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Прямі інвестиції в Сумській області у січні–вересні 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 215207,8 178269,2 36938,6 
Акціонерний капітал нерезидентів  
на 01.01.2017 189984,8 167154,6 22830,2 
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів  3744,3 2819,6 924,7 

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів –1376,7 –1028,2 –348,5 

Інші зміни вартості акціонерного капіталу 
нерезидентів (зміна вартості, утрати, 
перекласифікація інвестицій тощо)1 346,7 3119,6 –2772,9 

з них  
курсова різниця1 3590,5 3120,3 470,2 

Акціонерний капітал нерезидентів  
на 01.10.2017 192699,1 172065,6 20633,5 

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

на 01.01.2017 25223,0 11114,6 14108,4 

на 01.10.2017 25928,5 13915,7 12012,8 

Прямі інвестиції нерезидентів в області 
(акціонерний капітал та боргові інструменти)  
на 01.10.2017 218627,6 185981,3 32646,3 

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 01.10.2017 склав 3161,9 тис.дол. США. 
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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 01.10.2017 
    

Кіпр  81992,8 85401,6 

у тому числі    

промисловість B+C+D+E 51953,4 54604,1 

з неї    

переробна промисловість C 50996,1 53622,7 

операції з нерухомим майном  L 29828,4 30581,6 

Велика Британія  36804,5 37135,9 

у тому числі    

сільське, лісове та рибне господарство A …2 …2 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 28520,3 29383,2 

транспорт, складське господарство, поштова 
та кур'єрська діяльність  H …2 …2 

операції з нерухомим майном  L …2 …2 

Нідерланди   33294,2 33645,2 

у тому числі    

сільське, лісове та рибне господарство A 607,4 704,9 

промисловість B+C+D+E …2 …2 

переробна промисловість C …2 …2 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G …2 …2 

транспорт, складське господарство, поштова 
та кур'єрська діяльність H …2 …2 

професійна, наукова та технічна діяльність M …2 …2 
 

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

2 
У цій та наступних таблицях (стор. 3–4) дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону 

України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної 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 01.10.2017 

тис.дол. 
США 

у % до 
загаль-

ного 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загаль-

ного 
підсумку 

Усього  189984,8 100,0 192699,1 100,0 

Сільське, лісове та рибне 
господарство A 6685,6 3,5 6304,3 3,3 

Промисловість B+C+D+E 79512,9 41,9 82555,6 42,8 

переробна промисловість C …1 …1 …1 …1 

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

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів G 41297,2 21,7 43109,0 22,4 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність  H 4447,9 2,3 4621,4 2,4 

Фінансова та страхова діяльність K …1 …1 …1 …1 

Операції з нерухомим майном  L 41941,9 22,1 39588,4 20,5 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність M 3309,8 1,7 3325,9 1,7 

Інші види економічної діяльності  …1 …1 …1 …1 
 

1
 Див. виноску 2 до табл. на стор.2. 
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Прямі інвестиції (акціонерний капітал) 
у містах та районах 

 

 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2017 01.10.2017 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

     

Сумська область 189984,8 100,0 192699,1 100,0 

м.Суми 103330,1 54,4 103016,4 53,5 

м.Глухів 4781,6 2,5 5127,2 2,7 

м.Конотоп 2339,6 1,2 2353,7 1,2 

м.Лебедин 440,0 0,2 443,9 0,2 

м.Охтирка – – – – 

м.Ромни 391,1 0,2 438,3 0,2 

м.Шостка 42286,4 22,3 43745,6 22,7 

райони     

Білопільський 145,1 0,1 167,1 0,1 

Буринський – – – – 

Великописарівський …1 …1 …1 …1 

Глухівський 6442,6 3,4 5774,1 3,0 

Конотопський – – – – 

Краснопільський …1 …1 …1 …1 

Кролевецький …1 …1 …1 …1 

Лебединський …1 …1 …1 …1 

Липоводолинський 8,0 0,0 9,0 0,0 

Недригайлівський …1 …1 …1 …1 

Охтирський 1176,2 0,6 1194,7 0,6 

Путивльський – – – – 

Роменський 343,0 0,2 345,8 0,2 

Середино-Будський 1,7 0,0 1,7 0,0 

Сумський 224,1 0,1 1912,0 1,0 

Тростянецький …1 …1 …1 …1 

Шосткинський …1 …1 …1 …1 

Ямпільський – – – – 
 

1
 
 
Див. виноску 2 до табл. на стор. 2. 
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Географічне охоплення 
Спостереження охоплює 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник                                                                                                                   Л. Олехнович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Довідки за телефоном: (0542)25-20-06; e-mail: analitics@sumy.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації: http://sumy.ukrstat.gov.ua/index.php?menu=610  
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