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У 2018 РОЦІ 
 

 

 

За даними Державної фіскальної служби України, у 2018 році зовнішню торгівлю 

товарами здійснювали 2488 учасників зовнішньоекономічної діяльності, включаючи 

приватних підприємців, з них 1460 – здійснювали експорт товарів та 9053 – імпорт. 

У 2018 році експорт товарів з Львівської області становив 1,9 млрд. дол. США, що 

на 19,6%, або на 310,5 млн. дол. США більше, ніж у 2017 році. Імпорт в область склав 

2,7 млрд. дол. США – на 24,1% (або на 526,8 млн. дол.) більше, ніж у 2017 році. Від’ємне 

сальдо зовнішньої торгівлі у 2018 році склало 813,4 млн. дол. Порівняно з попереднім 

роком воно поглибилось на 36,2%, що спричинило зниження коефіцієнта покриття 

експортом імпорту з 0,75 до 0,7.  
 

    В Україні експорт товарів у 
2018 році збільшився на 9,4%, 
імпорт – на 15,2%. Коефіцієнт 
покриття експортом імпорту 
склав 0,83 (у 2017  році – 
0,87). 

За обсягом експорту товарів Львівщину 
випередили м. Київ, Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Миколаївська, Полтавська області. 
Львівська область залишилась на 7 позиції, а її 
частка в обсязі експорту України збільшилась 
порівняно з 2017 роком на 0,3 в.п. і склала 4,0%. 

За обсягом імпорту товарів у 2018 році Львівщина поступилась м.Києву, 
Дніпропетровській та Київській областям. Питома вага Львівської області у 
загальнодержавному імпорті склала 4,7% проти 4,4% у 2017 році. 

ЕКСПОРТ ТОВАРІВ 

Незважаючи на широку географію експорту області (132 країни), майже 61% його 

обсягу сконцентровано у шести країнах: Польщі (510,5 млн. дол. США), Німеччині (237,6 

млн. дол. США), Чехії (141,4 млн. дол. США), Данії (126,2 млн. дол. США), Словаччині 

(84,0 млн. дол. США) та Угорщині (54,7 млн. дол. США). 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ
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Експорт товарів за основними країнами у 2018 році 

у % до підсумку

 

 Млн. дол. США 
У %  

до 2017 

Польща 510,5 116,3 

Німеччина 237,6 121,1 

Чехія 141,4 129,1 

Данія 126,2 118,8 

Словаччина 84,0 199,5 

Угорщина 54,7 127,7 

Упродовж 2018 року найбільше зросли поставки в Узбекистан (у 10,2 раза), Лівію 

(у 3,1 раза), Францію (у 2,1 раза), Словаччину (на 99,5%), Італію (на 55,2%), Молдову (на 

46,4%), Чехію (на 29,1%). Проте менше експортовано продукції до Китаю (на 36,6%), 

Єгипту (на 31,1%), Румунії (на 23,8%) та Португалії (на 22,7%). 

Найпотужніші товарні потоки традиційно спрямовані у Європу, переважно, у 

країни Європейського Союзу. Саме вони є основними партнерами Львівської області.  

Упродовж 2018 року до країн ЄС відвантажено 

продукції на 1490,8 млн. дол. США, що на 22,0% більше обсягу 

2017 року. Питома вага експорту у ці країни становила 78,6% 

проти 77,1% у попередньому році.  

    В Україні частка 

країн ЄС в експорті 

товарів становила 

42,6%.  

 

Динаміка обсягу експорту товарів 
(у % до 2010 року) 

 

 
Динаміка зовнішньої торгівлі з ЄС доводить про привабливість торгівлі з 

країнами ЄС. Зокрема, експорт продукції Львівської області за 2010 – 2018 роки зріс у 

2,4 раза. 

Експорт товарів з області до країн Європейського Союзу складався у 2018 році з 

продукції машинобудування (31,8% від загального обсягу експорту товарів у країни ЄС), 
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продукції АПК та харчової промисловості (17,4%), меблів (15,1%), продукції легкої 

промисловості (14,0%), деревини та паперової маси (12,9%).В експорті товарів до країн 

ЄС спостерігалося зростання обсягів за переважною більшістю товарів, за виключенням 

мінеральних продуктів. Найбільше до ЄС зросло постачання продукції АПК та харчової 

промисловості (на 74,1 млн. дол. США), машинобудування (на 69,1 млн. дол. США), 

деревини та паперу (на 40,5 млн. дол. США), меблів (на 37,3 млн. дол. США) та продукції 

легкої промисловості (на 28,6 млн. дол. США). 

У товарній структурі експорту області у 2018 році 

суттєвими були частки електротехнічного обладнання, 

меблів, текстильних матеріалів та виробів з них, 

деревини і виробів з неї, зернових культур, жирів та 

олій. 

В Україні структура 
експорту характеризується 
значною часткою чорних 
металів та зернових 
культур. 

Перше місце посіла продукція машинобудування, зокрема електротехнічне 

обладнання (24,0% від загального обсягу експорту). Переважна більшість вказаної 

продукції – ізольовані проводи, експортується у Нідерланди, Хорватію, Сербію, 

Німеччину.  

У 2018 році 12,3% обсягу експорту області займали меблі – офісні та для дому, 

корпусні і для сидіння, для спальні та кухні. Загалом вони експортувались у 70 країн 

світу. Лідерами були Польща, Данія, Бельгія та Німеччина. Дві третини відвантаженої 

продукції було виготовлено з давальницької сировини. 

У чільній трійці лідерів товарного експорту залишається текстиль (10,4%) – 

готовий одяг та інші готові текстильні вироби. Продукцію експортували швейні 

підприємства області, що працювали на давальницьких контрактах – їх частка у 

загальному експорті текстилю перевищила 95%. Найбільшими партнерами 

підприємств Львівської області були країни Європи – Данія, Німеччина, Польща, Латвія, 

Велика Британія, Бельгія, Франція та інші, які уклали контракти на виготовлення одягу, 

білизни, аксесуарів з власної давальницької сировини. 

У структурі експорту області вагому частку займала деревина (9,8%). Проте якщо 

до 2007 року це була в більшості деревина необроблена (ліс круглий або розпиляний 

на дошки), то упродовж останніх років у структурі експорту переважали вироби (плити 

ДСП та ДВП, фанера, пиломатеріали, столярні вироби), частка яких складала майже 

75%. Основними імпортерами української деревини були країни Європейського Союзу. 

Загалом у країни Євросоюзу її було відправлено понад 87% від загальнообласного 

експорту деревини. Основними партнерами серед країн ЄС були Польща, Німеччина, 

Австрія, Словаччина. 

Упродовж 2015–2018 років зріс експорт зернових культур. У 2018 році їх експорт 

відносно попереднього року збільшився на 49%, а частка в загальному обсязі експорту 

становила 7,1%. Географія поставок зернових у 2018 році налічувала 47 країн світу, з 

яких більш як 45% становлять країни Азії. У Саудівську Аравію експортовано 90,2 млн. т 
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зернових культур (ячменю), Філіппіни (пшениця) – 42,3 млн. т, Єгипет (пшениця) – 33,2 

млн. т. Країни ЄС були основними споживачами української кукурудзи – 173,8 млн. т. 

 
Експорт товарів у 2018 році за основними товарними групами 

 

 
Млрд. 

грн 
У % до 
2017 

У % до підсумку 

Електротехнічне 
обладнання 454,1 114,7 

 

Меблi 234,1 119,1 

Текстильні матеріали та 
текстильні вироби  197,7 115,9 

Деревина і вироби з 
деревини 186,5 121,1 

Зерновi культури 133,7 149,0 

Жири та олії  119,6 112,0 

Насiння і плоди олійних 
рослин  71,0 123,7 

Цукор і кондитерські вироби 
з цукру 57,0 98,3 

 

Збільшення вартості експорту у 2018 році відбувалося за всіма його основними 

товарними групами. Порівняно 2017 роком зріс експорт залишків та відходів харчової 

промисловості (у 2 рази), зернових культур (на 49,0%),різних готових текстильних 

виробів (на 31,3%), механічного обладнання (на 30,3%), насіння і плодів олійних рослин 

(на 23,7%), деревини та паперу (на 21,1%), одягу трикотажного (на 20,0%). Водночас 

менше експортовано цукру та кондитерських виробів з цукру – на 1,7%. 

Характерною ознакою експорту області є висока частка готової продукції, 

виготовленої з давальницької сировини. Упродовж 2018 року в область надійшло 

давальницької сировини на 627,1 млн. дол., що становило 23,1% від загальнообласного 

імпорту товарів. Відвантажена протягом 2018 року готова продукція з давальницької 

сировини була оцінена у 866,5 млн. дол. (45,7% від експорту області). Порівняно з 2018 

роком імпорт давальницької сировини зріс на 7,8%, а експорт готової продукції – на 

11,8%. Основними партнерами Львівської області у роботі з давальницькою сировиною 

були країни ЄС: Німеччина, Польща, Чехія, Данія. 

ІМПОРТ ТОВАРІВ 

Три роки поспіль зростали обсяги імпорту товарів: у 2016 році – 117,4%, у 2017 – 

128,4%, у 2018 році – 124,1%. У 2018 році продовжувалось щомісячне нарощування 

обсягів імпорту товарів. Проте, починаючи з травня намітилась тенденція до 

уповільнення темпів зростання обсягу імпорту. 
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Індекси обсягу імпорту товарів 

у % до попереднього року наростаючим підсумком у % до відповідного періоду 
 попереднього року  

  

У 2018 році обсяг імпорту товарів із країн Європейського Союзу становив 1702,5 

млн дол., або 62,8% від загальнообласного обсягу імпорту товарів, і збільшився проти 

2017 року на 10,2%. При цьому питома вага країн ЄС знизилась порівняно з попереднім 

роком на 8 в.п. Основу імпорту товарів із країн ЄС становили товари АПК та харчової 

промисловості – 14,3% від загального обсягу імпорту, електротехнічне обладнання та 

їх частини – 14,1%, механічне обладнання – 9,8%, пластмаси, полімерні матеріали – 

8,1%. 

Найбільші імпортні поставки серед країн ЄС здійснювались із Польщі – 34,5% від 

загального обсягу імпорту, Німеччини – 25,2%, Італії – 6,5%, Чехії – 4,3%. Серед інших 

країн, звідки здійснювався імпорт товарів в область, найбільшу питому вагу займали 

Китай – 10,2%, Росія – 7,0% та Туреччина – 3,8%. Загалом географія імпорту налічувала 

146 країн світу (у 2017 році – 139).  

Імпорт товарів за основними країнами у 2018 році 

у % до підсумку

 

 
Млн. дол. 

США 
У %  

до 2017 

Польща 587,2 102,8 

Німеччина 429,0 112,3 

Китай 276,6 149,5 

Російська Федерація 188,9 417,3 

Iталія 111,1 132,6 

Туреччина 102,9 164,1 

Чехія 73,2 96,2 

 
У структурі імпорту товарів найбільшу частку становила продукція 

машинобудування (21,6%), текстильні матеріали та вироби з них (13,6%), нафта і 

продукти її перегонки (8,0%), полімерні матеріали та пластмаси (6,6%).  
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Першу позицію за обсягом імпорту займають обладнання та устаткування. 

Упродовж 2018 року на країни ЄС припадало майже дві третини імпорту цієї продукції. 

Зростання питомої ваги країн ЄС у загальнообласному імпорті продукції 

машинобудування зумовлено переходом на давальницькі умови виробництва 

електроустаткування для автомобілів. Основними поставниками серед країн ЄС були 

Німеччина, Польща, Чехія на які у 2018 році припало 71% вартості імпорту зазначеної 

продукції, серед інших – Китай, Румунія та Угорщина.  

Наступну позицію за обсягом імпорту займають текстиль та текстильні вироби. 

Понад 45% вартості імпорту цієї продукції у 2018 році – давальницька сировина для 

швейних підприємств Львівщини, що поступала з Європи (Німеччини, Польщі, Данії). 

Значними були поступлення готового одягу та інших виробів повторного використання 

(секонд-хенд) з Польщі, Німеччини та Швейцарії. 

Зростання питомої ваги паливних ресурсів упродовж 2018 року зумовлено 

значними обсягами імпорту бензину та дизпалива. Протягом 2018 року в область було 

ввезено 286,8 тис. т продуктів нафтопереробки, що у 5 разів більше обсягу 2017 року. 

Зокрема Львівщина отримала 392,6 тис. т бензину та 542,1 тис. т дизпалива. 

Найбільшим поставником нафтопродуктів була Росія. Частка країн ЄС в імпорті 

паливних ресурсів складала 15%. 

Високу питому вагу в імпорті області мають полімерні матеріали та пластмаси. 

Приблизно половину продукції – полімери та пластмаси у первинних формах, решту – 

вироби (листи, труби, тара, сантехнічні та будівельні вироби тощо). На країни ЄС 

припадало 77% імпорту цього виду продукції, основними поставниками були Польща, 

Німеччина, Чехія, Угорщина, а також Китай та Росія. 

Збільшення імпорту порівняно з 2017 роком пов’язане зі зростанням поставок 

продуктів нафтопереробки  у 2,9 раза, тютюну – на 93,9%, паперу та картону – на 41,6%, 

фруктів та овочів – на 29,8%, електротехнічного обладнання – на 22,1%.  

Імпорт товарів у 2018 році за основними товарними групами 
 

 
Млрд. 

грн 
У % до 
2017 

У % до підсумку 

Механічне та 
електротехнічне 
обладнання 

584,8 118,9 

 

Текстильні матеріали та 
вироби  

369,4 115,2 

Нафта і продукти її 
перегонки 

217,6 293,5 

Пластмаси, полімерні 
матеріали  

179,4 115,9 

Продукти рослинного 
походження 

161,6 125,2 

Продукція хімічної 
промисловостi 

161,1 108,8 

механічне та 
електро-
технічне 

обладнання; 
21,6%

текстильні 
вироби; 

13,6%

нафто-
продукти; 8,0%

пластмаси; 
6,6%

рослинні 
продукти; 

6,0%

хімічні 
продукти; 

5,9%

інші 
товари; 
38,3%
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У 2018 році зовнішню торгівлю послугами здійснювали 730 підприємств області: 

576 надавали послуги нерезидентам України і 320 підприємств скористались 

послугами іноземців. Порівняно з 2017 роком експорт зріс на 21,1%, імпорт – на 12,9% 

і склали відповідно 570,6 млн. дол. та 67,5 млн. дол. Сальдо зовнішньої торгівлі 

послугами залишилось позитивним у розмірі 503,1 млн. дол. Коефіцієнт покриття 

експортом імпорту збільшився з 7,9 у 2017 році до 8,5 у 2018 році. 

Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі послугами 
(млн.дол. США) 

 
 

Три роки поспіль зростали обсяги експорту послуг, 

причому темп зростання збільшувався: у 2016 році – 106,5%, у 

2017 – 119,7%, у 2018 році – 121,1%. Імпорт послуг збільшився 

на 12,9% (у 2017 році –  зменшився на 25,2%).  

  В Україні експорт 

послуг збільшився 

на 8,6%, імпорт – на 

15,2%. 

У рейтингу регіонів України за обсягом експорту послуг Львівська область посіла 

3 місце після міста Києва та Одеської області. Її питома вага у експорті послуг України 

склала 4,9%, що на 0,9 в.п. більше, як у попередньому році. 

За обсягом імпорту послуг Львівщина поступилась місту Києву, 

Дніпропетровській, Київській, Одеській, Донецькій та Полтавській областям. Її частка у 

загальнодержавному імпорті послуг склала 1,1% (у 2017 році – 1,3%). 

У 2018 році обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 472,1 млн. дол. та 

збільшився порівняно з 2017 роком на 21,0%, імпорт послуг – 60,6 млн. дол., що на 

21,8% більше, ніж у 2017 році.  

Європейський Союз продовжує залишатися найбільшим учасником ринку 

зовнішніх послуг Львівської області: як в експорті, де його частка досягає 82,7%, так і в 

імпорті – 89,8%.  

Упродовж 2018 року підприємства Львівської області здійснювали 

зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами зі 146 країн світу. 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ

145,7

204,3

308,4

395,7 411,3
369,7

393,7

471,1

570,6

69,9 81,9 92,1
113,2

83,4
50,2

80,0
59,8 67,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Експорт Імпорт
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Найбільшими ринками збуту зовнішніх послуг області виступали такі країни як: 

Німеччина (21,7% від загального обсягу експорту), Польща (13,5%), Мальта (12,9%), 

Данія (11,1%), США (7,4%), Іспанія (6,8%). Перелічені країни сумарно забезпечили 

майже 73% вартості експорту послуг Львівської області. Найбільші експортери послуг 

до Львівської області – Польща (26,2% від загального обсягу імпорту області), 

Німеччина (15,0%), Велика Британія (7,7%), Кіпр (6,8%). 

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами у 2018 року  

(у % до підсумку) 
Експорт Імпорт 

  

Серед найбільших країн-партнерів збільшився експорт послуг Нідерландам на 

69,0%, Іспанії – на 59,8%, Російській Федерації – на 57,1%, Мальті – на 41,2%, Данії – на 

26,9%. Імпорт послуг з Великої Британії зріс у 4,7 раза, Франції – у 2,0 раза, Іспанії – на 

89,8%, Швейцарії  на 72,6%.  

 

Експорт послуг у 2018 році  
за основними видами 

 Імпорт послуг у 2018 році  
за основними видами 

  
Млн. 

дол. США 

У % 
до 

2017 

  Млн. 
дол. США 

У % до 
2017 

Усього  570,6 121,1  Усього 67,5 112,9 

Послуги з переробки 
матеріальних ресурсів 265,0 119,2 

 
Транспортні послуги 16,7 115,6 

Транспортні послуги 65,4 111,6 
 Послуги, пов’язані з 

подорожами 12,4 127,1 

Послуги, пов’язані з 
подорожами 23,9 123,5 

 Послуги, пов’язані з 
фінансовою діяльністю 7,9 369,8 

Послуги у сфері 
телекомунікації, комп’ютерні та 
інформаційні послуги 190,3 133,1 

 Послуги у сфері 
телекомунікації, 
комп’ютерні та інформаційні 
послуги 7,3 99,7 

Ділові послуги 22,4 91,5  Ділові послуги 13,1 104,3 

Послуги з будівництва 2,1 101,7 

 Роялті та інші послуги, 
пов’язані з використанням 
інтелектуальної власності 7,4 132,7 

 

Німеччин
а; 21,7%

Польща; 
13,5%

Мальта; 
12,9%Данія; 

11,1%

США; 
7,4%

Іспанія; 
6,8%

Інші 
країни; 
26,6%

Польща; 
26,2%

Німеччи
на; 

15,0%Велика 
Британія; 

7,7%
Кіпр; 
6,8%

Угорщина; 
5,2%

Чехія; 
3,2%

Інші 
країни; 
35,9%
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У структурі експорту за видами послуг переважали: 

– послуги з переробки матеріальних ресурсів (46,4% загальнообласного 
експорту), основними замовниками яких були Німеччина, Данія, Польща, Іспанія;  

– послуги у сфері інформатизації (33,3%), основними замовниками яких були 

Мальта, США, Нідерланди та Велика Британія; 

– послуги транспорту та поштової і кур’єрської служби (11,5%), 88,9% з яких 

надано партнерам з країн ЄС (Польща, Німеччина, Австрія – переважно вантажні 

автомобільні перевезення). 

У 2018 році найбільшу частку у загальному обсязі імпортованих Львівщиною 

послуг становили транспортні послуги (24,7% від загального обсягу імпорту), зокрема 

послуги автомобільного транспорту, які були отримані з Польщі та Угорщини.  

Значну частку займають ділові послуги (19,4%), майже 87% цих послуг 

забезпечили країни ЄС. 

Продовжують зміцнювати свою позицію послуги, пов’язані з подорожами. 

Протягом 2016–2018 років їх обсяг зріс вдвічі і становив у 2018 році 12,4 млн. дол. США. 

Основними постачальниками цих послуг були Польща, Німеччина та Болгарія. 

У 2018 році порівняно з 2017 роком суттєво збільшився експорт послуг з 

будівництва за кордоном – у 4,3 раза, туристичних послуг – на 93,5%, професійних та 

консалтингових послуг – на 44,1%, комп’ютерних послуг – на 36,1% послуг з переробки 

матеріальних ресурсів – на 19,2%. Водночас скоротився обсяг послуг роялті та 

ліцензійних виплат – на 29,2%, ділових послуг – на 13,0%. 

Зростання імпорту послуг, порівняно з 2017 роком пов’язане зі збільшенням 

імпорту фінансових послуг – на 5,7 млн. дол. (у 3,7 раза), послуг подорожей та 

туристичних агентств – на 2,6 млн. дол. (на 27,1% ), транспортних послуг – на 2,2 млн. 

дол. (на 15,1% ). 

 

 

В.о. начальника          М. КАРМАЗИН 
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