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Прямі інвестиції у січні–червні 2016 року 
 

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку Дніпропетровської області прямих 
іноземних інвестицій на 1 липня 2016р. становив 7132,5 млн.дол. США, що на 0,3% менше 
обсягів інвестицій на початок року, та в розрахунку на одну особу населення дорівнює  
2186,3 дол. З країн ЄС отримано 6136,1 млн.дол. (86% обсягу прямих інвестицій),  
з інших країн світу – 996,4 млн.дол. (14%). 

У січні–червні 2016р. в економіку Дніпропетровщини іноземними інвесторами 
вкладено 23,4 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за 
цей період становить 43,8 млн.дол. (у т.ч. за рахунок курсової різниці – 23,4 млн.дол.). 

Інвестиції надійшли з 60 країн світу. Серед основних країн-інвесторів:  Німеччина – 
4299,4 млн.дол., Кіпр – 1320 млн.дол., Вірґінські Острови (Брит.) – 652,1 млн.дол., 
Нідерланди – 170,9 млн.дол., Беліз – 105,2 млн.дол., Австрія – 101,9 млн.дол.,  
Російська Федерація – 68,5 млн.дол. 

На підприємствах промисловості акумульовано 5329 млн.дол. (74,7% загального 
обсягу), у т.ч. переробної – 5037,8 млн.дол. (70,6%), добувної промисловості і розроблення 
кар’єрів – 259,4 млн.дол. (3,6%), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря – 27,2 млн.дол. (0,4%), з водопостачання; каналізації, поводженням з відходами –  
4,6 млн.дол. (0,1%).   

У переробній промисловості суттєві обсяги інвестицій зосереджено на підприємствах 
металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання – 4600,1 млн.дол. (86,3% обсягу прямих інвестицій у промисловість). 

Значні вкладення іноземних інвестицій залучено також у підприємства оптової та 
роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 723,5 млн.дол. (10,1%), 
які займаються операціями з нерухомим майном – 465,4 млн.дол. (6,5%), діяльністю у сфері 
адміністративного та допоміжного обслуговування – 160,8 млн.дол. (2,3%), фінансовою та 
страховою діяльністю – 152,8 млн.дол. (2,1%), професійною, науковою та технічною 
діяльністю – 151,4 млн.дол. (2,1%). 

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами 
та іншими зобов’язаннями (боргові інструменти) перед прямими іноземними інвесторами  
на 1 липня 2016р. становила 589 млн.дол. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал та боргові 
інструменти) на 1 липня 2016р. склав 7721,5 млн.дол. 
_____________ 
Примітка. Дані про прямі інвестиції в область та з області є попередніми і можуть уточнюватись у наступних 
виданнях.  
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Прямі іноземні інвестиції в область 
(тис.дол. США)  

  

Усього 
У тому числі з 

країн ЄС 
інших країн 

світу 

Прямі інвестиції нерезидентів в область 
(акціонерний капітал та боргові інструменти)  
на 1 січня 2016р. 7750927,8 6749966,3 1000961,5 

Акціонерний капітал нерезидентів 
на 1 січня 2016р. 7155516,6 6161652,2 993864,4 

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів 23417,1 19072,4 4344,7 

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів –20434,2 –16951,8 –3482,4 

Інші зміни вартості акціонерного капіталу 
нерезидентів (зміна вартості, утрати, 
перекласифікація інвестицій тощо) –25960,2 –27630,1 1669,9 

  з них 
  курсова різниця1 –23350,1 –21169,2 –2180,9 

Акціонерний капітал нерезидентів 
на 1 липня 2016р. 7132539,3 6136142,7 996396,6 

Боргові інструменти (заборгованість за 
кредитами та позиками, зобов’язання за 
торговими кредитами та інші зобов’язання 
перед прямими інвесторами) 
на 1 січня 2016р.  595411,2 588314,1 7097,1 

на 1 липня 2016р. 588981,5 572068,1 16913,4 

Прямі інвестиції нерезидентів в область 
(акціонерний капітал та боргові інструменти) 
на 1 липня 2016р. 7721520,8 6708210,8 1013310,0 

_______________ 
1 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, 
зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти 
України. Для забезпечення міжнародних співставлень результати спостереження публікуються у доларах США. 
Унаслідок зміни курсів валют відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця. 
 

За січень–червень 2016р. з області в економіку 8 країн світу у вигляді прямих 
інвестицій (акціонерного капіталу) було спрямовано 72,9 млн.дол. (у т.ч. в країни ЄС –  
68,1 млн.дол., в інші країни світу – 4,8 млн.дол.). Значні внески капіталу здійснено  
до підприємств Латвії та Естонії (72,7% та 20,7% загального обсягу відповідно).  

Вимоги підприємств-інвесторів області за борговими інструментами до підприємств 
прямого інвестування за кордоном на 1 липня 2016р. становили 4,5 млн.дол. 

Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал та боргові інструменти), 
вкладених підприємствами області в економіку країн світу, становив 77,4 млн.дол. США. 
 

 
 
Начальник                                                                             І. Почиталіна 
 
 
 
 
Довідки за телефоном: (056) 778 67 56 
Веб-сайт  Головного управління статистики у Дніпропетровській області: http://www.dneprstat.gov.ua   
© Головне управління статистики у Дніпропетровській області, 2016  
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Додаток 1 
 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 
в область за видами економічної діяльності  

 
(тис.дол. США) 

 Код за 
КВЕД-
2010 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2016 01.07.2016 

Німеччина  4304274,0 4299364,2 

Сільське, лісове та рибне господарство A 317,8 322,6 

Промисловість B+C+D+E 4298784,8 4293096,5 

переробна промисловість C 4298784,8 4293096,5 

Будівництво F ...2 ...2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 4106,6 4165,4 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність H ...2 ...2 

Тимчасове розміщування й організація харчування I ...2 ...2 

Інформація та телекомунікації J 10,0 10,1 

Операції з нерухомим майном  L 667,0 674,6 

Професійна, наукова та технічна діяльність M 50,6 754,2 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N ...2 ...2 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R ...2 ...2 

Надання інших видів послуг  S ...2 ...2 

Кіпр  1324735,8 1319972,0 

Сільське, лісове та рибне господарство A 8894,1 9364,1 

Промисловість B+C+D+E 516766,5 512309,4 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 137431,4 129121,7 

переробна промисловість C 348270,9 353080,6 

постачання електроенергії, газу, пари та   
кондиційованого повітря D 28027,1 27171,3 

водопостачання; каналізація, поводження з   
відходами E 3037,1 2935,8 

Будівництво F 28630,5 24751,2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 140688,7 139564,3 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність  H 24441,1 37229,4 

Тимчасове розміщування й організація харчування I ...2 ...2 

Інформація та телекомунікації J 8684,6 8765,0 

Фінансова та страхова діяльність K 157460,5 151974,3 

Операції з нерухомим майном  L 277396,7 283227,6 

Професійна, наукова та технічна діяльність M 53680,9 43988,4 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N 104489,0 105280,3 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q ...2 ...2 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 231,4 ...2 
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Продовження 

 Код за 
КВЕД-
2010 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2016 01.07.2016 

Вірґінські Острови (Брит.)  665463,9 652127,1 

Сільське, лісове та рибне господарство A ...2 ...2 

Промисловість B+C+D+E 120543,3 135654,3 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 876,7 15355,3 

переробна промисловість C 119666,6 120299,0 

Будівництво F 3232,0 3185,6 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 442830,9 427656,0 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність  H 13814,4 ...2 

Тимчасове розміщування й організація харчування I 1141,7 1103,7 

Інформація та телекомунікації J ...2 ...2 

Фінансова та страхова діяльність K ...2 ...2 

Операції з нерухомим майном  L 43591,5 44007,4 

Професійна, наукова та технічна діяльність M 25272,8 25139,8 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N 9794,6 9912,1 

Освіта P ...2 – 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q ...2 ...2 

Нідерланди  170245,1 170867,8 

Сільське, лісове та рибне господарство A ...2 ...2 

Промисловість B+C+D+E 167200,4 167521,0 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 107977,0 108480,9 

переробна промисловість C 59223,4 59040,1 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 639,0 965,7 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність  H 2229,4 2204,6 

Операції з нерухомим майном  L ...2 ...2 

Професійна, наукова та технічна діяльність M ...2 ...2 

Беліз  105332,3 105229,9 

Промисловість B+C+D+E 864,5 868,0 

переробна промисловість C 864,5 868,0 

Будівництво F 157,7 153,3 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 45201,3 42529,6 

Тимчасове розміщування й організація харчування I ...2 ...2 

Інформація та телекомунікації J ...2 ...2 

Фінансова та страхова діяльність K 276,0 271,3 

Операції з нерухомим майном  L 36097,6 38711,5 

Професійна, наукова та технічна діяльність M 19341,0 19320,4 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N 523,2 507,8 
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Продовження 

 Код за 
КВЕД-
2010 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2016 01.07.2016 

Австрія  105576,6 101894,1 

Промисловість B+C+D+E 69341,7 65998,0 

переробна промисловість C 69341,7 65998,0 

Будівництво F ...2 ...2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 7467,7 7177,3 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність  H ...2 ...2 

Тимчасове розміщування й організація харчування I ...2 ...2 

Операції з нерухомим майном  L 11391,0 11368,8 

Професійна, наукова та технічна діяльність M ...2 ...2 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N 15204,3 15228,1 

Російська Федерація  67918,0 68531,8 

Промисловість B+C+D+E 50497,6 50777,3 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів B ...2 ...2 

переробна промисловість C ...2 ...2 

Будівництво F 39,8 37,4 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 580,1 563,2 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність H 59,1 66,3 

Інформація та телекомунікації J 115,9 112,3 

Операції з нерухомим майном  L 15643,5 15969,0 

Професійна, наукова та технічна діяльність M 724,0 720,8 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N 247,8 275,5 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q ...2 ...2 

Надання інших видів послуг  S ...2 ...2 
_____________ 
1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область. 
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” 
щодо конфіденційності інформації. 
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Додаток 2 
 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в область 
за видами економічної діяльності 

 
 

Код за 
КВЕД-
2010 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2016 01.07.2016 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

Усього  7155516,6 100,0 7132539,3 100,0 

Сільське, лісове та рибне 
господарство A 15758,6 0,2 24033,7 0,3 

Промисловість B+C+D+E 5346411,7 74,7 5329023,2 74,7 

добувна промисловість і   
розроблення кар’єрів B 267611,4 3,7 259407,4 3,6 

переробна промисловість C 5046006,2 70,5 5037824,6 70,6 

постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря D 28027,1 0,4 27171,3 0,4 

водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами E 4767,0 0,1 4619,9 0,1 

Будівництво F 36160,2 0,5 32250,7 0,5 

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів  
і мотоциклів G 723760,0 10,1 723541,8 10,1 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність  H 66142,0 0,9 66210,5 0,9 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування I 7998,7 0,1 7962,0 0,1 

Інформація та телекомунікації J 15111,3 0,2 15173,0 0,2 

Фінансова та страхова діяльність K 158254,0 2,2 152756,3 2,1 

Операції з нерухомим майном  L 460950,9 6,4 465445,7 6,5 

Професійна, наукова та технічна 
діяльність M 160109,4 2,2 151420,4 2,1 

Діяльність у сфері  
адміністративного та допоміжного 
обслуговування N 160440,4 2,2 160842,1 2,3 

Освіта P 619,6 0,0 ...1 ...1 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги Q 416,8 0,0 407,8 0,0 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок R 3311,1 0,0 3248,6 0,0 

Надання інших видів послуг  S 71,9 0,0 ...1 ...1 
_____________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” 
щодо конфіденційності інформації. 
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Додаток 3 

 
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)  

у міста та райони  
 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2016 01.07.2016 

тис.дол. 
 США 

у % до 
загального 
підсумку 

тис.дол. 
 США 

у % до 
загального 
підсумку 

Дніпропетровська область 7155516,6 100,0 7132539,3 100,0 

м.Дніпро (м.Днiпропетровськ)  1622809,6 22,7 1604331,2 22,5 

м.Вільногірськ ...1 ...1 ...1 ...1 

м.Жовтi Води 15192,4 0,2 14794,6 0,2 

м.Кам’янське (м.Днiпродзержинськ)  56288,0 0,8 56452,8 0,8 

м.Кривий Рiг 4484568,9 62,7 4471726,1 62,7 

м.Марганець 6651,3 0,1 6613,7 0,1 

м.Нікополь 37562,4 0,5 36803,1 0,5 

м.Новомосковськ 12690,6 0,2 12659,7 0,2 

м.Павлоград 62024,9 0,9 60740,2 0,9 

м.Першотравенськ – – – – 

м.Покров (м.Орджонікідзе) ...1 ...1 ...1 ...1 

м.Синельникове 23759,4 0,3 23626,8 0,3 

м.Тернівка – – – – 

райони     

Апостолівський 908,7 0,0 883,7 0,0 

Васильківський 687,7 0,0 666,7 0,0 

Верхньоднiпровський 3144,7 0,0 3099,0 0,0 

Дніпровський (Дніпропетровський) 605831,4 8,5 609656,9 8,5 

Криворізький 4342,3 0,1 4255,6 0,1 

Криничанський ...1 ...1 ...1 ...1 

Магдалинівський ...1 ...1 ...1 ...1 

Межівський – – – – 

Нікопольський 4055,0 0,1 3919,8 0,1 

Новомосковський 5892,5 0,1 5864,4 0,1 

Павлоградський 268,3 0,0 268,2 0,0 

Петриківський – – – – 

Петропавлівський ...1 ...1 ...1 ...1 

Покровський ...1 ...1 ...1 ...1 

П’ятихатський ...1 ...1 ...1 ...1 

Синельниківський – – – – 

Солонянський 49983,8 0,7 50263,8 0,7 

Софіївський 389,8 0,0 376,8 0,0 

Томаківський  – – – – 

Царичанський ...1 ...1 ...1 ...1 

Широківський 13507,7 0,2 13632,7 0,2 

Юр’ївський ...1 ...1 ...1 ...1 
_____________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” 
щодо конфіденційності інформації. 


