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ПЕРЕДМОВА 

Статистичний збірник “Прямі іноземні інвестиції в економіку Київської області” містить інформацію про обсяги прямих 
іноземних інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку Київської області станом на 1 січня 2001, 2006, 2011, 2014–2017 років 
та 31 грудня 2017 року. Інформація наведена у розрізі міст та районів області, країн світу та видів економічної діяльності підприємств-
резидентів.  

Коди та назви видів економічної діяльності наведено згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2010). Дані з 
прямих інвестицій сформовано за основним видом економічної діяльності підприємств-резидентів. Назви країн наведено відповідно до 
національної статистичної Класифікації країн світу.  

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

Видання ілюстровано діаграмами та графіками. 
Збірник підготовлено за даними державного статистичного спостереження за формою № 10-зез “Звіт про іноземні інвестиції в 

Україну”, яке здійснюється з 1994 року. Дані за 2010–2017 рр.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 та установ. 

Інформація про прямі інвестиції є попередньою та використовується Національним банком України для складання платіжного 
балансу та визначення міжнародної інвестиційної позиції. 

 
СКОРОЧЕННЯ 
тис. – тисяча 
млн. – мільйон 
дол. США – долар США 

 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
Тире (–)  –  явищ не було 
Крапки (…)  –  відомості відсутні 
Нуль (0,0)   –  явища відбувалися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами 
"у тому числі" – означає, що наведено не всі доданки загальної суми 
 
Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових пояснюється округленням даних. 
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Прямі інвестиції в економіку Київської області 

За обсягом прямих іноземних інвестицій Київщина посіла третє місце серед регіонів України. Обсяг залучених 
з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку Київської області на 31 
грудня 2017 року склав 1565,1 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення становив 900,2 дол. США.  

Інвестиції надійшли з 63 країн світу. У 2017 році основними країнами-інвесторами були Нідерланди, Кіпр, 
Німеччина, Польща, Велика Британія, Вiрґiнськi Острови (Брит.), Швеція, США, Австрія та Фінляндія. 

Станом на 31 грудня 2017 року на підприємствах промисловості зосереджено більше половини загального 
обсягу прямих інвестицій в область. Серед галузей переробної промисловості суттєві обсяги інвестицій унесено у 
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (496,8 млн.дол.), металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання (104,5 млн.дол.), виробництво 
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (91,7 млн.дол.), виробництво меблів, іншої 
продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання (35,3 млн.дол.), виготовлення виробів з деревини, виробництво 
паперу та поліграфічну діяльність (23,4 млн.дол.).  

На підприємствах з оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів 
акумульовано 196,0 млн.дол. прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 
189,1 млн.дол., у сільському, лісовому та рибному господарстві – 83,6 млн.дол., на підприємствах, що здійснюють 
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 82,1 млн.дол., у будівництві – 73,4 млн.дол., 
у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності – 57,8 млн.дол., в організаціях, що 
здійснюють професійну, наукову та технічну діяльність – 23,4 млн.дол. США. 
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1. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у регіонах України у 2017 році 
(тис. дол. США) 

 
на 1 січня 2017 на 31 грудня 2017 

тис.дол. США у % до підсумку тис.дол. США у % до підсумку 
     
Україна 37513590,2 100,0 39144040,0 100,0 
Вінницька  180030,0 0,5 203443,7 0,5 
Волинська 249379,2 0,7 265408,1 0,7 
Дніпропетровська 3491077,9 9,3 3815546,4 9,7 
Донецька  1249614,8 3,3 1216027,7 3,1 
Житомирська 216266,4 0,6 229999,0 0,6 
Закарпатська 316979,5 0,8 328372,5 0,8 
Запорізька 859085,1 2,3 915729,5 2,3 
Івано-Франківська 826632,7 2,2 908550,7 2,3 
Київська 1516788,2 4,0 1565079,9 4,0 
Кіровоградська 58928,3 0,2 68338,6 0,2 
Луганська  436441,7 1,2 441538,9 1,1 
Львівська 1111353,3 3,0 1187709,3 3,0 
Миколаївська 213536,2 0,6 209330,1 0,5 
Одеська 1330425,3 3,5 1363170,8 3,5 
Полтавська 1002956,0 2,7 1049013,4 2,7 
Рівненська 159517,0 0,4 169345,6 0,4 
Сумська 189984,8 0,5 186783,8 0,5 
Тернопільська 48157,3 0,1 45012,7 0,1 
Харківська 639012,6 1,7 658217,9 1,7 
Херсонська 201302,0 0,5 216896,6 0,6 
Хмельницька 158158,3 0,4 172016,7 0,4 
Черкаська 334440,0 0,9 337795,7 0,9 
Чернівецька 57145,8 0,2 57700,2 0,1 
Чернігівська 241318,5 0,6 429660,3 1,1 
м. Київ 22425059,3 59,8 23103351,9 59,0 
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2. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Київської області 
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7. Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у найбільш інвестиційно привабливі 
міста та райони Київської області 
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11. Структура прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку Київської області за основними 
країнами-інвесторами

 
 

на 01.01.2001 року
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на 31.12.2017 року

Нідерланди
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13. Структура прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку Київської області за видами 
економічної діяльності 

 
 
 

на 01.01.2014 року
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на 31.12.2017 року
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