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КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

 ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2018 РОЦІ 

 
Населення Кількість населення області на 1 січня 2019 року– 2522,0 тис. 

осіб; упродовж 2018 року – зменшення на 7,6 тис. осіб. 

Відносно 2017 року кількість народжених зменшилася на 

7,0%, кількість померлих збільшилась на 2,0%. 

Ринок праці Рівень безробіття населення (за МОП) у 2018 році –  6,9%. 

Доходи населення Середньомісячна заробітна плата штатного працівника – 

8001 грн, що на 25,2% більше відносно 2017 року. Індекс 

реальної заробітної плати – 112,7%.  

Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 січня 2019 

року – 75,5 млн.грн, що на 7,2 млн.грн (на 8,7%) менше 

відносно початку 2018 року. 

Житлові субсидії Житлові субсидії призначено для 509,6 тис. домогосподарств, 

що на 52,9% менше порівняно з 2017 роком.  

Криміногенна ситуація Кількість облікованих кримінальних правопорушень 

відносно 2017 року зменшилась на 6,4%. 

Споживчі ціни Споживчі ціни у Львівській області у грудні 2018 року 

порівняно з груднем 2017 року зросли на 10,1%, в Україні – 

на 9,8%. 

Промисловість  Індекс промислової продукції – 102,4%, зокрема у переробній 

промисловості – 104,7%. 

Сільське господарство Індекс сільськогосподарської продукції – 104,7%, зокрема 

індекс продукції рослинництва – 106,6%, продукції 

тваринництва – 101,3 %. 

Будівельна діяльність Індекс будівельної продукції – 111,5%. 

Прийнято в експлуатацію нового житла загальною площею 

879,3  тис.м2, що на 1,0% більше відносно 2017 року.  

Капітальні інвестиції Обсяг капітальних інвестицій підприємств та організацій 

області збільшився на 1,9%. 

Транспорт Обсяг вантажних перевезень усіма видами транспорту зріс на 

7,9%, пасажирських – зменшився на 1,6%.  

Зовнішня торгівля  Експорт товарів зріс на 19,6%, імпорт – на 24,1%. Від’ємне 

сальдо зовнішньої торгівлі товарами – 812,7 млн.дол. США. 

Експорт послуг збільшився на 18,1%, імпорт – на 4,5%. 

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 

493,9 млн.дол. США. 

Прямі іноземні інвестиції Надійшло 122,4 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій, 

що на 16,8% більше відносно 2017 року. 

Внутрішня торгівля  Оборот роздрібної торгівлі збільшився на 4,8%.  
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ІНДЕКСИ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   
 

 

 2018 Довідково: 2017 

у % до попереднього року 

Кількість наявного населення (на кінець року) 99,71 99,81 

Кількість живонароджених 93,0 92,1 

Кількість померлих 102,0 99,4 

Середньомісячна номінальна заробітна плата 125,2 140,2 

Індекс реальної заробітної плати 112,7 123,6 

Кількість виявлених злочинів 93,6 74,6 

Сільськогосподарська продукція 104,7 106,1 

Продукція промисловості 102,4 106,0 

Будівельна продукція 111,5 111,9 

Прийняття в експлуатацію нового житла 101,0 111,6 

Капітальні інвестиції 101,9 126,0 

Перевезено (відправлено) вантажів 107,9 108,9 

Перевезено (відправлено) пасажирів 98,4 98,1 

Експорт товарів 119,6 124,3 

Імпорт товарів 124,1 128,4 

Надходження прямих іноземних інвестицій  116,8 178,9 

Оборот роздрібної торгівлі 104,8 112,5 

 

 

 
______________ 
1 У % до кінця грудня попереднього року.  
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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ В УКРАЇНІ У 2018 РОЦІ 

 
 
 
 

 
Львівська 
область 

Україна1 
Місце 
серед 

регіонів 

Частка в 
Україні,  

у % 

Кількість наявного населення на кінець року, тис. осіб  2522,0 42153,2 5 6,0 

Середньомісячна заробітна плата штатного 

працівника, грн 8001 8865 10 90,32 

Індекс реальної заробітної плати,  % 112,7 112,5 8-10 х 

Індекс споживчих цін,  

грудень 2018 року до грудня 2017 року, %  110,1 109,8 22 х 

Індекс сільськогосподарської продукції, % 104,7 107,8 13 х 

Продукція сільського господарства  на одну особу, грн 4061 6321 21 64,22 

Виробництво продуктів рослинництва, тис.т     

культури зернові та зернобобові 1432,3 69800,1 17 2,1 

ріпак та кольза 207,6 2746,6 5 7,6 

буряк цукровий фабричний 683,9 13649,1 8 5,0 

картопля 1696,2 22502,0 4 7,5 

культури овочеві  512,8 9429,8 6 5,4 

Виробництво продуктів тваринництва     

м’ясо (реалізація на забій у живій масі), тис. т 177,5 3301,2 5 5,4 

молоко, тис.т 505,5 10098,8 7 5,0 

яйця, млн.шт 561,5 16137,0 13 3,5 

Обсяг реалізованої промислової продукції     

млрд.грн 100,4 2507,1 8 4,0 

на одну особу, тис.грн 39,6 59,0 12 67,12 

Індекс промислової продукції, %  102,4 101,6 10 х 

Обсяг виробленої будівельної продукції  

млн.грн 8550,4 141213,1 5 6,1 

на одну особу, грн 3410 3354 8 101,72 

Індекс будівельної продукції, % 111,5 108,5 9-10 х 

Прийняття в експлуатацію загальної площі нового житла  

тис.м2  897,3 8689,4 3 10,3 

на 1000 осіб, м2 357,9 206,4 4 173,42 

у % до попереднього року 101,0 94,3 12 х 

Капітальні інвестиції     

млрд.грн 24,6 526,3 5 4,7 

на одну особу, грн 9806 12438 6 78,82 

Індекс капітальних інвестицій, % 101,9 116,4 17 х 

Експорт товарів, млн.дол. США 1895,8 47339,9 7 4,0 

Імпорт товарів, млн.дол. США 2706,8 57141,0 4 4,7 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на 31 грудня3  

 млн.дол. США 922,2 32291,9 7 2,9 

 на одну особу, дол. США 368 767 9 48,02 

Оборот роздрібної торгівлі     

млрд.грн 57,6 928,6 6 6,2 

на одну особу, тис. грн 22,8 21,9 6 104,12 

Індекс обороту роздрібної торгівлі, %  104,8 106,1 17 х 

                                                   

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та тимчасово окупованих 
територій у Донецькій та Луганській областях. 
2 У % до загальнодержавного показника. 
3 Попередні дані.  
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Кількість наявного населення 

Львівської області на 1 січня 2019 року 

становила 2522,0 тис. осіб (на 1 січня 

2018 року –  2529,6 тис. осіб). 

За кількістю населення Львівська 
область займає 4-е місце серед областей 
України  і 5-е місце – з урахуванням столиці.  

Частка області в Україні за кількістю 
населення становила 6,0%. 

 

 

Динаміка кількості населення  
(на 1 січня, тис. осіб) За 10 років 

(відносно 1 січня 

2009 року) на-

селення змен-

шилось на 30,9 

тис. осіб (на 

1,2%). 
 

 

Із загальної кількості населення області – 1537,7 тис. осіб (61,0%)  – міські мешканці  
та 984,3 тис. осіб (39,0%) – мешканці сіл. 

Кількість наявного населення Львівської області зменшилася у 2018 році на 7587 осіб 

внаслідок переважання природного скорочення (9473 особи) над міграційним приростом 

(1886 осіб). Для порівняння: у 2017 році загальне скорочення склало 4419 осіб, природне 

скорочення – 7085 осіб,  міграційний приріст – 2666 осіб. 

Упродовж 2018 року в області народилось 23,3 тис. дітей (на 7,0% менше порівняно 

з 2017 роком), померло 32,7 тис. осіб (на 2,0% більше).  
 

Коефіцієнт народжуваності становив 
9,2 живонароджень на 1000 осіб наявного 
населення (у 2017 році – 9,9 особи на 1000 
населення). 

В Україні цей показник був 
меншим - 7,9 живонароджень на 
1000 населення.  

 

Коефіцієнти народжуваності та смертності населення Львівської області 
(на 1000 осіб наявного населення) 

 

Народжуваність у сільській місцевості  – 10,2 особи на 1000 осіб наявного населення 
була вищою, ніж у міських поселеннях – 8,6 особи  (у 2017 році – відповідно 11,1 особи та 
9,2 особи). 

 

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ
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Коефіцієнт смертності у 2018 році становив 

13,0 особи на 1000 осіб наявного населення (у 2017 

році – 12,7 особи).  

В Україні коефіцієнт 
смертності – 13,9 смертей на 1000 
населення. 

 

У міських поселеннях загальний рівень смертності становив 11,5 особи на 1000 осіб, 

у сільській місцевості – 15,3 особи на 1000 осіб. 
 

Перевищення кількості померлих над кількістю 

живонароджених було суттєвим: на 100 померлих припала 

71 живонароджена дитина (у 2017 році – 78 

живонароджених дітей). 

В Україні у 2018 році 

на 100 померлих припало 

57 живонароджених. 

 

 

 

 

 

 
 

ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 

За даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань 

економічної активності, кількість економічно активного населення віком 15-70 років у 2018 

році становила 1139,9 тис. осіб, з яких 1061,2 тис. осіб були зайняті економічною 

діяльністю, 78,7 тис. осіб – безробітні відповідно до методології Міжнародної організації 

праці (МОП).  

Кількість зайнятого населення відносно 2017 року зросла на 10,4 тис. осіб (на 1,0%), 

кількість безробітних (за методологією МОП) – зменшилась на 7,1 тис. осіб (на 8,3%). 

 

Рівень зайнятості населення Львівської 

області у віці 15–70 років становив 56,8%, що на 

0,6 в.п. більше відносно 2017 року.  

В Україні рівень зайнятості 

становив 57,1% (у 2017 році – 

56,1%).  
 

 

 

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за методологією МОП) становив 

6,9% (на 0,6 в.п. менше відносно 2017 року).  

 
 

У Львівській області рівень безробіття (за МОП) – 

один з найнижчих у державі. За цим показником серед 

регіонів України область посіла 5-те місце (після Харківської 

області, м.Києва, Київської та Одеської областей). 

В Україні рівень 
безробіття становив 8,8% 
(на 0,7% в.п. менше 
вдносно 2017 року). 

 
 

 

РИНОК ПРАЦІ
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КІЛЬКІСТЬ ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

У 2018 році відносно 2017 року кількість штатних працівників підприємств, установ 

та організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) збільшилася на 1,5% і 

становила 474,1 тис. осіб.  
 

Середньооблікова кількість штатних працівників 
(тис. осіб) 

 

Порівняно з 

2010 роком 

кількість штатних 

працівників змен-

шилась на 14,5%, 

або на 80,6 тис. 

осіб.  
 

Найбільше штатних працівників зайнято на промислових підприємствах – 114,5 тис. 

осіб (24,2% від загальної кількості), в установах освіти – 95,4 тис. осіб (20,1%), охорони 

здоров’я та надання соціальної допомоги – 65,2 тис. осіб (13,7%), а також на підприємствах 

оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 45,8 тис. 

осіб (9,7%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 

42,7 тис. осіб (9,0%). 

ЗАРЕЄСТРОВАНЕ БЕЗРОБІТТЯ 

За даними Львівського обласного центру зайнятості, на кінець грудня 2018 року 

кількість зареєстрованих безробітних становила 13,4 тис. осіб, що на 7,3% менше відносно 

кінця грудня 2017 року.  

Із загальної кількості безробітних: 58,7% – жінки, 38,5% – молодь у віці до 35 років.  

Допомогу з безробіття отримували 84,5% осіб, які мали статус безробітного (на кінець 

грудня 2017 року – 84,2%). Середній розмір допомоги з безробіття становив 3125 грн 

(у грудні 2017 року - 2353 грн). 

Кількість безробітних та рівень зареєстрованого безробіття  
(на кінець грудня) 

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець грудня 2018 року становив 0,8% 
населення працездатного віку (на кінець грудня 2017 року – 0,9%), зокрема у сільській 
місцевості – 0,9%, у міських поселеннях – 0,8%. 
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Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, 
установами й організаціями до служби зайнятості, на кінець грудня 2018 року становила 6239 
і збільшилась відносно грудня 2017 року на 8,7%. 
 

Кількість вакансій 
(на кінець грудня, одиниць) 

Навантаження зареєстрованих безробітних  
на 10 вакансій  (на кінець грудня, осіб) 

  
 

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вакансій становило 21 особу (на 

кінець грудня 2017 року – 25 осіб). Значення цього показника коливалося від 8 осіб у 

Кам’янка-Бузькій районній філії ЛОЦЗ до 599 осіб – у Турківській районній філії ЛОЦЗ. 
 

Упродовж 2018 року за сприяння державної служби зайнятості працевлаштовано 

14,2 тис. безробітних (у 2017 році – 16,3 тис.). Зокрема у грудні 2018 року працевлаштовано 

990 осіб, або 7,4% громадян, які мали статус безробітного у цьому місяці.  

 

 

ОПЛАТА ПРАЦІ 

Cередньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, 

установ та організацій області (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у 2018 

році становила 8001 грн і збільшилася відносно попереднього року на 25,2% (у 2017 році – 

на 40,2%). 
 

Індекси номінальної заробітної плати працівників 
(у % до 2010 року) 

 

У 2018 році 

відносно 2010 року 

номінальна заро-

бітна плата збіль-

шилась у 4,1 раза. 

 
 
 

Серед регіонів України за 

розміром заробітної плати Львівська 

область посіла 10-е місце.  

В Україні середньомісячна номінальна 

заробітна плата становила 8865 грн, що на 

24,8% більше порівняно з 2017 роком. 
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Тенденції зміни заробітної плати 

 

Львівська область Довідково: Україна 

середньомісячна 
номінальна заробітна плата 

одного працівника 

індекс 
реальної 

заробітної 
плати  

до поперед-
нього року, % 

середньомісячна 
номінальна заробітна 

плата одного працівника 

індекс 
реальної за-
робітної пла-
ти до попе-
реднього 
року, % 

грн 
до 

попереднього 
року, % 

грн 
до 

попереднього 
року, % 

2015 3646 123,1 79,4 4195 120,5 79,8 

2016 4559 125,0 110,3 5183 123,6 109,0 

2017 6391 140,2 123,6 7104 137,1 119,1 

2018 8001 125,2 112,7 8865 124,8 112,5 
 

Зменшується розрив рівня оплати праці в області із загальнодержавним показником: 

якщо у 2011-2016  роках заробітна плата на Львівщині була меншою від  загальної в Україні 

на 15,3-12,0%,  то  у 2017 році – на 10,0%, у 2018 році  – на 9,7%. 
 

Найвищий рівень оплати праці в області був на 

підприємствах з виробництва основних 

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів (16034 грн), в установах та організаціях 

фінансової та страхової діяльності (13729 грн), 

найнижчий – з тимчасового розміщування й організації 

харчування (5146 грн), у закладах  охорони здоров'я та 

надання соціальної допомоги (5318  грн).  

В Україні найбільша заробітна 

плата у працівників підприємств 

та організацій фінансової та 

страхової діяльності (16161 грн), 

найнижча – у працівників закладів 

охорони здоров'я та надання 

соціальної допомоги (5853 грн). 

 

 

Три роки поспіль в області збільшується 

реальна заробітна плата: у 2016 році порівняно 

з попереднім роком – на 10,3%, у 2017 році – 

на 23,6%, у 2018 році – на 12,7% (у 2014 та 2015 

роках зниження становило 6,7% та 20,6%). 

В Україні індекс реальної 

заробітної плати становив 112,5%. 

Львівська область за цим показником 

серед регіонів держави посіла 9-е 

місце. 
 

Індекси реальної заробітної плати працівників 
(у % до 2010 року) 

 

 

Відносно 2010 

року рівень 

реальної заробітної 

плати збільшився 

на 51,8%. 
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ЗАБОРГОВАНІСТЬ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 

Заборгованість з виплати заробітної плати 

працівникам підприємств, установ та організацій1 

області на 1 січня 2019 року становила 75,5 млн.грн 

і зменшилася відносно 1 січня 2018 року на 

7,2 млн.грн (на 8,7%). 

Частка області у 
загальнодержавному обсязі 
заборгованості склала 2,9%. 
За сумою заборгованості серед 
регіонів держави область посіла 
16-е місце.  

 

Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати 
(на 1 січня, млн.грн) 

 
 

Переважна частина заборгованості  припала на промисловість – 60,7 млн.грн  (80,4% 

від загальної суми). За територіальним розподілом найбільші обсяги боргів – у містах 

Дрогобич (30,3 млн.грн, або 40,1%), Львів (21,0 млн.грн, або 27,8%),  Жидачівському районі 

(13,6 млн.грн, або 18,0%). 
 

Розподіл заборгованості з виплати заробітної плати 
за типами підприємств  
(у % до підсумку) 

 

 
Із загальної суми 

заборгованості з виплати 
заробітної плати майже 
третину (32,6%) становив 
борг економічно 
активних підприємств, 
борг суб’єктів господа-
рювання-банкрутів – 
62,0%, економічно 
неактивних підприємств 
– 5,4%  

 

Станом на 1 січня 2019 року сума боргу на економічно активних підприємствах 

становила 24,6 млн.грн і збільшилася відносно 1 січня 2018 року на 4,4 млн.грн, або на 

21,8%. Більше половини (57,6%, або 14,2 млн.грн) боргу серед економічно активних 

підприємств припало на промисловість, 22,9% (5,6 млн.грн) – на будівництво.  

                                                   

1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю 
найманих працівників. 
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СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА НАСЕЛЕННЯ 

За даними Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області, на 

1 січня 2019 року на обліку перебувало 660,4 тис. пенсіонерів1 (з них за віком – 499,7 тис.), 

що на 0,6% менше відносно 1 січня 2018 року.  
 

Кількість пенсіонерів  
та середній розмір місячної пенсії1 
(на початок  року) 

Динаміка середнього розміру місячної пенсії 
та середньомісячної заробітної плати 
(у % до 2010 року) 

 Кількість пенсіонерів 
Середній 

розмір при-
значеної 
місячної 

пенсії, грн 

 

тис. осіб 
на 1000 
осіб на-
селення 

2015 684,0 271 1417 

2016 676,3 269 1539 

2017 669,7 266 1680 

2018 664,4 265 2228 

2019 660,4 264 2313 
 
 

Середній розмір призначених пенсій разом з цільовою грошовою допомогою з 

урахуванням індексації на 1 січня 2019 року становив 2313 грн (середній розмір пенсії за 

віком – 2440 грн). Відносно 1 січня 2018 року середній розмір пенсії зріс на 3,8% (за віком 

– на 3,9%). 
 

 

 

ОПЛАТА  НАСЕЛЕННЯМ  ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ  ПОСЛУГ 

У 2018 році мешканці області оплатили за житлово-комунальні послуги 6,9 млрд.грн, 

за електричну енергію – 1,5 млрд.грн. 
 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг 

в області становив 87,9%. За цим показником Львівська 

область посіла 3-е місце після м.Києва та Хмельницької 

області. Зокрема рівень оплати за постачання природного 

газу становив 87,4%.  

В Україні рівень 

оплати населенням 

житлово-комунальних 

послуг був меншим – 

80,6%.  
 

 
 

                                                   

1 Без урахування пенсіонерів, звільнених з лав Міноборони, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки 
України, Державної фіскальної служби, Державної пенітенціарної служби. 
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Рівні оплати населенням житлово-комунальних послуг за видами 
 (у % до нарахованих сум) 

 2018 Довідково: 2017 

Постачання природного газу 87,4 77,9 

Централізоване опалення та постачання гарячої води 84,2 90,0 

Централізоване постачання холодної води та водовідведення 91,8 102,0 

Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 96,0 97,0 

Вивезення побутових відходів 88,3 95,6 
 

На кінець грудня 2018 року населення заборгувало за житлово-комунальні послуги 

(включаючи борги попередніх періодів) 2761,3 млн.грн, з них за постачання природного 

газу – 2095,1 млн.грн, за централізоване опалення та та постачання гарячої води – 486,9 

млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 115,7 млн.грн, за 

централізоване постачання холодної води та водовідведення – 50,1 млн.грн, за вивезення 

побутових відходів – 13,5 млн.грн. У загальній сумі заборгованості найбільша частка боргу 

припала за постачання природного газу – 75,9% (на кінець грудня 2017 року – 74,4%). 

Крім того, за постачання електричної енергії мешканці заборгували 99,1 млн.грн. 
 

У грудні 2018 року у Львівській області середні 

нарахування за житлово-комунальні послуги на одного 

власника особового рахунку (з урахуванням 

електроенергії) становили 2321,7 грн (у грудні 2017 року –  

2053,6 грн). 

В Україні за житлово-

комунальні послуги у 

середньому нараховано 

у грудні 2018 року 

2292,8 грн. 

 

НАДАННЯ НАСЕЛЕННЮ СУБСИДІЙ  

У 2018 році субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг призначено для 239,8 тис. домогосподарств, що на 52,9% менше відносно 2017 року 

(у 2017 році порівняно з 2016 роком –на 4,6% більше).  
 

Кількість домогосподарств, яким 
призначено субсидії (тис.) 

Сума призначених субсидій 

(млн.грн) 

 
 

 

Субсидії призначені переважно домогосподарствам  міських поселень – 65,4% від  

кількості домогосподарств та  61,1% –  від загальної суми.  
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Загальна сума призначених субсидій у 2018 році становила 153,8 млн.грн (у  2017 

році – 264,6 млн.грн). За сумою призначених субсидій Львівська область серед регіонів 

України посіла 4-е місце після Харківської, Дніпропетровської областей та м.Києва (у 2017 

році - 2-е місце після Дніпропетровської області). Частка Львівської області в Україні у 

загальній сумі призначених субсидій становила 5,7% (у 2017 році – 6,6%).  
 
 

Середній розмір субсидії, призначеної у грудні 

2018 року, в області склав 1061,5 грн (у грудні 2017 року 

– 1320,5 грн) і перевищив загальноукраїнський 

показник на 48,9%. За цим показником серед областей 

держави Львівська область посіла перше місце. 

В Україні середній 

розмір субсидії, призна-

ченої у грудні 2018 року, 

становив 713,0 грн. 

 

Кількість учасників Програми житлових субсидій, які 

одержали субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, становила у грудні 2018 року 

23,5% від загальної кількості домогосподарств області 

(у грудні 2017 року – 55,4%).  

В Україні частка 
домогосподарств, які 
одержали субсидії у 
грудні 2018 року, була 
більшою – 26,2%.  

 

У 2018 році для 16,7 тис. домогосподарств були призначені субсидії готівкою для 

відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового 

палива (на 15,7% менше проти 2017 року). Ці домогосподарства мешкають переважно у 

сільській місцевості – 15,2 тис. домогосподарств, або 90,9%.  

Середній розмір субсидії призначеної готівкою у розрахунку на одне 

домогосподарство у 2018 році становив 3179,1 грн, що на 9,7% більше порівняно з 

2017 роком.  

За кількістю домогосподарств, яким призначені субсидії готівкою для 

відшкодування витрат на придбання палива, Львівська область посіла в Україні 19-е місце. 

за сумою цих субсидій – 18-е місце. 
 
 
 
 

 
 

 

За повідомленням прокуратури Львівської області, 

упродовж 2018 року в області обліковано 25,8 тис. кримінальних 

правопорушень, виявлених правоохоронними органами, що на 

6,4% менше відносно 2017 року.  

Кількість злочинних проявів в області склала 5,3% від 

загальнодержавної кількості (як і у 2017 році). 

В Україні 

кількість кримі-

нальних право-

порушень змен-

шилась відносно 

2017 року  на 7,0%. 

 

ПРАВОПОРУШЕННЯ
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Коефіцієнт злочинності1  
(кількість зареєстрованих злочинів на 100 тис. населення) 

 
Коефіцієнт злочин-

ності становив 1020 
злочинів на 100 тис. 
населення і був меншим 
порівняно з 2017 роком 
(1087 злочинів на 
100 тис. населення). 

 
 

 

Із загальної кількості зафіксованих у 2018 році 

кримінальних проявів 35,1% – тяжкі та особливо тяжкі 

(у 2017 році – 38,6%). Порівняно з 2017 роком кількість 

тяжких та особливо тяжких злочинів зменшилася 

на 15,1%. 

В Україні частка тяжких та 

особливо тяжких злочинів 

була більшою і становила 

37,7%. 

 

Найбільшою була частка злочинів проти власності – 63,7%; також суттєвою була частка  

проти життя та здоров’я особи  – 8,6%. 

Порівняно з 2017 роком зменшилась кількість випадків незаконного обігу зброї на 

17,6%, незаконного заволодіння транспортними засобами – на 17,0%, шахрайств – на 29,1%, 

крадіжок – на 8,3%, грабежів – на 30,4%, привласнень, розтрати майна або заволодіння ним 

шляхом зловживання службовим становищем – на 2,1%, порушень правил безпеки 

дорожнього руху або експлуатації транспорту – на 7,7%, зґвалтувань (та замахів) – на 33,3%,. 

Натомість збільшилась кількість випадків очевидних умисних вбивств (та замахів) на 2,5%.  

Кількість потерпілих від злочинів зменшилась порівняно з 2017 роком на 7,6% і 

становила у 2018 році 18,6 тис. осіб. Найбільше потерпіло (71,1% від загальної кількості) – від 

крадіжок та грабежів, серед яких 36,8% – жінки. 

У дорожньо-транспортних пригодах, за наслідками яких були відкриті кримінальні 

провадження, на території області постраждала 791 особа, з яких 184 особи загинули (у 2017 

році – 783 та199 осіб відповідно).  

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 328 осіб (на 4,1%  більше проти 2017 року). 

Серед виявлених осіб, які вчинили злочини (5844), 24,4% раніше вже ставали на 

злочинний шлях, з них 64,6% мали не зняту або не погашену судимість, 6,6% вчинили злочин 

у групі.  
 
 

 
 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) в Україні у грудні 2018 року (до грудня попереднього 

року) становив 109,8% (у грудні 2017 року – 113,7%).  

                                                   

1 До 2013 року – за даними Головного управління МВС у Львівській області та ДПС у Львівській області, з 2014 року 
– за даними прокуратури Львівської області. 
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Зміни споживчих цін у Львівській області 
(грудень до грудня попереднього року, у %) У Львівській 

області індекс споживчих 

цін у грудні 2018 року 

(відносно грудня 

попереднього року) 

становив 110,1% і був 

більшим від загального 

показника в Україні на 

0,3 в.п. (у грудні 2017 року 

– на 0,7 в.п. менше).  
 

Зростання споживчих цін відбувалося у більшості місяців 2018 року і найбільше – у 

січні та вересні (на 1,7%). У літні місяці (червень-серпень) зниження темпів інфляції 

становило 0,1–0,6%.  

Індекси споживчих цін за основними групами споживання  
(до грудня попереднього року, у %) 

 Львівська область Україна 

грудень 
2018 

грудень  
2017 

грудень 
2018 

грудень  
2017 

Індекс споживчих цін 110,1 113,0 109,8 113,7 
  Продукти харчування та безалкогольні напої 108,3 116,2 107,8 117,7 
   Алкогольні напої, тютюнові вироби 116,1 120,2 117,9 120,7 
   Одяг і взуття 100,3 99,9 102,0 100,9 
  Житло, вода, електроенергія, газ та інші  
  види палива 110,6 112,0 110,6 110,6 
  Предмети домашнього вжитку, побутова  
  техніка та поточне утримання житла 107,3 103,1 106,8 103,1 
   Охорона здоров’я 108,8 108,3 108,9 107,5 
   Транспорт 112,7 115,9 112,9 116,7 
   Зв’язок 113,5 108,1 115,1 109,1 
   Відпочинок і культура 103,2 102,9 104,4 104,5 
   Освіта 113,6 112,4 113,4 114,9 
   Ресторани та готелі 115,4 112,3 113,0 117,3 
   Різні товари та послуги 119,7 110,3 111,0 107,6 

 

Споживчі ціни на продукти харчування та 
безалкогольні напої у грудні 2018 року порівняно з груднем 
попереднього року у Львівській області підвищились у 
середньому на 8,3% (у грудні 2017 року – 16,2%). 

В Україні ціни на 
продукти харчування та 
безалкогольні напої 
зросли на 7,8%.  

 

Зміни споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні 
напої (грудень до грудня попереднього року, у %)

 

Найбільше зро-
стання цін за-
фіксовано у січні (на 
2,3%) та грудні (на 
2,2%). Натомість 
із травня до серпня 
2018 року відбулось 
зниження цін – у межах 
0,6-1,0%. 

9,7

4,9

-0,7

0,2

26,7

45,2

11,9
13,0

10,1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10,7

2,0

-3,8 -0,9

26,1

41,6

3,7

16,2

8,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 



ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

18 

Значне підвищення цін  спостерігалося на овочі - на 36%, зокрема цибуля ріпчаста 

подорожчала у 3,1 раза, капуста білокачанна – у 2,6 раза, морква – у 2,2 раза, буряк – 

у 2 рази.   

У середньому на 15,4% підвищилися ціни на хліб та хлібопродукти. Ціни на борошно 

пшеничне зросли на 24,3%, хліб – на 23,1%, макаронні вироби – на 16,4%. Підвищились 

ціни на крупи: пшоно – на 78,6%, ячні – на 35,2%, манні – на 14,8%, пластівці вівсяні – на 

14,1%, рис – на 3,8%. 

Ціни на рибу та рибопродукти зросли на 11,9%, м’ясо та м’ясопродукти – на 8,3%. 

Високі темпи приросту цін спостерігалися на сіль – на 23,7%, воду столово-

мінеральну – на 21,5%, соки фруктово-ягідні – на 13,2%, сири тверді і м’які – на 12,6%, 

молоко – на 11,9%, маргарин – на 10,1%, сметану – на 9,7%, кисломолочну продукцію – на 

9,4%. Разом з тим, знизились ціни на крупи гречані на 24,3%, часник – на 17,6%, фрукти – 

на 16,4%, яйця – на 14,2%, цукор – на 8,5%. 

Приріст цін на тютюнові вироби становив 23,0%, на алкогольні напої – 8,1%. 

Послуги ресторанів та готелів подорожчали на 15,4%. Вартість харчування поза 

домом збільшилася на 16,2%, тимчасового проживання – на 11,6%.  

У сфері освіти ціни зросли на 13,6%. Вартість послуг середньої освіти збільшилась 

на 13,1%, навчання на курсах іноземних мов – на 14,2%, вищої освіти – на 14%, дошкільних 

закладів освіти – на 12%. 

У сфері зв’язку ціни підвищились на 13,5%. Збільшилася вартість поштових послуг 

на 75%, місцевого телефонного зв’язку – на 22,0%, мобільного зв’язку – на 18,6%, 

абонентної плати за користування мережею Інтернет – на 11,4%. 

У сфері транспорту загальний приріст цін становив 12,7%. Вартість транспортних 

послуг зросла у середньому на 27,9%. Проїзд у міському транспорті  подорожчав на 46,2%, 

у приміському автобусі – на 29,6%, у міжміському автобусі – на 23,6%, таксі – на 20,1%, 

міському маршрутному таксомоторі – на 15,2%. Вартість перевезення авіаційним 

пасажирським транспортом збільшилась на 20%. Ціни на паливо та мастила підвищились 

на 9,5%.  

Зростання цін у житлово-комунальній сфері на 10,6% відбулося, головним чином, 

внаслідок підвищення тарифів на природний газ (на 22,9%), за утримання будинків та 

прибудинкових територій (на 15,8%), водопостачання (на 13,5%). Вартість послуг з 

утримання та ремонту житла зросла на 8,5%, матеріалів для утримання і ремонту житла –

на 6,1%. 

Приріст цін у сфері охорони здоров’я становив 8,8%. Послуги лікарень стали 

дорожчими на 24,9%, санаторно-курортних установ – на 17,3%. Вартість амбулаторних 

послуг зросла на 11,3%, у тому числі діагностичних послуг – на 16,5%, консультативних – на 

11,1%, стоматологічних – на 8,4%. Фармацевтична продукція подорожчала на 7,1%.  

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку зросли у середньому на 

7,3%. Меблі подорожчали на 13,4%, побутова техніка – на 6,3% та її ремонт – на 10,0%.  

Ціни на товари і послуги для відпочинку та культури підвищились у середньому на 

3,2%. Найбільше подорожчали друковані книжки – на 16,9%, газети – на 13,2%. Зросла 

плата за користування кабельним телебаченням на 17,3%, вартість абонементів у 
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спортивних установах – на 13,5%, відвідування кінотеатрів – на 7,3%.  

У групі різних товарів та послуг зросла вартість ритуальних послуг на 59,2%,  

нотаріусів – на 12,6%,  перукарень – на 11,0%, фінансових послуг – на 14,4%, страхування 

особистого транспорту – на 5,8%.  

Одяг і взуття подешевшали у середньому на 0,3%. Ціни на одяг знизилися на 2,1%; 

проте на взуття  – підвищилися на 3,5%. 
 
 
 

 
 

 

За даними Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України (ЄДРПОУ), у Львівській області на 1 січня 

2019 року нараховувалось 67578 суб’єктів-юридичних осіб (на 

4,8% більше відносно 1 січня 2018 року). Окрім того обліковано 

3136 відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи. 

За кількістю суб’-
єктів-юридичних осіб 
серед регіонів дер-
жави Львівська об-
ласть займає 6-е 
місце. 

 

Більше половини (53,9%, або 36,4 тис.) юридичних осіб-суб’єктів ЄДРПОУ 

зосереджено в обласному центрі. Суттєвою є їх кількість у Пустомитівському (3,0 тис., або 

4,5%), Яворівському (2,2 тис., або 3,3%), Жовківському (1,9 тис., або 2,8%) районах та 

Дрогобичі (2,2 тис., або 3,2%). 

За організаційними формами серед суб’єктів реєстру переважали товариства з 

обмеженою відповідальністю (36,6%) і приватні підприємства (19,7%). Суттєвою була 

також частка органів влади, організацій (установ, закладів) – 9,3%, громадських організацій 

– 9,0%, релігійних організацій – 3,9%, об'єднань співвласників багатоквартирного будинку 

– 3,8%. 

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ за окремими організаційними формами  
(на 1 січня 2019 року) 

 
Одиниць 

У % до 

підсумку 1 січня 2018 

Суб’єкти-юридичні особи 67578 100 104,8 

у тому числі    

товариство з обмеженою відовідальністю 24718 36,6 109,3 

приватне підприємство 13288 19,7 101,2 

органи влади, організації (установи, заклади) 6262 9,3 98,1 

громадська організація 6074 9,0 106,3 

релігійна організація 2614 3,9 104,9 

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 2541 3,8 107,3 

кооперативи 1679 2,5 104,2 

фермерське господарство 1510 2,2 103,8 

профспілка, об’єднання профспілок 1406 2,1 102,2 

комунальне підприємство 901 1,3 110,8 

політична партія 900 1,3 97,3 

дочірнє підприємство 844 1,2 97,7 

акціонерні товариства 509 0,8 97,9 

Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи 3136 х 105,3 
 

КІЛЬКІСТЬ СУБ'ЄКТІВ  ЄДРПОУ

- 
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ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 

У промисловості області другий рік спостерігалося нарощування обсягів продукції: у 

2017 році – на 6,0%, у 2018 році – на 2,4%  (у 2014-2016 роках відбувалося зниження 

обсягів).  

Індекси промислової продукції до 2010 року  
(у %) У 2018 році 

відносно 2010 року 

обсяг промислової 

продукції збіль-

шився на 19,7%. 

 
 
 

 

Індекси промислової продукції 
(наростаючим підсумком, у % до відповідного періоду попереднього року) 

 
 

Зростання обсягів промислової продукції тривало  упродовж трьох кварталів 2018 

року,  але темпи зростання уповільнилися з 108,1% у I кварталі до 100,7% у III кварталі , а 

у IV  кварталі (до відповідного кварталу попереднього року) було зафіксовано  

скорочення на 1,4%. 
 

За індексом промислової продукції Львівська 

область посіла серед регіонів держави 10-е місце 

(у 2017 році – 11-е місце). 

В Україні обсяг 

промислового виробництва 

збільшився на 1,6%. 
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Приріст обсягу промислової продукції в області забезпечено майже у половині 
основних видів промислової діяльності: 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання на 6,5% 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів на 6,3% 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність на 5,1% 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів на 5,1% 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції на 3,6% 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції на 3,7% 

 
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів упродовж шести останніх років 

обсяг продукції зростав (за винятком 2016 року). У 2017 році приріст становив 1,6%, у 

2018 – 5,1%. Порівняно з 2017 роком збільшився видобуток вугілля кам’яного (на 9,0%); 

газу природного скрапленого або в газоподібному стані (на 8,5%); нафти сирої (на 2,8%). 

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

нарощування тривало три роки поспіль: у 2016 році – на 6,5%, у 2017 році – 8,9%, у 2018 – 

на 6,3%.  

Відносно 2017 року більше вироблено борошна пшеничного (на 11,4%); йогурту, 

кефіру, сметани (на 32,0%); молока та вершків незгущених (на 31,3%); вод натуральних 

мінеральних газованих (на 19,2%); печива солодкого, вафель та вафельних облаток 

частково чи повністю покритих шоколадом (на 5,6%); виробів здобних (на 13,3%); напоїв 

безалкогольних типу лимонаду, оранжаду (на 16,7%); кормів готових для годівлі свійської 

птиці (на 44,8%) та свиней (на 9,8%); цукерок шоколадних; кави. 

Проте зменшилось виробництво виробів ковбасних з м’яса (на 33,1%); хліба та 

виробів хлібобулочних (на 8,8%); масла вершкового (на 12,0%); м’яса курей свіжого чи 

охолодженого (на 2,4%); горілки з вмістом спирту не більше 45,4% (на 41,1%); свинини 

свіжої та охолодженої (на 6,4%) та замороженої (туші, напівтуші) (на 13,9%); олії 

соняшникової рафінованої; пива; цукру білого кристалічного. 

Три роки поспіль на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, 

виробництва паперу та поліграфічної діяльності досягнуто приріст: у 2016 році  - на 12,7%, 

у 2017– на 9,0%, у 2018 році – на 5,1%. Збільшилось виробництво паперу і картону 

гофрованих (на 17,5%); деревини із сосни уздовж розпиляної чи розколотої завтовшки 

більше 6 мм (на 9,6%). 

На підприємствах з  виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у 2018 році 

обсяг зріс на 3,6% (у 2017 році відбулося скорочення на 0,1%). Більше вироблено спирту 

етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %; парфумів. 

З 2015 року на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції спостерігалося нарощування обсягів продукції.  

Зокрема у 2017 році приріст становив 2,5%, у 2018 – 3,7%. Більше виготовлено елементів 

конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного (на 20,3%); 
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гіпсових сумішей (на 15,5%); блоків дверних і віконних з пластмас (на 10,6%); цегли 

керамічної (на 6,7%).  

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, обсяг 

продукції збільшувався з 2016 року: у 2016 році - на 0,5%, у 2017 році - на 1,8%, у 2018 році 

- на 6,5%. Більше випущено конвеєрів та елеваторів безперервної дії (у 3,5 раза); 

інструментів й апаратури для вимірювання електричних величин (у 3,1 раза); 

трансформаторів потужністю не більше 1 кВ·А; вагонів вантажних залізничних або 

трамвайних, несамохідних.  

Підприємства металургійного виробництва, виробництва готових металевих 

виробів (крім машин і устатковання) у 2018 році спрацювали на рівні попереднього року 

(у 2017 році приріст становив 2,4%). Зменшилось виробництво котлів центрального 

опалення (на 17,9%); резервуарів для рідин з чорних металів (на 41,8%); листів 

профільованих (ребристих) холоднодеформованих зі сталі нелегованої (на 3,4%). 

У 2018 році відносно 2017 року зниження обсягу продукції спостерігалося у таких 

видах промислової діяльності: 

 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів -1,4% 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів -3,0% 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря -11,3% 

 

На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів у 2013, 2016 та 2017 роках приріст був найбільшим серед 

основних видів промислової діяльності (19,9-25,8%). У 2018 році ситуація змінилася і 

зниження становило 1,4%. 

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів у 2018 році відбулося зниження обсягу продукції на 3,0% (у 2016 та 2017 роках 

обсяг виробництва зростав – на  11,4% і на 12,6% відповідно). 

Зменшилось виробництво жіночих жакетів (крім трикотажних) (на 65,9%); жіночих 

блузок, сорочок та батників (крім трикотажних) (на 9,6%) та трикотажних (на 19,1%),  

чоловічих жилетів, анораків, курток лижних та вітрозахисних (на 12,9%), чоловічих піджаків 

та блейзерів (крім трикотажних) (на 5,5%); суконь (крім трикотажних) (на 4,3%)  та 

трикотажних (на 8,0%), білизни постільної бавовняної (на 1,9%), спідниць та спідниць-брюк 

(крім трикотажних) (на 2,0%), чоловічого взуття з верхом зі шкіри натуральної (на 7,1%). 

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря у 2015-2017 роках був досягнутий приріст обсягу виробництва (відповідно 17,1%, 

3,5% і 6,5%). Проте у 2018 році скорочення обсягу продукції становило 11,3%. Зменшилось 

виробництво електроенергії (на 10,0%), пари та води гарячої (на 2,0%). 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ  
 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції1 у Львівській області у 2018 році 

становив 100,2 млрд.грн (у 2017 році - 

81,9 млрд.грн). 

За обсягом реалізованої промислової 
продукції серед регіонів України Львівщина 
займає 8-е місце з 2014 року.  

Внесок Львівської області у 
загальнодержавний обсяг реалізації склав 
4,0% (у 2017 році - 3,8%). 

 

Структура обсягу реалізованої промислової продукції  
у 2018 році (у % до підсумку) 

У структурі реалі-
зованої промислової 
продукції найбільшу част-
ку займала переробна 
промисловість – 68,1% 
(на 1,6 в.п. більше 
порівняно з 2017 роком). 
На підприємства з 
постачання електро-
енергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 
припало 21,0% (на 3,7 в.п. 
менше),   добувну   про-   

мисловість і розроблення кар’єрів – 9,5% (на 2,1 в.п. більше), з водопостачання, каналізації, 

поводження з відходами – 1,4% (як і у 2017 році). 

Серед галузей переробної промисловості найвищою була частка підприємств з 

виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 27,8% від загального обсягу 

реалізованої продукції. Частка підприємств з виготовлення виробів з деревини, 

виробництва паперу та поліграфічної діяльності становила 8,9%, машинобудування, крім 

ремонту і монтажу машин і устатковання, – 8,5%. 
 

У Львівській області у 2018 році у 

середньому на одну особу припало 

39,7 тис.грн реалізованої 

промислової продукції (у 2017 році - 

32,3 тис.грн).  

В Україні обсяг реалізованої промислової 

продукції на одну особу був більшим – 

59,3 тис.грн.  

Серед регіонів держави за цим показником 

Львівська область посіла 13-е місце. 

 

Серед міст і районів області найвищий обсяг реалізованої промислової продукції на 

одну особу – у місті Моршин (213,0 тис.грн) та Кам’янка-Бузькому районі (124,6 тис.грн). 

Суттєвим був цей показник у Новому Роздолі –  72,7 тис.грн, Бориславі –  65,1 тис.грн, Львові – 

60,7 тис.грн. 
 
 
 
 
 

                                                   

1 За даними  державного статистичного спостереження «Економічні показники короткострокової статистики промисловості»; 
за уточненими даними. 

Добувна 
промисловість і 

розроблення 
кар'єрів

9,5%

Переробна 
промисловість

68,1%

Постачання 
електроенергії, газу, 

пари та 
кондиційованого 

повітря
21,0%

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами

1,4%
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        ПРОДУКЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

У сільському господарстві обсяг продукції зростав упродовж 8 останніх років (за 

винятком 2015 року). У 2018 році відносно попереднього року, за попередніми даними, 

приріст становив 4,7% (у 2016 році – 2,6%, у 2017 році – 6,1%). У підприємствах обсяг 

продукції зріс на 8,7%, у господарствах населення –  на 2,2%. 
 

Серед регіонів України Львівська область посіла 

13-е місце за індексом сільськогосподарської 

продукції.  

В Україні індекс сільсько-

господарської продукції становив 

107,8%. 
 

Індекси сільськогосподарської продукції 
 

 

Відносно 2010 

року продукція 

сільського госпо-

дарства зросла на 

39,5%, у підпри-

ємствах – у 2,2 раза, 

у господарствах 

населення – на 11,3%. 

(у % до 2010 року) 

 
 

Зросла частка підприємств у загальному обсязі продукції сільського господарства: 

у 2018 році – 40,3%, що більше порівняно з 2010 роком на 15 відсоткових  пунктів.  

Проте частка господарств населення у загальному обсязі залишилася більш вагомою 

і становила 59,7% (у 2010 році – 74,7%). 

Індекси сільськогосподарської продукції за категоріями господарств 
(до попереднього року, у %) 

 
Господарства 
 усіх категорій 

Підприємства 
Господарства  

населення 

2015 97,1 95,0 98,1 

2016 102,6 109,0 99,2 

2017 106,1 114,9 101,1 

20181 104,7 108,7 102,2 
1 Попередні дані. 

Частка Львівської області у загальнодержавному обсязі виробництва продукції 

сільського господарства становила 3,8%. Серед регіонів України за обсягом 

сільськогосподарського виробництва Львівська область посіла 14-е місце, за обсягом 

виробництва у розрахунку на одну особу – 21-е місце. 
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РОСЛИННИЦТВО 

 

Обсяг продукції рослинництва (за попередніми даними) у 2018 році відносно 2017 

року збільшився на 6,6%, зокрема у підприємствах – на 8,7%, у господарствах населення – 

на 5,1%. 

З 2007 року частка продукції рослинництва у загальному обсязі продукції сільського 

господарства області перевищує 50%, а з 2015 року – у межах 60-63%.  
 

Індекси обсягів продукції рослинництва  

Відносно 2010 

року обсяг про-

дукції рослин-

ництва зріс на 

74,2%. У підпри-

ємствах – у 2,8 

раза, у госпо-

дарствах на-

селення – на 35,2%. 

(у % до 2010 року) 

 

 

Останніми роками у рослинництві набувають поширення олійні культури: соя, 

соняшник та ріпак. У структурі посівних площ у 2018 році частка технічних культур 

становила 25,0% від усієї посівної площі і зросла порівняно з 2010 роком на 13,1 в.п. 

Відповідно зросла частка технічних культур у загальному обсязі  продукції сільсього 

господарства: з 6,7%  у 2010 році до 14,0% у 2018 році.  

Виробництво сільськогосподарських культур у господарствах усіх категорій у 2018 році1 

 Валовий збір Зібрана площа Урожайність 

тис.т 
у % до 

2017 
тис.га 

у % до 

2017 

ц з 1 га 

зібраної 

площі 

збільшення, 

зменшення 

(-) до 2017 

Культури зернові та зернобобові2 1432,3 101,1 293,5 99,2 48,8 0,9 

у тому числі       

пшениця 772,1 98,8 170,5 106,7 45,3 -3,6 

ячмінь 232,0 90,7 49,9 95,8 46,5 -2,6 

кукурудза на зерно 354,5 130,8 39,9 99,8 88,9 21,2 

Соняшник2 79,6 108,0 34,0 96,9 23,4 2,4 

Ріпак та кольза 207,6 118,0 68,2 120,5 30,5 -0,6 

Соя 154,8 116,3 52,3 90,8 29,6 6,5 

Буряк цукровий фабричний 683,9 84,5 11,6 73,9 589,9 74,7 

Картопля 1696,2 100,1 94,4 99,7 179,8 0,9 

Культури овочеві 512,8 100,3 26,1 102,0 196,5 -3,1 

Культури плодові та ягідні 137,5 120,3 13,83 101,5 99,4 15,9 
1  Попередні дані. 
2  У масі після доробки.  
3  Площа насаджень у плодоносному віці. 

 

У 2018 році порівняно з 2017 роком більше зібрано ріпаку та кользи на 18,0%, сої – 

на 16,3%, соняшнику – на 8,0%. Відносно 2010 року виробництво ріпаку та кользи зросло у 

2,1 раза, сої – у 35,2 раза, соняшнику – у 370,3 раза. 
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На підприємства 4 районів припали значні частки сої, виробленої у 2018 році: 

Радехівського  – 11,5% від загальнообласного обсягу, Сокальського – 11,4%, Золочівського 

– 8,7%, Жидачівського – 8,6%. Суттєвим є внесок у виробництво соняшнику  підприємств 

Золочівського (14,4% від загальнообласного обсягу), Мостиського (10,7%), Жидачівського 

(9,8%) та Буського (9,3%) районів. Половина від загальнообласного обсягу виробництва 

ріпаку припала на підприємства 6 районів: Самбірський (11,1%), Сокальський (9,6%), 

Пустомитівський (8,3%), Золочівський (8,0%), Жидачівський та Кам’янка-Бузький (по 7,1% у 

кожному). 

У 2018 році порівняно з 2017 роком,  крім технічних культур,  більше зібрано культур 

плодових та ягідних на 20,3%, культур зернових та зернобобових – на 1,1%, культур 

овочевих – на 0,3%, картоплі – на 0,1%. 

Господарствами усіх категорій області одержано 1,4 млн.т культур зернових та 

зернобобових (включаючи кукурудзу) (на 15,2 тис.т більше відносно 2017 року). Із 

загального обсягу зернових культур, зібраних у 2018 році, на пшеницю припало більше 

половини – 53,9% (зібрано 772,1 тис.т). Суттєві частки припали на кукурудзу (24,8%) та 

ячмінь (16,2%). 

Відносно 2017 року зросла урожайність культур зернових та зернобобових (на 0,9 ц 

з 1 га зібраної площі), сої (на 6,5 ц), соняшнику (на 2,4 ц), буряку цукрового фабричного (на 

74,7 ц), культур плодових і ягідних (на 15,9 ц), картоплі (на 0,9 ц). Натомість зменшилась 

урожайність ріпаку та кользи (на 0,6 ц), культур овочевих (на 3,1 ц). 

Частка господарств населення у виробництві окремих видів 
продукції рослинництва (у %) 

 

У господарствах 
населення зосеред-
жено виробництво 
картоплі, культур 
овочевих, плодових 
та ягідних, у підпри-
ємствах – вироб-
ництво зернових та 
технічних культур. 

 
 

Частка Львівської області в 
Україні з виробництва ріпаку та 
кользи у 2018 році становила 7,6%, 
картоплі – 7,5%, культур овочевих 
– 5,4%, буряку цукрового – 5,0%, 
сої – 3,5%, культур плодових та 
ягідних – 5,4%,  культур зернових 
та зернобобових  – 2,1%. 

За обсягами виробництва сільсько-
господарських культур Львівська область серед 
областей України посіла:  

- 4-е місце – зі збору картоплі,  
- 5-е місце – ріпаку та кользи,  
- 6-е місце – культур овочевих,  
- 8-е місце – буряку цукрового фабричного,  
- 17-е місце – культур зернових та 

зернобобових. 
 

 

ТВАРИННИЦТВО 

Індекс обсягу продукції тваринництва (за попередніми даними) у 2018 році 

відносно попереднього року становив 101,3% (у 2017 році – 103,5%), у тому числі у 

підприємствах – 108,6%, у господарствах населення – 97,9%. 
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Індекси обсягів продукції тваринництва  

 

Відносно 2010 

року обсяг продукції 

тваринництва зріс на 

2,5%. У підприємствах 

обсяг збільшився на 

52,9%, проте у 

господарствах насе-

лення – зменшився 

на   12,7%. 

(у % до 2010 року) 

 
 

У господарствах усіх категорій відносно 1 січня 2018 року зменшилась кількість 

великої рогатої худоби (на 7,2%), у тому числі корів (на 6,6%),  зросла кількість свиней (на 

на 14,3%), овець та кіз (на 2,2%), птиці всіх видів  (на 4,9%).  

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств1 на 1 січня 2019 року 
 

 Господарства усіх 
категорій 

У тому числі 

підприємства господарства населення 

тис. голів 
у % до 

1 січня 2018 
тис. голів 

у % до 
1 січня 2018 

тис. 
голів 

у % до 
1 січня 2018 

Велика рогата худоба 170,7 92,8 17,4 95,6 153,3 92,5 
у тому числі корови  105,2 93,4 7,1 101,4 98,1 92,9 

Свині  426,5 114,3 256,1 121,3 170,4 105,2 
Вівці та кози  33,1 102,2 5,0 98,0 28,1 102,9 
Птиця свійська 8950,9 104,9 3452,2 107,2 5498,7 103,5 

1 Попередні дані. 

Відносно 2010 року у господарствах усіх категорій скоротилась кількість ВРХ майже 

на третину (на 32,2%), у тому числі корів (на 34,9%). Майже наполовину збільшилась 

кількість овець та кіз (на 46,5%) та свиней (на 43,9%), на 12,4% -  птиці всіх видів. 
 

Частка господарств населення  у загальнообласній кількості 
сільськогосподарських тварин (у %) 

 

Переважна части-

на сільськогосподар-

ських тварин утриму-

ється у господарствах 

населення: 89,8% 

великої рогатої худоби 

(у тому числі корів – 

93,3%), 84,9% – овець 

та кіз, 61,4% – птиці. 

 
 

У 2018 році у господарствах усіх категорій області вироблено 177,5 тис.т м’яса 

(реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), 505,5 тис.т молока, 

561,5 млн. штук яєць.  

Частка Львівської області у загальнодержавному обсязі виробництва м’яса 

становила 5,4%, молока – 5,0%, яєць – 3,5%. 
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Виробництво м’яса (реалізація на забій 
сільськогосподарських тварин у живій масі) 
(у % до 2010 року) 

Виробництво м’яса у 

господарствах усіх категорій 

порівняно з 2017 роком 

знизилося на 0,9%, зокрема 

у господарствах населення –

на 3,2%, а у підприємствах – 

збільшилось на 1,1%.  

 
Примітка. За 2018 рік дані попередні. 

 

Виробництво молока 
(у % до 2010 року) 

У 2018 році тривало 

зниження виробництва моло-

ка: порівняно з 2017 роком 

зменшення становило 4,3%, 

зокрема у підприємствах – 

1,8%, у господарствах насе-

лення –  4,5%.  
 

Примітка. За 2018 рік дані попередні. 

 

Виробництво яєць 
(у % до 2010 року) 

З 2015 року збільшувалося 

виробництво яєць. У 2018 році 

відносно 2017 року 

виробництво зросло на 1,0%, у 

тому числі в господарствах 

населення – на 1,7%, проте у 

підприємствах – зменшилось 

на 5,0%.  
Примітка. За 2018 рік дані попередні. 

 

Господарства населення забезпечуються 

переважну частку виробництва продукції 

тваринництва: у 2018 році ними вироблено 94,5% від 

загального обсягу молока, 89,9% – яєць, 45,9% – м’яса. 

В Україні частка господарств 

населення у виробництві 

молока становила 72,7%, яєць – 

44,9%, м’яса – 37,5%. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

У 2018 році підприємства1 області реалізували 724,6 тис.т культур зернових, 
37,4 тис.т картоплі, 7,6 тис.т культур овочевих, 105,2 тис.т тварин сільськогосподарських 
живих, 22,9 тис.т молока, 51,0 млн.шт яєць.  

Частка продукції рослинництва у загальному обсязі реалізації продукції сільського 
господарства підприємствами становила 67,1%, тваринництва – 32,9%. 

                                                   

1 За підприємствами з основним видом економічної діяльності за кодами 01.1 − 01.6, 10.12 за КВЕД ДК 009:2010, які мають 
площу сільськогосподарських угідь від 200 га (для фермерських господарств – від 1000 га) та/або від 100 голів великої рогатої 
худоби, овець, кіз, та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів (для фермерських господарств – 
від 500 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 1000 голів свиней, та/або від 25000 голів птиці свійської всіх видів. 
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Обсяги та середні ціни продукції сільського господарства, 

реалізованої підприємствами у 2018 році 
 Реалізовано Середні ціни реалізації 

тис.т у % до 2017 грн за т/тис.шт у % до 2017 
Культури зернові та зернобобові 724,6 122,8 4357,5 114,7 
Ріпак і кольза 164,5 123,6 10583,6 104,7 
Соняшник 59,7 121,2 8535,5 101,3 
Соя 108,3 137,6 9685,7 101,5 
Буряк цукровий фабричний 702,0 120,9 759,8 96,1 
Картопля 37,4 129,3 3716,6 106,8 
Культури овочеві  7,6 64,3 14404,0 152,8 
Культури плодові та ягідні 86,1 737,0 1789,0 22,8 
Тварини сільськогосподарські живі 105,2 120,3 32740,8 120,1 
Молоко 22,9 109,3 7470,7 109,8 
Яйця, млн.шт 51,0 128,5 1495,2 136,3 

 

В області спостерігалося зростання середніх цін реалізації на більшість видів 
сільськогосподарської продукції, крім буряку цукрового фабричного та культур плодових 
та ягідних. Середня ціна реалізації 1 тонни культур зернових та зернобобових відносно 
2017 року збільшилася на 14,7%, ріпаку та кользи – на 4,7%, соняшнику – на 1,3%, сої – на 
1,5%, картоплі – на 6,8%, культур овочевих – на 52,8%, тварин сільськогосподарських живих 
– на 20,1%, молока – на 9,8%, яєць – 36,3%. Буряк цукровий фабричний реалізовували за 
ціною нижчою на 3,9% відносно 2017 року, культури плодові та ягідні – на 77,2%. 

 

 

 
 

ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Четвертий рік поспіль будівельники області 
нарощують обсяги робіт. У 2018 році відносно 
попереднього року індекс будівельної продукції 
становив 111,5% (у 2017 році – 111,9%). 

В Україні обсяг будівництва зріс 
на 8,5%. За індексом будівельної 
продукції область посіла серед 
регіонів держави  9-е місце. 

У 2018 році відносно 2010 року обсяг будівельної продукції збільшився на 29,2%. 

Індекси будівельної продукції  
у % до 2010 року 

 

наростаючим підсумком, у % до відповідного періоду 
попереднього року 

 
 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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У 2018 році 
підприємства Львівської 
області виробили 
будівельної продукції на 
8550,4 млн.грн. 

Частка Львівської області у загальнодержавному обсязі 
будівельної продукції становила 6,1%. Серед регіонів 
держави за цим показником Львівщина зайняла 5-е місце 
(після м.Києва, Одеської, Дніпропетровської та Харківської 
областей). 

 

Розподіл обсягу виробленої будівельної продукції ЗА ВИДАМИ у 2018 році 
(у % до підсумку) 

 

Із загального обсягу 

виробленої будівельної продукції 

найбільше припало на будівництво 

інженерних споруд – 44,3%. Майже 

третина (32,7%) будівельної 

продукції – нежитлові будівлі, 23,0% 

- житлові будівлі. 

 

Серед міст і районів Львівщини переважну частину (61,1%) загальнообласного 

обсягу будівельної продукції виконали підприємства Львова. Значні обсяги виконали 

будівельники Стрийського (8,6%) та Пустомитівського (7,6%) районів. 

ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЖИТЛА 

 

Два роки поспіль зростали обсяги прийнятого в 

експлуатацію житла, хоча темп приросту уповільнився 

з 18,0% у 2017 році до 1,0 % у 2018 році. 

В Україні прийняття в 

експлуатацію житла у 2018 

році скоротилось на 5,7%. 
 

Частка прийнятого в експлуатацію житла у Львівській області у загальнодержавному 

обсязі становила 10,3%. За цим показником серед регіонів держави Львівщина зайняла      

3-е місце після Київської області та міста Києва. 

У 2018 році в області прийнято в експлуатацію 897,3 тис.м2 загальної площі житла 

(нове будівництво) (у  2017 році – 888,9 тис.м2).  
 

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла  
(нове будівництво) (тис.м2) У 2016-2018 роках 

прийняття в експлуа-

тацію житла зросло на 

19,1%, зокрема одно-

квартирних будинків – 

на 51,6%, проте 

введення багатоквар-

тирних будинків змен-

шилось на 3,8%.   
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У 2018 році збудовано 2786 нових житлових будівель, з яких  2682 будинки  –
одноквартирні, 103 будинки – з двома і більше квартирами та один гуртожиток. Здано 
в експлуатацію 9637 квартир. Середній розмір однієї новозбудованої квартири 
становив  93,1 м2 загальної площі (у 2017 році – 85,5 м2). 

Більше половини (52,6%) загальної площі прийнятого в експлуатацію житла 
припало на одноквартирні будинки, переважно приватні будинки садибного типу. 
Відносно 2017 року їх прийняття збільшилось на 37,1%.  

Натомість зменшилось прийняття в експлуатацію багатоквартирного житла. 
У будинках з двома та більше квартирами здано в експлуатацію 425,3 тис.м2 загальної 
площі житла (47,4% від загального обсягу), що на 21,8% менше порівняно з 2017 роком.  

 

Прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво) у 2016-2018 роках 

 
Нові будівлі, 

одиниць 
Квартири, 
одиниць 

Загальна площа житла 

тис.м2 
до  попереднього 

року, % 

2016 1902 8417 753,2 75,2 

2017 2104 10388 888,9 118,0 

2018 2786 9637 897,3 101,0 
 

У міських поселеннях збудовано майже дві третини від загального обсягу 
прийняття житла – 578,6 тис. м2, що на 10,7% менше порівняно з 2017 роком. У сільській 
місцевості упродовж 2018 року прийнято в експлуатацію 318,7 тис. м2 загальної площі 
житла (35,5%), що майже на третину (на 32,3%) більше відносно 2017 року. 

 

 

 

 
 

Чотири роки поспіль в області зростають обсяги капітальних інвестицій: зокрема у 

2017 році відносно попереднього року – на 26,0%, у 2018 році – на 1,9%. 
 

Серед регіонів України за темпом 

зростання капітальних інвестицій область посіла 

17-е місце. 

В Україні обсяг капітальних 

інвестицій зріс на 16,4%.  

 

 

Індекси капітальних інвестицій  
(у % до 2010 року) 

 

Відносно 

2010 року 

обсяг капі-

тальних інвес-

тицій зріс на 

34,4%. 
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У 2018 році обсяг капітальних інвестицій становив 24,6 млрд.грн. Частка Львівської 

області у загальнодержавному обсязі становила 4,7%. За цим показником серед регіонів 

України область посіла 5-е місце. 
 

У Львівській області на одну особу припало 9,8 тис.грн 
капітальних інвестицій. За цим показником область зайняла  
6-е місце в державі (після м.Києва, Київської, 
Дніпропетровської, Полтавської та Вінницької областей). 

В Україні обсяг 
капітальних інвестицій 
на одну особу становив  
12,4 тис.грн.  

 

За видами активів 98,5% капітальних інвестицій припало на матеріальні активи, з 

яких  32,4% – на придбання машин, обладнання, інвентарю, 20,5% – житлові будівлі, 16,6% 

– нежитлові будівлі, 12,5% – інженерні споруди, 12,6% – на придбання транспортних 

засобів. У нематеріальні активи спрямовано 1,5% капітальних інвестицій. 
 

Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування 
у 2018 році  (у % до підсумку) 

 

Основним джере-

лом інвестування 

залишаються внутрішні 

інвестиційні ресурси 

підприємств та органі-

зацій, за рахунок яких 

здійснено 54,7% капі-

тальних інвестицій (у 

2017 році – 55,0%).  
 
 

Найбільші обсяги капітальних інвестицій припали на промислові підприємства – 

31,4% від загальнообласного обсягу (7,7 млрд.грн). За видами промислової діяльності 

значні обсяги інвестицій освоїли підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів (2,5 млрд.грн), з постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря (1,3 млрд.грн). 
 

Розподіл капітальних інвестицій за видами економічної діяльності у 2018 році 
(у % до підсумку) 

 
 

На будівництві житла освоєно 5,1 млрд.грн, що на 3,6% менше відносно 2017 року. 

Населенням у будівництво індивідуальних житлових будинків інвестовано 41,7% цих 

коштів.  

2,9

15,2

1,0

12,1

54,7

7,9

6,2

інші джерела

кошти населення на індивідуальне 
житлове будівництво

кошти іноземних інвесторів

кредити банків та інші позики

власні кошти підприємств та 
організацій

кошти місцевих бюджетів

кошти державного бюджету

Промисловість; 31,4

Будівництво; 21,7Державне управління й оборона; обов'язкове 
соціальне страхування; 11,3

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

Транспорт, складське господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність; 7,6

Сільське, лісове та рибне господарство; 5,7

Інші; 13,5
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ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

У 2018 році усіма видами транспорту перевезено 16,8 млн.т вантажів, що на 7,9% 

більше відносно 2017 року (у 2017 році – на 8,9% більше). 

Вантажооборот підприємств транспорту становив 11,4 млрд.ткм  і порівняно з 2017 

роком збільшився на 3,4% (у 2017 році – на 4,4%). 
 

Індекси вантажних перевезень усіма видами транспорту 
(у % до 2010 року) 

 

 

З 2015 року 

нарощуються тем-

пи приросту 

обсягу вантажних 

перевезень. У 

результаті у 2018 

році обсяг 2010 

року перевищено 

на 35,7%. 
 

Переважну частину вантажних перевезень забезпечує автомобільний транспорт, 

частка якого у загальному обсязі склала 77,0%. Автотранспортом області перевезено 12,9 

млн.т вантажів, що на 11,9% більше від обсягу 2017 року. Вантажооборот збільшився на 

8,2% і становив 4,1 млрд.ткм.  

Залізничним транспортом відправлено 3,9 млн.т вантажів, що на 3,8% менше 

порівняно з 2017 роком. Вантажооборот зріс на 0,8% і становив 7,2 млрд.ткм.  

 

Частка Львівщини у загальнодержавному 

обсязі перевезення вантажів становила:  

–  автомобільним транспортом  -  6,9%,  

–  залізничним транспортом  -  1,2%. 

В Україні обсяг вантажних 
перевезень автомобільним транс-
портом збільшився на 6,1%, 
залізничним транспортом – зменшився 
на 5,1%. 

 

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  

 

Усіма видами транспорту перевезено (відправлено) 225,6 млн. пасажирів, що на 

1,6% менше порівняно з 2017 роком. Виконано пасажирооборот в обсязі 4,4 млрд.пас.км, 

що на 4,6% менше відносно попереднього року.  
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Індекси перевезень пасажирів усіма видами транспорту  
(у % до 2010 року) 

 

Скорочення обсягів 

пасажирських пере-

везень упродовж останніх 

восьми років (за 

винятком 2014 року) 

призвело до зниження у 

2018 році відносно 2010 

року на 23,6%.  

 

Зменшення загального обсягу пасажирських перевезень обумовлено, насамперед,  

скороченням перевезень автомобільним транспортом, частка якого у загальному обсязі 

становила 55,1%. Послугами автомобільного транспорту області (з урахуванням 

перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) скористалися 124,3 млн. 

пасажирів (на 5,2% менше порівняно з 2017 роком). 

Електротранспортом перевезено 90,0 млн. пасажирів, з яких 58,8 млн. осіб (65,3%) 

припало на перевезення трамваями, 31,2 млн. осіб (34,7%) – тролейбусами. Відносно 2017 

року загальний обсяг перевезень електротранспортом збільшився на 4,9%, зокрема 

трамваями перевезено на 8,9% більше, тролейбусами – на 1,7% менше. 

Залізничним транспортом відправлено 11,2 млн. пасажирів, що на 8,1% менше 

порівняно з 2017 роком. 

 

Частка Львівської області у 

загальнодержавному обсязі перевезень 

пасажирів автомобільним транспортом 

становила 6,5%, залізничним – 7,1%, 

трамваями – 8,8%, тролейбусами – 3,1%. 

В Україні обсяг перевезень пасажирів 

зменшився: автомобільним транспортом – 

на 5,6%, залізничним транспортом – на 4,2%, 

тролейбусним – на 4,0%, трамвайним – на 

1,4%. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

У 2018 році споживачам області було 

реалізовано телекомунікаційних, пош-

тових та кур’єрських послуг на 

3376,5 млн.грн, що за порівнянними 

цінами на 0,4% менше відносно 

2017   року. 

В Україні обсяг телекомунікаційних, 

поштових та кур’єрських послуг зменшився 

на 0,4%.  

Частка Львівської області у 

загальнодержавному обсязі послуг у 2018 

році становила 4,7%. 
 
 

Серед регіонів держави за обсягом цих послуг Львівська область посіла 6-е місце. 
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Розподіл обсягу реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та  
поштового зв'язку за видами у 2018 році  (у % до підсумку) 

 

 

Майже половину 

(48,1%) доходів 

отримано від реалі-

зації послуг рухомого 

(мобільного) зв’язку – 

1623,7 млн.грн. 
 

 

Населенню реалізовано телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг на 

1780,4 млн.грн, що становило 52,7% від загальної суми одержаних доходів. Частка послуг, 

реалізованих населенню, переважала у таких видах зв’язку: кабельне телебачення – 90,5%, 

мобільний зв’язок – 71,7%, стаціонарний телефонний зв’язок – 71,2%, трансляція теле- та 

радіопрограм – 62,7%. 

На 1 січня 2019 року в області нараховувалося 2768,1 тис. абонентів мобільного 

зв’язку, у тому числі серед населення – 2486,3 тис. У розрахунку на 100 осіб припадало 

110 абонентів (на 1 січня 2018 року – 109 абонентів). 

Кількість абонентів Інтернет становила 1664,8 тис. У розрахунку на 100 осіб 

населення припало 66 абонентів Інтернет (на 1 січня 2018 року – 56 абонентів).  

В області нараховувалося 277,6 тис. абонентів стаціонарного телефонного зв’язку, 

з яких 71,8% – у населення. У розрахунку на 100 домогосподарств припало 24 абоненти 

стаціонарного телефонного зв’язку (у 2017 році – 31 абонент). 
 

 
 

 
 

           ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ  
 

 

Три роки поспіль зростають обсяги експорту та імпорту товарів.  
 

У 2018 році експортовано товарів з 

області на 1895,8 млн.дол. США, що на 19,6% 

більше відносно попереднього року (у 2017 

році  – на 24,3%). Відносно 2010 року експорт 

товарів  зріс у 1,9 раза. 

Імпорт товарів в область становив 

2708,5 млн.дол., що на 24,1% більше 

порівняно з попереднім роком (у 2017 році – 

на 28,4%).  

В Україні експорт товарів 
збільшився на 9,4%, імпорт – на 
15,2%.  

Частка Львівської області у 
загальнодержавному обсязі 
експорту товарів становила 4,0%, в 
імпорті – 4,7%. 

За обсягом експорту товарів 
область посіла 7-е місце у державі, 
імпорту – 4-е місце.   

 

 

 

рухомий 
(мобільний) 
зв'язок; 48,1

інтернет-послуги; 15,6

поштова та кур'єрська  
діяльність; 24,9

фіксований телефонний зв'язок; 7,4
інші види; 4,0

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ



ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

36 

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло з 

423,8 млн.дол. США у 2016 році до 812,7 млн.дол. у 2018 році, 

що спричинило зниження коефіцієнта покриття експортом 

імпорту з 0,75 до 0,70. 

В Україні коефі-

цієнт покриття екс-

портом імпорту склав 

0,83. 
 
 

Збільшення обсягів експорту зумовлено нарощуванням поставок зернових культур 

(на 49,0%), готових харчових продуктів (на 21,9%), деревини і виробів з деревини (на 

20,9%), меблів (на 19,1%), текстильних матеріалів та текстильних виробів (на 16,0%), 

електричного  обладнання (на 14,7%). За країнами збільшився експорт до Словаччини 

(у 2 рази), Чехії (на 29,1%), Угорщини (на 27,7%), Німеччини (на 21,1%). 
 

 
Експорт товарів Імпорт товарів Сальдо, 

млн.дол. 
США млн.дол. США 

до попереднього 
року, % 

млн.дол. США 
до попереднього 

року, % 

2015 1206,3 92,4 1447,9 58,6 –241,6 

2016 1275,6 105,7 1699,4 117,4 –423,8 

2017 1585,2 124,3 2182,3 128,4 –597,1 

20181 1895,8  119,6 2708,5 124,1 –812,7  
1 Попередні дані. 
 

У товарній структурі експорту області 

суттєвими були частки електротехнічного 

обладнання, меблів, деревини і виробів з неї, 

зернових культур, жирів та олій. 

В Україні структура експорту 
характеризується значною 
часткою чорних металів (21,0%) 
та зернових культур (15,3%). 

 

 

 

У товарній структурі імпорту значними були частки електротехнічного та механічного 

обладнання, текстильних матеріалів та текстильних виробів, палив мінеральних, нафти і 

продуктів її перегонки, пластмас та полімерних матеріалів. 

Збільшення обсягу імпорту зумовлено збільшенням надходжень палив мінеральних, 

нафти і продуктів її перегонки (у 2,9 раза), тютюну і промислових замінників тютюну, продуктів 

рослинного походження (у 1,9 раза), деревини і виробів з деревини (на 45,0%), паперу та 

картону (на 41,5%), одягу та додаткових речей до одягу, текстильних (на 41,2%). 

 

Експорт товарів у 2018 році 
за основними товарними групами 

 

 
Імпорт товарів у 2018 році 

за  основними товарними групами 

  

Частка у 
загаль-

нооблас-
ному 

експорті, % 

У % до 
2017 

 

Частка у 
загаль-
нооблас-

ному 
імпорті, 

% 

У % 
до 

2017 

Машини, обладнання та меха- 
нізми; електротехнічне 
обладнання 26,1 115,8 

Машини, обладнання та механізми; 
електротехнічне обладнання 21,6 118,9 

Текстильні матеріали та 
текстильні вироби 13,6 115,2 Рiзнi промислові товари 12,6 118,7 

Продукти рослинного  
походження 11,8 139,8 

Мiнеральнi продукти                                                                                                                          8,2 273,6 

Полімерні матеріали, пластмаси 
та вироби з них  8,1 119,8 Текстильні матеріали та 

текстильні вироби 10,4 116,0 Недорогоцінні метали та  
вироби з них                                                                                                                                                                                                                   7,7 114,5 Деревина і вироби з деревини  9,8 120,9 

Готові харчові продукти 8,6 121,9 Готові харчові продукти                                                                                                                                                                                                                                7,1 141,8 
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Суттєвою  була частка експорту у країни ЄС – 78,6%. 

Відносно 2017 року обсяг експорту у ці країни збільшився на 

22,0%. Основними експортними партнерами були Польща, 

Німеччина, Чехія, Данія, Словаччина. 

В Україні частка 
країн ЄС була 
меншою: в експорті – 
42,6%, в імпорті –
40,6%.  

 

На імпорт товарів з країн Евросоюзу припало 62,9%. Порівняно з 2017 роком 

імпорт із країн ЄС збільшився на 10,1%. Серед країн ЄС найвагоміші імпортні 

надходження здійснювалися з Польщі (21,7% від загальнообласного імпорту), 

Німеччини (15,8%), Італії (4,1%), Чехії (2,7%). 
 

 

 

 

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ  
 
 

Три роки поспіль зростали обсяги експорту послуг, причому 

темп зростання збільшувався: у 2016 році – 106,5%, у 2017 – 119,7%, у 

2018 році – 118,1%.  Імпорт послуг збільшився на 4,5% (у 2017 році –  

зменшився на 25,2%).  

Коефіцієнт покриття експортом імпорту зріс  з 7,88 у 2017 році 

до 8,90 у 2018 році. 

В Україні 

експорт послуг 

збільшився на 

10,6%, імпорт – 

на 6,0%.  

 

Експорт та імпорт послуг 

 
Експорт послуг Імпорт послуг Сальдо, 

млн.дол. 
США млн.дол. США 

до попереднього 
року, % 

млн.дол. США 
до попереднього 

року, % 
2015 369,7 89,9 50,2 60,2 319,4 
2016 393,7 106,5 80,0 159,2 313,7 
2017 471,1 119,7 59,8 74,8 411,3 
20181 556,4 118,1 62,5 104,5 493,9 

1 Попередні дані. 

У структурі експорту послуг майже половина (47,0%) припала на послуги з 

переробки давальницької сировини, третина (32,8%) - на комп’ютерні та інформаційні 

послуги, 11,7% – на транспортні та послуги поштової і кур’єрської служби. В імпорті послуг 

у 2018 році суттєвою була частка послуг транспорту (25,6%), ділових послуг (20,0%), 

послуг, пов’язаних з подорожами (19,1%), роялті та інших послуг, пов’язаних з 

використанням інтелектуальної власності (11,7%), послуг у сфері телекомунікації, 

комп’ютерних та інформаційних послуг (11,3%).  

Частка експорту послуг у країни ЄС становила 83,3% від загального обсягу експорту. 

Порівняно з 2017 роком обсяг експорту послуг збільшився на 18,8%. На імпорт послуг з  

Експорт товарів  
за основними країнами  у 2018 році  

Імпорт товарів  
за  основними країнами у 2018 році 

 
Частка у загально-

обласному експорті, % 
У %  

до 2017 
  Частка у загально-

обласному імпорті, % 
У % 

до 2017 

Польща 26,9 116,3  Польща 21,7 102,8 

Німеччина 12,5 121,1  Німеччина 15,8 112,3 

Чехія 7,5 129,1  Китай 10,2 149,3 

Данія 6,7 118,8  Італія 4,1 132,5 

Словаччина 4,4 199,5  Туреччина 3,8 164,1 

Угорщина 2,9 127,7  Чехія 2,7 96,2 

Білорусь 2,4 126,1  Швейцарія 2,1 114,5 
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країн ЄС припало 89,5% від загального обсягу. Імпорт у ці країни зріс на 12,5%. Головними 

партнерами в експорті послуг були Німеччина (22,0%), Польща (13,3%), Мальта (13,2%), 

Данія (11,2%), в імпорті –  Польща (27,7%) та Німеччина  (15,6%). 

ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Упродовж 2018 року у підприємства та організації Львівщини залучено 

122,4 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що на 16,8% 

більше відносно 2017 року. 

Частка Львівської області у 

загальнодержавному обсязі залучених у 2018 

році прямих іноземних інвестицій (акціонерного 

капіталу) становила 4,3%.  

Серед регіонів України за 
обсягом залучених іноземних 
інвестицій область посіла 2-е місце 
після м.Києва. 

 
 

У структурі надходжень прямих іноземних інвестицій частка грошових внесків 

становила 44,2%, рухомого і нерухомого майна – 9,6%.   

 

Обсяг надходження прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) 

 
Надходження прямих іноземних  інвестицій за рік У тому числі з країн ЄС 

млн.дол. США 
у % до 

попереднього року 
млн.дол. США 

у % до 
попереднього року 

2015 27,5 59,1 25,6 62,3 

2016 58,6 212,7 50,0 195,2 

2017 104,8 178,9 101,0 202,3 

2018 122,4 116,8 113,7 112,5 

Примітка. Дані про прямі інвестиції  за 2015, 2016, 2017 роки  були змінені з урахуванням адміністративних даних НБУ 
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). 
 

За видами економічної діяльності з обсягу прямих іноземних інвестицій, які надійшли у 

2018 році, найбільше спрямовано у фінансову та страхову діяльність – 63,3 млн.дол. США, 

професійну, наукову та технічну діяльність – 26,3 млн.дол. США, промисловість – 

23,7 млн.дол.США. За країнами найбільше інвестицій надійшло від партнерів з Польщі 

(55,8 млн.дол. США) та  Нідерландів (37,4 млн.дол. США). 
 

Структура надходжень прямих іноземних інвестицій у 2018 році  
(у % до підсумку) 
ЗА КРАЇНАМИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Станом на 31 грудня 2018 року обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених в 

економіку області з початку інвестування, становив 922,2 млн.дол. США. Частка Львівської 

області у загальнодержавному обсязі прямих іноземних інвестицій становила 2,9%. 
 

У розрахунку на одного мешканця області 
припало 367,8 дол. США прямих іноземних 
інвестицій. Серед регіонів України за цим 
показником область посіла 9-е місце. 

В Україні обсяг прямих 
іноземних інвестицій на одну особу 
був удвічі більшим і становив 
767,0  дол.США. 

 

Найбільш привабливим видом діяльності для іноземних інвесторів є 

промисловість, на яку припало 55,7% (514,1 млн.дол. США) від загального обсягу 

іноземного капіталу області на 31 грудня 2018 року. У підприємства, що здійснюють 

операції з нерухомим майном залучено 92,6 млн.дол. США, фінансову та страхову 

діяльність – 76,1 млн.дол. США, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування – 71,6 млн.дол. США. 

З країн ЄС станом на 31 грудня 2018 року внесено 759,0 млн.дол. США інвестицій 

(82,3% від загального обсягу). Лідерами з інвестування підприємств області є партнери з 

Кіпру (187,7 млн.дол. США), Польщі (135,8 млн.дол. США), Німеччини (104,9 млн.дол. США), 

Нідерландів (86,5 млн.дол. США), Швейцарії (75,8 млн.дол. США), Данії (75,2 млн.дол. США) 

та Австрії (64,6 млн.дол. США). На ці країни припало 79,2% від загальнообласного обсягу 

прямих іноземних інвестицій. 
 

 

 

 
 

 

 

 

Оборот роздрібної торгівлі, що включає роздрібний 

товарооборот підприємств і фізичних осіб-підприємців, основним 

видом діяльності яких є роздрібна торгівля, становив 57,6 млрд.грн 

(за попередніми даними) і збільшився за порівнянними цінами 

відносно 2017 року на 4,8% (у 2017 році – на 12,5%).  

 

В Україні обо-

рот роздрібної 

торгівлі зріс на 

6,1%. 

 
Приріст (зниження) обороту 
роздрібної торгівлі 
(у % до попереднього року) 

Індекси обороту роздрібної торгівлі   
(наростаючим підсумком, у % до відповідного періоду 
попереднього року) 

  

Примітка. У 2010–2016 роках оборот роздрібної торгівлі включав: товарооборот роздрібної торгівлі підприємств, оборот роздрібної 
торгівлі фізичних осіб, що мають мережу поза ринками, товарооборот від продажу товарів на ринках.  
Починаючи з 2017 року до обороту роздрібної торгівлі включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних 
осіб) та дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна 
торгівля. 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
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Серед регіонів України Львівська область у 2017 році посіла: 

– 6-е місце – за обсягом обороту роздрібної торгівлі;  

– 17-е місце – за індексом обороту роздрібної торгівлі. 
 
 

Середньомісячний об-

сяг обороту роздрібної 

торгівлі у розрахунку на одну  

особу становив 1896 грн. 

В Україні оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на 

одну особу за місяць склав 1826 грн. Львівська область 

за цим показником серед регіонів України посіла 6-е 

місце. 
 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є 

роздрібна торгівля, у 2018 році становив 42,7 млрд.грн (74,3% від обороту роздрібної 

торгівлі), що на 8,1% більше порівняно з 2017 роком. 

У 2018 році через мережу АЗС області було продано у роздріб світлих 

нафтопродуктів та газу для автомобілів на загальну суму 8,4 млрд.грн, з якої 3,8 млрд.грн 

(45,6%) становив роздрібний товарооборот від продажу палива дизельного, 3,4 млрд.грн 

(41,2%) – бензину моторного. У натуральному виразі продано 86,5 тис.т бензину моторного 

(на 13,3% менше проти 2017 року), 112,6 тис.т газойлів (палива дизельного) (на 7,9% 

менше), 41,8 тис.т пропану і бутану скраплених (на 12,5% більше), 1,0  тис.т газу природного 

скрапленого (метану) (на 16,7% менше).  

Частка області у загальнодержавному обсязі роздрібного продажу бензину 

моторного становила 7,0%, газойлів (палива дизельного) - 10,5%, пропану і бутану 

скраплених - 5,3%, газу природного скрапленого (метану) - 2,5%. 
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