
 

 

ЕКСПРЕС-ВИПУСК Держстат 

Головне управління 
статистики 

у Львівській області 

www.lv.ukrstat.gov.ua  
  

                     

26.06.2019 № 135 

Діяльність підприємств Львівської області у 2018 році 

У 2018 році в області функціонувало 19,2 тис. підприємств-юридичних осіб. У 
розрахунку на 10 тис. населення припадало 76 підприємств (в Україні – 84 
підприємства). 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах склала 325,5 тис. осіб, у тому 
числі найманих працівників – 321,0 тис. осіб (по 5,5% від кількості зайнятих та найманих 
працівників на підприємствах держави). 

Підприємства у 2018 році реалізували продукції, товарів, надали послуг на 
331,7 млрд.грн, що становило 3,7% від загальнодержавного обсягу. Найбільші обсяги 
продукції реалізували підприємства промисловості – 135,6 млрд.грн (40,9% від 
загального обсягу реалізації), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних 
засобів і мотоциклів – 125,6 млрд.грн (37,9%).  

Частка великих та середніх підприємств становила 5,2%, проте тут зосереджено 
71,3% від загальної кількості найманих працівників на усіх підприємствах області, ними 
забезпечено 73,7% від загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг). 

Внесок великих, середніх і малих підприємств 
у загальні показники підприємств у 2018 році 

відсотків 
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Основні показники діяльності підприємств за їх розмірами у 2018 році 

 Усього 

У тому числі підприємства 

великі середні малі 

з них 
мікро-

підпри-
ємства 

Кількість  підприємств, одиниць 19232 20 975 18237 15448 

у % до загальної кількості 
підприємств 100,0 0,1 5,1 94,8 80,3 

Кількість підприємств на 
10 тис. населення, одиниць 76 0 4 72 61 

Кількість зайнятих 
працівників, осіб 325549 45539 183580 96430 40123 

у % до загальної кількості 
зайнятих працівників 100,0 14,0 56,4 29,6 12,3 

Кількість найманих 
працівників, осіб 321017 45538 183462 92017 36096 

у % до загальної кількості 
найманих працівників 100,0 14,2 57,1 28,7 11,2 

Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг), млн.грн 331669,8 81711,3 162864,2 87094,3 29150,4 

у % до загального обсягу 

реалізованої продукції 

(товарів, послуг) 100,0 24,6 49,1 26,3 8,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Методологія та визначення 
Підприємство-юридична особа – самостійний суб’єкт господарювання, створений 

компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або 
іншими суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного 
здійснення виробничої, науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в 
порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. 

Кількість підприємств на 10 тис. населення розраховано, виходячи з кількості 
середньорічного наявного населення. 

Кількість зайнятих працівників визначають з урахуванням штатних, позаштатних і 
неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх сімей) працівників 
підприємства. 

Кількість найманих працівників включає середньооблікову кількість штатних і 
позаштатних (працюючих за договорами та за сумісництвом) працівників підприємства. 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) визначають за ціною продажу 
відвантаженої за межі підприємства готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в 
оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах 
(включаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за вирахуванням 
податку на додану вартість. 

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження 
щодо структурних змін в економіці області, проведеного за формами №1-підприємництво 
(річна), №2-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства». 

Методологічні положення: 
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/134/mp_szeUr.zip 

Географічне охоплення 
Спостереження охоплює усі регіони України, крім тимчасово окупованої території 

Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях. 

 

Перегляд даних 
Дані є попередніми. Остаточні дані будуть оприлюднені у листопаді 2019 року. 
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