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У статті розкрито необхідність інвестиційної діяльності, поняття та види інвестицій. Наведено класифі-
каційні підходи, щодо їх систематизації. Проаналізовано стан інвестиційної діяльності підприємств Чер-
нівецької області. Визначено структуру джерел фінансування капітальних інвестицій регіону. Вивчено 
основних іноземних інвесторів та запропоновано основні напрямки покращення інвестиційної діяльності 
Чернівецької області.
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Постановка проблеми. Для розвитку будь-
якої країни важливим є наявність інвес-

тицій, так як вони забезпечують стабільні умови 
їх економічного розвитку: створення нових ро-
бочих місць, збільшення виготовленої продук-
ції та її якості тощо. Нестабільна суспільно-по-
літична ситуація, військовий конфлікт на сході 
країни, розбалансування фінансової системи 
позначились на негативному залученні інвести-
цій підприємствами. Недостатність економічних 
стимулів для іноземних інвесторів, неврегульо-
вана на законодавчому рівні діяльність компаній 
зі страхування іноземних інвестицій та, в решті 
решт,відсутність сприятливого інвестиційного 
клімату в державі стримують розвиток інвести-
ційної діяльності.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не дивлячись на чисельні до-
слідження, інвестиційна діяльність залишається 
недостатньо розвиненою та потребує подальшого 
вивчення та пошуку шляхів її покращення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Великий внесок у дослідження інвестиційної ді-
яльності підприємств та його регулювання зроби-
ли чимало українських науковців серед яких най-
більш вагомими є праці Л.М. Борща, І.А. Бланка, 
І.О. Бута, Б. Колтинюка, А. Пересади та інших. 

Виклад основного матеріалу. Протягом остан-
ніх років для підприємств характерною є про-
блема нестачі фінансових ресурсів для оновлення 
виробництва, побудови нових виробничих об’єктів 
та споруд, розробки нових видів продукції, яка 
буде конкурентоспроможною на внутрішньому 
та світовому ринках. Для вирішення даної про-
блеми підприємства знаходяться в постійному по-
шуку джерел фінансування своєї діяльності. Од-
ним з напрямів вирішення є пошук інвесторів, як 
вітчизняних та іноземних. Адже, інвестиції мають 
велике значення, тому що вони спрямовані на за-
безпечення фінансової стабільності підприємств 
не тільки зараз, але й в майбутньому. 

Згідно національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фі-
нансової звітності», інвестиційна діяльність – це 
діяльність, що пов’язана з придбанням і реаліза-
цією необоротних активів, а також із здійснен-
ням фінансових інвестицій, які не є складовою 
частиною еквівалентів грошових коштів. Еквіва-
лентами грошових коштів (грошей) визнаються 
короткострокові високоліквідні фінансові інвес-

тиції, які вільно конвертуються в певні суми гро-
шей і які характеризуються незначним ризиком 
зміни вартості [8]. 

Інвестиційна діяльність є основою індивіду-
ального кругообігу інвестицій на підприємстві.

Гриньова В.М. розглядає інвестиції, як вкла-
дення капіталу з метою його подальшого збіль-
шення [4]. 

За економічною енциклопедією, інвестиції – 
це довгострокове вкладення капіталу в промис-
ловість, сільське господарство, транспорт та інші 
галузі народного господарства [6]. 

Перар Ж. вважає, що інвестиції – це додат-
кові вкладання до вже наявних коштів, тобто це 
вкладення, що спрямовані на розширення бізне-
су або створення умов для підвищення ефектив-
ності його функціонування [10].

На нашу думку, найбільш ширше розкрива-
ється поняття дефініції у Законі України «Про 
інвестиційну діяльність». Згідно якого, інвести-
ції – всі види майнових та інтелектуальних цін-
ностей, що вкладаються в об'єкти підприємниць-
кої та інших видів діяльності, в результаті якої 
створюється прибуток (доход) та/або досягаєть-
ся соціальний та екологічний ефект [7].

На думку Пєтухової О.М., інвестиції класифі-
кують за певними ознаками: 

1) за видами інвестицій: виpобничі інвестиції – 
це вкладення у виpобничі pесуpси підпpиємства 
(предмети праці та основні засоби); фінансові ін-
вестиції – вкладення коштів у цінні папери, цільо-
ві банківські вклади та депозити; інтелектуальні 
інвестиції – вкладення коштів у об’єкти інтелек-
туальної власності (підготовка спеціалістів на різ-
них курсах, зокрема підвищення кваліфікації); 

2) за цілями застосування розрізняють: реін-
вестиції – це додаткові вкладення капіталу на 
зміну стаpих засобів на оновленні; нетто-інвести-
ції – це вкладення капіталу, які направляються 
на утворення нового об’єкта інвестування, їх ще 
називають нульовими інвестиціями; 

3) за характером участі в інвестуванні виді-
ляють: прямі інвестиції – це вкладення коштів 
у вибраний інвестуючий об’єкт безпосередньо 
без участі посеpедників; непрямі інвестиції – ін-
вестування, яке здійснюються за допомогою різ-
номанітних інвестиційних або фінансових посе-
редників; 

4) за територіальною ознакою інвестиції бува-
ють: внутрішні інвестиції – це вклади суб’єктів 
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господаpської діяльності даної держави в межах 
цієї ж держави; зовнішні інвестиції – вкладення 
коштів в об'єкти інвестування за межами терито-
рії даної країни; іноземні інвестиції – вкладення 
іноземних юридичних та фізичних осіб, інозем-
них держав, міжнародних урядових та неурядо-
вих організацій [12].

Необхідно відмітити, що в практиці найбільш 
ширше застосовуються капітальні (реальні) ін-
вестиції.

На думку Садовської І.Б., капітальні інвести-
ції – це витрати на капітальне будівництво, при-
дбання (виготовлення власними силами) осно-
вних засобів, придбання чи виготовлення інших 
необоротних матеріальних активів, придбання чи 
виготовлення нематеріальних активів, а також 
формування основного стада, які здійснюються 
в даному періоді з метою отримати економічні 
вигоди в майбутньому [13].

Як вже зазначалось, промисловість України 
потребує збільшення обсягів інвестицій, не ви-
ключенням є і Чернівецька область. 

Освоєння підприємствами Чернівецької об-
ласті капітальних інвестицій за рахунок усіх 
джерел фінансування за 2013–2017 роки за да-
ними Державної служби статистики у Черні-
вецькій області зображено на рис. 1. 

Як видно з рис. 1, відмічається стрибкоподібна си-
туація наявності капітальних інвестицій. Так з 2013 р.  
для 2014 р. обсяг інвестицій зменшувався, але 
в 2015 році зріс і досяг свого максимального значення 
за всі досліджувані періоди та становив 2846 млн. грн, 
потім до 2016 року помітне їхнє зменшення 
та в 2017 році інвестиції зросли до 2836,2 млн грн, 
але не перевищили обсяг інвестицій у 2015 році.

Структура джерел фінансування капіталь-
них інвестицій у Чернівецькій області за 2013-
2017 роки за даними Державної служби статис-
тики у Чернівецькій області наведено в табл. 1.

За даними табл. 1 видно, що головним джере-
лом фінансування капітальних інвестицій в Чер-
нівецькій області є власні кошти підприємств, 
організацій та кошти населення на будівництво 
житла. Необхідно також відмітити зміни в струк-
турі джерел формування капітальних інвестицій 
у 2016 – 2017 роках, коли помітне зростання об-
сягів фінансувань за рахунок коштів державного 
бюджету (з 3,3% у 2013 році до 9,4% у 2017 році) 
та за рахунок коштів місцевих бюджетів (з 5% 
у 2013 році до 19,7% у 2017 році). 

Структура освоєння капітальних інвестицій 
в Чернівецькій області за даними Державної 
служби статистики у Чернівецькій області наве-
дено в табл. 2. 

Таблиця 1
Структура джерел фінансування капітальних інвестицій Чернівецької області у 2013–2017 років, % 

Показники 2013 2014 2015 2016 2017
1. Кошти державного бюджету 3,3 1,9 0,4 7,3 9,4
2. Кошти місцевих бюджетів 5,0 8,9 6,5 18,0 19,7
3. Власні кошти підприємств та організацій 23,2 36,2 41,7 37,2 37,6
4. Кредити банків та інших позик 3,8 - 2,3 2,8 1,9
5. Кошти населення на будівництво житла 55,2 43,8 41,3 28,6 27,9
6. Інші джерела фінансування 9,5 9,2 7,8 6,1 3,5

Джерело: розраховано автором на даними Державної служби статистики у Чернівецькій області [5]

Таблиця 2
Структура освоєння капітальних інвестицій у Чернівецькій області  

по містах та районах у 2013–2017 роках, у % 
Показники 2013 2014 2015 2016 2017

м. Чернівці 40,5 41,5 44,8 62,6 58,4
м. Новодністровськ 1,0 1,6 3,0 1,6 2,0
Вижницький район 3,8 3,9 2,6 2,9 3,2
Герцаївський район 2,8 1,7 2,6 1,2 1,3
Глибоцький район 10,8 9,0 7,9 4,8 5,5
Заставнівський район 1,1 1,1 2,5 1,6 2,3
Кельменецький район 1,0 2,3 2,9 1,6 2,3
Кіцманський район 9,1 6,1 4,5 5,9 4,1
Новоелицький район 7,6 7,7 5,9 4,4 7,7
Путильський район 1,5 1,1 2,2 1,1 0,5
Сокирянський район 6,0 9,3 8,2 3,2 2,9
Сторожинецький район 12,8 11,2 9,9 7,2 7,3
Хотинський район 2,0 3,5 3,0 1,9 2,5

Джерело: розраховано автором на даними Державної служби статистики у Чернівецькій області [5]

Рис. 1. Освоєння підприємствами Чернівецької області 
капітальних інвестицій за рахунок усіх форм 

фінансування за 2013–2017 роки, млн. грн
Джерело: побудоване за даними Державної служби статис-
тики у Чернівецькій області [5]
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У табл. 2 простежується, що серед районів 

області найбільші обсяги капітальних інвести-
цій освоєно підприємствами м. Чернівці (з 40,5% 
у 2013 до 58,4% у 2017 році), Новоселицького, 
Сторожинецького, Кіцманського та Глибоцького 
районів. 

Структура капітальних інвестицій за видами 
економічної діяльності до загального обсягу ка-
піталовкладень у Чернівецькій області за дани-
ми Державної служби статистики у Чернівецькій 
області наведено в табл. 3.

Як видно з табл. 3, найбільшу питому вагу 
у складі всіх капітальних інвестицій Чернівець-
кої області в усіх досліджуваних періодах за-
ймають вкладення у будівництво, сільське, лісо-
ве та рибне господарство, державне управління 
та оборону, промисловість. Так обсяг капітальних 
інвестицій в 2013 році у цей вид діяльності склав 
65,8%, у 2014 – 50%, далі відбувається поступове 
зменшення капітальних інвестицій з року в рік 
та складає у 2017 році тільки 33,3%. Найбільшого 
інвестування сільське, лісове та рибне господар-
ство зазнало у 2015 році, коли інвестиції сягали 
20,6% від усіх інвестицій Чернівецької області. 
До 2017 року питома вага знизилась до 10,2%, 
що на 10,4% менше 2015 року, та на 0,5% більше 
2016 року. Інвестиції в промисловість в 2016 – 
2017 роках незначно зменшились, тобто залиша-
ються майже на одному рівні. Необхідно відмітити 
значне зростання інвестицій у державне управ-
ління й оборону, обов’язкове соціальне страху-
вання Чернівецької області. Так у 2013 році цей 
вид інвестицій був незначним і складав лише 
0,4% від загального обсягу, далі відмічається по-
ступове зростання з року в рік. Обсяг цих інвес-
тицій у 2016 році сягнув вже 23,2%, а у 2017 році 
досяг показника 24,5%. 

За даними Державної служби статистики 
у Чернівецькій області іноземні інвестиції роз-
міщено у розвинених сферах економічної діяль-
ності області. Так, станом на грудень 2017 року, 

майже половина інвестицій зосереджена на під-
приємствах промисловості (46,6%), у тому чис-
лі переробної промисловості (42,2%) та добувної 
промисловості (3,1%). Також інвестиційно-при-
вабливими в регіоні є сільське, лісове та рибне 
господарство (19,1%), оптова та роздрібна торгів-
ля, ремонт автотранспортних засобів і мотоци-
клів (8,6%), сфера операцій з нерухомим майном 
(11,4%), будівництво (3,7%) [5].

За інформацією Державної адміністрації 
Чернівецької області, в економіку Чернівець-
кої області інвестує 41 країна світу. За обсяга-
ми інвестування лідерами є Нідерланди, Велика 
Британія, Кіпр, Туреччина, Румунія, Італія та  
Ізраїль. На ці країни припало 73,1% від загально-
го обсягу прямих іноземних інвестицій в економі-
ку області [14]. 

Найбільшими за обсягами вкладених інозем-
них інвестицій підприємствами Чернівецької об-
ласті є: ТОВ «Дьолер Буковина», засновниками 
якого є юридичні та фізичні особи з Нідерлан-
дів та Німеччини – займається виробництвом 
яблучного концентрату; ТОВ «Кам’янка Аграр» 
з німецькими інвестиціями, ТОВ «Агрофірма 
«Оршівська», ТОВ «Сварог-Буковина», ТОВ «Дні-
строві роси», ТОВ «АТЗТ Мирне»; ТОВ «Буко-
винські будівельні матеріали» (добування піску 
та гравію) та Іспаська філія ТОВ «Клесівський 
кар’єр нерудних копалин «Технобуд» (виробни-
цтво цементу, сухих будівельних сумішей, ме-
талопокриття, гіпсокартону тощо), які є дочір-
німи підприємствами французької будівельної 
компанії Lafarge; ПП «Мелауда», СП «Мітаче», 
ТОВ «Грін Вуд Чернівці» з італійськими інвес-
тиціями та ПП «Екопелет Україна» (Литва),  
ПП «Бурак» (Туреччина), ТОВ «Грін-Планет» 
(Чехія) успішно займаються деревообробкою; 
ТзОВ «СО’ОК» (Республіка Панама) займаєть-
ся виробництвом фруктових та овочевих соків;  
ТОВ «Шведсько-українська клініка «Angelholm», 
ТОВ «Букінтермед» (Німеччина) здійснюють ді-

Таблиця 3
Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності  

до загального обсягу капіталовкладень у 2013–2017 роках, у% 
Вид економічної діяльності 2013 2014 2015 2016 2017

1. Будівництво 65,8 50,0 49,0 32,7 33,3
2. Сільське, лісове та рибне господарство 10,2 15,0 20,6 9,7 10,2
3. Промисловість 9,2 11,4 13,5 15,8 14,3
4. Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 1,4 2,6 4,4 3,2 3,7

5. Транспорт, складське господарство, поштова  
та кур'єрська діяльність 0,5 1,5 0,6 2,7 2,6

6. Тимчасове розміщування й організація 
харчування 0,4 0,4 0,9 1 0,3

7. Інформація та телекомунікації 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3
8. Операції з нерухомим майном 0 2,0 1,0 3,2 1,5
9. Професійна, наукова та технічна діяльність 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1
10. Діяльність у сфері адміністративного  
та допоміжного обслуговування 0 5,2 1,8 5,4 2,8

11. Державне управління й оборона; обов'язкове 
соціальне страхування 0,4 9,9 6,2 23,2 24,5

12. Освіта 0 0,2 0,3 1,2 1,9
13. Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 0,3 0,7 0,3 1,5 3,1
14. Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,1 0,2 0,9 0,2 0,2
15. Надання інших видів послуг 0 0,3 0 0 1,2

Джерело: розраховано автором на даними Державної служби статистики у Чернівецькій області [5]
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яльність у галузі охорони здоров’я; ТзОВ «Фаіре 
Фінансе» (Чехія), ПП «Європрофіль» (Туреччина) 
займаються будівництвом споруд електропоста-
чання та телекомунікацій, електромонтажними 
роботами; ТзОВ «Бетті Аїс Україна» (Румунія), 
ТОВ «Сварог-Експорт» (Кіпр), ТзОВ «Ефес- 
Трейдинг» (Туреччина) – оптовою торгівлею 
продуктами, шоколадними та кондитерськими 
виробами, діяльністю кафе; фірма «Альтфатер 
Чернівці» (Німеччина) здійснює діяльність у сфе-
рі прибирання сміття, боротьби із забрудненням 
та поводження з відходами. 

З 2016 року в області розпочало виробничу ді-
яльність ТОВ «Аутомотів Електрік Україна» (Ні-
меччина), яке знаходиться на колишньому заводі 
Гравітон, що входить до корпорації ПРЕТТЛЬ 
КАБЕЛЬКОНФЕКТІОН, та спеціалізується на 
виготовленні електрообладнання для автовироб-
ників-гігантів. 

Чернівецька обласна держадміністрація вжи-
ває певні заходи для покращення інвестиційної 
діяльності. Для цього було розроблено страте-
гію розвитку Чернівецької області на період до 
2020 року, метою якої є підвищення рівня та якос-
ті життя населення краю. Однією з найважливі-
ших цілей стратегії є формування бренду області, 
залучення інвестицій, розвиток міст і сільських 
територій, яка включає в себе такі напрями: ство-
рення інтерактивної інвестиційної карти Черні-
вецької області; презентація економічного, інвес-
тиційного, експортного потенціалу Чернівецької 
області, налагодження співпраці з міжнародними 

фондами, програмами та грантами (участь у кон-
курсних відборах грантових проектів) для залу-
чення інвестиційних коштів у різних сферах гос-
подарської діяльності; проведення інвестиційного 
форуму «Чернівецька область – привабливий ре-
гіон для інвестування» [14].

Висновки та пропозиції. Отже, інвестиції – це 
гарантія зростання економічного розвитку будь-
якої країни, регіону, області. Тому головною 
складовою проведення на всіх рівнях господарю-
вання є заходи, щодо формування привабливого 
інвестиційного клімату та активізації інвестицій-
них процесів в країні та в регіоні. За допомогою 
збільшення інвестицій відбувається розвиток 
підприємств, організацій, а це врешті решт при-
зводить до ефективнішого розвитку економіки, 
введення виробництвом у дію найсучаснішого 
обладнання, збільшення якості виготовленої про-
дукції, яка може продаватись не лише у межах 
нашої області, країни, а може й виходити на сві-
товий ринок. Підвищення рівня активності інвес-
тиційної діяльності можна домогтись за допомо-
гою узгоджених дій керівництва різної ієрархії. 

Для покращення розвитку інвестиційної ді-
яльності підприємств необхідно : удосконалюва-
ти нормативно-правову базу, щодо регулювання 
інвестиційної діяльності; забезпечувати рівність 
між надходженням та використанням інвести-
ційних ресурсів; стабілізувати інвестиційно-при-
вабливий імідж міста та області; співпрацювати 
державним органам влади та структурам бізнесу 
для планування інвестиційних проектів.
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СУЩНОСТЬ И СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация
В статье раскрыта необходимость инвестиционной деятельности, понятия и виды инвестиций. При-
ведены классификационные подходы, по их систематизации. Проанализировано состояние инвестици-
онной деятельности предприятий Черновицкой области. Определена структура источников финанси-
рования капитальных инвестиций региона. Изучено основных иностранных инвесторов и предложены 
основные направления улучшения инвестиционной деятельности Черновицкой области.
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ESSENCE AND CONDITION OF INVESTMENT ACTIVITIES  
OF CHERNIVETSK REGION ENTERPRISES

Summary
The article discloses the necessity of investment activity and concepts and types of investments. Classi-
fication approaches are presented, concerning their systematization. The state of investment activity of 
Chernivtsi region enterprises is analyzed. The structure of sources of financing of capital investments in 
the region is determined. The main foreign investors were studied and the main directions of improvement 
of investment activity of Chernivtsi region were proposed.
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