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Прямі інвестиції у Дніпропетровській області  
у січні–березні 2017 року 

 
 (тис.дол. США)  

  

Усього 
У тому числі з 

країн ЄС 
інших країн 

світу 

Прямі інвестиції нерезидентів в області 
(акціонерний капітал та боргові інструменти)  
на 01.01.2017 4012787,7 3032837,2 979950,5 

Акціонерний капітал нерезидентів 
на 01.01.2017 3452834,2 2489107,8 963726,4 
Надійшло акціонерного капіталу 
нерезидентів 1590,3 434,9 1155,4 
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів –14320,3 –13632,7 –687,6 

Інші зміни вартості акціонерного капіталу 
нерезидентів (зміна вартості, утрати, 
перекласифікація інвестицій тощо) 305573,2 303497,3 2075,9 
  з них 
  курсова різниця1 19969,1 17996,0 1973,1 

Акціонерний капітал нерезидентів 
на 01.04.2017 3745677,4 2779407,3 966270,1 

Боргові інструменти (заборгованість за 
кредитами та позиками, зобов’язання за 
торговими кредитами та інші зобов’язання 
перед прямими інвесторами) 
на 01.01.2017  559953,5 543729,4 16224,1 

на 01.04.2017 540324,3 523581,6 16742,7 

Прямі інвестиції нерезидентів в області 
(акціонерний капітал та боргові 
інструменти) 
на 01.04.2017 4286001,7 3302988,9 983012,8 

_______________ 
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. 
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Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 
в області за видами економічної діяльності  

 
(тис.дол. США) 

 Код за 
КВЕД-
2010 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2017 01.04.2017 

Кіпр  1058787,5 1060962,8 

Сільське, лісове та рибне господарство A 8096,6 8174,7 

Промисловість B+C+D+E 435726,8 442823,1 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 117704,8 118642,0 

переробна промисловість C 313777,3 319902,5 

постачання електроенергії, газу, пари та   
кондиційованого повітря D ...2 ...2 

водопостачання; каналізація, поводження з   
відходами E ...2 ...2 

Будівництво F 23334,5 23904,7 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 71834,8 60940,0 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність  H 31635,8 33090,4 

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

Інформація та телекомунікації J 6572,5 6628,9 

Фінансова та страхова діяльність K 7587,3 7621,8 

Операції з нерухомим майном  L 291456,1 292130,3 

Професійна, наукова та технічна діяльність M 27293,3 27489,6 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N 151131,9 154041,4 

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

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

Нідерланди  544496,7 801129,3 

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

Промисловість B+C+D+E 541287,2 797898,6 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 463228,1 719316,2 

переробна промисловість C 78059,1 78582,4 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G ...2 ...2 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність  H 2096,2 2114,9 

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

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

Вірґінські Острови (Брит.)  623419,4 621294,2 

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

Промисловість B+C+D+E 113495,6 110839,3 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 14041,6 14148,7 

переробна промисловість C 99454,0 96690,6 

Будівництво F 3102,4 3112,2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 420684,1 420750,0 
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Продовження 

 Код за 
КВЕД-
2010 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2017 01.04.2017 

Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність  H 4461,5 4555,3 

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

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

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

Операції з нерухомим майном  L 40775,4 40892,5 

Професійна, наукова та технічна діяльність M 28166,7 28189,6 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N 8020,2 8210,4 

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

Німеччина  561827,0 593640,8 

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

Промисловість B+C+D+E 555975,2 587627,3 

переробна промисловість C 555975,2 587627,3 

Будівництво F ...2 ...2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 3892,6 4016,5 

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

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

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

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

Професійна, наукова та технічна діяльність M 689,7 695,9 

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 

Беліз  107555,4 107637,2 

Промисловість B+C+D+E ...2 ...2 

переробна промисловість C ...2 ...2 

Будівництво F ...2 ...2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 44549,1 44621,5 

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

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

Операції з нерухомим майном  L 41588,5 41577,6 

Професійна, наукова та технічна діяльність M 19912,4 19921,8 

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

 Код за 
КВЕД-
2010 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2017 01.04.2017 

Австрія  101057,7 100025,6 

Промисловість B+C+D+E 65744,8 65897,8 

переробна промисловість C 65744,8 65897,8 

Будівництво F ...2 ...2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 6888,2 6966,5 

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

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

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

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

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

Російська Федерація  67090,4 67313,7 

Промисловість B+C+D+E 49632,0 49821,6 

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

переробна промисловість C ...2 ...2 

Будівництво F 8,5 8,8 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 485,7 488,0 

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

Інформація та телекомунікації J 54,0 53,3 

Операції з нерухомим майном  L 15826,1 15832,2 

Професійна, наукова та технічна діяльність M 712,4 713,1 

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

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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Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області 
за видами економічної діяльності 

 
 

Код за 
КВЕД-
2010 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2017 01.04.2017 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

Усього  3452834,2 100,0 3745677,4 100,0 

Сільське, лісове та рибне 
господарство A 21885,8 0,6 22259,3 0,6 

Промисловість B+C+D+E 1852925,3 53,7 2150048,8 57,4 

добувна промисловість і   
розроблення кар’єрів B 601383,8 17,4 858263,7 22,9 

переробна промисловість C 1245612,7 36,1 1285822,4 34,3 

постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря D 1563,9 0,0 1576,5 0,0 

водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами E 4364,9 0,1 4386,2 0,1 

Будівництво F 30366,4 0,9 31032,5 0,8 

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів  
і мотоциклів G 646955,7 18,7 635556,5 17,0 

Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність  H 63822,6 1,8 64538,7 1,7 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування I 4900,9 0,1 5052,2 0,1 

Інформація та телекомунікації J 12264,1 0,4 12324,8 0,3 

Фінансова та страхова діяльність K 8160,2 0,2 8195,7 0,2 

Операції з нерухомим майном  L 470573,8 13,6 471571,7 12,6 

Професійна, наукова та технічна 
діяльність M 135677,3 3,9 136498,8 3,6 

Діяльність у сфері  
адміністративного та допоміжного 
обслуговування N 200962,2 5,8 204218,0 5,5 

Освіта P ...1 ...1 ...1 ...1 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги Q 378,9 0,0 382,5 0,0 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок R 3758,2 0,1 3795,1 0,1 

Надання інших видів послуг  S ...1 ...1 ...1 ...1 
_____________ 
1 Див. другу виноску до табл. на стор. 4. 
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Прямі інвестиції (акціонерний капітал)  

у містах та районах  
 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2017 01.04.2017 

тис.дол. 
 США 

у % до 
загального 
підсумку 

тис.дол. 
 США 

у % до 
загального 
підсумку 

Дніпропетровська область 3452834,2 100,0 3745677,4 100,0 

м.Дніпро  1527139,2 44,2 1533630,2 40,9 

м.Вільногірськ ...1 ...1 ...1 ...1 

м.Жовтi Води 13509,2 0,4 13616,8 0,4 

м.Кам’янське  52467,0 1,5 53631,5 1,4 

м.Кривий Рiг 1081981,0 31,3 1370048,6 36,6 

м.Марганець 6518,7 0,2 6526,7 0,2 

м.Нікополь 29927,3 0,9 30105,2 0,8 

м.Новомосковськ 12480,8 0,4 12513,0 0,3 

м.Павлоград 56099,7 1,6 56352,1 1,5 

м.Першотравенськ – – – – 

м.Покров  ...1 ...1 ...1 ...1 

м.Синельникове ...1 ...1 ...1 ...1 

м.Тернівка – – – – 

райони     

Апостолівський 810,1 0,0 818,6 0,0 

Васильківський 613,8 0,0 618,2 0,0 

Верхньоднiпровський 2947,7 0,1 2957,3 0,1 

Дніпровський  436279,8 12,6 431365,9 11,5 

Криворізький 3992,5 0,1 4023,9 0,1 

Криничанський ...1 ...1 ...1 ...1 

Магдалинівський – – – – 

Межівський – – – – 

Нікопольський 3579,3 0,1 3607,8 0,1 

Новомосковський 5585,0 0,2 5647,8 0,2 

Павлоградський 261,4 0,0 263,3 0,0 

Петриківський – – – – 

Петропавлівський ...1 ...1 ...1 ...1 

Покровський ...1 ...1 ...1 ...1 

П’ятихатський ...1 ...1 ...1 ...1 

Синельниківський – – – – 

Солонянський 48990,4 1,4 49504,8 1,3 

Софіївський ...1 ...1 ...1 ...1 

Томаківський  – – – – 

Царичанський ...1 ...1 ...1 ...1 

Широківський 13722,6 0,4 13811,5 0,4 

Юр’ївський ...1 ...1 ...1 ...1 
_____________ 
1 Див. другу виноску до табл. на стор. 4. 
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Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу станом  
на 01.04.2017 склав 71106,8 тис.дол. США. 
 
Методологія та визначення 
Пряма інвестиція (акціонерний капітал) – це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, яка 
відображає прагнення інституційної одиниці-резидента однієї країни здійснювати контроль або істотний 
вплив на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни. Інвестиція є прямою, якщо капітал/право 
власності нерезидента складає не менше 10% вартості статутного капіталу підприємства-резидента або 
нерезидент має не менше 10% голосів в управлінні підприємства-резидента. До прямих інвестицій також 
відносять інвестиції, що отримані на основі концесійних договорів і договорів про спільну інвестиційну 
діяльність. 

Дані про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-резидентів та постійних 
представництв нерезидентів в Україні з урахуванням адміністративних даних Національного банку України 
про ринкову вартість прямих інвестицій (акцій, майна тощо) підприємств і установ. Інформація про прямі 
інвестиції використовується НБУ для складання платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції. 

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/284/mp_izd.zip. 

Показники щодо обсягів прямих інвестицій розраховуються по Україні в цілому, по країнах світу відповідно 
до Класифікації країн світу (КС - http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_ks_2016.htm), країнах ЄС-28, за видами 
економічної діяльності (на рівні секцій, розділів та груп) відповідно до Класифікації видів економічної 
діяльності (КВЕД - http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar), по регіонах. 
 
Перегляд даних 
Дані на 01.01.2017 є попередніми.  
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