
ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
 

 
 

 

2505,6 тис. осіб  

наявного населення  
на 1 липня 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На 1 липня 2020 року 

чисельність наявного насе-

лення області становила 2505,6 

тис. осіб, що на 9,2 тис. (на 0,4%) 

менше, ніж на 1 липня 2019 

року. 

Упродовж січня–червня 

2020 року: 

 чисельність населення 

зменшилась на 6460 осіб у 

результаті природного (на 

6402 особи) та міграційного 

(на 58 осіб) скорочення; 

 народилось 9983 дитини, 

що на 5,8% менше відносно 

січня–червня 2019 року; 

  померло 16385 осіб, що на 

5,9% менше порівняно із 

січнем–червнем 2019 року. 

 зареєстровано 4065 

шлюбів, що на 35,6% 

менше, ніж у січні–червні 

2019 року. 

У розрахунку на 10 тис. 

населення народилось 80 осіб, 

померла 131 особа (у січні–

червні 2019 року – 85 та 139 осіб 

відповідно). 

На 100 померлих припала 
61 живонароджена особа. 

 

 

 

 

 
 

 

474,6 тис. 

штатних працівників  
у січні–липні 2020  

 

Середньооблікова кіль-

кість штатних працівників у  

січні–липні 2020 року становила 

474,6 тис. осіб, що на 0,1% 

менше порівняно із січнем–

липнем 2019 року.  

Найбільша кількість 

працівників зосереджена на 

промислових підприємствах –  

 114,1  тис. осіб (24,0% від 

загальної кількості), в установах 

освіти – 93,6 тис. осіб (19,7%), 

охорони здоров’я та надання 

соціальної допомоги – 59,3 тис. 

осіб (12,5%), підприємствах 

оптової та роздрібної торгівлі – 

57,5 тис. осіб (12,1%). 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2020

НАСЕЛЕННЯ СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2020

РИНОК ПРАЦІ СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2020

– 0,1% 

до січня–липня 
2019 

– 6402  
особи 

природне 
скорочення  
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9770 грн 

заробітна плата  
у січні–липні 2020  
 
 
 
 
 

 

Середньомісячна заро-

бітна плата одного штатного 

працівника у січні–липні 2020 

року становила 9770 грн, що на 

8,6% більше відносно січня–

липня 2019 року. 

Середня номінальна за-

робітна плата штатного пра-

цівника у липні 2020 року 

становила 10530 грн, що на 2,9% 

більше порівняно з червнем, 

 та на 8,2% більше 

порівняно з липнем 2019 року. 

Індекс реальної заробіт-

ної плати (з урахуванням зміни 

споживчих цін) у січні–липні 

2020 року відносно січня–липня 

2019 року склав 105,8%, у липні 

2020 року порівняно з червнем – 

103,4%, порівняно з липнем 2019 

року – 105,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

127,1 млн.грн 

заборгованість з 
виплати заробітної 
плати на 1 серпня 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Загальна сума заборгова-

ності з виплати заробітної плати 

працівникам підприємств, уста-

нов та організацій на 1 серпня 

2020 року склала 127,1 млн.грн. 

Відносно 1 липня 2020 року сума 

боргу зросла на 50,0%, відносно 

початку року – зменшилась на 

5,3%.  

Найбільше заборгували 

працівникам промислових 

підприємств (71,5%, або 

90,8 млн.грн), а також установ 

охорони здоров’я та надання 

соціальної допомоги (12,8%, або 

16,2 млн.грн), будівельних орга-

нізацій (5,1%, або 6,5 млн.грн). 

 Із загальної суми 

заборгованості 85,2% припало 

на економічно активні 

підприємства, 11,4% – на 

економічно неактивні, 3,4% – на 

підприємства-банкрути. 

На економічно активних 

підприємствах працівникам 

заборговано 108,3 млн.грн.  

Станом на 1 серпня 2020 

року кількість працівників, які 

несвоєчасно або не у повному 

обсязі отримали заробітну 

плату, становила 10,9 тис. осіб. У 

середньому одному працівни-

кові не виплачено 10,0 тис.грн. 

 

 

 

 

ОПЛАТА ПРАЦІ СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2020

ЗАБОРГОВАНІСТЬ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА 1 СЕРПНЯ 2020

+8,6% 

до січня–липня 
2019  

– 5,3% 

до 1 січня 2020  
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2,3 млрд.грн 

заборгованість 
населення за ЖКП 
з неї:  

 

У липні 2020 року 

мешканцям області нараховано 

до оплати за житлово-

комунальні послуги 435,8 

млн.грн. У той же час, населення 

оплатило житлово-комунальних 

платежів на 515,9 млн.грн. 

 

 На кінець липня 

заборгованість населення за 

житлово-комунальні послуги 

становила 2295,9 млн.грн, у 

тому числі за постачання та 

розподіл природного газу – 

1528,4 млн.грн. 

 

 

 

 

 

 
 

 

87,0%  
індекс сільськогоспо-
дарської продукції  
до січня–липня 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Індекс сільськогоспо-

дарської продукції порівняно з 

січнем–липнем 2019 року 

становив 87,0% (у січні–липні 

2019 року – 105,6%). 

Підприємства зменшили обсяг 

продукції на 24,8%, госпо-

дарства населення – на 0,9%. 

На 1 серпня 2020 року 

зернових та зернобобових 

культур зібрано на 25,3% менше 

порівняно з 1 серпня 2019 року. 

Водночас картоплі зібрано 

на 1,5% більше, культур овочевих        

 відкритого ґрунту – на 7,8% 

більше, культур плодових та 

ягідних – на 24,4% більше. 

Порівняно з січнем–

липнем 2019 року виробництво 

м’яса скоротилось на 10,0%, 

молока – на 3,1%, яєць – на 0,7%. 

Відносно 1 серпня 2019 

року зменшилась кількість 

великої рогатої худоби на 9,6% 

(у  тому числі корів – на 9,5%), 

свиней – на 19,9%. Кількість 

птиці свійської збільшилась на 

4,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЛАТА НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЛИПЕНЬ 2020

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2020

66,6% 

за постачання та 
розподіл газу 

– 24,8% 

у підприємствах 
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Збільшення 
промислового 
виробництва 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48,5 млрд.грн 

реалізовано 
промислової продукції 
у січні–червні 2020  

 

Обсяг промислової 

продукції відносно січня–липня 

2019 року зріс на 2,9%. 

Збільшення обсягу 

відбулося на підприємствах з 

виробництва харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових 

виробів на 19,2%, хімічних 

речовин і хімічної продукції – на 

14,8%, металургійного вироб-

ництва, виробництва готових 

металевих виробів – на 7,6%, 

добувної промисловості та 

розроблення кар’єрів – на 4,9%. 

Водночас зменшення об-

сягів виробництва допустили 

підприємства машинобудування 

на 21,5%, текстильного ви-

робництва, виробництва одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів – на 18,1%, з вироб-

ництва меблів, іншої продукції, 

ремонту і монтажу машин і устат-

ковання – на 12,4%, з вироб-

ництва основних фармацев-

тичних   продуктів  і   препаратів  – 

на 5,9%, з виготовлення виробів  

 з деревини, виробництва 

паперу та поліграфічної 

діяльності – на 5,1%, з 

виробництва гумових і 

пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної 

продукції – на 5,0%, з 

постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого 

повітря – на 0,5%.  

У січні-червні 2020 року 

підприємства реалізували про-

мислової продукції на 

48,5 млрд.грн. Найвищою була 

частка підприємств з вироб-

ництва харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів – 

32,9% від загального обсягу 

реалізованої продукції. Підпри-

ємствам з постачання електро-

енергії, газу, пари та кондиці-

йованого повітря належало 

19,6%, машинобудування – 

8,5%, з виробництва гумових і 

пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної 

продукції – 8,0%. 

 

 
 

 
 

 

4911,9 млн.грн 

вироблено будівельної 
продукції 
 

 

 

Підприємства виробили 

будівельної продукції на суму 

4911,9 млн.грн. Найбільше 

будівельних робіт виконано на 

будівництві інженерних споруд 

(41,2%). На будівництво 

нежитлових будівель припало 

34,0%, житлових будівель –  

24,8%. 

 Індекс будівельної 

продукції відносно січня–липня 

2019 року становив 96,5% (у 

січні–липні 2019 року – 144,5%). 

На будівництві нежитлових 

будівель обсяги скоротились на 

6,9%, на будівництві житла – на 

20,8%. Водночас на 14,4% 

зросли обсяги будівельної 

продукції на будівництві 

інженерних споруд.  

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2020

БУДІВНИЦТВО СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2020

– 3,5% 

до січня–липня 
2019  

+ 2,9% 

відносно січня–
липня 2019  
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433,5 тис.м2  
прийнято в експлуа-
тацію нового житла 
 

 
 

У Львівській області прий-

нято в експлуатацію 433,5 

тис.м2 загальної площі нового 

житла, що на 31,5% менше, ніж 

у січні–червні 2019 року.  

В одноквартирних бу-

динках здано в експлуатацію 

211,9 тис.м2 загальної площі 

житла, що на 40,8% менше, ніж у 

січні–червні 2019 року. На 

багатоквартирні будинки 

припало  221,3  тис.м2,  або  51,1%  

 від загальної площі житла. 

Введення багатоквартирного 

житла зменшилось на 19,5%. 

У січні–червні 2020 року 

прийнято в експлуатацію 4865 

квартир. Загальна площа однієї 

квартири становила у 

середньому 89,1 м2.  

В обласному центрі 

прийнято в експлуатацію 

232,1 тис.м2 нового житла, або 

53,5% від загального обсягу.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6411,0 млн.грн 

капітальні інвестиції  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Капітальні інвестиції під-

приємств та організацій 

становили 6411,0  млн.грн, що 

на 48,0% менше, ніж у січні–

червні 2019 року. 

Майже половину 

капітальних інвестицій (48,8%) 

здійснено за рахунок власних 

коштів підприємств та організацій. 

Частка інвестицій, 

профінансованих з державного 

бюджету, склала 5,2% від 

загального обсягу, з місцевих 

бюджетів – 7,7%. Частка кредитів 

банків та інших позик становила 

6,9%, коштів інвесторів 

нерезидентів – 0,3%. 

 Найбільші обсяги капі-

тальних інвестицій освоїли 

промислові підприємства – 

2,1 млрд.грн, або 32,9% від 

загального обсягу. Будівельні 

організації і фізичні особи-забу-

довники здійснили 1944,7 

млн.грн капітальних вкладень 

(30,3%). 

На будівництві житла 

використано 2014,3 млн.грн (на 

13,3% менше, ніж у січні–червні 

2019 року). Населенням у 

будівництво індивідуальних 

житлових будинків інвестовано 

31,1% цих коштів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2020

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2020 

– 48,0% 

до січня–
червня 2019  

– 31,5% 

до січня–
червня 2019 
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1016,9 млн.дол.  

експорт товарів 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Експорт товарів підприєм-
ствами області у січні–червні 2020 
року становив 1016,9 млн.дол. 
США, імпорт – 1458,8 млн.дол. 
Відносно січня–червня 2019 року 
експорт скоротився на 2,7%, 
імпорт – зріс на 2,9%. Від’ємне 
сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами склало 441,9 млн.дол. 
США (у січні–червні 2019 року – 
372,3 млн.дол. США).  

У країни ЄС експортовано 
75,4% від обсягу експорту, 
імпортовано з цих країн 58,4% 
від обсягу імпорту.  

Серед товарів, які область 
експортувала у січні–червні 2020 
року, переважали електро-
технічне обладнання (16,2% від 
обсягу експорту області), зернові 
культури (13,2%), меблі (11,7%), 
палива мінеральні, нафта і 
продукти її перегонки (11,2%), 
жири та олії (9,0%), деревина і 
вироби з неї (7,3%). 

Основу імпорту товарів 
становили палива мінеральні, 
нафта і продукти її перегонки 
(10,8% від обсягу імпорту 
області), електротехнічне 
обладнання (9,0%), механічне 
обладнання (8,0%). 

 Основними партнерами 
у зовнішній торгівлі товарами є 
Польща та Німеччина. Ці країни 
забезпечили 36,3% експорту та 
34,7% імпорту області у січні–
червні 2020 року. Частка 
експорту в Угорщину склала 
9,3%.  

У січні–червні 2020 року 
обсяги експорту та імпорту 
послуг становили відповідно 
268,3 млн.дол. США та 37,1 
млн.дол. США. Відносно січня–
червня 2019 року експорт пос-
луг зменшився на 6,7%, імпорт – 
на 6,4%. Позитивне сальдо 
зовнішньої торгівлі послугами 
дорівнювало 231,2 млн.дол. 
США. У структурі експорту 
послуг домінували комп’ютерні 
послуги (44,5% від загального 
обсягу експорту) та послуги з 
переробки давальницької 
сировини (36,5%). Основу 
імпорту становили послуги 
автомобільного транспорту 
(21,5% від імпорту), 
фінансового посередництва 
(13,8%), послуги під час ділових 
подорожей (11,4%), комп’ю-
терні послуги (10,6%). 

 

 
 

 

36,7 млрд.грн 

оборот роздрібної 
торгівлі 
 

 

Оборот роздрібної 

торгівлі у січні–липні 2020 року 

становив 36686,1 млн.грн і 

скоротився відносно січня–

липня 2019 року на 0,6%.  

  

 Обсяг роздрібного това-

рообороту підприємств, основ-

ним видом діяльності яких є 

роздрібна торгівля, склав 

27763,4 млн.грн (75,7% від 

загального обсягу обороту 

роздрібної торгівлі), що на 0,4% 

більше відносно січня–липня 

2019 року. 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2020

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2020

– 0,6% 

до січня–липня 
2019 

– 2,7% 

до січня–
червня 2019  
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Зміна обсягів 
перевезень  
до січня–липня 2019  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

У січні–липні 2020 року 

усіма видами вантажного 

транспорту перевезено 

(відправлено) 8155,2 тис.т 

вантажів, що на 15,4% менше 

від обсягу січня–липня 2019 

року.  

Обсяги перевезення 

вантажів автомобільним транс-

портом зменшились на 19,6%, 

тоді як залізничним 

транспортом – збільшились на 

4,4%. 

 Усіма видами пасажирсь-

кого транспорту перевезено 

(відправлено) 73,7 млн. 

пасажирів, що на 45,2% менше 

від обсягу січня–липня 2019 року.  

Перевезення пасажирів 

залізничним транспортом 

скоротились на 61,9%, 

автомобільним – на 50,2%, 

трамваями – на 46,8%, 

тролейбусами – на 19,3%. 
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Індекс споживчих цін у 
липні 2020 року відносно 
червня у Львівській області 
становив 99,5%, в Україні – 
99,4%. За сім місяців 2020 року 
(липень 2020 року до грудня 
2019 року) ціни у Львівській 
області зросли на 1,3%, в Украї-
ні – на 1,4%. 

Ціни на продукти 
харчування та безалкогольні 
напої в області у липні 2020 року 
порівняно із червнем знизились 
на 1,1%.  

Найсуттєвіше подешев-
шали яйця (на 15,1%) та овочі (на 
11,7%). Ціни на пшоно, рис, 
крупи ячні, олію соняшникову, 
маргарин, фрукти знизилися на 
4,4–1,1%. 

Водночас на 1,9–1,0% 
подорожчала         риба         жива,  

 охолоджена, вироби з м’яса 
варено-копчені,       м’ясо       птиці, 
кондитерські вироби з борошна, 
молочні суміші для дитячого 
харчування. 

Ціни на алкогольні напої 
та тютюнові вироби підви-
щились на 0,5%, у тому числі на 
алкогольні напої – на 0,9%, 
тютюнові вироби – на 0,1%. 

Знизились ціни на взуття 
(на 6,5%) та одяг (на 2,0%). 

Зростання цін у житлово-
комунальній сфері на 1,7% 
відбулося за рахунок 
збільшення тарифів на газ 
природний на 7,7%. 

У сфері транспорту на 
1,7% подорожчали послуги 
автостоянок. На 1,4% 
підвищилися ціни на паливо та 
мастила, автомобілі. 
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