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Прямі інвестиції у Херсонській 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 316889,4 272038,8 44850,6 

Акціонерний капітал нерезидентів 
на 01.01.2017 201316,8 159793,2 41523,6 
Надійшло акціонерного капіталу 
нерезидентів 11485,2 11200,0 285,2 

Вибуло акціонерного капіталу 
нерезидентів –7442,6 –7426,4 –16,2 

Інші зміни вартості акціонерного капіталу 
нерезидентів (зміна вартості, утрати, 
перекласифікація інвестицій тощо) 4446,7 3021,7 1425,0 

з них  
курсова різниця1 4446,7 3025,5 1421,2 

Акціонерний капітал нерезидентів 
на 01.07.2017 209806,1 166588,5 43217,6 

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

на 01.01.2017 115572,6 112245,6 3327,0 

на 01.07.2017 119431,3 113804,1 5627,2 

Прямі інвестиції нерезидентів в області 
(акціонерний капітал та боргові інструменти) 
на 01.07.2017 329237,4 280392,6 48844,8 

_____________________ 

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.  
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Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з Херсонської області в економіку 
країн світу на 01 липня 2017р. склав 109,6 тис.дол. 

 
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  109658,8 122298,1 

Сільське, лісове та рибне господарство A 3368,8 3509,4 

Промисловість B+C+D+E 81538,8 93597,5 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів B …2 …2 

переробна промисловість C 81508,2 93565,7 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря D 

 
1,5 

 
1,5 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами E …2 …2 

Будівництво F 1531,7 1532,2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів G 

 
65,8 

 
31,1 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність H 

 
…2 

 
…2 

Тимчасове розміщування й організація харчування I …2 …2 

Фінансова та страхова діяльність K …2 …2 

Операції з нерухомим майном L 10843,2 11293,0 

Професійна, наукова та технічна діяльність M …2 …2 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q …2 …2 

    

Беліз  24758,7 25812,3 

Промисловість B+C+D+E 24223,6 25250,9 

переробна промисловість C …2 …2 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря D 

 
…2 

 
…2 

Будівництво F …2 …2 

Операції з нерухомим майном L …2 …2 

    

Велика Британія  25132,0 17837,9 

Сільське, лісове та рибне господарство A 15411,5 …2 

Промисловість B+C+D+E …2 …2 

переробна промисловість C …2 …2 

Будівництво F …2 …2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів G 

 
…2 

 
…2 

Операції з нерухомим майном L …2 …2 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N 

 
…2 

 
…2 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q …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. 
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Продовження 

 Код за 
КВЕД-2010 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2017 01.07.2017 

Австрія  …2 …2 

Промисловість B+C+D+E …2 …2 

переробна промисловість C …2 …2 

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

    

Німеччина   7373,8 7544,1 

Сільське, лісове та рибне господарство A 254,6 276,8 

Промисловість B+C+D+E …2 …2 

переробна промисловість C …2 …2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів G 

 
25,5                                                                                                

 
26,6 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність H 

 
…2 

 
…2 

Професійна, наукова та технічна діяльність M …2 …2 

    

Туреччина  3952,0 4004,6 

Сільське, лісове та рибне господарство A 366,6 377,4 

Промисловість B+C+D+E 2789,0 2821,3 

переробна промисловість C …2 …2 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами E …2 …2 

Будівництво F …2 …2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів G 

 
163,7 

 
168,5 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність H 

 
…2 

 
…2 

Операції з нерухомим майном L …2 …2 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N 

 
…2 

 
…2 

    

США  3396,7 3440,7 

Сільське, лісове та рибне господарство A 610,9 625,6 

Промисловість B+C+D+E …2 …2 

переробна промисловість C …2 …2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів G 

 
2205,0 

 
2207,8 

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська 
діяльність H 

 
…2 

 
…2 

Операції з нерухомим майном L …2 …2 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N 

 
…2 

 
…2 

Надання інших видів послуг S …2 …2 

    

Панама  2923,6 3267,3 

Сільське, лісове та рибне господарство A …2 …2 

Промисловість B+C+D+E …2 …2 

переробна промисловість C …2 …2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів G 

 
1033,9 

 
…2 

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

 Код за 
КВЕД-2010 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2017 01.07.2017 

Російська Федерація   2780,7 2893,1 

Сільське, лісове та рибне господарство A …2 …2 

Промисловість B+C+D+E 309,6 316,7 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів B …2 …2 

переробна промисловість C …2 …2 

Будівництво F …2 …2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів G 

 
1,1 

 
1,1 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність H 

 
…2 

 
…2 

Тимчасове розміщування й організація харчування I 2058,8 2174,3 

Інформація та телекомунікації J …2 …2 

Операції з нерухомим майном L 0,4 0,5 

Професійна, наукова та технічна діяльність M …2 …2 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги Q …2 …2 

    

Канада  2016,3 2040,0 

Інформація та телекомунікації J …2 …2 

Операції з нерухомим майном L …2 …2 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N …2 …2 

    

Нідерланди  1398,6 1501,6 

Промисловість B+C+D+E …2 …2 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів B …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 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування N …2 …2 

 
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 
загального 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

      

Усього  201316,8 100,0 209806,1 100,0 

Сільське, лісове та рибне 
господарство A 21299,5 10,6 14258,4 6,8 

Промисловість B+C+D+E 130472,0 64,8 144888,3 69,1 

добувна промисловість                      
і розроблення кар'єрів B …1 …1 …1 …1 

переробна промисловість C 106251,6 52,8 119646,6 57,0 
______________ 

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

 

Код за 
КВЕД-2010 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2017 01.07.2017 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря D 24163,8 12,0 25182,8 12,0 

водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами E …1 …1 …1 …1 

Будівництво F 5956,9 3,0 5971,0 2,8 

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів     
і мотоциклів G 4814,6 2,4 5150,3 2,5 

Транспорт, складське господарство,  
поштова та кур'єрська діяльність H 19536,1 9,7 19637,3 9,4 

Тимчасове розміщування                   
й організація харчування I 2639,9 1,3 2779,7 1,3 

Інформація та телекомунікації J 8,3 0,0 …1 …1 

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

Операції з нерухомим майном L 14957,3 7,4 15471,8 7,4 

Професійна, наукова та технічна 
діяльність M 671,5 0,3 680,5 0,3 

Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування N 756,9 0,4 759,3 0,4 

Охорона здоров'я та надання 
соціальної допомоги Q 78,2 0,0 78,6 0,0 

Надання інших видів послуг S …1 …1 …1 …1 

 
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 

Херсонська область 201316,8 100,0 209806,1 100,0 

м.Гола Пристань – – – – 

м.Каховка 70733,5 35,1 71090,0 33,9 

м.Нова Каховка 7540,4 3,7 7784,1 3,7 

м.Херсон 54677,1 27,2 67492,5 32,2 

Бериславський ...1 ...1 ...1 ...1 

Білозерський 6447,0 3,2 6482,3 3,1 

Великолепетиський ...1 ...1 ...1 ...1 

Великоолександрівський 185,9 0,1 200,4 0,1 

Верхньорогачицький – – – – 

Високопільський 126,2 0,1 128,4 0,1 

Генічеський 3829,6 1,9 3865,9 1,8 
____________________ 

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

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2017 01.07.2017 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

Горностаївський 208,0 0,1 219,4 0,1 

Іванівський ...1 ...1 – – 

Каланчацький 16057,0 8,0 8788,4 4,2 

Каховський ...1 ...1 ...1 ...1 

Нижньосірогозький – – – – 

Нововоронцовський ...1 ...1 ...1 ...1 

Новотроїцький 738,0 0,4 768,8 0,4 

Олешківський  14388,7 7,1 15528,4 7,4 

Скадовський 24631,7 12,2 25662,1 12,2 

Чаплинський 590,8 0,3 627,0 0,3 
 
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 Херсонській області 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 містах та районах. 
 
Перегляд даних 
Дані на 01.01.2017 є попередніми.  
 
 
 
 
 
Довідка: тел. (0552) 22-59-39; e-mail: oblstat@ks.ukrstat.gov.ua 
Більше інформації : http://10.65.102.74/1/ekonomichna-statistika 
 © Головне управління статистики у Херсонській області, 2017 
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