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Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у Львівській області  
у 2017 році 1 

 

Упродовж 2017 року в економіку Львівщини залучено 61,6 млн.дол. США 
прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що на 5,2% більше, ніж у 2016 
році.  

Вкладення в економіку області у 2017 році здійснили інвестори з 32 країн світу.  
Найбільше інвестицій надійшло від партнерів з Кіпру (26,7 млн.дол. США), 

Німеччини (12,2 млн.дол. США), Нідерландів (3,8 млн.дол. США),  Данії (3,2 млн.дол. 
США), Польщі (3,1 млн.дол. США) та Австрії (2,6 млн.дол. США). 

З обсягу прямих іноземних інвестицій, які надійшли у 2017 році, найбільше 
спрямовано у промисловість – 38,6 млн.дол. США, в оптову та роздрібну торгівлю, 
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 13,1 млн.дол. США (21,2% від 
загальнообласного обсягу надходжень), у професійну, наукову та технічну діяльність  – 
3,7 млн.дол. США (6,0%), операції з нерухомим майном – 2,3 млн.дол. США (3,7%) та 
будівництво – 1,5 млн.дол. США (2,4%).  
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Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених у 
Львівщину з початку інвестування, на 31 грудня 2017 року становив 1187,7 млн.дол. 
США. У розрахунку на одного мешканця області припало 472,5 дол. США прямих 
іноземних інвестицій. 
_________________________ 

1 Дані на 31.12.2017р. є попередніми. 

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


 

Упродовж 2017 року нерезиденти вилучили з економіки області 7,4 млн.дол. 
США свого капіталу. Утрати іноземного капіталу становили 1,8 млн.дол. США. За 
рахунок коливання валютних курсів у 2017 році обсяг іноземного акціонерного 
капіталу в області зріс на 49,4 млн.дол. США. 

У цілому, з урахуванням переоцінки, утрат, курсової різниці у 2017 році в 
економіці області відбулося збільшення сукупного обсягу іноземного акціонерного 
капіталу на 76,4 млн.дол. США, або на 6,9% відносно початку року. 

 

Прямі іноземні інвестиції у Львівську область  
(тис.дол. США) 

 
Усього 

у тому числі з 
країн  

ЄС 
інших країн 

світу 

Прямі інвестиції нерезидентів в області (акціонерний 
капітал та боргові інструменти) 
на 1 січня 2017 1760720,2 1450247,9 310472,3 

Акціонерний капітал нерезидентів  
на 1 січня 2017 1111353,3 930931,2 180422,1 

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів  61637,2 57870,5 3766,7 

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів  -7447,9 -7226,9 -221,0 

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів 
(зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій 
тощо)  22166,7 20833,2 1333,5 

   з них 
   курсова різниця1 49427,5 46882,9 2544,6 

Акціонерний капітал нерезидентів  
на 31 грудня 2017 1187709,3 1002408,0 185301,3 

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та 
позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші 
зобов’язання перед прямими інвесторами)    

на 1 січня 2017 649366,9 519316,7 130050,2 

на 31 грудня 2017 601568,7 480554,2 121014,5 

Прямі інвестиції нерезидентів в області (акціонерний 
капітал та боргові інструменти) на 31 грудня 2017 1789278,0 1482962,2 306315,8 

 

На промислових підприємствах області станом на 31 грудня 2017 року 
акумульовано 505,1 млн.дол. США іноземного капіталу,  або 42,5% від загального 
обсягу. Зокрема, у машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, 
залучено 115,6 млн.дол. США, у підприємства з виготовлення виробів з деревини, 
виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 109,6 млн.дол. США, з виробництва 
харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 73,7 млн.дол. США. 

Суттєві обсяги інвестицій спрямовані у фінансову та страхову діяльність –  
340,9 млн.дол. США (28,7% від загального обсягу), транспорт, складське господарство, 
поштову та кур’єрську діяльність – 85,4 млн.дол. США (7,2%), операції з нерухомим 
майном – 79,4 млн.дол. США (6,7%), оптову та роздрібну торгівлю, ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів – 52,0 млн.дол. США (4,4%), сільське, лісове та 

                                           
1 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, 
зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та 
валюти України. Для забезпечення міжнародних співставлень результати спостереження публікуються у 
доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова 
різниця. 



 

рибне господарство – 37,8 млн.дол. США (3,2%). 
З країн ЄС внесено 84,4% від загального обсягу інвестицій, з інших країн світу – 

15,6%. Лідерами в інвестуванні підприємств Львівщини є партнери з Польщі (375,9 

млн.дол. США), Кіпру (203,4 млн.дол. США), Німеччини (109,5 млн.дол. США), 

Швейцарії (71,6 млн.дол. США), Данії (67,1 млн.дол. США) та Австрії (65,3 млн.дол. 

США). На ці країни припало 75,1% від загальнообласного обсягу прямих іноземних 

інвестицій. 

Обсяг інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 31 
грудня 2017 року становив 10,3 млн.дол. США. Прямі інвестиції спрямовано до 
Російської Федерації, Латвії, Чехії та Польщі. Переважну частину інвестицій з області за 
межі України здійснили підприємства, що займаються професійною, науковою та 
технічною діяльністю, а також промислові підприємства. У поточному році 
підприємства області за межі країни інвестували 1089,2 тис.дол.США. 

 
 
 



 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)  
у містах та районах 

_________________________ 
1  Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику»     
щодо конфіденційності  статистичної інформації. 

 

 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2017 31.12.2017 

тис.дол. 

США 

у % до 

загального 

підсумку 

тис.дол. 

США 

у % до 

загального 

підсумку 

Львівська область 1111353,3 100,0 1187709,3 100,0 

м.Львів 629650,2 56,7 656251,8 55,3 

м.Борислав 4136,5 0,4 1760,0 0,2 

м.Дрогобич 17370,7 1,6 17815,9 1,5 

м.Моршин …1 …1 …1 …1 

м.Новий Розділ 6531,5 0,6 7387,5 0,6 

м.Самбір 6174,6 0,6 7637,6 0,6 

м.Стрий 17895,6 1,6 18565,5 1,6 

м.Трускавець 32222,4 2,9 32149,1 2,7 

м.Червоноград 6936,8 0,6 7052,4 0,6 

райони         

Бродівський 762,3 0,1 735,0 0,1 

Буський 69490,6 6,2 76376,2 6,4 

Городоцький 14362,7 1,3 15668,7 1,3 

Дрогобицький 2891,0 0,3 3089,9 0,3 

Жидачівський 30110,8 2,7 32676,7 2,8 

Жовківський 16498,5 1,5 17515,0 1,5 

Золочівський 1311,7 0,1 1479,8 0,1 

Кам’янка-Бузький 60364,3 5,4 63617,1 5,4 

Миколаївський 10517,4 0,9 10967,9 0,9 

Мостиський 3165,1 0,3 3067,8 0,3 

Перемишлянський 7257,8 0,7 17774,4 1,5 

Пустомитівський 25326,8 2,3 28669,8 2,4 

Радехівський 20584,4 1,8 21664,4 1,8 

Самбірський 316,5 0,0 353,1 0,0 

Сколівський 1188,3 0,1 1062,3 0,1 

Сокальський 35394,0 3,2 40910,2 3,4 

Старосамбірський 118,5 0,0 115,8 0,0 

Стрийський 63699,0 5,7 75083,3 6,3 

Турківський 45,9 0,0 52,3 0,0 

Яворівський 26705,4 2,4 27895,9 2,3 



 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу1 
 у Львівську область за видами економічної діяльності 

(тис.дол. США) 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2017 31.12.2017 

Польща  366684,6 375887,1 

  у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство 1288,7 1443,7 

Промисловість 45497,4 49230,3 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів  …2 …2 

переробна промисловість  45313,3 48956,5 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря  …2 …2 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами 167,2 191,6 

Будівництво 3079,8 3487,1 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 5794,8 6569,8 

Фінансова та страхова діяльність 305602,8 309656,5 

Операції з нерухомим майном 2419,9 2598,7 

Професійна, наукова та технічна діяльність 1680,0 1695,7 

Кiпр  146070,3 203439,4 

  у тому числі   

Сільське лісове та рибне господарство 2234,3 2113,7 

Промисловість 53521,9 80843,6 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів  183,6 48,4 

переробна промисловість  38242,6 37809,6 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря  14901,0 42796,9 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  194,7 188,7 

Будівництво 4213,2 4094,6 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 3641,9 11370,5 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність 68475,8 74570,9 

Тимчасове розміщування й організація харчування 1580,4 1569,4 

Фінансова та страхова діяльність …2 …2 

Операції з нерухомим майном 9091,7 7614,3 

Професійна, наукова та технічна діяльність 2561,9 2533,7 

Нiмеччина  85202,9 109451,3 

  у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство 402,2 452,2 

Промисловість 78701,7 102143,9 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів …2 …2 

переробна промисловість  78599,1 101890,9 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря  …2 …2 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  …2 …2 

Будівництво 1162,8 1330,3 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 3237,1 3628,0 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність 863,2 958,5 



 

Продовження 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2017 31.12.2017 

Швейцарiя  68530,6 71586,3 

  у тому числі   

Промисловість 66704,4 69659,6 

переробна промисловість 66704,4 69659,6 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів …2 …2 

Фінансова та страхова діяльність …2 …2 

Операції з нерухомим майном 1257,8 1397,7 

Данiя 61221,8 67121,8 

  у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство …2 …2 

Промисловість 36291,3 39493,1 

переробна промисловість  36291,3 39493,1 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 824,9 1027,4 

Інформація та телекомунікації 1103,4 1209,7 

Операції з нерухомим майном 8288,3 8619,4          

Австрiя  112296,3 65348,4 

  у тому числі   

Промисловість 37105,3 40784,0 

переробна промисловість  30170,6 32932,6 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  …2 …2 

Будівництво 2295,9 2579,9 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 4015,3 5628,0 

Тимчасове розміщування й організація харчування 1881,6 2148,1 

Фінансова та страхова діяльність …2 …2 

Операції з нерухомим майном 11064,3 13070,7 

Нідерланди 39547,6 49235,2 

  у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство …2 …2 

Промисловість 31807,6 39858,6 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів 22198,5 22210,3 

переробна промисловість  1392,2 1448,9 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря 8216,9 16199,4 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 2803,6 470,0 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність …2 …2 

Фінансова та страхова діяльність …2 …2 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування …2 …2 

Вiрґiнськi Острови (Брит.) 49033,1 47692,8 

  у тому числі   

Промисловість 592,0 394,1 

переробна промисловість  …2 …2 

   



 

 Продовження 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2017 31.12.2017 

водопостачання; каналізація, поводження з відходами  …2 …2 

Тимчасове розміщування й організація харчування 1118,9 1122,4 

Інформація та телекомунікації …2 …2 

Фінансова та страхова діяльність …2 …2 

Операції з нерухомим майном 13709,3 12786,1 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок …2 …2 

Велика Британія 33286,0 35154,7 

  у тому числі   

Сільське, лісове та рибне господарство 9778,1 9845,2 

Промисловість 5181,0 5710,0 

добувна промисловість і розроблення кар'єрів …2 …2 

переробна промисловість  4997,1 5531,9 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 3806,0 3760,3 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 
діяльність 6849,5 7807,4 

Тимчасове розміщування й організація харчування 2297,4 2302,0 

Операції з нерухомим майном 3359,7 3471,6 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування 1811,5 1802,9 

Угорщина 22960,3 23463,4 

    у тому числі   

Промисловість 18618,6 18629,8 

переробна промисловість 18618,6 18629,8 

Будівництво …2 …2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів …2 …2 

Операції з нерухомим майном …2 …2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в регіон. Наведено основні 
види економічної діяльності підприємств області, в які внесено інвестиції. 
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну 
статистику» щодо конфіденційності  статистичної інформації. 



 

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

 Обсяги інвестицій на 
01.01.2017 31.12.2017 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
загального 
підсумку 

Усього 1111353,3 100,0 1187709,3 100,0 
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 34802,9 3,1 37848,3 3,2 
Промисловість 425804,1 38,3 505107,4 42,5 

добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 24328,3 2,2 24281,2 2,0 
переробна промисловість 370808,5 33,3 412931,5 34,8 
постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря  23151,0 2,1 59096,2 5,0 
водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 7516,3 0,7 8798,5 0,7 

Будівництво 18373,1 1,7 20756,1 1,7 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 42068,7 3,8 51971,6 4,4 
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 77853,6 7,0 85365,8 7,2 
Тимчасове розміщування й 
організація харчування 7852,4 0,7 8048,6 0,7 
Інформація та телекомунікації 28573,1 2,6 29803,3 2,5 
Фінансова та страхова діяльність 374556,2 33,7 340888,2 28,7 
Операції з нерухомим майном 77484,7 7,0 79427,4 6,7 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 7116,8 0,6 10544,8 0,9 
Діяльність у сфері адміністративного 
та допоміжного обслуговування 3486,3 0,3 3942,6 0,3 
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування – – – – 

Освіта …1 …1 …1 …1 

Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 5602,9 0,5 5610,7 0,5 
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 7410,1 0,7 7992,1 0,7 

Надання інших видів послуг …1 …1 …1 …1 
    
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну 
статистику»   щодо конфіденційності статистичної інформації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Географічне охоплення 
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 
м. Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції. 
 

Методологія та визначення 
Пряма інвестиція (акціонерний капітал) – це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, яка 
відображає прагнення інституційної одиниці-резидента однієї країни здійснювати контроль або 
істотний вплив на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни. Інвестиція є прямою, якщо 
капітал/право власності нерезидента складає не менше 10% вартості статутного капіталу 
підприємства-резидента або нерезидент має не менше 10% голосів в управлінні підприємства-
резидента. До прямих інвестицій також відносять інвестиції, що отримані на основі концесійних 
договорів і договорів про спільну інвестиційну діяльність. 

Дані про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-резидентів та постійних 
представництв нерезидентів в Україні з урахуванням адміністративних даних Національного банку 
України про ринкову вартість прямих інвестицій (акцій, майна тощо) підприємств і установ. 
Інформація про прямі інвестиції використовується НБУ для складання платіжного балансу та 
міжнародної інвестиційної позиції. 

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/284/mp_izd.zip. 

Показники щодо обсягів прямих інвестицій розраховуються по Україні в цілому, по країнах світу 
відповідно до Класифікації країн світу (КС - http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_ks_2016.htm), 
країнах ЄС-28, за видами економічної діяльності (на рівні секцій, розділів та груп) відповідно до 
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД - http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar), 
по регіонах. 
 
Перегляд даних 
Дані на 31.12.2017 є попередніми.  
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