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Пряма інвестиція – 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/права 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;
кредитні ресурси, що
надані/отримані в рамках
операцій між підприємством
прямого інвестування та
прямим інвестором.

в економіці 
Харківської області –
762,5 млн.дол. США

в економіці 
України –

35809,6 млн.дол. США

в Харківській області –
287,6 дол. США

в економіці України–
855,5 дол. США

Частка 
Харківської 

області – 2,1%

14 місце 
серед регіонів 

України

Примітка. Тут і надалі дані про прямі інвестиції на 31.12.2019 є попередніми.
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Прямі інвестиції (акціонерний капітал) 
на 31 грудня 2019 року

Прямі інвестиції  (акціонерний капітал) 
на одну особу населення 

Темпи зростання обсягу прямих  інвестицій 
(акціонерного капіталу) 

(у відсотках до початку року)

з України –
6272,7 млн.дол. США

з Харківської області –
13,5 млн.дол. США

Частка 
Харківської 

області – 0,2%

в економіці України –
108,8%

в Харківській області –
116,9%

5 місце 
серед регіонів 

України
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(млн.дол. США)

У 2019 році Усього

У тому числі з

країн 

ЄС

інших країн 

світу

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів 84,5 83,1 1,4

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів –11,7 –8,3 –3,4

Інші зміни вартості акціонерного капіталу 

нерезидентів (зміна вартості, утрати, 

перекласифікація інвестицій тощо) 37,2 25,8 11,4

22,1

66,5 67,0

84,5

в Харківській області

Надходження прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу) у 2019 році
(наростаючим підсумком з початку року)

(млн.дол. США)

587,6

1259,5

1668,3

2531,1

в Україну

в Харківській області

У 2019 р. в 
економіку 

Харківської області 
іноземними 
інвесторами 
вкладено 

84,5 млн.дол. США 
прямих інвестицій 

(акціонерного 
капіталу). 

У 2019 р. в 
економіку 
України 

іноземними 
інвесторами 
вкладено 
2531,1 

млн.дол. США 
прямих 

інвестицій 
(акціонерного 

капіталу). 
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Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) 
в Харківській області у 2019 році

Прямі інвестиції нерезидентів в області 
(акціонерний капітал та боргові інструменти)

Боргові інструменти 
(заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими 

кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

Акціонерний капітал нерезидентів

500,1
млн.дол.

152,4
млн.дол
.

600,7
млн.дол.

161,8
млн.дол.

200,0
млн.дол.

на 31.12.2019 –

221,5 млн.дол. США 

з країн ЄС з інших країни світу

200,0
млн.дол.

700,1
млн.дол.

342,7
млн.дол
.

190,3
млн.дол
.

225,8
млн.дол
.

64,0
млн.дол
.

758,2
млн.дол.

157,5
млн.дол.

на 01.01.2019 –

390,3 млн.дол. США 

з країн ЄС з інших країни світу

на 31.12.2019 –

762,5 млн.дол. США 

з країн ЄС з інших країни світу

на 31.12.2019 –

984,0 млн.дол. США 

з країн ЄС з інших країни світу

на 01.01.2019 –

652,5 млн.дол. США 

з країн ЄС з інших країни світу

на 01.01.2019 –

1042,8 млн.дол. США 

з країн ЄС з інших країни світу
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Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу 
в Харківській області 
на 31 грудня 2019 року

Основні країни-інвестори
Інвестиції надійшли із

69 країн світу. До десятки
основних країн-інвесторів, на
які припадає 90,4%
загального обсягу прямих
інвестицій, входять: Кіпр,
Велика Британія, Нідерланди,
Віргінські Острови (Брит.),
Швейцарія, Франція, Панама,
США, Беліз та Польща.

13,3

13,5

13,5

13,8

17,1

18,4

33,6

51,6

82,4

84,7

360,4

Російська 
Федерація

Польща

Беліз

США

Панама

Франція

Швейцарія

Віргінські Острови 
(Брит.)

Нідерланди

Велика Британія

Кіпр

(млн.дол. США)

78,8%

21,2%

з країн ЄС

з інших 
країн світу

Структура прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу) 

з країн світу
(у відсотках до підсумку)
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Прямі інвестиції (акціонерний капітал) 
в Харківській області за видами економічної діяльності

Сільське, 

лісове та 

рибне 

господарство; 

9,4%

Промисловість;

37,2%

Оптова та 

роздрібна 

торгівля; ремонт 

автотранспортних 

засобів і 

мотоциклів; 

5,9%

Фінансова та 

страхова 

діяльність; 

16,5%

Операції з 

нерухомим 

майном; 

16,3%

Діяльність у 

сфері 

адміністра-

тивного та 

допоміжного 

обслуговування; 

8,3%

Інші види 

економічної 

діяльності; 

6,4%

Структура прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу) за видами 

економічної діяльності на 31.12.2019
(у відсотках до підсумку)

Обсяги інвестицій на

01.01.2019 31.12.2019

Усього 652517,6 762518,2

Сільське, лісове та рибне
господарство 17244,2 71574,0

Промисловість 247871,6 283436,2

у тому числі
переробна промисловість 245735,0 281084,5

Будівництво 9661,2 10757,1

Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів 41550,8 45011,8

Інформація та телекомунікації 7625,3 8351,8

Фінансова та страхова 
діяльність 123102,0 125864,4

Операції з нерухомим майном 111001,4 124064,7

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 10782,9 10806,4

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 65457,1 63552,5

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 9572,2 10160,3

Інші види економічної діяльності 8648,9 8939,0

За видами економічної діяльності
найбільший обсяг прямих інвестицій
(акціонерного капіталу) зосереджено на
підприємствах промисловості.

(тис.дол. США)
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Інформаційний бюлетень підготовлено управлінням поширення
інформації та комунікацій.

The newsletter is prepared by the department for dissemination of information
of statistical activity and communications.

Відповідальна за випуск Олена ГЛУХОВА
Accountable for issue Olena GLUHOVA
(057) 706 26 98

Дані про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних
осіб-резидентів та представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в
Україні, наданої у звітах за формами № 10-зез (квартальна) "Звіт про прямі
іноземні інвестиції" і № 13-зез (квартальна) "Звіт про прямі інвестиції за
кордон", з урахуванням адміністративної інформації Національного банку
України щодо ринкової вартості прямих інвестицій (акцій, майна тощо)
підприємств та установ, а також, починаючи з 01 січня 2015 року, про прямі
інвестиції банків України, які включають обсяги реінвестованих доходів
(обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно
до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

Main Department of Statistics in Kharkiv region
• address: 28, Marshala Bazhanova st., Kharkiv, 61002, Ukraine       
• tel.: (057) 706-26-16
• fax: (057) 706-25-88
• e-mail: gus@kh.ukrstat.gov.ua
• website: www.kh.ukrstat.gov.ua

Увага!
Органи державної статистики припиняють публікацію даних державного статистичного

спостереження щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності (остання публікація відповідно до проєкту
плану державних статистичних спостережень на 2020 рік – за 2019 рік).

Починаючи з даних за І квартал 2020 року, поширювати інформацію про прямі інвестиції буде
виключно Національний банк.
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