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Шановні користувачі статистичної інформації! 

 
Головне управління статистики у Львівській області пропонує до вашої уваги 

Каталог статистичних публікацій на 2022 рік. У каталог публікацій внесено зміни у 
зв’язку з дією Закону України «Про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших 
документів у період дії воєнного стану або стану війни». 

У каталозі представлено тематичні та комплексні публікації – статистичні збірники, 
бюлетені, аналітичні доповіді, які містять багатий статистичний матеріал щодо різних сфер 
економічного та суспільного життя у Львівській області. Публікації підготовлено на основі 
статистичних та адміністративних даних з урахуванням ваших потреб. 

Дані у збірниках наведено в динаміці за декілька років, у бюлетенях 
представлена оперативна інформація за поточний рік, аналітичні доповіді містять 
аналіз розвитку відповідної галузі на основі статистичної інформації. Усі видання 
доповнені графіками, діаграмами та оформлені за допомогою сучасних методів 
візуалізації, що дозволяє краще зрозуміти статистичні показники. 

Каталог містить інформацію про назву публікації, коротку анотацію, дату виходу, 
обсяг, формат (друкована чи електронна версія), наявність у вільному доступі 
на вебсайті (www.lv.ukrstat.gov.ua). Публікації, що не передбачені планом державних 
статистичних спостережень, надаються на платній основі. Вартість публікації буде 
визначена після її підготовки. 

Презентаційні версії підготовлених статистичних публікацій розміщуються 
у рубриці «Нові публікації». Статистичні збірники за попередні роки знаходяться 
у вільному доступі на вебсайті у рубриці «Електронна бібліотека», де ви зможете 
їх завантажити для використання.  

Публікації ви можете замовити за допомогою сервісу «Замовлення публікацій», 
надіслати запит на електронну пошту (ve@lv.ukrstat.gov.ua) або звернутись у відділ 
поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю. 
За консультаціями щодо змісту публікацій, наявності даних, пошуку інформації 
на вебсайті, звертайтесь у відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи.  

Корисним джерелом інформації для вас є також бази даних на вебсайті – 
«СтатБанк Львівської області» та «Транскордонна статистика», рубрики «Гендерна 
статистика», «Статистика для школярів», інтерактивні публікації «Аналітичний огляд» 
та «Львівщина в цифрах».  

Сподіваємося, що наші публікації та інші статистичні продукти стануть для вас  
цікавим джерелом інформації та допоможуть у професійній, науковій та повсякденній 
діяльності.  

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/new_publ_tem.php?ind_page=new_publ
https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/books4_zb.php?ind_page=archive
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/new_publ_order.php?ind_page=order
mailto:ve@lv.ukrstat.gov.ua
http://database.ukrcensus.gov.ua/statbank_lviv/Dialog/statfile.asp?lang=1
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Головне управління статистики у Львівській області  

може надавати додаткові послуги на ваше замовлення: 
 

Проведення статистичних спостережень 

 

o проведення статистичних спостережень, не передбачених Планом державних 

статистичних спостережень; 

o розроблення методологічних та організаційних засад спеціально 

організованих статистичних обстежень на платній основі. 

Аналітична діяльність 
 

o підготовлення статистичних оглядів і довідок за запитами (зокрема надання 

відомостей з ЄДРПОУ); 

o аналіз статистичної інформації, зібраної юридичними і фізичними особами. 

Створення ІТ-продуктів 
 

o створення і ведення баз статистичних даних, забезпечення доступу до них; 

o розроблення, впровадження, програмно-технічних комплексів для збирання, 

опрацювання, зберігання і проведення аналізу статистичних даних; 

o комп'ютерне оброблення статистичних даних та проведення навчання 

користувачів щодо технології їхнього оброблення. 

Наукова діяльність 
 

o проведення конференцій, семінарів і нарад з питань обліку та статистики.  
 

 

Перелік послуг органів державної статистики затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України №1659 від 08.11.2000р. «Положення про проведення 

статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на 

платній основі» із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабміну №820 від 

03.08.2011р. 
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Статистичний щорічник  
Львівської області за 2021 рік 

У збірнику наведено багатий статистичний 

матеріал щодо соціального та економічного становища 

Львівської області у 2021 році та порівняно 

з попередніми роками.  

Статистичні дані, подані у таблицях і графіках, 

дають можливість здійснити всебічний аналіз 

соціально-економічних та демографічних процесів 

області та виявити тенденції, що відбуваються 

у соціальній сфері та економіці.  

Статистичні показники розподілені за видами 

економічної діяльності, видами продукції тощо. 

Щорічник складається з 26 розділів. Перед 

кожним розділом подаються короткі методологічні 

пояснення та визначення окремих статистичних 

показників.  

В окремому розділі для порівняння подаються 

дані за районами області та основні показники 

за регіонами України. 

Назви статистичних таблиць та повний зміст 

видання для зручності іноземних користувачів 

перекладено англійською мовою. 

17.11.2022 

340 стор. 
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Львівська область у цифрах 
Статистичний збірник 

Видання містить широкий спектр статистичних 

показників, які комплексно характеризують соціально-

економічне становище області за 2021 рік порівняно 

з попередніми роками. Інформацію подано у таблицях, 

графіках та діаграмах.  

Для порівняння окремі дані наведено 

за регіонами України.  

Видається українською та англійською мовами. 

Пропонуємо до вашої уваги нову інтерактивну 

публікацію «Львівщина в цифрах» – цікаве 

інформативне видання у сучасному форматі на вебсайті 

головного управління статистики. 

Інформація згрупована за розділами: загальна 

характеристика, люди та суспільство, економіка 

та бізнес, довкілля та природні ресурси. 

Кожний розділ містить короткий аналітичний 

огляд. Статистичні дані подані на графіках, діаграмах 

і картах за допомогою сучасних методів візуалізації. 

За основними індикаторами зроблено ранжування 

регіонів України. 

На дашбордах наведено основні показники 

у динаміці, що дасть змогу оцінити тенденції розвитку 

економічної та соціальної сфер життя Львівщини.  

18.08.2022 

52 стор. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/help/pb_fig2020/main.html
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Потенціал Львівської області в Україні 
Статистичний збірник 

 

Збірник містить дані щодо внеску області 

у загальнодержавні показники соціально-економічного 

становища за 2021 рік порівняно з попередніми роками. 

Наведено основні показники, частку в Україні 

та місце серед регіонів за розділами: населення, ринок 

праці, доходи та умови життя, житло, освіта, довкілля, 

валовий регіональний продукт, споживчі ціни, 

промисловість, сільське та лісове господарство, 

будівництво, капітальні інвестиції, транспорт, внутрішня 

та зовнішня торгівля, діяльність підприємств, наука. 

За окремими показниками наведено ранжування 

регіонів України за 2021 рік. Дані візуалізовано на картах 

та гістограмах. 

22.09.2022 

87 стор. 
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Жінки та чоловіки у Львівській області  
Статистичний збірник 

 

Статистичні показники, наведені у збірнику,  

допоможуть здійснити аналіз гендерної ситуації 

в області щодо народжуваності, тривалості життя, 

захворюваності, рівня освіти, зайнятості та безробіття, 

правопорушень, оплати праці та оцінити можливість 

осіб обох статей брати рівну участь у більшості сфер 

суспільного життя. 

Для порівняння окремі показники подано 

за регіонами України. 

Збірник оформлений за допомогою сучасних 

засобів візуалізації. 

Повний обсяг статистичних даних із розподілом 

за статтю охоплює рубрика «Гендерна статистика» 

на вебсайті головного управління статистики.  

У рубриці наведено характеристику ґендерної 

статистики, аналітичний огляд становища жінок 

та чоловіків у Львівській області, основні засади 

ґендерної рівності, корисні покликання. 

База даних показників ґендерної статистики 

вміщує річні дані у динаміці з розподілом за статтю. 

Статистичні дані візуалізовані за допомогою 

діаграм, карт та інфографіки. 

Для дослідження гендерної проблематики 

у рубриці знаходяться комплексні статистичні 

публікації Держстату та Євростату. 

22.12.2022 

126 стор. 

230 грн 

 

 

 

 

 

https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/help/gender/1.htm
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Соціально-економічне становище                                                             

Львівської області  
Статистичний бюлетень 

 

Щомісячне видання, яке містить оперативну 

статистичну інформацію щодо соціально-економічного 

становища області: населення та міграції, ринку праці та 

оплати праці, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, 

капітальних інвестицій, сільського господарства, 

енергетики, промисловості, будівництва, транспорту, 

ЄДРПОУ, споживчих цін.  

Бюлетень складається з аналітичної доповіді 

і статистичних таблиць. 

щомісячно 

64-104 стор. 

 

 

 

 

 

Львівська область                                                             

серед регіонів України  
Статистичний бюлетень 

 

Бюлетень містить інформацію, що характеризує 

соціальне та економічне становище Львівської області 

порівняно з регіонами держави.  

У розрізі областей України наведені показники 

демографії, зайнятості та безробіття, оплати праці, 

освіти, викидів забруднюючих речовин, валового 

регіонального продукту, цін, сільського та лісового 

господарства, промисловості, будівельної діяльності та 

інвестицій, внутрішньої та зовнішньої торгівлі. За усіма 

основними показниками здійснено ранжування 

регіонів України. 

щоквартально 

45-55 стор. 
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Основні тенденції соціально-

економічного розвитку Львівської 

області у 2021 році 
Аналітична доповідь 

 

У доповіді представлено аналітичний матеріал, 

який дає змогу дослідити тенденції та закономірності 

динаміки основних показників соціальної і економічної 

сфер діяльності області у 2021 році порівняно 

з попередніми роками.  

Аналіз здійснено за темами: населення 

та міграція, ринок праці, доходи населення, споживчі 

ціни, житлово-комунальне господарство, соціальна 

підтримка населення, кримінальні правопорушення, 

суб’єкти ЄДРПОУ, промисловість, сільське 

господарство, інвестиції і будівельна діяльність, 

транспорт, внутрішня та зовнішня торгівля. Основні 

тенденції відображено у таблицях та на графіках. 

Передбачено друк у кольорі. 

Інформація представлена у вигляді інтерактивної 

публікації «Аналітичний огляд» на вебсайті Головного 

управління статистики у Львівській області. Цей формат 

є більш зручним у використанні, легким для 

сприйняття, містить сучасну інтерактивну візуалізацію, 

що дозволить швидше зорієнтуватись та краще 

зрозуміти статистичні показники. 

29.04.2022 

53 стор. 

 

 

 

 

https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/help/report_development%20trend%202020/main.html
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Населення  

Львівської області  
Демографічний щорічник 

 

Демографічний щорічник «Населення Львівської 

області за 2021 рік» містить інформацію про 

чисельність населення та демографічні процеси, які 

відбувались в області у 2021 році та в попередніх роках.  

Збірник сформовано за розділами: 

адміністративно-територіальний устрій, чисельність 

населення, загальні показники відтворення населення, 

народжуваність, смертність, шлюби та їх розірвання, 

міграція, міжрегіональні порівняння. 

Містить інформацію щодо розрахунків 

чисельності наявного і постійного населення за статтю 

та віком, живонароджень, смертей, середньої 

очікуваної тривалості життя, шлюбів, розірвань шлюбів 

та міграції населення. 

Основні показники наведено у розрізі регіонів 

України. 

09.09.2022 

95 стор. 

 

180 грн 
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Ринок праці  

у Львівській області  
Статистичний збірник 

 

У збірнику наведено дані щодо робочої сили, 

зайнятості, безробіття, осіб, які не входять до складу 

робочої сили у віці 15 років і старшому, розмірів 

номінальної та реальної заробітної плати, стану 

її виплати, неповної зайнятості (вимушеної 

та добровільної) та стану укладання колективних 

договорів. 

Інформація наводиться за видами економічної та 

промислової діяльності, за статтю, типом місцевості, 

віковими групами, освітою, окремі дані подано 

за районами Львівської області та регіонами України. 

26.08.2022 

176 стор. 

 

230 грн  
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Домогосподарства                                                             

Львівської області  
Статистичний збірник 

 

У публікації наведено підсумки вибіркового 

обстеження умов життя домогосподарств за 2016–2021 

роки. Збірник містить інформацію щодо життєвого 

рівня населення, складу та типів домогосподарств, 

житлових умов, наявності та використання земельних 

ділянок, характеристики за структурою доходів 

та витрат, а також дані щодо споживання 

продовольчих, непродовольчих товарів та послуг 

залежно від рівня матеріальної забезпеченості 

домогосподарства, наявності в ньому дітей та 

за іншими соціально-економічними ознаками.  

Подано характеристику споживчих, грошових 

і сукупних витрат, грошових доходів та інших джерел 

існування домогосподарств кожної групи. Основні 

показники подано за типом місцевості (міська 

та сільська) та за типами домогосподарств тощо. 

14.12.2022 

86 стор. 

  

180 грн  
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Діяльність суб’єктів  

господарювання Львівської області  
Статистичний збірник 

У збірнику наведено дані, що характеризують 

діяльність суб’єктів господарювання області – 

підприємств-юридичних осіб і фізичних осіб-

підприємців за 2010, 2015, 2019-2021 роки. Подано 

інформацію щодо кількості, зайнятості та обсягів 

реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів 

господарювання.  

Також збірник містить дані про активи, фінансові 

ресурси, фінансові результати, рівень рентабельності 

операційної діяльності підприємств.  

Статистичну інформацію щодо діяльності 

підприємств та фізичних осіб-підприємців наведено 

за видами економічної діяльності та адміністративно-

територіальними одиницями. 

25.11.2022 

110 стор. 

 

180 грн 
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Сільське господарство  

Львівської області  
Статистичний збірник 

У збірнику наведено основні показники, що 

характеризують стан сільського господарства області за 

2021 рік та попередні роки. Надано інформацію щодо 

обсягів виробництва продукції рослинництва 

та тваринництва, посівних площ, кількості сільсько-

господарських тварин у підприємствах та госпо-

дарствах населення, щодо ефективності виробництва 

продукції рослинництва і тваринництва, обсягів 

реалізації та споживання сільськогосподарської 

продукції. 

Проаналізовано ресурси галузі, зокрема кількість 

найманих працівників та середньомісячну номінальну 

заробітну плату, розподіл підприємств за розміром 

сільськогосподарських угідь, фінансові результати 

діяльності, рівень рентабельності та структуру 

собівартості сільськогосподарської продукції, 

капітальні інвестиції у сільське господарство. 

В окремому розділі наведено основні дані про 

діяльність фермерських господарств. 

Для порівняння окремі показники подано 

за регіонами України. 

29.07.2022 

102 стор. 

 

180 грн 
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Промисловість  

Львівської області  
Статистичний збірник 

Збірник містить статистичні дані, які 

характеризують стан та розвиток промисловості області 

за 2021 рік та порівняно з попередніми роками.  

Наведено інформацію щодо кількості 

промислових підприємств, чисельності працівників 

та їхньої середньомісячної заробітної плати, обсягу 

та структури реалізованої промислової продукції, 

індексів промислової продукції, випуску продукції 

в натуральному виразі. 

Подано також дані про обсяг капітальних 

інвестицій у промисловість, інноваційну діяльність 

промислових підприємств, фінансові результати 

підприємств, основні показники діяльності малих 

промислових підприємств.  

В окремих розділах деталізовано інформацію 

за основними видами промислової діяльності.  

В останньому розділі для порівняння наведено 

інформацію за регіонами України. 

29.11.2022 

170 стор. 

 

230 грн  
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Будівництво і капітальні інвестиції                                                        

у Львівській області  
Статистичний збірник 

У збірнику подано інформацію про будівельну 

діяльність та розвиток інвестиційних процесів 

в економіці області у 2021 році та порівняно 

з попередніми роками.  

Наведено статистичні дані про житлове 

будівництво в динаміці, зокрема кількість збудованих 

квартир, їх загальну площу та середній розмір, 

за видами будівель та типом місцевості; показники, що 

характеризують роботу будівельних підприємств: 

обсяги виробленої будівельної продукції, індекси 

будівельної продукції за видами, виробництво 

продукції для будівництва.  

У публікації також подано інформацію щодо 

інвестиційної діяльності підприємств області:  обсяги та 

структуру капітальних інвестицій, їх розподіл за видами 

активів та напрямами, за видами діяльності 

та джерелами фінансування. 

В окремому розділі дані наведено у розрізі 

регіонів України. 

30.06.2022 

75 стор. 

 

180 грн 
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Зовнішня торгівля                                                          

Львівської області  
Статистичний збірник 

У збірнику наведено статистичну інформацію про 

зовнішньоекономічну діяльність підприємств області, 

зокрема щодо обсягів експорту та імпорту товарів 

і послуг за 2021 рік та порівняно з попередніми роками.  

Дані про обсяги та структуру зовнішньої торгівлі 

товарами та послугами подано у розрізі країн світу, 

товарних груп та видів послуг.  

За окремими показниками здійснено 

міжрегіональні порівняння. 

 

30.06.2022 

55 стор. 

 

180 грн  
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Основні тенденції зміни цін  

на споживчому ринку Львівської області  

у 2021 році 
Аналітична доповідь 

Містить інформацію, яка характеризує цінові 

процеси на споживчому ринку Львівської області та 

України у грудні 2021 року порівняно з груднем 2020 

року та у динаміці за останнє десятиріччя.  

Наведено зміни цін на основні споживчі товари та 

послуги порівняно з груднем попереднього року для 

населення області та індекси споживчих цін в Україні. 

Подано вагову структуру щодо споживчих грошових 

витрат домогосподарств, яка використовується для 

розрахунку індексів споживчих цін. Розраховано 

внесок основних груп товарів і послуг у величину 

індексу споживчих цін.  

Динаміку індексів споживчих цін на основні групи 

товарів та послуг візуалізовано на графіках. 

23.02.2022 

9 стор. 
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Календар статистичних публікацій  
Головного управління статистики у Львівській області  

на 2022 рік 
 

Назва Тип 
Дата оприлюднення 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 
  

Багатогалузева статистична інформація 

 

Комплексна статистика 

1 Статистичний щорічник 
Львівської області  

збірник 

       

 

  

17 

 

2 Львівська область у 
цифрах 

збірник 

      

 18 

    

3 Потенціал Львівської 
області в Україні 

збірник 

      

 

 

22 

   

4 Жінки та чоловіки у 
Львівській області 

збірник 

  

 

      

  22 

5 Львівська область 
серед регіонів України 

бюлетень 

  

16 

  

3 

  

5 

  

6 

6 Соціально-економічні 
показники Львівської 
області 

бюлетень  3 4 1 4 2 5 3 2 4 3 2 

7 Соціально-економічне 
становище Львівської 
області 

бюлетень 5 4 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 

8 Про соціально-
економічне становище 
Львівської області 

доповідь 5 4 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 

9 Основні тенденції 
соціально-економічного 
розвитку Львівської 
області у 2021 році 

доповідь 

  

 29 

        

Демографічна та соціальна статистика 

 

Населення та міграція 

1 Населення Львівської 
області – 
демографічний 
щорічник 

збірник                 9       
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Назва Тип 

Дата оприлюднення 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 

Ринок праці 

1 Ринок праці  
у Львівській області 

збірник               26        

 

Доходи та умови життя 

1 Домогосподарства 
Львівської області 

збірник                       14 

Економічна статистика 

 

Діяльність підприємств 

1 Діяльність суб’єктів 
господарювання 
Львівської області 

збірник                     25   

 

Сільське господарство 

1 Сільське господарство 
Львівської області 

збірник             29           

 

Промисловість 

1 Промисловість 
Львівcької області 

збірник                   

 

29   

 

Будівництво 

1 Будівництво і капітальні 
інвестиції у Львівській 
області 

збірник          30             

 

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс 

1 Зовнішня торгівля 
Львівської області 

збірник           30             

 

Ціни 

1 Основні тенденції зміни 
цін на споживчому 
ринку Львівської 
області у 2021 році 

доповідь   23                     
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Головне управління статистики у Львівській області 
 

 

 
 

 

 

   Контактна інформація 

     

  

Реквізити для замовлення 

Р/рахунок: UA878201720313211005201000797 

Код класифікації доходів бюджету: 25010100 

Код ЄДРПОУ: 02361400 

МФО: 820172 

Банк: Державна казначейська служба України 
 

 

 o пр.В.Чорновола, 4, корпус ІІ, кімн. 47, м.Львів, 79019 

 
o  ve@lv.ukrstat.gov.ua 

 

o відділ  публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи,  
      Ольга Перестюк, тел. (032) 258-59-28 

 

o відділ  поширення інформації, комунікацій із користувачами та 
громадськістю, Оксана Голод, тел. (032) 258-59-51, (096) 949 79 87 

 

      Вебсайт,  http://www.lv.ukrstat.gov.ua  
     
    Рубрика «Замовлення публікацій» 

      

 Стежте за нами у соціальних мережах  
 

Facebook 
   

 
Twitter 

 

Приєднуйтесь до вайбер-спільноти «Львівстат користувачам»   

 Підпишіться на щотижневу розсилку статінформації 

mailto:ve@lv.ukrstat.gov.ua
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/publ/new_publ_order.php?ind_page=order
http://www.facebook.com/lvivstatisticoffice
https://twitter.com/LvivUkrstat/
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/sr/announce_user.php?id_news=12941
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/subscribers/singupfree.php?ind_page=req
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Відповідальна за випуск Ольга Перестюк 
 

Комп’ютерний дизайн та верстка Юлія Курман 
 

Дизайн обкладинки Марія Троцька 
 


