Держстат

Головне управління
статистики
у Львівській області

АНАЛІТИЧНА
ДОПОВІДЬ

27.04.2018 № 03/ 6

ПРОМИСЛОВІСТЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2017 РОЦІ
Промисловість – найважливіша галузь економіки області. Вона володіє
найбільшими ресурсами (матеріальними, трудовими, капітальними, фінансовими) і
має значний вплив на розвиток інших галузей та економіки в цілому, відіграє
вирішальну роль у забезпеченні потреб людей у найрізноманітніших виробах.
Промисловість разом з оптовою та роздрібною торгівлею лідирують за вкладом
у валову додану вартість області.
Частка промисловості в економіці області у 2017 році
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ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ
На відміну від 2014-2016 років, коли у області відбувалося зниження обсягів
виробництва, у 2017 році досягнуто приросту (6,0%). Потрібно зауважити, що в області
індекси промислової продукції були вищими, ніж загалом в Україні (за винятком 2010
та 2016 років).
Індекси промислової продукції
(у % до попереднього року)
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Незважаючи на зниження у попередні роки обсяг промислової продукції в
регіоні у 2017 році відносно 2010 року збільшився на 16,9%, в Україні загалом –
зменшився на 17,3%.
Індекси промислової продукції
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Упродовж 2017 року в області відбувалось зростання промислового виробництва:
у I кварталі (відносно аналогічного періоду попереднього року) приріст становив 2,3%, у II
кварталі – 1,2%, у III кварталі – 7,8%, у IV кварталі – 11,7%.
В Україні обсяг промислового виробництва у 2017 році збільшився на 0,4%.
Збільшення обсягів промислового виробництва у 2017 році відносно 2016 року відбулося
у 19 регіонах держави, скорочення – у 6 регіонах. За індексом промислової продукції
Львівщина серед регіонів України посіла 11-е місце.
Приріст обсягу промислової продукції в області забезпечено майже у всіх видах
економічної діяльності :
2017 до
2016, у %
з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів

↑21,8%

текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів

↑12,6%

з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної
діяльності

↑9,0%

з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

↑8,9%
↑6,5%

з виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і
устатковання

↑5,7%

з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції

↑2,5%

металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів,
крім виробництва машин і устатковання

↑2,4%

машинобудування
добувної промисловості та розроблення кар’єрів

↑1,8%
↑1,6%

З початку року зростали обсяги продукції у добувній
промисловості і розробленні кар’єрів (у 2016 році
зниження становило 4,4%). Так у I кварталі 2017 року
(відносно аналогічного періоду торік) обсяг виробництва збільшився на 5,9%, у І півріччі – на
0,8%, у січні – вересні – на 1,1%, за рік – на 1,6%. Довідково: в Україні зниження відносно
2016 року становило 5,7%.
Добувна промисловість і
розроблення кар’єрів

Промисловість Львівської області у 2017 році

4

Індекси обсягу продукції на підприємствах добувної промисловості
і розроблення кар’єрів
(у % до попереднього року)
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Збільшення випуску продукції досягнуто завдяки підприємствам з добування
кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти і інших корисних копалин та розроблення
кар’єрів. На підприємствах з добування природного газу відбулося зниження, яке
триває в галузі з 2012 року.
Випуск продукції підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів
відображено у таблиці:

Вугілля кам’яне, тис.т
Нафта сира, у т.ч. нафта, одержана з мінералів бітумінозних, тис.т
Газ природний, млн.м3
Піски природні, тис.т
Камінь дроблений (щебінь), який використовується як
наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей
(крім гальки, гравію та кремнію), тис.т

2017

2017 до
2016, у %

1055,4

101,5

137,4

102,8

711,6

99,0

2061,9

102,9

100,7

48,0

У 2017 році на область припало 9,1% від загальнодержавного обсягу видобутку
нафти сирої, 3,8% – вугілля, 3,6% – газу природного.
Суттєвий вплив на результати промисловості
області здійснюють підприємствами з виробництва
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів,
оскільки
забезпечують
більше
чверті
від
загальнопромислового обсягу реалізованої продукції (у 2017 році – 27,4%) і 41,2% –
переробної промисловості.
Виробництво харчових
продуктів, напоїв та
тютюнових виробів
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Індекси обсягу продукції на підприємствах з виробництва
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
(у % до попереднього року)
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Другий рік поспіль у галузі зростають обсяги виробництва, причому у 2017 році
темп приросту був більшим порівняно з 2016 роком – 8,9% проти 6,5% (в Україні обсяги
зросли на 2,9%). Зростання обсягів виробництва відбувалося щоквартально, але
найбільше у IV кварталі (на 17,6%).
Серед видів діяльності харчової промисловості збільшення обсягів виробництва
відбулось на підприємствах:
 з виробництва м’яса та м’ясних продуктів (зріс випуск м’яса птиці (на 24,0%);
м’яса свиней свіжого чи охолодженого (на 23,2%); м’яса великої рогатої худоби
замороженого (на 18,6%));
 з перероблення та консервування фруктів і овочів (збільшилось виробництво
соку яблучного; сумішів соків фруктових і овочевих);
 з виробництва олії та тваринних жирів (зросло виготовлення олії соєвої
нерафінованої (на 17,8%); олії соняшникової рафінованої та нерафінованої;
маргарину);
 з виробництва молочних продуктів (збільшився випуск молока рідкого
обробленого (у 1,9 раза); масла вершкового (у 1,7 раза); йогурту та ферментованих
молока та вершків (на 14,8%); сирів сичужних);
 з виробництва продуктів борошномельно-крyп’яної промисловості, крохмалів
та крохмальних продуктів (зросло виробництво борошна пшеничного чи
пшенично-житнього (на 14,7%));
 з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (більше виготовлено
печива солодкого і вафель (на 17,3%), виробів здобних (на 15,1%); тортів (на 5,7%));
 з виробництва готових кормів для тварин (на 3,7% більше виготовлено кормів
готових для тварин, що утримують на фермах);
 з виробництва тютюнових виробів.
На галузі, які наростили обсяги випуску продукції, припало 57,2% від загального
обсягу реалізованої продукції підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв
та тютюнових виробів.
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Разом з тим, як і у 2016 році, не вдалося наростити обсяг продукції
підприємствам з перероблення та консервування риби, ракоподібних та молюсків.
Скоротили виробництво відносно 2016 року підприємства:
 з виробництва інших харчових продуктів (зменшилось виробництво шоколаду
та готових харчових продуктів, що містять какао (на 1,9%); цукру; замінників
кави; цукерок шоколадних, крім цукерок із вмістом алкоголю; дріжджів);
 з виробництва напоїв (зменшилось виробництво горілки з вмістом спирту не
більше 45,4% (на 15,7%); квасу).
Потрібно зауважити, що підприємства з виробництва харчових продуктів
області формують 5,0% від загальнодержавного обсягу реалізованої промислової
продукції галузі. У 2017 році підприємства Львівщини виготовили 36,9% від
загальнодержавного обсягу вод натуральних мінеральних газованих; 22,7% - вафель та
вафельних облаток (уключаючи солоні; крім частково чи повністю покритих
шоколадом або іншими сумішами, що містять какао); 17,6% - свинини свіжої чи
охолодженої; 11,3% - печива солодкого, вафель та вафельних облаток, частково чи
повністю покритих шоколадом або іншими сумішами, що містять какао; 7,0% - йогурту
рідкого та сквашеного молока.
На
підприємствах
текстильного
виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів упродовж 2016-2017
років обсяги виробництва зростали. Так, у I кварталі
2017 року (проти відповідного періоду 2016 року)
обсяг виробництва збільшився на 4,2%, у I півріччі – на 8,7%, у січні–вересні на – 11,7%,
за рік – на 12,6%. В Україні приріст був меншим і становив 7,2%.
Текстильне виробництво,
виробництво одягу,
шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів

Індекси обсягу продукції на підприємствах текстильного виробництва,
виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
(у % до попереднього року)
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Відчутне збільшення обсягу продукції відбулося на підприємствах з виробництва
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (які реалізували 35,4% від обсягу продукції
галузі).
Також зріс обсяг продукції на підприємствах текстильного виробництва (22,7%
від загального обсягу реалізованої продукції галузі); на підприємствах з виробництва
одягу відбулося зменшення обсягу продукції (частка у загальному обсязі реалізації
галузі 41,9%).
Внесок області у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції
цієї галузі у 2017 році становив 14,8%.
Виробництво окремих видів продукції легкої промисловості наведено у таблиці:
Білизна постільна бавовняна (крім трикотажної машинного чи
ручного в’язання), т
Сукні трикотажні машинного або ручного вʼязання, жіночі та дівчачі,
тис.шт
Пальта, півпальта, плащі, накидки, чоловічі та хлопчачі, тис.шт
Жилети, анораки, лижні куртки, куртки вітрозахисні та подібні вироби
(крім піджаків та блейзерів, трикотажних, просочених, з покриттям,
ламінованих або гумованих), чоловічі та хлопчачі, тис.шт
Костюми та комплекти (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі, тис.шт
Піджаки та блейзери (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі, тис.шт
Жакети та блейзери (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт
Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт
Брюки та бриджі вовняні або з волосу тварин тонкого, з тканини з
волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та
професійних), жіночі та дівчачі, тис.шт
Сорочки трикотажні машинного або ручного в’язання, чоловічі та
хлопчачі, тис.шт
Блузки, сорочки та батники трикотажні машинного або ручного
в’язання, жіночі та дівчачі, тис.шт
Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), жіночі та дівчачі,
тис.шт
Футболки, майки й подібні вироби, трикотажні машинного або
ручного вʼязання, тис.шт
Одяг і аксесуари до одягу, трикотажні, включаючи сорочечки,
повзунки, комбінезони, костюми еластичні, верхній одяг, рукавички,
рукавиці й мітенки, для маленьких дітей зростом не більше 86 см,
тис.шт
Костюми купальні та плавки трикотажні машинного або ручного
вʼязання, жіночі та дівчачі, тис.шт
Панчішно-шкарпеткові вироби інші (уключаючи шкарпетки), тис.пар
Взуття призначене для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри
натуральної чоловіче (уключаючи чоботи, півчоботи та черевики;
крім водонепроникного взуття та взуття із захисним металевим
підноском), тис.пар
Взуття призначене для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри
натуральної дитячі (уключаючи чоботи, півчоботи та черевики; крім
водонепроникного взуття та взуття із захисним металевим
підноском), тис.пар

2017
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Торік в області виготовлено значну частину від загальнодержавного випуску
таких видів продукції: 93,9% cорочок трикотажних машинного або ручного в’язання
чоловічих та хлопчачих; 80,7% білизни постільної; 65,6% одягу і аксесуарів до одягу
трикотажних машинного або ручного в'язання для немовлят; 43,7% блузок, сорочок та
батників трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих;
34,2% блузок, сорочок та батників (крім трикотажних), жіночих та дівчачих тощо.
На підприємствах текстильного виробництва та виробництва одягу триває
практика виробництва продукції з давальницької сировини. На давальницьких умовах
виготовлено весь або майже весь обсяг (95–100%) білизни постільної; одягу і аксесуарів
до одягу трикотажних для немовлят; светрів, пуловерів, кардиганів трикотажних;
трикотажу спіднього; костюмів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, брюк,
комбінезонів жіночих та дівчачих; брюк та бриджів чоловічих; костюмів спортивних,
лижних, купальних трикотажних; піджаків та блейзерів чоловічих та хлопчачих тощо.
Упродовж 2017 року Львівська область експортувала товарів легкої
промисловості на 241,0 млн.дол. США, що становило 15,2% від загальнообласного
експорту товарів. Порівняно з 2016 роком експорт товарів збільшився на 19,0% (на 38,5
млн. дол.)
Серед експортованих товарів легкої промисловості переважав текстиль та
текстильні вироби – 170,5 млн. дол. Шкіри, хутра та виробів з них було поставлено на
57,4 млн. дол., взуття – на 11,2 млн. дол.
Збільшення експорту товарів легкої промисловості у 2017 році порівняно з
2016 роком пов’язано, перш за все, із зростанням експорту шкіри (на 15,0 млн. дол.,
або на 45,3%), готових текстильних виробів, крім одягу (на 8,3 млн. дол., або на 28,6%),
одягу текстильного (4,0 млн.дол., або на 6%).
Підприємства з виготовлення виробів з
Виготовлення виробів з
деревини,
виробництва
паперу
та
деревини, виробництво паперу
поліграфічної діяльності здійснюють значний
та поліграфічна діяльність
вплив на результати промисловості загалом,
оскільки забезпечують близько десятої
частини від загальнопромислового обсягу реалізованої продукції і посідають третє
місце за внеском у промисловість області і друге місце – за внеском у переробну
промисловість.
У галузі два роки поспіль тривало збільшення обсягів продукції. За підсумками
2016 року обсяг виробництва зріс на 12,7%. У 2017 році зростання обсягів виробництва
відносно попереднього року тут відбувалося щомісячно, за винятком грудня. У
результаті цього за 2017 рік приріст склав 9,0% (в Україні - 5,8%).
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Індекси обсягу продукції на підприємствах з виготовлення
виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності
(у % до попереднього року)
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Зростанню обсягів продукції сприяло, перш за все, суттєве збільшення
виробництва на підприємствах з виробництва паперу та паперових виробів (частка
яких у загальному обсязі реалізації галузі становила 42,8%). Також зросли обсяги
продукції на підприємствах з оброблення деревини та виготовлення виробів з
деревини (частка – 50,7%). У поліграфічній діяльності, тиражуванні записаної
інформації відбулося зниження обсягів виробництва.
Виробництво окремих видів продукції галузі у натуральному виразі наведено у таблиці:
2017

2017 до
2016, у %

Деревина хвойних порід уздовж розпиляна чи розколота,
розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6 мм, з'єднана
в шип, шліфована чи стругана, тис.м³

69,5

118,2

Деревина з ялини та смереки, тис.м³

25,7

93,5

Деревина (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж розпиляна чи
розколота, розділена на частини чи лущена, завтовшки більше 6
мм (крім брусків, планок та фриз для паркетного або дерев'яного
покриття підлоги, дубових), тис.м³
Шпон, листи для фанери клеєної, деревина інша, уздовж
розпиляна, розділена на частини чи лущена, завтовшки 6 мм і
менше, з’єднана в шип, стругана і шліфована, з деревини
листяних порід (у т. ч. дощечки для олівців, м³

26,7

76,5

6230

104,2

Паркет дерев’яний щитовий для мозаїчних підлог, тис.м²

129,0

102,4

Вікна, двері балконні та їх рами, з деревини, шт

36896

89,2

Двері та їх коробки та пороги, з деревини, шт

103021

159,4

Папір і картон гофровані у рулонах або в аркушах, т

5766

305,6

Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.т

22,5

121,2

Коробки та ящики, складані, з паперу або картону негофрованих,
тис.т

14,7

117,5
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Потрібно зауважити, що частка підприємств області у загальнодержавному
обсязі реалізованої промислової продукції галузі склала 10,4%.
У 2017 році підприємства Львівщини виготовили 17,0% деревини хвойних порід
уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше
6 мм, з'єднаної в шип, шліфованої чи струганої; 11,5% – дверей та їх коробок та порогів,
з деревини; 8,6% – деревини (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж розпиляної чи
розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм (крім брусків,
планок та фриз для паркетного або дерев'яного покриття підлоги, дубових).
Упродовж останніх років на підприємствах
Виробництво основних
з виробництва основних фармацевтичних
фармацевтичних продуктів і
продуктів
і
фармацевтичних
препаратів
фармацевтичних препаратів
зафіксовано найбільші темпи зростання обсягу
промислового виробництва серед основних
галузей промисловості. Так, у 2015 році (відносно попереднього року) приріст становив
15,3%, у 2016 році – 25,8%, у 2017 році – 21,8%. У галузі за три роки обсяг продукції
збільшився в 1,8 раза.
Фармацевтичні підприємства стабільно нарощували обсяг продукції упродовж
2017 року: у I кварталі (до аналогічного періоду попереднього року) темп приросту
становив 26,6%, у II кварталі – 4,7%, у III кварталі – 29,8%, у IV кварталі – 26,9%.
Індекси обсягу продукції на підприємствах з виробництва основних
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
(у % до попереднього року)
125,8
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У натуральному виразі відносно 2016 року більше вироблено препаратів
лікарських, що містять алкалоїди або їх похідні (на 16,9%); препаратів лiкарських, що
мiстять iншi антибіотики, розфасовані для роздрiбного продажу, проте менше
вироблено препаратів лікарських, що містять гормони і не містять антибіотиків.
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Виробництво гумових і
пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної
продукції

Підприємствам з виробництва гумових і
пластмасових
виробів,
іншої
неметалевої
мінеральної продукції належало у 2017 році 8,1% у
загальнопромисловому
обсязі
реалізованої
промислової продукції.

У 2017 році, як і у 2016 році, на підприємствах галузі зростали обсяги
виробництва. Проте темп приросту торік був меншим порівняно з 2016 роком – 2,5%
проти 10,6%. На уповільнення темпів зростання більшою мірою вплинули підприємства
з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції.
Індекси обсягу продукції на підприємствах з виробництва
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
(у % до попереднього року)
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Виробництво окремих видів продукції підприємствами галузі наведено у
таблиці:
2017

2017 до
2016, у %

Труби, трубки та шланги, жорсткі, з полімерів етилену, т

4647

97,6

Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги, з пластмас, тис.шт

91,9

100,1

Вироби будiвельнi з пластмас, т

731

151,6

219,1

108,8

237,5

94,8

57,0

75,5

25,2

84,0

378,2

109,3

163,0

77,0

1516,2

118,0

196,1

98,1

тис.м2

Вироби багатошарові ізолюючі зі скла,
Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з
борошна кам’яного кремнеземистого чи грунтів діатомітових),
тис.м3
Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для
будівництва, тис.т
Гіпсові суміші, що складаються з кальцинованого гіпсу або
сульфату кальцію (уключаючи для використання у будівництві,
обробленні тканин або поверхні паперу, стоматології), тис.т
Плитки, плити, черепиця та вироби подібні з цементу, бетону або
каменю штучного (крім блоків та цегли для будівництва), тис.т
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону
або каменю штучного, тис.т
Розчини бетонні, готові для використання, тис.т
Суміші будівельні сухі (крім розчинів бетонних, готових для
використання), тис.т
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Відчутним був внесок торік підприємств галузі області у загальнодержавний
обсяг реалізації (6,0%). Частка Львівщини у виробництві основних видів продукції галузі
в Україні у 2017 році становила: сумішів будівельних сухих (крім розчинів бетонних,
готових для використання) – 12,6%; цегли невогнетривкої керамічної будівельної –
11,9%; розчинів бетонних готових для використання – 9,3%; виробів багатошарових
ізолюючих і зі скла – 8,7%.
На
підприємствах
металургійного
виробництва, виробництва готових металевих
Металургійне
виробів (крім машин і устатковання) у 2017 році
виробництво, виробництво
готових металевих виробів, відносно попереднього року обсяг продукції
крім машин і устатковання
збільшився на 2,4% (у 2016 році зниження
становило 2,4%). Довідково: в Україні відносно 2017
року у цій галузі виробництво збільшилось лише на 0,2%.
Індекси обсягу продукції на підприємствах металургійного виробництва,
виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання
(у % до попереднього року)
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Зростанню сприяло суттєве збільшення обсягу продукції на підприємствах з
виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання.
У натуральному виразі у 2017 році проти 2016 року збільшилось виробництво
котлів центрального опалення для виробництва гарячої води чи пари низького тиску, з
металів чорних (на 44,1%); конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутиків,
профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію (на 6,6%); блоків дверних
з металів чорних (на 6,1%); резервуарів, цистерн, баків та контейнерів подібних, з
металів чорних або алюмінію (на 2,6%); вікон і коробок засклених з алюмінію.
Другий
рік
поспіль
спостерігається
Машинобудування, крім
зростання обсягів промислової продукції у
ремонту і монтажу машин і
машинобудуванні. Слід зазначити, що з початку
устатковання
2017 року в галузі відбувалося зменшення обсягів
виробництва: у I кварталі (відносно аналогічного періоду 2016 року) – на 3,3%, у II
кварталі – на 11,1%. Cитуація покращилась у IIІ та IV кварталах: зростання проти
Промисловість Львівської області у 2017 році
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відповідного періоду 2016 року склало 15,1% та 7,4% відповідно, а за 2017 рік загалом
обсяги зросли на 1,8% (в Україні – відповідно на 7,9%).
Індекси обсягу продукції на підприємствах машинобудування,
крім ремонту і монтажу машин і устатковання
(у % до попереднього року)
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Збільшився випуск продукції на підприємствах з виробництва комп’ютерів,
електронної та оптичної продукції; з виробництва машин і устаковання та з
виробництва

автотранспортних

засобів,

причепів

і

напівпричепів

та

інших

транспортних засобів (частка цих видів діяльності в загальному обсязі реалізованої
продукції машинобудування становила 88,3%).
У натуральному виразі зросло виробництво комплектів ізольованих проводів
для свічок запалювання для двигунів (на 9,4%); інструментів та приладів для
вимірювання або виявлення іонізуючих випромінювань; аерометрів, термометрів,
барометрів, гігрометрів та психометрів; електрокардіографів; електродвигунів
універсальних потужністю більш як 37,5 Вт; приладів електромеханічних побутових з
вмонтованим електродвигуном; апаратури електричної для комутації або захисту
електричних схем, на напругу більше 1000В; ваг платформенних; засобів
автотранспортних для перевезення 10 і більше осіб; сидінь для автотранспорних
засобів; вагонів вантажних та вагонів-платформ, залізничних або трамвайних
несамохідних тощо.
Водночас на підприємствах з виробництва електричного устатковання (частка
яких у машинобудуванні – 11,7%) відбулося скорочення обсягів виробництва.
Зменшилось виробництво панелей комутаційних та інших комплектів
електричної апаратури для комутації або захисту на напругу не більше 1000В (у 4 рази);
люстр та інших світильників електричних стельових та настінних крім тих, які
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використовуються для освітлення відкритих майданчиків або доріг

(5,0%); ламп

електричних; елементів нагрівальних електричних тощо.
Виробництво окремих видів продукції машинобудування наведено у таблиці:
Прилади та інструменти метеорологічні, гідрологічні, геофізичні
(крім компасів), електронні, тис.шт
Прилади для вимірювання електричних величин та іонізуючого
випромінювання, шт
Інструменти й апаратура для вимірювання або контролю
електричних величин, шт
Люстри та інші світильники електричні стельові та настінні крім тих,
які використовуються для освітлення відкритих майданчиків або
доріг , тис.шт
Панелі комутаційні та інші комплекти електричної апаратури для
комутації або захисту, на напругу не більше 1000 В, шт
Вантажопідіймачі та конвеєри пневматичні та іншої безперервної дії,
для вантажів і матеріалів, шт
Верстати розколювальні, лущильні або дробарки для оброблення
дерева, корка, кості, ебоніту, пластмас твердих і подібних твердих
матеріалів, шт
Комплекти ізольованих проводів для свічок запалювання для
двигунів та комплекти проводів інших, для засобів транспортних,
тис.т

2017

2017 до
2016, у %

40,6

60,8

8724

116,3

355

61,2

45,3

95,0

554

25,4

100

68,0

251

98,0

59,5

109,4

На підприємствах з виробництва меблів,
іншої продукції, ремонту і монтажу машин і
устатковання у 2017 році вдалося подолати спад
виробництва, який тривав в галузі упродовж двох
попередніх років: обсяг продукції зріс на 5,7%.
Довідково: в Україні відбулося зростання обсягів виробництва на 11,1%.

Виробництво меблів, іншої
продукції, ремонт і монтаж
машин і устатковання

Індекси обсягу продукції на підприємствах з виробництва меблів,
іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання
(у% до попереднього року)
120

111,1
105,7

103,6

110

101,3

97,3
100

90,9

93,0
87,5

90

84,5
Львівська область

80

Україна

70

64,4

60
50

2013

2014

2015

2016

2017

Нарощуванню обсягу продукції сприяло суттєве збільшення виробництва на
підприємствах з виробництва меблів. Більше вироблено меблів для сидіння
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переважно з металевим каркасом (у 2,3 раза); меблів дерев’яних для їдалень та
віталень (у 1,7 раза); меблів кухонних (на 42,4%); меблів дерев’яних для спалень (на
37,1%); меблів для сидіння з дерев’яним каркасом м’яких (на 28,4%); меблів для офісів
дерев’яних (на 18,0%); меблів для сидіння, що трансформуються у ліжка (на 8,5%) тощо.
Проте підприємства з виробництва іншої продукції третій рік поспіль зменшують
обсяги виробництва. Відносно 2016 року зменшилось виробництво ювелірних виробів;
інструментів й приладів, що використовуються у медицині; пристроїв ортопедичних
(уключаючи ортопедичне взуття).
Галузь займає друге місце у промисловості
області за обсягом реалізованої продукції: у 2017
році частка становила 24,7%. У цьому виді
діяльності більше половини (56,7%) припало на
підприємства з виробництва, передачі та розподілення електроенергії.
Постачання електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого повітря

Індекси обсягу продукції на підприємствах з постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря
(у % до попереднього року)
117,1

120

100

103,5 102,5

99,3 98,9

106,5

93,5

91,6 93,4
88,0

Львівська область
Україна

80

60
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На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря останніми роками зростають обсяги виробництва. У 2015 році відносно
попереднього року приріст становив 17,1%, у 2016 році – 3,5%, у 2017 році – 6,5%. За
три роки обсяг продукції у галузі збільшився на 29,1%.
У 2016 році збільшилось виробництво електроенергії (на 13,0%); пари та гарячої
води (на 0,2%).
Неоднозначною була ситуація у 2017 році
на підприємствах з виробництва хімічних речовин
і хімічної продукції. Зростання виробництва у
галузі чергувалося із скороченням. Падіння обсягів відбулося у квітні (найбільше –
33,5%), травні, вересні та грудні. Як наслідок у II кварталі (до відповідного кварталу
попереднього року) обсяги скоротились на 13,9%. У наступних кварталах ситуація дещо
покращилась: у III кварталі підприємства галузі спрацювали на рівні попереднього
Виробництво хімічних
речовин і хімічної продукції
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року, у IV кварталі – наростили обсяги на 6,1%. Загалом за рік відбулося зниження
обсягу промислової продукції на 0,1%. Довідково: в Україні відносно 2016 року
виробництво збільшилось на 18,4%.
Індекси обсягу продукції на підприємствах з виробництва хімічних
речовин і хімічної продукції
(у % до попереднього року)
118,4

120
110
100
90

102,2 101,1
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84,8
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У натуральному виразі у 2017 році проти 2016 року менше вироблено засобів
мийних та засобів для чищення (на 5,3%); фарб і лаків інших, сикативів готових (на
2,5%); фарб та лаків на основі акрилових або вінілових полімерів у водному середовищі
(на 2,4%); водню, аргону, газів інертних, азоту і кисню. Водночас зросло виробництво
діоксиду вуглецю та сполук кисневих неметалів неорганічних інших (на 37,0%); добавок
для цементів, будівельних розчинів і бетонів готових (на 8,5%); фарб друкарських;
спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об; засобів
дезінфікуючих; парфумів та води туалетної.

Р ЕАЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Обсяг реалізованої промислової продукції у Львівській області у 2017 році
становив 81,9 млрд.грн, у тому числі за межі України – 16,2 млрд.грн (19,7% від
загального обсягу).
За обсягом реалізованої промислової продукції Львівщина посіла 8-е місце
серед регіонів України, а її внесок у загальнодержавний обсяг реалізації склав 3,8%.
У структурі реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2017році
найбільшу питому вагу займала переробна промисловість (66,5%), підприємствам з
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря належало 24,7%,
добувній промисловості і розробленню кар’єрів – 7,4%, підприємствам з
водопостачання; каналізації, поводження з відходами – 1,4%.
З видів діяльності переробної промисловості найбільше реалізовано продукції
підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
(22,4 млрд.грн), з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та
поліграфічної діяльності (7,3 млрд.грн), з виробництва гумових і пластмасових виробів,
іншої неметалевої мінеральної продукції (6,6 млрд.грн), машинобудування
(5,9 млрд. грн).
Промисловість Львівської області у 2017 році
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Структура обсягу реалізованої продукції за видами діяльності у 2017 році,%

Інші види діяльності;
8,2%

Добувна промисловість і
розроблення кар'єрів;
7,4%

Постачання електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого повітря;
24,7%

Виробництво харчових
продуктів, напоїв і
тютюнових виробів;
27,4%

Текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших
матеріалів; 3,8%

Машинобудування;
7,2%
Металургійне виробництво,
виробництво готових металевих
виробів, крім машин і
устатковання; 4,3%

Виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної
продукції; 8,1%

Виготовлення виробів з
деревини, виробництво
паперу та поліграфічна
діяльність; 8,9%

За основними групами реалізована продукція промисловості розподілилась
наступним чином: на енергію припало 32,5%, на споживчі товари короткострокового
використання – 31,7%, товари проміжного споживання – 25,0%, інвестиційні товари –
7,9%, споживчі товари тривалого використання – 2,9%.
У 2017 році з розрахунку на одну особу населення в області реалізовано
промислової продукції на 32,3 тис.грн.
В Україні обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу був більшим –
50,7 тис.грн. Серед регіонів за цим показником Львівська область посіла 13-е місце.
Серед міст і районів Львівської області найвищий обсяг реалізованої промислової
продукції на одну особу у місті Моршин (148,7 тис.грн) та Кам’янка-Бузькому районі
(107,7 тис.грн). Більше, ніж у середньому в області, на одну особу населення
реалізовано промислової продукції у місті Львів (52,0 тис.грн), у Радехівському районі
(51,7 тис.грн), місті Новий Розділ (45,5 тис.грн), Яворівському (42,6 тис.грн),
Миколаївському (38,9 тис.грн), Сокальському (36,2 тис.грн), Жидачівському (35,2
тис.грн) та Стрийському (33,8 тис.грн) районах. Найнижчі показники реалізованої
промислової продукції на одну особу у Турківському (0,3 тис.грн) та Мостиському (0,6
тис.грн) районах.
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І НВЕСТУВАННЯ
Промислові підприємства області у 2017 році
освоїли 8090,0 млн.грн капітальних інвестицій1.
Порівняно з 2016 роком частка інвестицій у
промисловість збільшилась на 2 в.п. і склала 36,2% від загальнообласного обсягу (у
2016 році збільшення відбулося на 6,9 в.п.).

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції у промисловість
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20171

Капітальні інвестиції, млн.грн

1975,8

2384,8

2647,3

3492,7

2749,1

3648,6

6397,1

8090,0

Частка капітальних інвестицій
у промисловість у
загальнообласному обсязі, %

22,4

19,7

23,7

36,6

28,8

27,3

34,2

36,2

Торік 66,4% капітальних інвестицій промислових підприємств було спрямовано
на придбання та створення нових активів. На поліпшення, вдосконалення,
реконструкцію уже існуючих основних засобів витрачено 22,2% усіх інвестицій. На
капітальний ремонт своїх активів у промисловості скеровано 484,6 млн.грн, або 6,0%
від обсягу інвестицій у галузь. На придбання активів, які були раніше у використанні,
промислові підприємства у 2017 році витратили 434,5 млн.грн (або 5,4%) капітальних
інвестицій.
Структура капітальних інвестицій за видами економічної
діяльності промисловості у 2017 році
Інші види діяльності;
4,8%

Постачання
електроенергії, газу, пари
та кондиційованого
повітря; 32,0%

Виробництво меблів,
іншої продукції, ремонт і
монтаж машин та
устатковання; 3,3%
Машинобудування;
15,6%

1

За даними квартальної звітності.
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Добувна промисловість
і розроблення кар'єрів;
4,2%
Виробництво харчових
продуктів, напоїв і тютюнових
виробів; 19,7%
Текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри,
виробів з шкіри та інших
матеріалів; 6,3%
Виготовлення виробів з
деревини, виробництво
паперу та поліграфічна
діяльність; 7,9%
Виробництво гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої
мінеральної продукції; 6,2%
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Переважну частину освоєних минулого року інвестицій здійснили підприємства
переробної промисловості (62,0% від промислового обсягу капіталовкладень).
Зокрема, значні обсяги інвестицій освоїли підприємства з виробництва харчових
продуктів, напоїв та тютюнових виробів (1596,7 млн.грн), машинобудування
(1261,2 млн.грн), з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної
діяльності (638,5 млн.грн), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри,
виробів з шкіри (508,7 млн.грн), з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції (498,8 млн.грн).
Порівняно з 2016 роком збільшилися обсяги капітальних вкладень підприємств
добувної промисловості і розроблення кар’єрів і склали 339,3 млн.грн.
Підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря здійснили майже третину від загального обсягу капітальних вкладень
промислових підприємств (2588,3 млн.грн).
Підприємствами,
що
займаються
водопостачанням,
каналізацією,
поводженнями з відходами, у 2017 році вкладено 142,7 млн.грн, або 1,8%
промислового обсягу капітальних інвестицій.
Активне інвестування промисловості
області сприяло завершенню будівництва у
2017 році низки промислових потужностей. Так, на підприємствах харчової
промисловості введено в дію потужності з виробництва 355,6 т сиру сичужного,
плавленого та кисломолочного, 0,5 т хлібобулочних виробів, 105 т печива, 2600 т
кормів готових для тварин, а також з переробки 1825 т молока.
Також у 2017 році завершено будівництво промислових будівель з пошиття
85 тис.шт авточохлів, з виготовлення 21,5 тис.м2 бортових електричних мереж, з
виробництва 12 т металоконструкцій, 10 т фурнітури для жалюзі, жакардової тканини
для матраців на 7700 тис.грн, меблів на 9264 тис.грн, 430 машин для захисту
сільськогосподарських культур, 6000 шт столярних виробів, а також з розпилювання
деревини на 0,85 тис.м2.
У 2017 році в області введено в експлуатацію вітроелектростанцію потужністю
3,5 тис.кВт та дахові сонячні електростанції потужністю 1,7 тис.кВт.
Прийняття в експлуатацію

На противагу зниженню інвестиційної
активності іноземних інвесторів, а також суттєвому
скороченню обсягів надходжень прямих іноземних інвестицій в 2014-2015 роках, два
роки поспіль вкладення прямих іноземних інвестицій у промисловість продовжують
зростати.
Упродовж 2017 року у промислові підприємства залучено 38,6 млн.дол. США
прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що на 34,1% більше у порівнянні
з попереднім роком. У загальнообласному обсязі надходжень питома вага
промисловості становила 62,5% (у 2016 році – 49,1%).
Прямі іноземні інвестиції
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Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у промисловість
Наявність на початок року
частка прямих іноземних інвестицій у
тис.дол. США
промисловість в економіці області, у %

Надходження,
тис.дол. США

2010

23999,5

361365,3

31,9

2011

52686,6

354722,1

29,9

2012

28500,9

385270,5

29,6

2013

50454,2

442342,1

33,6

2014

13053,8

492981,2

35,7

2015

11679,9

435719,8

36,4

2016

28755,0

396511,8

36,0

2017

38563,2

425804,1

38,3

2018

х

505107,4

42,5

________________
Примітка. 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 та установ.

Серед промислових підприємств у 2017 році найбільше іноземних інвестицій
спрямовано у підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря (16,2 млн.дол.США, або 41,9% від обсягу надходжень у промисловість),
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 13,5 млн.дол.США
(35,1%), текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів – 3,0 млн.дол.США (7,8%), підприємства з виготовлення виробів з деревини,
виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 1,5 млн.дол.США (3,8%), а також у
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 1,4 млн.дол.США (3,7%).
Вкладення у промислові підприємства області у 2017 році здійснили партнери з
15 країн світу. Майже половина іноземного капіталу у промисловість торік надійшла
від інвесторів з Кіпру (16,7 млн.дол.США). На партнерів з Німеччини припало 31,4%
інвестицій, вкладених в галузь, з Данії – 7,9%, Польщі– 5,7%, Іспанії – 4,9%.
Разом з тим, упродовж 2017 року нерезиденти вилучили з галузі
1,9 млн.дол.США іноземних інвестицій. Утрати іноземного капіталу у зв’язку з
ліквідацією підприємств становили 0,7 млн.дол.США.
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У цілому з урахуванням переоцінки, утрат, курсової різниці у 2017 році відбулося
збільшення сукупного обсягу іноземного акціонерного капіталу промисловості на
79,3 млн.дол.США, або на 18,6% відносно початку року.
З початку інвестування загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, вкладених
у промислові підприємства області, на 31 грудня 2017 року становив 505,1 млн.дол.
США. Частка промисловості у загальнообласному обсязі іноземних інвестицій за
2017 рік збільшилась на 1,4 в.п. і на кінець року склала 34,8%.
Географічна структура прямих іноземних інвестицій у промисловість
станом на 31.12.2017 року, %
Італія; 2,2%

Інші ; 10,6%
Німеччина; 20,2%

Угорщина; 3,7%

Данія; 7,8%
Кіпр; 16,0%
Нідерланди; 7,9%

Австрія; 8,1%
Швейцарія; 13,8%
Польща; 9,7%

За весь період інвестування найбільш вагомими інвесторами промисловості
області були партнери з Німеччини, від яких станом на 31 грудня 2017 року надійшло
102,1 млн.дол.США (20,2% від обсягу інвестицій у промисловість). Також значні обсяги
інвестицій залучено з Кіпру (80,8 млн.дол.США, або 16,0%), Швейцарії
(69,7 млн.дол.США, або 13,8%), Польщі (49,2 млн.дол.США, або 9,7%), Австрії
(40,8 млн.дол.США, або 8,1%), Нідерландів (39,9 млн.дол.США, або 7,9%) та Данії
(39,5 млн.дол.США, або 7,8%).
За видами промислової діяльності станом на 31 грудня 2017 року найбільші
обсяги іноземного капіталу акумульовані на підприємствах машинобудування, крім
ремонту і монтажу машин і устатковання 22,9% від обсягу інвестицій у промисловість
(115,6 млн.дол.СЩА), з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та
поліграфічної діяльності 21,7% (109,6 млн.дол.США), з виробництва харчових
продуктів, напоїв і тютюнових виробів 14,6% (73,7 млн.дол.США), а також на
підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
11,7% (59,1 млн.дол.США).
Мізерними залишаються обсяги іноземного капіталу, вкладеного у підприємства
з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів та
хімічних речовин і хімічної продукції (0,2% та 0,1% від обсягу інвестицій у промисловість
відповідно).
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Зайнятість та оплата праці
Промисловість є найчисельнішим видом економічної діяльності за кількістю
найманих працівників (24,7% зайнятих економіці області): середньооблікова кількість
штатних працівників1, промислових підприємств області у 2017 році склала 115,3 тис.
осіб, що більше порівняно з 2016 роком на 5,6 тис. осіб (на 5,1%).
Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих у промисловості
(тис. осіб)
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Найбільше збільшення кількості працівників зафіксоване на підприємствах з
виробництва електричного устатковання (на 49,8%), з виготовлення виробів з
деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (на 23,4%), з виробництва
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів (на
20,9%), текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів (на 14,3%).
Загалом найбільш чисельними серед видів економічної діяльності у
промисловості є виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та
інших транспортних засобів – 16,1 тис. осіб (14,0% від загальної кількості у
промисловості), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 15,6
тис. осіб (13,6%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря –
14,1 тис. осіб (12,2%), текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів – 13,5 тис. осіб (11,7%).
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у
промисловості області в 2017 році порівняно з 2016 роком зросла на 33,3% (проти
27,7% у 2016 році порівняно з 2015 роком) і становила 7379 грн, що у 2,3 раза вище
рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). Слід зазначити, що у промисловості
загалом середньомісячна номінальна заробітна плата перевищила загальний рівень в
економіці області на 15,5%. Довідково: у промисловості України середньомісячна
номінальна заробітна у 2017 році становила 7631 грн.
1

Інформація наведена за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб.
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Середньомісячна заробітна плата у промисловості
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
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Упродовж 2017 року заробітна плата у промисловості постійно зростала з
6039 грн у січні до 9354 у грудні.
У 2017 році найвищим був рівень оплати праці на підприємствах з виробництва
основних фармацевтичних продуктів і фармавцевтичних препаратів (в 1,7 раза вище
від загальнопромислового), найнижчим – на підприємствах з водопостачання,
каналізації, поводження з відходами (на 32,9% менше).
Відхилення середньої заробітної плати від загальнопромислового рівня
за видами промислової діяльності у 2017 році (у %)
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Упродовж 2017 року загальна сума заборгованості1 з виплати заробітної плати
у промисловості області зменшилася на 15,8%, або на 11,5 млн.грн і на 1 січня 2018
року становила 61,1 млн.грн (73,8% від загальнообласного боргу). Сума невиплаченої
заробітної плати на початок 2018 року дорівнювала 5,5% фонду оплати праці,
нарахованого за грудень 2017 року (проти 9,4% на цю ж дату у попередньому році).
На економічно активні підприємства припало 9,5% від загальної суми
заборгованості, на підприємства-банкрути2 – 41,4% та на економічно неактивні
підприємства – 49,1%.
Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати у промисловості
(на початок року, млн.грн)
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Порівняно з початком 2017 року сума боргу на економічно активних
підприємствах промисловості області зменшилась на 83,0%.
Серед видів промислової діяльності значна питома вага боргу утримувалась на
підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 40,0%
(2,3 млн.грн), металургійного виробництва – 24,4% (1,4 млн.грн), з водопостачання;
каналізації, поводження з відходами – 13,1% (0,8 млн.грн).
На 1 січня 2018 року кількість працівників економічно активних підприємств, які
несвоєчасно або не у повному обсязі отримали заробітну плату, становила 653 особи, або
0,6% від кількості працівників, зайнятих на підприємствах промисловості. Кожному із
зазначених працівників не виплачено в середньому 8843 грн, що становить 94,5% від
середньої заробітної плати за грудень 2017 року.

______________
1

Дані наведено без урахування найманих працівників малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців.
Суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника
або визнання їх банкрутами
2
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ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств
промисловості у 2017 році становив 1283,1 млн.грн прибутку (за попередніми даними)
проти 719,1 млн.грн прибутку у 2016 році.
Збитковий фінансовий результат
одержали підприємства:
з постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря

млн.грн
–1896,2

водопостачання; каналізація,
поводження з відходами

–92,7

добувної промисловості і
розроблення кар'єрів

–84,9

виробництво електричного
устатковання

–32,3

Прибутковий фінансовий результат
одержали підприємства:
з виробництва харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів
з оброблення деревини та
виготовлення виробів з дерева, паперу
та поліграфічної діяльності
з виробництва гумових та
пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції
з виробництва меблів, іншої продукції,
ремонт і монтаж машин і устатковання
металургійного виробництва,
виробництва готових металевих
виробів, крім машин та устаткування
з виробництва автотранспортних
засобів, причепів і напівпричепів та
інших транспортних засобів
з виробництва основних
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів
текстильного виробництва,
виробництва одягу, шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів
з виробництва комп’ютерів,
електронної та оптичної продукції
продукції з виробництва хімічних
речовин і хімічної продукції
виробництво машин і устатковання не
віднесене до інших угрупувань

млн.грн
1287,3
1038,3

417,6
186,5
125,4

121,4

90,7

59,5
41,8
39,8
31,3

У 2017 році, порівняно з попереднім роком, кількість прибуткових підприємств у
промисловості збільшилася на 1,9%, кількість збиткових зменшилася на 10,1%.
Прибуток прибуткових підприємств зріс на 20,8% і становив 4263,5 млн.грн, сума
отриманих збитків збільшилася на 6,0% і становила 2980,4 млн.грн.
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У 2017 році у промисловості Львівської області відбулись позитивні зміни.
Вперше за останні чотири роки зросли обсяги промислового виробництва.
Зростання обсягів відбулося на підприємствах майже всіх видів економічної
діяльності, за винятком підприємств з виробництва хімічних речовин і хімічної
продукції.
Продовжували зростати обсяги капітальних інвестицій у промисловість.
Порівняно з попереднім роком на третину зросли надходження прямих
іноземних інвестицій.
У 2017 році на промислових підприємствах вперше за вісім років зросла
середньооблікова кількість штатних працівників.
Вищими темпами, ніж у попередньому році, зростала заробітна плата.
Зменшилася загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати (на 15,8%).
Другий рік поспіль фінансовий результат до оподаткування великих та
середніх промислових підприємств був прибутковим, причому прибуток
прибуткових підприємств у 2017 році зріс на 20,8%. Збільшилася кількість
прибуткових підприємств та зменшилася кількість збиткових.
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