
Інформація  

 щодо обсягу прямих інвестицій (інструменти участі в капіталі), 

 станом на 31.12.2020 року  
 

З 2020 року змінено методологію обліку прямих іноземних інвестицій, де 

враховано реінвестування доходів нефінансових корпорацій та додатково проведено 

удосконалення статистики запасів прямих іноземних інвестицій, які збираються у 

національній валюті та  публікуються Національним банком України (перерахунок 

проведено з 2015 року). 

Це дозволило підвищити цілісне відображення усіх операцій прямих 

іноземних інвестицій та порівнювати дані платіжного балансу України з іншими 

країнами без додаткових уточнень. 

По Чернігівській області станом на 31.12.2020 року обсяг прямих інвестицій 

(інструменти участі в капіталі) в економіці області склали 451,6 млн дол.США, що 

на 1,8% менше, ніж за відповідний період попереднього року. 

 

Прямі інвестиції (інструменти участі в капіталі), млн. дол. США 

 

 
 

Інвестиції надійшли до області із 41 країни світу. Найбільше прямих 

інвестицій залучено зі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної  

Ірландії – 79,5%, Кіпру – 8,0%,  Польщі – 3,1%, Швейцарії – 2,3%  та  Китаю – 1,2%, 

Латвія та  Туреччина – по 0,38%. Єстонія – 0,35%.  

 

 

 
 

 

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності.         

У промисловість вкладено 92,7%,  у т.ч. переробну – 86,8%; у сільське, лісове та 

рибне господарство – 4,7%; в діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 



обслуговування – 1,9%; в операції з нерухомим майном – 0,18%; в оптову та 

роздрібну торгівлю, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 0,15%.  

 

 

 
 

 

 

З метою збільшення обсягів залучення іноземних інвестицій та висвітлення 

позитивного інвестиційного іміджу області на державному та міжнародному рівнях 

здійснюється адміністративний супровід ключових для області інвестиційних 

проєктів, інвентаризація інвестиційних намірів підприємств та земельних ділянок 

для перспективного інвестування, поширення інвестиційних пропозицій серед 

закордонних партнерів, забезпечується участь в міжнародних виставках, ярмарках, 

форумах тощо.  

З метою пошуку потенційних інвесторів, залучення міжнародної технічної 

допомоги Департаментом розвитку економіки та сільського господарства 

облдержадміністрації щомісячно оновлюється Грантовий дайджест «Будь у курсі 

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

конкурсів, проєктів міжнародної технічної допомоги та програм пільгового 

кредитування міжнародних фінансових організацій. 

 

 

За даними Національного банку України 

 


