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ПЕРЕДМОВА 

 
Статистичний збірник "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності" підготовлено на базі даних, які отримані 

при проведенні статистичного спостереження за формою 10-ЗЕЗ "Звіт про іноземні інвестиції в Україну", містить 
інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку області на початок  
2001–2013рр. в розрізі міст та районів, країн світу за видами економічної діяльності. Дані сформовано на підставі 
інформації юридичних осіб, скоригованої на величину різниці між ринковою та номінальною вартістю акцій, майна 
тощо. Дані про прямі іноземні інвестиції в область є попереднім і використовуються Національним банком України 
для складання платіжного балансу та визначення міжнародної інвестиційної позиції. 

Збірник містить статистичну інформацію, що відображає динаміку залучення прямих іноземних інвестицій в 
економіку області за 2001–2013рр. 

Дані з обсягів прямих іноземних інвестицій на одну особу населення розраховані виходячи з середньорічної 
чисельності постійного населення України. 

Обсяги інвестицій подано за видами внесків, економічної діяльності, у розрізі міст та районів області. У 
збірнику вміщено дані по країнах-інвесторах та кількості підприємств, які приймали участь у міжнародному 
інвестиційному співробітництві. 

Назви видів економічної діяльності наведено згідно з Класифікацією видів економічної діяльності  
(ДК 009: 2010). Назви країн наведено відповідно до Національної статистичної Класифікації країн світу згідно їх 
географічним положенням. 

Статистичний збірник підготовлено для інформування місцевих органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, науковців та громадськості. 
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Прямі іноземні інвестиції 
 

 За 2013р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 65,1 млн.дол. США прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу). 
 Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного 
капіталу) на 31 грудня 2013р. становив 447,4 млн.дол. США, що на 10,1% більше обсягів інвестицій на початок 
2013р. та у розрахунку на одну особу населення складає 357,1 дол. США. З країн ЄС унесено 319,0 млн.дол. США 
інвестицій (71,3% загального обсягу акціонерного капіталу),  з інших країн світу – 125,8 млн.дол. США (28,7%). 
 Інвестиції надійшли із 56 країн світу. Основними інвесторами є країни: Японія, Кіпр, Австрія, Польща, 
Німеччина, США, Угорщина  та Нідерланди, на які припадає більше двох третин обсягу. 
 На підприємствах промисловості зосереджено 334,0 млн.дол. США (74,6%), у т.ч. переробної – 330,0 млн.дол. 
США, добувної промисловості і розроблення кар’єрів  – 1,6 млн.дол. США, з постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря – 0,7 млн.дол. США, водопостачання; каналізації, поводження з відходами –  
1,5 млн.дол. США. У підприємства з виробництва меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання 
унесено 116,7 млн.дол. США прямих інвестицій, виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 
54,7 млн.дол. США, виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних 
засобів – 53,6 млн.дол. США. 
 У транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності акумульовано 29,5 млн.дол. 
США (6,6%), у сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів –27,1 млн.дол. 
США (6,1%), тимчасовому розміщуванні й організації харчування – 19,3 млн.дол. США (4,3%), операціях з 
нерухомим майном – 15,8 млн.дол. США (3,5%). 
 Заборгованість підприємств за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями 
(борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 31 грудня 2013р. становила 92,1 млн.дол. 
США.  

 
 



 

КОРОТКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЯСНЕННЯ 

 
Пряма інвестиція, як категорія інвестицій зовнішньоекономічної діяльності, є складовою платіжного 

балансу та міжнародної інвестиційної позиції країни.  
Організаційні та методологічні засади щодо збору статистичної інформації з прямих інвестицій відповідають 

міжнародним стандартам, зокрема, наведеним у Керівництві з платіжного балансу Міжнародного валютного фонду 
(п'яте видання, 1993) і посібнику "Стандартне визначення прямого іноземного інвестування" Організації 
економічного співробітництва та розвитку, та чинному законодавству України. 

Пряма інвестиція – це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, яка відображає прагнення 
інституційної одиниці – резидента однієї країни здійснювати контроль або суттєвий вплив на діяльність 
підприємства, що є резидентом іншої країни. Інвестиція є прямою, якщо капітал/права власності нерезидента 
складає не менше 10% вартості статутного капіталу підприємства-резидента або нерезидент має не менше10% 
голосів в управлінні підприємства-резидента. До категорії прямих інвестицій також відносяться інвестиції, отримані 
в результаті укладання концесійних договорів і договорів про спільну інвестиційну діяльність; зобов’язання/вимоги 
за кредитами та позиками, торговими кредитами та інші зобов’язання/вимоги підприємств-резидентів перед/до 
прямими(их) інвесторами(ів). 

Резиденти – юридичні особи, які утворені та провадять свою діяльність відповідно до законодавства України, 
з місцезнаходженням на її території, а також їх відокремлені підрозділи за кордоном, що не здійснюють 
господарської діяльності; дипломатичніпредставництва, консульські установи та інші офіційні представництва 
України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет; фізичні особи: громадяни України, іноземці та 
особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, у тому числі ті, які тимчасово перебувають 
за кордоном; відокремлені підрозділи іноземних юридичних осіб з місцезнаходженням на території України, які 

 



здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства України; інвестор (оператор) за угодою про 
розподіл продукції, у тому числі постійне представництво інвестора-нерезидента. 

Нерезиденти – юридичні особи, утворені відповідно до законодавства інших держав, які здійснюють свою 
діяльність за межами України, а також їх відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України, які не 
здійснюють господарську діяльність відповідно до законодавства України; розташовані на території України 
дипломатичні представництва, консульські установи, інші офіційні представництва  іноземних держав та 
міжнародних організацій, які мають дипломатичні привілеї та імунітет; фізичні особи: іноземці та особи без 
громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які 
тимчасово перебувають на території України. 

Державне статистичне спостереження з інвестицій зовнішньоекономічної діяльності проводиться з 1994 року 
за юридичними особами, що отримали інвестиції від зарубіжних партнерів.  

Інформація після першої публікації може уточнюватись в наступних виданнях. 
 


