
 

Додаток 

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)  

у Сумську область 

у січні–вересні 2018 року
1 

 

(тис.дол. США) 

  

Усього 

у тому числі з 

країн 

ЄС 

інших 

країн світу 

Прямі інвестиції нерезидентів в області 

(акціонерний капітал та боргові інструменти) 

на 01.01.2018 210553,7 184924,5 25629,2 

Акціонерний капітал нерезидентів  
на 01.01.2018 181537,8 167198,9 14338,9 
Надійшло акціонерного капіталу  

нерезидентів  845,1 …2 …2 

Вибуло акціонерного капіталу  

нерезидентів –42,6 …2 …2 

Інші зміни вартості акціонерного капіталу 

нерезидентів (зміна вартості, утрати, 

перекласифікація інвестицій тощо) –929,4 –827,7 –101,7 

з них  

курсова різниця
2
 –929,4 –827,7 –101,7 

Акціонерний капітал нерезидентів  

на 01.10.2018 181410,9 167191,9 14219,0 

Боргові інструменти (заборгованість за 

кредитами та позиками, зобов’язання за 

торговими кредитами та інші зобов’язання 

перед прямими інвесторами)    

на 01.01.2018 29015,9 17725,6 11290,3 

на 01.10.2018 30252,3 19024,7 11227,6 

Прямі інвестиції нерезидентів в області 

(акціонерний капітал та боргові інструменти) 

на 01.10.2018 211663,2 186216,6 25446,6 
______________________________________ 

1 
 У цій та наступних таблицях (стор. 3–5) дані на 01.01.2018 є попередніми. 

2 
У цій та наступних таблицях (стор. 3–5) дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону 

України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.  
3
 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 порівнянь результати 

спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США 

упродовж звітного періоду виникає курсова різниця. 

Примітка. У цій та наступних таблицях (стор. 2–4) дані про прямі інвестиції  

на 01.01–01.10.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну  

від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України  

(обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі 

прямого інвестора в їх капіталі). 
 

Довідково:  

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на одну особу населення склав  

165,3 доларів США. 



 

2  

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу
1
 

у Сумську область за видами економічної діяльності 

у січні–вересні 2018 року
2 

 

(тис.дол. США) 
 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2018 01.10.2018 

   

Кіпр 81489,3 81045,6 

у тому числі   

промисловість 52245,8 52006,5 

з неї   

переробна промисловість 51318,4 51085,7 

операції з нерухомим майном  29040,1 28831,9 

Велика Британія 36970,6 36964,5 

у тому числі   

сільське, лісове та рибне 
господарство …3 …3 

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів 29383,0 …

3
 

транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність  …3 …3 

операції з нерухомим майном  …3 …3 

Нідерланди  33626,8 33529,9 

у тому числі   

сільське, лісове та рибне 
господарство 1007,5 984,8 

промисловість …3 …3 

переробна промисловість …3 …3 

оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів …3 …3 

транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність …3 …3 

професійна, наукова та технічна 
діяльність …3 …3 

 

1 
Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.  

2 
Див. виноску 1 до табл. на стор. 2. 

3
 Див. виноску 2 до табл. на стор. 2. 

 



 

3  
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у Сумську область 

за видами економічної діяльності 

у січні–вересні 2018 року
1
 

 
  

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2018 01.10.2018 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

     

Усього 181537,8 100,0 181410,9 100,0 

Сільське, лісове та рибне 
господарство 6556,4 3,6 6537,0 3,6 

Промисловість 79496,0 43,8 79849,2 44,0 

переробна промисловість …2 …2 …2 …2 

постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря …2 …2 …2 …2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 
мотоциклів 43111,2 23,7 43102,9 23,8 

Транспорт, складське господарство,  
поштова та кур’єрська діяльність  4592,3 2,5 4555,7 2,5 

Фінансова та страхова діяльність …2 …2 …2 …2 

Операції з нерухомим майном  32245,8 17,8 31982,7 17,6 

Професійна, наукова та технічна 
діяльність 3036,1 1,7 3014,3 1,7 

Інші види економічної діяльності  …2 …2 …2 …2 
 

 

1 
Див. виноску 1 до табл. на стор. 2. 

2
 Див. виноску 2 до табл. на стор. 2.  
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Прямі інвестиції (акціонерний капітал)  

по містах та районах Сумської області  

у січні–вересні 2018 року
1
 

 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2018 01.10.2018 

тис.дол.  

США 

у % до 

загального 

підсумку 

тис.дол. 

США 

у % до 

загального 

підсумку 

Сумська область 181537,8 100,0 181410,9 100,0 

м.Суми 97959,7 54,0 97338,4 53,7 

м.Глухів 4815,6 2,7 5231,5 2,9 

м.Конотоп 2341,9 1,3 2331,5 1,3 

м.Лебедин 436,0 0,2 435,1 0,2 

м.Охтирка – – – – 

м.Ромни 442,3 0,2 432,0 0,2 

м.Шостка 43282,5 23,8 43426,2 23,9 

райони     

Білопільський 163,6 0,1 159,0 0,1 

Буринський – – – – 

Великописарівський …2 …2 …2 …2 

Глухівський …2 …2 …2 …2 

Конотопський – – – – 

Краснопільський …2 …2 – – 

Кролевецький …2 …2 699,2 0,4 

Лебединський …2 …2 …2 …2 

Липоводолинський 8,6 0,0 8,5 0,0 

Недригайлівський …2 …2 …2 …2 

Охтирський …2 …2 …2 …2 

Путивльський – – – – 

Роменський 339,5 0,2 338,6 0,2 

Середино-Будський 1,6 0,0 1,6 0,0 

Сумський 1806,7 1,0 1793,7 1,0 

Тростянецький …2 …2 …2 …2 

Шосткинський …2 …2 …2 …2 

Ямпільський – – – – 

 
1 
Див. виноску 1 до табл. на стор. 2. 

2
 Див. виноску 2 до табл. на стор. 2.  

 
 

  


