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Прямі інвестиції у Запорізькій області  
у січні–червні 2017 року 

 

Прямі інвестиції в області 
(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 1152777,8 931321,1 221456,7 

Акціонерний капітал нерезидентів 
на 01.01.2017 815064,4 600946,9 214117,5 

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів  14374,7 13157,1 1217,6 

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів  –2462,1 –2428,7 –33,4 

Інші зміни вартості акціонерного капіталу 
нерезидентів (зміна вартості, утрати, 
перекласифікація інвестицій тощо) 20958,4 18957,4 2001,0 

з них 
курсова різниця1 18249,1 16248,1 2001,0 

Акціонерний капітал нерезидентів 
на 01.07.2017 847935,4 630632,7 217302,7 

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами 
та позиками, зобов’язання за торговими кредитами 
та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)    

на 01.01.2017 337713,4 330374,2 7339,2 

на 01.07.2017 344413,5 337004,8 7408,7 

Прямі інвестиції нерезидентів в області 
(акціонерний капітал та боргові інструменти) 
на 01.07.2017 1192348,9 967637,5 224711,4 

_______________ 
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 курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця. 
 

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу 
станом на 01.01.2017 та 01.07.2017 склав 28892,0 тис.дол. США та 29420,6 тис.дол. США 
(відповідно). 

 
 
 



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 01.07.2017 

Кіпр   361991,1 381006,1 

Промисловість B+C+D+E 138275,2 153374,5 

переробна промисловість  C 94796,4 108071,6 

з неї    
виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 10-12 15716,2 15499,8 
металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів, крім виробництва машин і 
устатковання 24, 25 66648,0 79812,6 
машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання 26-30 10744,8 11067,6 

постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря  D 43478,8 45302,9 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 119196,7 119779,4 

Фінансова та страхова діяльність K 13184,5 16566,2 

Операції з нерухомим майном L 80495,2 80350,4 

Швеція  …2 …2 

Промисловість B+C+D+E …2 …2 

переробна промисловість C …2 …2 

виробництво харчових продуктів, напоїв та  
тютюнових виробів 10-12 …2 …2 

Корея, Республіка  …2 …2 

Промисловість B+C+D+E …2 …2 

переробна промисловість C …2 …2 

машинобудування, крім ремонту і монтажу  
машин і устатковання 26-30 …2 …2 

Естонія   30115,6 30184,8 

Промисловість B+C+D+E 30076,1 30144,0 

переробна промисловість  C 30076,1 30144,0 

з неї    

машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання 26-30 …2 …2 

Словаччина  18985,2 19027,2 

Промисловість B+C+D+E …2 …2 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів B …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 статистичної інформації. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

 
Код за 
КВЕД- 
2010 

Обсяги інвестицій на  

01.01.2017 01.07.2017 

тис.дол. 
США 

у % до 
загаль-

ного 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загаль-

ного 
підсумку 

Усього  815064,4 100,0 847935,4 100,0 

Сільське, лісове та рибне господарство A 3809,3 0,5 3435,6 0,4 

Промисловість B+C+D+E 531977,7 65,3 557469,1 65,7 

добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів В ...1 ...1 ...1 ...1 

переробна промисловість C 466391,6 57,2 489886,1 57,8 

виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів 10-12 183296,9 22,5 192587,0 22,7 

текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів 13-15 ...1 ...1 ...1 ...1 

виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 16-18 ...1 ...1 ...1 ...1 

виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 20 2841,8 0,3 3001,7 0,4 

виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 22, 23 5205,2 0,6 5360,7 0,6 

металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім 
виробництва машин і устатковання 24, 25 70097,4 8,6 83412,7 9,8 

машинобудування, крім ремонту і монтажу 
машин і устатковання 26-30 202033,6 24,8 202448,8 23,9 

виробництво меблів, іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин і устатковання 31-33 2891,3 0,4 3049,6 0,4 

постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D ...1 ...1 ...1 ...1 

Будівництво F 3281,9 0,4 3007,2 0,4 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 126115,6 15,5 127515,2 15,0 

Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність H 2660,9 0,3 2852,7 0,3 

Тимчасове розміщування й організація 
харчування I 1806,5 0,2 2884,7 0,3 

Інформація та телекомунікації J 674,8 0,1 809,1 0,1 

Фінансова та страхова діяльність  K 24011,5 2,9 27845,4 3,3 

Операції з нерухомим майном L 98948,3 12,1 99530,0 11,7 

Професійна, наукова та технічна діяльність M 13951,6 1,7 14458,6 1,7 

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування N 6926,2 0,8 7210,1 0,9 

 
 
 
 
 



Продовження 

 
Код за 
КВЕД- 
2010 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2017 01.07.2017 

тис.дол. 
США 

у % до 
загаль-

ного 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загаль-

ного 
підсумку 

Освіта Р ...1 ...1 ...1 ...1 

Охорона здоров'я та надання соціальної 
допомоги Q 873,0 0,1 889,6 0,1 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R ...1 ...1 ...1 ...1 

Надання інших видів послуг S ...1 ...1 ...1 ...1 

_______________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прямі інвестиції (акціонерний капітал) 
у містах та районах 

 

 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2017 01.07.2017 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

Запорізька область 815064,4 100,0 847935,4 100,0 

м.Запоріжжя 766622,1 94,1 798944,4 94,2 

м.Бердянськ 7135,5 0,9 7281,3 0,9 

м.Енергодар 137,2 0,0 142,9 0,0 

м.Мелітополь 454,4 0,1 466,1 0,1 

м.Токмак 322,1 0,0 335,5 0,0 

райони     

Бердянський …1 …1 …1 …1 

Більмацький …1 …1 …1 …1 

Василівський …1 …1 …1 …1 

Великобілозерський – – – – 

Веселівський – – – – 

Вільнянський …1 …1 …1 …1 

Гуляйпільський – – – – 

Запорізький 4129,6 0,5 4288,6 0,5 

К-Дніпровський – – – – 

Мелітопольський 325,2 0,0 338,9 0,0 

Михайлівський – – – – 

Новомиколаївський – – – – 

Оріхівський …1 …1 …1 …1 

Пологівський 661,3 0,1 689,1 0,1 

Приазовський …1 …1 …1 …1 

Приморський …1 …1 …1 …1 

Розівський – – – – 

Токмацький 807,1 0,1 840,8 0,1 

Чернігівський – – – – 

Якимівський …1 …1 …1 …1 
______________ 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» 
щодо конфіденційності статистичної інформації. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Географічне охоплення 
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, а також 
частини зони проведення антитерористичної операції. 
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Довідка: (0612) 63-07-75; e-mail: stat-zp@zp.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації у розділі: Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс 
© Головне управління статистики у Запорізькій області, 2017 
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