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Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у Львівській області  
у січні-березні 2019 року 1 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених у 
Львівщину з початку інвестування, на 1 квітня 2019 року становив 948,1 млн.дол. США. 
У розрахунку на одного мешканця області припало 378,1 дол. США прямих іноземних 
інвестицій. 

На промислових підприємствах області станом на 1 квітня 2019 року 
акумульовано більше половини загального обсягу іноземного капіталу області (509,3 
млн.дол. США іноземного капіталу, або 53,7%). Зокрема, у підприємства з 
виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності 
залучено 114,1 млн.дол. США, у машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 
устатковання, – 110,4 млн.дол. США, з виробництва харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів – 78,2 млн.дол. США. 

Суттєві обсяги інвестицій спрямовані у фінансову та страхову діяльність – 107,0 
млн.дол. США (11,3% від загального обсягу), у підприємства, що здійснюють операції з 
нерухомим майном – 92,3 млн.дол. США (9,7%), транспорт, складське господарство, 
поштову та кур’єрську діяльність – 76,6 млн.дол. США (8,1%), професійну, наукову та 
технічну діяльність – 36,8 млн.дол. США (3,9%), оптову та роздрібну торгівлю, ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів – 35,2 млн.дол. США (3,7%), сільське, лісове та 
рибне господарство – 32,3 млн.дол. США (3,4%). 

З країн ЄС внесено 782,3 млн.дол. США, або 82,5% від загального обсягу 
інвестицій. Лідерами в інвестуванні підприємств Львівщини є партнери з Кіпру (198,1 
млн.дол. США), Польщі (168,4 млн.дол. США), Німеччини (103,0 млн.дол. США), 
Нідерландів (88,2 млн.дол. США), Швейцарії (74,6 млн.дол. США), Данії (71,8 млн.дол. 
США) та Австрії (63,3 млн.дол. США). На ці країни припало 80,9% від 
загальнообласного обсягу прямих іноземних інвестицій. 

                                           
Примітка. Дані про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-резидентів та 
представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, наданої у звіті за формою №10-зез 
(квартальна) "Звіт про прямі іноземні інвестиції", 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).  
1 Дані на 01.01.2019р. є попередніми. 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/


 

У січні-березні 2019 року в економіку Львівщини залучено 25,5 млн.дол. США 
прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що на 42,9% менше відносно  
січня-березня 2018 року.  

Надходження прямих іноземних інвестицій, 
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Вкладення в економіку області у січні-березні 2019 року здійснили інвестори з 
17 країн світу. Найбільше інвестицій надійшло від партнерів з Польщі (15,3 млн.дол. 
США) та Кіпру (4,8 млн.дол. США). 

З обсягу прямих іноземних інвестицій, які надійшли у січні-березні 2019 року, 
більше половини спрямовано у фінансову та страхову діяльність – 14,9 млн.дол. США. 
У промислові підприємства вкладено 5,8 млн.дол. США (22,9% від загальнообласного 
обсягу надходжень). 

Обсяг інвестицій (акціонерного капіталу) з Львівської області в економіку країн 

світу на 1 квітня 2019 року склав  9,4 млн.дол. США.  

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу у Львівську область 

 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2019 01.04.2019 

тис.дол. 

США 

у % до 

загального 

підсумку 

тис.дол. 

США 

у % до загального 

підсумку 

Львівська область 946633,6 100,0 948073,4 100,0 

Кіпр  191429,7 20,2 198132,1 20,9 

Польща  166762,3 17,6 168370,4 17,8 

Німеччина  104934,7 11,1 102988,7 10,9 

Нідерланди  86467,7 9,1 88184,5 9,3 

Швейцарія  74920,3 7,9 74567,7 7,9 

Данія  72666,1 7,7 71784,8 7,6 

Австрія  64580,9 6,8 63333,5 6,7 

Угорщина  23091,2 2,4 23019,5 2,4 

Вірґінські Острови (Брит.)  18305,1 1,9 19571,1 2,1 

Велика Британія  23449,4 2,5 17035,8 1,8 

Інші країни 120026,2 12,8 121085,3 12,6 



 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у Львівську область 
за видами економічної діяльності 

 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2019 01.04.2019 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

Усього 946633,6 100,0 948073,4 100,0 
Сільське господарство, лісове господарство 
та рибне господарство 31753,1 3,4 32343,6 3,4 

Промисловість 505858,3 53,4 509307,6 53,7 
добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 32398,2 3,4 32398,8 3,4 

переробна промисловість 409297,8 43,2 411609,6 43,4 
постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря  60316,8 6,4 61389,0 6,5 
водопостачання; каналізація, поводження 
з відходами 3845,5 0,4 3910,2 0,4 

Будівництво 20006,5 2,1 22416,7 2,4 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 38964,3 4,1 35241,6 3,7 
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 80881,8 8,5 76573,7 8,1 
Тимчасове розміщування й організація 
харчування 13370,9 1,4 13459,5 1,4 

Інформація та телекомунікації 4869,9 0,5 4892,4 0,5 

Фінансова та страхова діяльність 105822,3 11,3 107009,9 11,3 

Операції з нерухомим майном 91242,5 9,7 92323,7 9,7 

Професійна, наукова та технічна діяльність 36277,3 3,8 36819,6 3,9 
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 3252,7 0,3 3255,6 0,3 
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування  к к к к 

Освіта  к к к к 
Охорона здоров’я та надання соціальної 
допомоги 5503,2 0,6 5509,2 0,6 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 8745,7 0,9 8834,8 0,9 

Надання інших видів послуг 54,3 0,0 55,2 0,0 

 
  ____________________ 
  Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну   
  статистику»   щодо конфіденційності статистичної інформації. 



 

Географічне охоплення 
Усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 

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. 

Здійснено ретроспективні розрахунки статистичних даних державного статистичного спостереження 
щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності в частині обсягів прямих іноземних інвестицій в 
економіці України за 2015–2017 роки (без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях). 

Для забезпечення зіставності показників щодо обсягів прямих іноземних інвестицій попередніх 
періодів із даними за 2018 рік, які формуються з І кварталу 2018 року з урахуванням адміністративної 
інформації Національного банку про прямі інвестиції банків України й включають обсяги їх 
реінвестованих доходів, Держстатом перераховані річні дані за 2015–2017 роки та перераховані й 
уточнені дані станом на 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня 2017 року з урахуванням результатів 
спостереження за 2017 рік. 

 
Перегляд даних 
Дані на 01.01.2019  є попередніми.  
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