед регіонів України). 

 

Обсяг капітальних інвестицій, млн грн 

 
 

Найбільше інвестицій освоєно у сільському, лісовому та рибному 

господарстві – 1736,1 млн грн (49,2% від загального обсягу) та промисловості –      

1061,9 млн грн (30,1%), переважна більшість у цій сфері припадала на 

підприємства переробної промисловості – 940,6 млн грн (26,6%) , у будівництві – 

279,8 млн грн (7,9%), у державному управлінні й обороні; обов’язковому 

соціальному страхуванні –  161,8 млн грн (4,6%), у в оптовій та роздрібній 

торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – 88,9 млн грн (2,5%), в 

операції з нерухомим майном – 55,6 млн грн (1,6%); в охороні здоров’я  та 

надання соціальної допомоги – 53,0 млн грн (1,5%), у транспорті, складському 

господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності – 47,8 млн грн (1,3%). 

 

 

 



Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності, % 
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Визначальну роль у структурі джерел інвестування відіграють власні кошти 

підприємств та організацій, що формують 83,0% обсягу капітальних інвестицій 

(2930,1 млн грн).  

Намітилась незначна тенденція до збільшення коштів, освоєних за рахунок 

місцевого бюджету - освоєно 5,6% інвестицій проти 5,5%, за рахунок державного 

бюджету – 1,0% проти 0,8%. В той же час, спостерігається зменшення коштів 

населення на будівництво житла до 4,1%  проти 4,6%, кредити банків та інших 

позик – 5,9%  проти 9,5% 

 

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування 

 

 

Найбільш активно освоювались капітальні інвестиції у містах Прилуки (20,5% до 

загального обсягу) та Чернігів (15,6%) і районах Варвинському (12,5%), 

Бобровицькому (9,3%),  Корюківському (5,6%), Бахмацькому (4,7%), Ічнянському 

(3,9%), Чернігівському (3,3%),. 

У розрахунку на 1 особу обсяг освоєних капітальних інвестицій склав  

3467,5 грн. Перевищили обласний показник більш ніж у 3 рази: у районі 

Варвинському (27867,8), та м Прилуки (13136,6 грн).  

Найнижчий обсяг освоєних капітальних інвестицій на 1 особу у Новгород-

Сіверському  районі (634,7 грн).  

 

 

 

 



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

 

 

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. 

Зокрема, 26 лютого 2018 року відбувся Чернігівський Регіональний Форум 

«Органік Інвест» на якому приділялась увага шляхам залучення додаткових 

інвестиційних ресурсів та можливостей розширення експортного потенціалу 

виробників органічної продукції, доступних інструментах підтримки малого та 

середнього бізнесу в агропромисловому комплексі.  

З метою створення дієвого інструменту просування потенціалу області та 

формування іміджу регіону як привабливого партнера для бізнесу на 

внутрішньому та міжнародному ринках підготовлений сучасний двомовний 

інформаційний проморолик про конкурентні переваги, можливості та 

інвестиційну привабливість Чернігівської області «Start your business with 

Chernihiv region».  
16 травня 2018 року було проведено масштабний публічний захід – 

міжнародний ІІІ Форум інвестицій та експорту Чернігівщини. Форум став 

головною подією в сфері інвестицій та експорту в регіоні. У Форумі взяли участь 



представники міністерств та відомств, дорадчих органів із просування експорту та 

залучення інвестицій, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

представники дипломатичних установ, міжнародних фінансових інституцій, 

вітчизняних та закордонних експертів, представників бізнес-спільноти. Загалом в 

роботі Форуму взяли участь майже 200 учасників.   

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). 

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 

 

 


