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Структура капітальних 
інвестицій за видами активів  

у 2019 році 

Капітальні інвестиції – витрати 
на придбання або виготовлення 
(створення) матеріальних і 
нематеріальних необоротних активів. 
 

*** 
До інвестицій у матеріальні 

активи належать інвестиції у житлові 
та нежитлові будівлі, інженерні 
споруди, машини, обладнання та 
інвентар, транспортні засоби, землю, 
довгострокові біологічні активи 
тваринництва та рослинництва, інші 
матеріальні активи. 

 
*** 

До інвестицій у нематеріальні 
активи належать інвестиції у 
придбання або створення власними 
силами прав користування 
природними ресурсами та майном, 
програмного забезпечення та баз 
даних, прав на комерційні 
позначення, на об’єкти промислової 
власності, авторських і суміжних 
прав, патенти, ліцензії, концесії тощо. 

% до 
загального 

обсягу 

Усього 100,0 

Інвестиції в матеріальні активи 96,5 

будівлі житлові 21,3 

будівлі нежитлові 15,4 

інженерні споруди 15,0 

машини, обладнання та інвентар 29,6 

транспортні засоби 10,7 

земля 0,4 

довгострокові біологічні активи 
рослинництва та тваринництва 0,5 

інші матеріальні активи 3,6 

Інвестиції в нематеріальні активи 3,5 

з них 

права на комерційні позначення, 
об’єкти промислової власності, 
авторські та суміжні права, патенти, 
ліцензії, концесії тощо 1,8 
програмне забезпечення та бази   
даних 0,7 
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Капітальні інвестиції на 
одну особу, грн 

Розрахунок інвестицій на одну особу 
здійснюється відповідно до 
середньорічної чисельності постійного 
населення. 

 
Індекс капітальних інвестицій 
розраховується відповідно до Методики 
розрахунку індексу капітальних 
інвестицій, затвердженої наказом 
Держкомстату від 25.12.2009 № 494. 98,3 
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Динаміка обсягів освоєння 
 капітальних інвестицій 
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Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  
у 2019 році 

власні кошти підприємств  
та організацій 

11190,1 млн.грн 

кошти місцевих 
бюджетів 

4862,6 млн.грн 

кошти населення на 
будівництво житла 

2871,6 млн.грн 

кредити банків та  
інші позики 

1050,2 млн.грн 

кошти державного 
бюджету 

1384,3 млн.грн 

інші джерела 
фінансування 

139,2 млн.грн 

кошти інвестиційних 
компаній, фондів тощо  

1376,7 млн.грн 

Головним джерелом капітальних 

інвестицій є власні кошти підприємств та 

організацій, за рахунок яких освоєно 

48,9% загального обсягу. Частка 

державного та місцевого бюджетів 

становила 27,3% загального обсягу 

освоєних капітальних інвестицій, коштів 

населення на будівництво житла – 

12,6%, запозичених коштів, за рахунок 

кредитів банків та інших позик – 4,6%. 

 

• 22874,6 млн.грн 2019 

 

• 23551,3 млн.грн 2018 

 

• 19361,7 млн.грн 2017 
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Капітальні інвестиції за окремими 
видами економічної діяльності 

у 2019 році 

Промисловість 

23,9% 
(5459,4 млн.грн) 

Будівельні організації та  
фізичні особи-забудовники  

20,2% 
(4611,3 млн.грн) 

Сільське, лісове  
та рибне  

господарства  

13,1% 
(2997,6 млн.грн) 

Оптова та роздрібна торгівля;  
ремонт автотранспортних  

засобів і мотоциклів  

5,6% 
(1273,8 млн.грн) 
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• вул. Маршала Бажанова, 28, м. Харків,                           
61002, Україна 

• тел.: (057) 706-26-16 
• факс: (057) 706-25-88 
• електронна пошта: gus@kh.ukrstat.gov.ua 
• веб-сайт: www.kh.ukrstat.gov.ua 
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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.  
 
Відповідальний за випуск Олена Глухова, (057) 706 26 98 
Accountable for issue Olena Gluhova 
 

Для підготовки інформаційного бюлетеня були використані 
дані форми державного статистичного спостереження  
№ 2-ОЗ ІНВ (річна) "Звіт про наявність і рух необоротних 
активів, амортизацію та капітальні інвестиції". 

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  

З питань поширення статистичних публікацій Ви можете звернутись за тел./факс: (057) 706 26 36. 
 

For more information on dissemination of statistical publications You can contact us by tel./fax: (057) 706 26 36. 
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