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Прямі інвестиції ¹ у січні–вересні 2014 року 

 
 

Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих 

іноземних інвестицій на 1 жовтня 2014р. становив 7972,6 млн.дол. США, що на 

12% менше обсягів інвестицій на початок року, та в розрахунку  

на одну особу населення дорівнює 2418,3 дол. З країн ЄС отримано  

6933,5 млн.дол. (87% обсягу прямих інвестицій), з інших країн світу –  

1039,1 млн.дол. (13%). 

У січні–вересні 2014р. в економіку Дніпропетровщини іноземними 

інвесторами вкладено 180,2 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного 

капіталу). Зменшення капіталу за цей період становить 1258,1 млн.дол. (у т.ч. за 

рахунок курсової різниці – 1024,3 млн.дол.). 

Інвестиції надійшли з 62 країн світу. Основними країнами-інвесторами є: 

Німеччина – 4450,2 млн.дол., Кіпр – 1847 млн.дол., Вірґінські  

Острови (Брит.) – 703,5 млн.дол., Нідерланди – 209 млн.дол., Австрія –  

113,5 млн.дол, Велика Британія – 109,9 млн.дол. 

На підприємствах промисловості зосереджено 5803,8 млн.дол. (72,8% 

загального обсягу), у т.ч. переробної – 5317,8 млн.дол. (66,7%), добувної 

промисловості і розроблення кар’єрів – 426,4 млн.дол. (5,3%), з постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 52 млн.дол. (0,7%),  

з водопостачання; каналізації, поводженням з відходами – 7,6 млн.дол. (0,1%).   

У переробній промисловості суттєві обсяги інвестицій акамульовано на 

підприємствах металургійного виробництва та виробництва готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і устатковання – 4830,7 млн.дол. (83,2% 

обсягу прямих інвестицій у промисловість).  

Значні вкладення іноземних інвестицій залучено також у підприємства 

оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і  

мотоциклів – 894,4 млн.дол. (11,2%), які займаються фінансовою та страховою 

діяльністю – 303,2 млн.дол. (3,8%), операціями з нерухомим майном –  

296,3 млн.дол. (3,7%), діяльністю у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування – 298,5 млн.дол. (3,7%). 

 

 

 

 



 

Про наявність прямих іноземних інвестицій за січень–вересень 2014р. 

звітувало 1260 підприємств 11 міст та 17 районів області.  

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими 

кредитами та іншими зобов’язаннями (боргові інструменти) перед прямими 

іноземними інвесторами на 1 жовтня 2014р. становила 753,3 млн.дол. 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал та 

боргові інструменти) на 1 жовтня 2014р. склав 8725,9 млн.дол. 

З області в економіку країн світу у вигляді прямих інвестицій 

(акціонерного капіталу) було спрямовано 120,2 млн.дол. (у т.ч. в країни  

ЄС – 76,6 млн.дол., в інші країни світу – 43,6 млн.дол.). Значні внески капіталу 

здійснено до підприємств Латвії та Грузії (48,4% та 31,8% загального обсягу 

відповідно). Основна частка інвестицій з області (81,3% загального обсягу на 

суму 97,7 млн.дол.) припадає на підприємства, що займаються фінансовою та 

страховою діяльністю. 

__________ 
1Дані про прямі інвестиції в область та з області є попередніми і можуть уточнюватись у наступних 
виданнях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прямі іноземні інвестиції¹ в область 

у січні–вересні 2014 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 01.01.2014 9792713,6 8706486,7 1086226,9 

Акціонерний капітал 

нерезидентів 

на 01.01.2014 9063995,5 8012190,4 1051805,1 

Надійшло акціонерного 

капіталу нерезидентів 180186,7 81255,0 98931,7 

Вибуло акціонерного капіталу 

нерезидентів 
–233792,1 –229999,0 –3793,1 

Інші зміни вартості 

акціонерного капіталу 

нерезидентів (зміна вартості, 

утрати, перекласифікація 

інвестицій тощо) –1037798,0 –929988,0 –107810,0 

  з них 

  курсова різниця –1024308,7 –917743,1 –106565,6 

Акціонерний капітал 

нерезидентів 

на 01.10.2014  7972592,1 6933458,4 1039133,7 

Боргові інструменти 

(заборгованість за кредитами та 

позиками, зобов’язання за 

торговими кредитами та інші 

зобов’язання перед прямими  

інвесторами) 

на 01.01.2014  728718,1 694296,3 34421,8 

на 01.10.2014 753279,6 731516,9 21762,7 

Прямі інвестиції нерезидентів 

в області (акціонерний 

капітал та боргові 

інструменти) 

на 01.10.2014 8725871,7 7664975,3 1060896,4 
 

 

 

 

 

 

 

 



Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)  

у містах та районах  

 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2014 01.10.2014 

тис.дол. 

США 

у % до 

загального 

підсумку 

тис.дол. 

США 

у % до 

загального 

підсумку 
     

Усього 9063995,5 100,0 7972592,1 100,0 
     

м.Днiпропетровськ  2616401,5 28,9 2119180,9 26,6 

м.Вільногірськ  ... 1 ... 1 ...1 ... 1 

м.Днiпродзержинськ  107285,1 1,2 80479,7 1,0 

м.Жовтi Води 45618,4 0,5 28145,2 0,4 

м.Кривий Рiг 5293659,9 58,4 4832872,8 60,6 

м.Марганець 8863,4 0,1 7614,4 0,1 

м.Нікополь 92910,2 1,0 61125,8 0,8 

м.Новомосковськ 15935,4 0,2 14185,1 0,2 

м.Орджонiкiдзе  ... 1 ... 1 ...1 ... 1 

м.Павлоград 31898,6 0,4 29215,5 0,4 

м.Першотравенськ – – – – 

м.Синельникове 20785,3 0,2 20917,2 0,3 

м.Тернівка – – – – 

  райони     

Апостолівський 165,7 0,0 142,8 0,0 

Васильківський  ... 1 ... 1 ...1 ... 1 

Верхньоднiпровський 2819,4 0,0 2540,4 0,0 

Дніпропетровський 517794,7 5,7 512655,8 6,4 

Криворізький 6666,6 0,1 4902,9 0,1 

Криничанський  ... 1 ... 1 ...1 ... 1 

Магдалинівський  ... 1 ... 1 ...1 ... 1 

Межівський – – – – 

Нікопольський 12191,9 0,1 7521,4 0,1 

Новомосковський 10039,0 0,1 7749,1 0,1 

Павлоградський 189,0 0,0 141,8 0,0 

Петриківський – – – – 

Петропавлівський  ... 1 ... 1 ...1 ... 1 

Покровський  ... 1 ... 1 ...1 ... 1 

П’ятихатський  ... 1 ... 1 ...1 ... 1 

Синельниківський – – – – 

Солонянський 55813,6 0,6 56904,1 0,7 

Софіївський – – – – 

Томаківський  – – – – 

Царичанський  ... 1 ... 1 ...1 ... 1 

Широківський 13381,8 0,1 13310,9 0,2 

Юр’ївський  ... 1 ... 1 ...1 ... 1 
_____________ 
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”. 



Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 

в область за видами економічної діяльності2      

у січні–вересні 2014 року 

 
                                                                                                                  (тис.дол. США) 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2014 01.10.2014 
   

Німеччина 4644259,8 4450168,0 
   

Сільське, лісове та рибне господарство 416,4 371,9 

Промисловість 4641014,8 4444933,9 

переробна промисловість 4641014,8 4444933,9 

Будівництво ...3 ...3 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 2072,4 4260,6 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  ...3 ...3 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування ...3 ...3 

Інформація та телекомунікації ...3 ...3 

Операції з нерухомим майном  245,9 153,0 

Професійна, наукова та технічна діяльність 92,3 69,9 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування ...3 ...3 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок ...3 ...3 

Надання інших видів послуг  ...3 ...3 
   

Кіпр 2667237,1 1846977,7 
   

Сільське, лісове та рибне господарство 32752,5 22120,3 

Промисловість 1200287,4 793506,5 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів 541049,6 274126,5 

переробна промисловість 565886,4 461782,2 

постачання електроенергії, газу, пари та   

кондиційованого повітря 84231,8 51971,3 

водопостачання; каналізація, поводження з   

відходами 9119,6 5626,5 

Будівництво 39041,3 35250,3 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 237263,8 188821,5 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  41278,6 29397,4 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування ...3 ...3 

Інформація та телекомунікації 14648,6 11893,3 

Фінансова та страхова діяльність 601249,9 301951,3 

Операції з нерухомим майном  198734,5 174511,2 

Професійна, наукова та технічна діяльність 59927,8 57230,9 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 233170,5 225435,5 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги ...3 ...3 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 5510,4 3487,7 

   

   

   



                                                                                                                  (тис.дол. США) 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2014 01.10.2014 
   

Вірґінські Острови (Брит.) 724468,4 703526,6 
   

Сільське, лісове та рибне господарство 11723,4 7263,6 

Промисловість 125989,0 109977,0 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів ...3 ...3 

переробна промисловість 125278,7 109156,9 

водопостачання; каналізація, поводження з   

відходами ...3 ...3 

Будівництво 5668,2 4530,7 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 449446,5 464917,2 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  22993,7 22653,3 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 3428,3 2115,1 

Інформація та телекомунікації 3972,2 7977,9 

Фінансова та страхова діяльність 381,8 129,7 

Операції з нерухомим майном  71306,0 55053,7 

Професійна, наукова та технічна діяльність 13699,5 8671,0 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 15326,7 19736,7 

Освіта ...3 ...3 
   

Нідерланди 185129,2 209027,3 
   

Сільське, лісове та рибне господарство ...3 ...3 

Промисловість 150212,8 179896,2 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів 86910,6 122426,4 

переробна промисловість 63302,2 57469,8 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 2035,3 693,2 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  10292,6 6828,8 

Інформація та телекомунікації ...3 ...3 

Фінансова та страхова діяльність ...3 ...3 

Операції з нерухомим майном ...3 ...3 

Професійна, наукова та технічна діяльність 20335,5 18562,2 
   

Австрія 123127,1 113477,9 
   

Сільське, лісове та рибне господарство ...3 – 

Промисловість 77633,8 73023,7 

переробна промисловість 77633,8 73023,7 

Будівництво ...3 – 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 10293,5 9865,0 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність  ...3 ...3 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування ...3 ...3 

   

   

   

   



                                                                                                                  (тис.дол. США) 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2014 01.10.2014 
   

Операції з нерухомим майном  13535,8 12078,0 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 15595,9 15429,1 
   

Велика Британія 173406,0 109888,5 
   

Сільське, лісове та рибне господарство ...3 ...3 

Промисловість 61053,9 39751,7 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів 45476,9 28070,5 

переробна промисловість 15438,9 11596,0 

водопостачання; каналізація, поводження з   

відходами ...3 ...3 

Будівництво 857,9 529,6 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 62451,1 43018,6 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур’єрська діяльність 3856,0 3805,9 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування ...3 ...3 

Інформація та телекомунікації 286,7 277,7 

Операції з нерухомим майном  19268,3 17878,8 

Професійна, наукова та технічна діяльність 112,0 ...3 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 23599,2 2285,0 

Освіта ...3 ...3 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги ...3 ...3 
_____________ 
1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область. 
2 Наведено основні види економічної діяльності підприємств області, в які внесено інвестиції. 
3 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України “Про державну статистику”. 

 



Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в область 

за видами економічної діяльності 

у січні–вересні 2014 року 

 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2014 01.10.2014 

 
тис. дол. 

США 

у % до 

загального 

підсумку 

тис. дол. 

США 

у % до 

загального 

підсумку 
     

Усього 9063995,5 100,0 7972592,1 100,0 
     

Сільське, лісове та рибне господарство 51240,5 0,6 34358,8 0,4 

Промисловість 6426600,4 70,9 5803801,8 72,8 

добувна промисловість і   

розроблення кар’єрів 675805,0 7,5 426401,1 5,3 

переробна промисловість 5655568,2 62,4 5317780,2 66,7 

постачання електроенергії, газу, пари та   

кондиційованого повітря 84232,0 0,9 51971,5 0,7 

водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 10995,2 0,1 7649,0 0,1 

Будівництво 50024,0 0,6 42953,7 0,5 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 954664,8 10,5 894416,1 11,2 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність  107065,2 1,2 87230,7 1,1 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 11584,5 0,1 10703,9 0,1 

Інформація та телекомунікації 25379,4 0,3 27296,9 0,3 

Фінансова та страхова діяльність 603104,1 6,7 303231,5 3,8 

Операції з нерухомим майном  345387,3 3,8 296348,3 3,7 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 170591,7 1,9 164034,2 2,1 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 306490,3 3,4 298539,3 3,7 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування – – – – 

Освіта 687,9 0,0 653,7 0,0 

Охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 155,6 0,0 154,9 0,0 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 9081,4 0,1 6931,8 0,1 

Надання інших видів послуг  1938,4 0,0 1936,5 0,0 

 

 
 

Начальник                                                                                  О.М.Шпильова 
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