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У 2017 РОЦІ 

 

 У 2017 році зовнішню торгівлю товарами 
здійснювали 7545  учасників зовнішньо-
економічної діяльності, включаючи приватних 

підприємців, з них 1360 експортували продукцію, 6744 – здійснювали імпорт товарів. 
Внесок Львівщини у зовнішню торгівлю товарами України у 2017 році становив 3,7% у 
загальнодержавному експорті та 4,4% – в імпорті (у 2016 році – відповідно 3,5% та 
4,3%). 
 
 

Обсяг експорту товарів підприємств Львівської 
області становив 1585,2 млн. дол. США і збільшився 
порівняно з 2016 роком на 24,3% (у 2016 проти 2015 року – 

на 5,7% більше). За обсягом експорту товарів Львівська область зайняла дев’яте місце 
в країні.  

Найпотужніші товарні потоки спрямовані у Європу, а саме у країни Євросоюзу. 
Упродовж 2017 року до країн ЄС відвантажено продукції на 1222,3 млн. дол. США, що 
на 28,5% більше обсягу 2016 року. Питома вага експорту у ці країни становила 77,1% 
проти 74,5% у попередньому році.  

 

Динаміка обсягу експорту товарів 
(у % до 2010 року)  
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Незважаючи на широку географію експорту області (122 країни), майже 59% його 
обсягу сконцентровано у шести країнах: Польщі, Німеччині, Чехії, Данії, Угорщині та 
Словаччині. 

 

Географічна структура експорту товарів у 2017 році  
(у % до підсумку) 

 

Слід зазначити, що упродовж 2017 року найбільше збільшились поставки у 

Нідерланди (у 2,2 раза), Угорщину (на 86,3%), Індію (на 61,0%), Бельгію (на 39,2%), 

Польщу (на 38,2%), Данію (на 30,3%), Словаччину (на 30,2%). Проте менше 

експортовано продукції до Єгипту (на 47,6%), Франції (на 35,5%), Китаю (на 28,8%) та 

Литви (на 19,0%).  

Вагомих змін протягом останніх років зазнала зовнішня торгівля з Російською 

Федерацією. Так, протягом 2015 – 2017 років частка Російської Федерації у загальному 

обсязі експорту товарів зменшилася на 3,2 відсоткових пункти (з 5,6% до 2,4%). 

Зокрема, у Росію у 2017 році було експортовано товарів на 38,1 млн дол., що на 3,3 % 

менше, ніж у 2016 році та на 43,5% порівняно з 2015 роком. 

Основу експорту товарів області у 2017 році становили:  

– машини, механізми, електротехнічне обладнання та їх частини – 27,0% 

експорту області. Більшість продукції – готова продукція з давальницької сировини на 

замовлення європейських партнерів, насамперед Німеччини, Чехії, Польщі; 

– меблі – 12,4%. Підприємства експортували меблі офісні та для дому, корпусні і 
для сидіння, для спальні та кухні загалом у 34 країни світу. Лідерами були Польща, 
Данія, Бельгія та Німеччина. Близько половини відвантаженої продукції було 
виготовлено з давальницької сировини. 

– текстиль та текстильні вироби – 10,8%. Продукцію, в основному, експортували 

швейні підприємства області, що працювали на давальницьких контрактах. 

Найбільшими партнерами підприємств Львівської області були країни Європи – Данія, 

Німеччина, Латвія, Польща, Бельґія, Литва; 
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– продукти рослинного походження – 10,1%, з них найбільше – зернові культури 

та насіння і плоди олійних культур. Серед країн, які найбільше імпортували цю 

продукцію, були Нідерланди (насіння ріпаку), Індія (пшениця), Саудівська Аравія 

(ячмінь), Єгипет (пшениця);   

– деревина та вироби з неї – 9,7%. Серед експортованої деревини переважали 

плити деревостружкові (найбільше у Польщу, Румунію, Молдову), лісоматеріали круглі 

та розпиляні на дошки (Польща, Німеччина, Туреччина), столярні вироби (Польща, 

Росія). 
 

Товарна структура експорту у 2017 році 
 (у  % до підсумку) 
 

 

Збільшення вартості експорту у 2017 році відбувалося за всіма його основними 

товарними групами. Порівняно 2016 роком зріс експорт цукру (у 2,8 раза), меблів (на 

50,6%), шкур (на 45,3%), паперу та картону (на 34,2%), насіння і плодів олійних рослин 

(на 31,9%), електричних машин (на  29,4%). Водночас менше експортовано залишків та 

відходів харчової промисловості – на 48,0%, продуктів переробки овочів та фруктів – на 

17,0%.  

Характерною ознакою експорту області є висока частка готової продукції, 

виготовленої з давальницької сировини. Упродовж 2017 року в область надійшло 

давальницької сировини на 581,5 млн.дол., що становило 26,6% від загальнообласного 

імпорту товарів. Відвантажена протягом 2017 року готова продукція з давальницької 

сировини була оцінена у 775,2 млн.дол. (48,9% від експорту області). Порівняно з 2017 

роком імпорт давальницької сировини зріс на 29,1%, а експорт готової продукції – на 

30,9%. 

Основними партнерами Львівської області у роботі з давальницькою сировиною 

були країни ЄС: Німеччина, Польща, Чехія, Данія, Угорщина, Латвія. 
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Обсяг імпорту товарів в область у 2017 році порівняно з 

2016 роком зменшився на 28,4% і склав 2182,3 млн.дол. 

США (у 2016 році зростання  становило 17,4%). Питома вага Львівської області в імпорті 

України коливалася від 3,3% у 2010 році до 4,4% у 2017 році.  
 

Динаміка обсягу імпорту товарів 
(у % до 2010 року) 

 
 

У 2017 році обсяг імпорту товарів із країн Європейського Союзу становив 1545,6 

млн дол., або 70,8% від загальнобласного обсягу імпорту товарів, і збільшився проти 

2016 року на 27,3 %. При цьому питома вага ЄС знизилась порівняно з попереднім 

роком на 0,7 в.п.  

Найбільш інтенсивно торгові зв’язки здійснювались з компаніями Польщі (26,2% 

усього імпорту області), Німеччини (17,5%), Китаю (8,5%), Італії (3,8%), Чехії (3,2%). 

Загалом географія імпорту налічувала 139 країн світу (у 2016 році – 130).  

Порівняно з 2016 роком підвищилася частка в імпортних поставках товарів із 

Швейцарії (на 0,9 в.п.), США (на 0,7 в.п.) і Китаю (на 0,6 в.п.). З іншого боку, знизилась 

частка Польщі, Німеччини, Еквадору. 

Географічна структура імпорту товарів у 2017 році 
(у % до підсумку) 
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У загальному обсязі імпорту товарів у 2017 році переважали електротехнічне 

обладнання (13,3% від загального обсягу імпорту товарів), механічне обладнання та 

механізми (9,3%), пластмаси та полімерні матеріали (7,1%), шкури (4,9%), засоби 

наземного транспорту (4,8%). 

Збільшення імпорту порівняно з 2016 роком пов’язане зі зростанням поставок 
різних готових текстильних виробів (зокрема, одягу, що був у використанні) – на 81,8%, 
транспортних засобів та їх частин – на 58,3%, механічного обладнання, машин та 
механізмів – на 36,5%, шкур – на 35,2%. Водночас зменшився імпорт овочів та фруктів 
– на 2,6%. 

 

Товарна структура імпорту 
 (млн. дол. США) 

 
 

 
У 2015 році суттєво скоротився розрив між 
обсягами експорту та імпорту товарів, що 
спричинило скорочення від’ємного сальдо 

зовнішньої торгівлі товарами з 1166,9 млн.дол. США у 2014 році до 241,6 млн.дол. США 
у 2015 році. Проте у 2016-2017 роках дефіцит зовнішньої торгівлі зріс і становив 
відповідно 423,8 млн.дол. США та 597,1 млн.дол. США, що призвело до зниження 
коефіцієнту покриття експортом імпорту з 0,75 до 0,73 у 2017 році.  

На формування від’ємного балансу зовнішньої торгівлі області у 2017 році 

найбільше вплинуло переважання імпортних поставок над експортними пластмас та 

полімерних матеріалів, текстильних виробів, їстивних плодів та горіхів, чорних металів, 

транспортних засобів. 
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Натомість додатнє сальдо зовнішньої торгівлі зафіксоване у торгівлі меблями, 

продукцією деревообробної промисловості, електрообладнанням, жирами та оліями 

та зерновими культурами. 

Упродовж 2017 року підприємства 
Львівської області здійснювали 
зовнішньоторговельні операції послугами з 

партнерами зі 136 країн світу. Експорт послуг (з урахуванням послуг з переробки 
давальницької сировини) становив 471,1 млн.дол. США, імпорт – 59,8 млн. дол. США. 
Порівняно з 2016 роком експорт зріс  на 19,7%, імпорт скоротився на 25,2%. Позитивне 
сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 411,3 млн. дол. США. Коефіцієнт покриття 
експортом імпорту збільшився з 4,9 у 2016 році до 7,9 у 2017 році. 

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 390,2 млн.дол., або 82,8% від 

загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з 2016 роком на 24,7%. 

Чільне місце в рейтингу замовників послуг були Німеччина (24,6% від загального 

обсягу експорту), Польща (14,6%), Мальта (11,1%), Данія (10,6%), США (7,7%). 

Перелічені країни сумарно забезпечили майже 69% вартості експорту послуг Львівської 

області. 

Серед найбільших країн–партнерів збільшився експорт послуг Іспанії у 5,8 раза, 
Нідерландам – у 2,1 раза, Великій Британії – на 74,4%, Данії – на 69,3%. Натомість 
знизився експорт послуг Швеції – на 34,7%, Російській Федерації – на 33,6%, Мальті  
на 4,2%.  

У структурі експорту послуг найбільшу частку становили послуги з переробки 

давальницької сировини – 47,2% від загального обсягу, комп’ютерні послуги – 28,1% та 

послуги автомобільного транспорту – 8,7%.  

 
Структура експорту послуг за видами у 2017 році 
(у % до підсумку)  

 
 

У 2017 році порівняно з 2016 роком суттєво збільшився експорт послуг з обробки 
давальницької сировини – на 43,6%, послуг поштової та кур’єрської служби – на 25,2%, 
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інформаційних послуг – на 18,8%, послуг, пов’язаних з оздоровчою подорожжю, – на 
16,4%, послуг автомобільного транспорту – на 13,2%. Водночас скоротився обсяг послуг 
повітряного транспорту на 65,7%, комп’ютерних послуг – на 0,2%. 

Імпорт послуг від країн ЄС у 2017 році становив 49,8 млн.дол. (83,2% від 
загального обсягу) та збільшився проти 2016 року на 30,9%. Серед країн ЄС головними 
партнерами в імпорті послуг були Польща, Німеччина, Кіпр та Австрія.  

Найбільший обсяг послуг надали підприємствам області польські партнери  – 

27.4% загальнообласного імпорту послуг. Значною була частка Німеччини – 12,9%, 

Об’єднаних Арабських Еміратів – 8,5%, Кіпру – 6,3%, Нідерландів – 6,2%. Відносно 2016 

року зменшився імпорт послуг від Туреччини (у 65,3 раза, послуг повітряного 

транспорту),  Франції (на 36,2%), Об’єднаних Арабських Еміратів (на 7,7%). 

Основу структури імпорту послуг у 2017 році становили послуги автомобільного 

транспорту, професійні та консалтингові послуги, послуги під час ділових подорожей, 

комп’ютерні послуги.  
 

Структура імпорту послуг за видами у 2017 році 
 (у % до підсумку) 

 
Порівняно з 2016 роком значно скоротились обсяги імпорту послуг з будівництва 

– у 8,9 раза, послуг, пов’язаних з ліцензійною діяльністю – на 37,2%, з ремонту машин 

та устаткування – на 2,1%.  

 

 
 
 
 
 
 
Довідка: тел. (032) 258-59-64, О. Конкевич  
Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua,Тематичний розділ "Зовнішня торгівля" 
© Головне управління статистики у Львівській області, 2018 
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Послуги франшизи 
та використання 

торгової марки; 6,4

Наукові та технічні 
послуги; 4,1

Інші види послуг; 
33,4

http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/11/theme_11.php?code=11
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