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ПРОМИСЛОВІСТЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2018 РОЦІ 
 

Промисловість – найважливіша галузь економіки області. Вона має значний 

вплив на розвиток інших галузей та економіки в цілому, володіє найбільшими 

ресурсами (матеріальними, трудовими, капітальними, фінансовими).  

Внесок промисловості в економіку Львівщини щорічно зростає. Частка 

промисловості у валовій доданій вартості за останні 5 років зросла на 4,8 в.п. і 

становила 22,7%1.  Третина обсягу реалізованої продукції припадає на промисловість, 

тут зайнятий кожен четвертий штатний працівник. Промисловість є найбільш 

привабливою галуззю для інвесторів: 55,7% прямих іноземних інвестицій та 31,4% 

капітальних інвестицій області спрямовано у промислові підприємства. 

 

Частка промисловості в економіці області у 2018 році 

 
 

_______________________ 
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ДИНАМІКА ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА 

 
У промисловості області другий рік спостерігається нарощування обсягів 

продукції: у 2017 році – на 6,0%, у 2018 році – на 2,4%  (тоді як у 2014-2016 роках 

відбувалося зниження обсягів виробництва).  

Потрібно зауважити, що в області індекси промислової продукції були вищими, 

ніж загалом в Україні. 
 

Індекси промислової продукції 
(у % до попереднього року) 
 

 
У 2018 році відносно 2010 року обсяг промислової продукції збільшився на 

19,7%, в Україні загалом – скоротився на 16,0%. 
 

Індекси промислової продукції 
(у % до 2010 року) 
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Промисловість Львівської області у 2018 році  

В Україні обсяг промислового виробництва у 2018 році збільшився на 1,6%. 

Збільшення обсягів промислового виробництва у 2018 році відносно 2017 року відбулося 

у 16 регіонах держави, скорочення – у 9 регіонах (включаючи столицю). За індексом 

промислової продукції Львівщина серед регіонів України посіла 10-е місце. 
 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції1 у Львівській області у 2018 році становив 

100,2 млрд.грн. 

За обсягом реалізованої промислової продукції Львівщина посіла 8-е місце серед 

регіонів України, а її внесок у загальнодержавний обсяг реалізації склав 4,0%. 

У структурі реалізованої промислової продукції за видами діяльності найбільшу 

частку у 2018 році займала переробна промисловість – 68,1%. Підприємствам з 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря належало 21,0%, 

добувній промисловості і розробленню кар’єрів – 9,5%, підприємствам з водопостачання; 

каналізації, поводження з відходами – 1,4%.  

Серед галузей переробної промисловості найвищою була частка підприємств з 

виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 27,8% від загального 

обсягу реалізованої продукції. Частка підприємств з виготовлення виробів з деревини, 

виробництва паперу та поліграфічної діяльності становила 8,9%, машинобудування, крім 

ремонту і монтажу машин і устатковання – 8,5%. 

Структура обсягу реалізованої промислової продукції за видами діяльності 

у 2018 році, % 

 

                                                           
1 За результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової 

статистики промисловості" 

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів; 9,5%

Виробництво харчових 
продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів; 

27,8%

Текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 

матеріалів; 3,6%

Виготовлення виробів з 
деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна 

діяльність; 8,9%

Виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної 
продукції; 7,6%

Металургійне виробництво, 
виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і 
устатковання; 4,8%

Машинобудування; 8,5%

Постачання електроенергії, 
газу, пари та 

кондиційованого повітря; 
21,0%

Інші види діяльності; 
8,3%
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Структура реалізованої промислової продукції проти 2013 року змінилась на 

користь підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів (її частка збільшилась 

на 5,2 в.п.). Натомість скоротилась питома вага продукції переробної промисловості на 4,7 

в.п. та підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 

1,2 в.п.  У переробній промисловості суттєво зменшилась частка реалізованої промислової 

продукції підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 

5,4%. 

У територіальному розрізі  у 2018 році близько половини (45,9%) обсягу 

реалізованої промислової продукції припало на обласний центр та майже четверть 

(23,8%) на 4 райони області: Кам'янка-Бузький (7,1%), Яворівський (6,3%), Пустомитівський 

(6,2%), Сокальський (4,2%).  

У 2018 році з розрахунку на одну особу населення в області реалізовано 

промислової продукції на 39,7 тис.грн.  

В Україні обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу був більшим – 

59,3 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 (213,0 тис.грн) та Кам’янка-Бузькому районі 

(124,6 тис.грн).  

 

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Приріст обсягу промислової продукції в області  у 2018 році порівняно з 2017 роком 

забезпечено у більшості основних видів промислової діяльності:  
 

машинобудування ↑6,5% 

з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів  ↑6,3% 

добувної промисловості та розроблення кар’єрів ↑5,1% 

з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної 
діяльності ↑5,1% 

з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції  ↑3,7% 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  ↑3,6% 

 

Зниження обсягу продукції відбулося у таких видах промислової діяльності: 
 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів 

↓1,4% 

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри 
та інших матеріалів 

↓3,0% 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ↓11,3% 
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 Підприємства добувної промисловості і розроблення 

кар’єрів забезпечують вагомий внесок у 

загальнообласному обсязі реалізованої промислової 

продукції ( у 2018 році – 9,5%). Упродовж шести останніх років обсяг продукції в галузі зростав 

(за винятком 2016 року). Так, у 2017 році приріст становив 1,6%, у 2018 році – 5,1%. Довідково: 

в Україні приріст обсягів продукції добувної промисловості відносно 2017 року 

становив 2,4%. 

 

Індекси обсягу продукції на підприємствах добувної промисловості  
і розроблення кар’єрів 
(у % до попереднього року) 

 

Торік збільшився видобуток усіх паливно-енергетичних ресурсів та інших 
корисних копалин.  

Випуск продукції підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів 

відображено у таблиці: 

 
2018 2018 до 

2017, у % 

Вугілля кам’яне, тис.т 
1150,1 109,0 

Нафта сира, у т.ч. нафта, одержана з мінералів бітумінозних, тис.т 
141,2 102,8 

Газ природний, млн.м3 
800,9 110,7 

Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, полевошпатові (крім 
кременистих та металоносних пісків), тис. т 2237,8 105,9 
Камінь дроблений (щебінь), який використовується як 
наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей 
(крім гальки, гравію та креміня), тис.т  173,6 112,7 

 

У 2018 році на область припало 21,8% від загальнодержавного обсягу видобутку 

пісків будівельних, 8,7% – нафти сирої, 4,0% – газу природного. 
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 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 2018 році – 27,8%) і 40,8% – переробної промисловості. 

Індекси обсягу продукції на підприємствах з виробництва 
 харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 
(у % до попереднього року) 
 

 
Три роки поспіль у галузі зростають обсяги виробництва: у 2016 році – на 6,5%, у 

2017 році – 8,9%, у 2018 році  – на 6,3% (в Україні зниження відносно 2018 року 

становило 1,5%). 

Збільшення обсягів виробництва відбулось майже в усіх видах діяльності 

харчової промисловості:  

 з перероблення та консервування фруктів і овочів (збільшилось виробництво соку 
яблучного (на 9,4%); сумішей соків фруктових та овочевих; джемів, мармеладу, 
пюре, желе, конфітюр, повидла, варення); 

 з виробництва олії та тваринних жирів (зросло виготовлення олії соняшникової 

нерафінованої); 

 з перероблення та консервування риби, ракоподібних та молюсків; 

 з виробництва молочних продуктів (збільшився випуск йогурту, кефіру, сметани 

(на 32,0%); молока та вершків незгущених (на 31,3%)); 

 з виробництва продуктів борошномельно-крyп’яної промисловості, крохмалів та 

крохмальних продуктів (зросло виробництво борошна пшеничного (на 11,4%)); 

 з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (більше вироблено 

виробів здобних (на 13,3%); вафель та вафельних облаток  (крім частково чи 

повністю покритих шоколадом (на 7,8%); печива солодкого, вафель та вафельних 

облаток частково чи повністю покритих шоколадом (на 5,6%)); 

 з виробництва інших харчових продуктів (зросло виробництво цукерок 
шоколадних; шоколаду у брикетах; кави; майонезу)); 

 з виробництва готових кормів для тварин (більше кормів готових для годівлі 
свійської птиці (на 44,8%) та свиней (на 9,8%)); 

 з виробництва напоїв (збільшилось виробництво вод мінеральних негазованих (на 

30,9%) та газованих (на 19,2%);  

 з виробництва тютюнових виробів. 
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Промисловість Львівської області у 2018 році  

На галузі, які наростили обсяги випуску продукції, припало 85,0% від загального 

обсягу реалізованої продукції підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів. 

Скоротили виробництво відносно 2017 року лише підприємства з виробництва 

м’яса та м’ясних продуктів (зменшилось виробництво виробів ковбасних з м’яса            

(на 33,1%); свинини замороженої (на 13,9%); свинини свіжої чи охолодженої - туші, 

напівтуші (на 6,4%); м’яса курей, курчат свіжого чи охолодженого (на 2,4%)). 

Потрібно зауважити, що підприємства з виробництва харчових продуктів області 

формують 5,5% від загальнодержавного обсягу реалізованої промислової продукції 

галузі. У 2018 році підприємства Львівщини виготовили 38,1% від загальнодержавного 

обсягу вод натуральних мінеральних газованих; 24,4% – вафель та вафельних облаток 

(уключаючи солоні; крім частково чи повністю покритих шоколадом або іншими 

сумішами, що містять какао); 18,0% – свинини свіжої чи охолодженої; 11,1% – печива 

солодкого, вафель та вафельних облаток, частково чи повністю покритих шоколадом 

або іншими сумішами, що містять какао; 8,2% – йогурту рідкого та сквашеного молока.  

 

На підприємствах текстильного виробництва, 

виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів у 2018 році відбулося зниження обсягу 

продукції на 3,0% (тоді як у 2016 та 2017 роках обсяг 

виробництва зростав – на 11,4% та на 12,6% 

відповідно). В Україні обсяги знизилися на 3,2%. 
 

Індекси обсягу продукції на підприємствах текстильного виробництва, 

виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
(у % до попереднього року) 

 

Скорочення обсягів продукції спричинено зменшенням виробництва на 

підприємствах з виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів та з 

виробництва одягу. Водночас на підприємствах текстильного виробництва відбулося 

зростання. 
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Виробництво окремих видів продукції легкої промисловості наведено у таблиці: 

 2018 
2018 до 

2017, у % 
Білизна постільна бавовняна (крім трикотажної машинного чи 
ручного в’язання), т 37 98,1 
Білизна постільна трикотажна машинного чи ручного в’язання, т 7626 99,1 
Сукні трикотажні машинного або ручного вʼязання, жіночі та дівчачі, 
тис.шт 999,8 92,0 
Пальта, півпальта, плащі, накидки, чоловічі та хлопчачі, тис.шт 53,4 106,6 
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 56,9 87,1 
Костюми та комплекти (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі, тис.шт 87,8 120,6 
Піджаки та блейзери (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі, тис.шт 60,3 94,5 
Жакети та блейзери (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 114,7 34,1 
Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 281,4 95,7 
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 496,8 182,5 
Блузки, сорочки та батники трикотажні машинного або ручного 
в’язання, жіночі та дівчачі, тис.шт 475,6 80,9 
Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, 
тис.шт 478,9 90,4 
Футболки, майки й подібні вироби, трикотажні машинного або 
ручного вʼязання, тис.шт 3082,1 121,1 
Костюми купальні та плавки трикотажні машинного або ручного 
вʼязання, жіночі та дівчачі, тис.шт 237,0 108,7 
Панчішно-шкарпеткові вироби інші (уключаючи шкарпетки), тис.пар 10064,9 115,6 
Взуття, призначене для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри 
натуральної чоловіче, тис.пар 128,8 92,9 
Взуття, призначене для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри 
натуральної дитяче, тис.пар 47,9 118,0 

 

Незважаючи на те, що частка підприємств легкої промисловості у 2018 році у 

загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції складає лише 3,6%, їх 

внесок у загальнодержаний обсяг цієї галузі є суттєвим – 15,0 %. 

Торік в області виготовлено значну частину від загальнодержавного випуску 

таких видів продукції: майже весь обсяг білизни постільної трикотажної машинного чи 

ручного в’язання; 76,6% суконь трикотажних машинного або ручного вʼязання, жіночих 

та дівчачих; 65,5% одягу і аксесуарів до одягу трикотажних машинного або ручного 

в'язання для немовлят; 46,5% блузок, сорочок та батників трикотажних машинного або 

ручного в’язання, жіночих та дівчачих; 38,2% блузок, сорочок та батників (крім 

трикотажних), жіночих та дівчачих; 20,8% суконь (крім трикотажних), жіночих та 

дівчачих; 19,1% виробів панчішно-шкарпеткових 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; 
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блузок, сорочок та батників трикотажних, жіночих та дівчачих; футболок, майок 

трикотажних; костюмів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, брюк, комбінезонів 

жіночих та дівчачих; сорочок чоловічих; костюмів спортивних, лижних, купальних 

трикотажних; пальт, півпальт, плащів чоловічих та хлопчачих тощо. 

Упродовж 2018 року Львівська область експортувала товарів легкої 

промисловості на 282,1 млн.дол.США, що становило 14,9% від загальнообласного 

експорту товарів. Порівняно з 2017 роком експорт товарів збільшився на 17,0%                

(на 41,1 млн.дол.США). 

Серед експортованих товарів легкої промисловості переважав текстиль та 

текстильні вироби – 197,8 млн.дол.США. Шкіри, хутра та виробів з них було поставлено 

на 69,1 млн.дол.США, взуття – на 12,2 млн.дол.США. 

Збільшення експорту товарів легкої промисловості у 2018 році порівняно з 2017 

роком пов’язано, перш за все, із зростанням експорту готових текстильних виробів, 

крім одягу (на 11,7 млн.дол.США, або на 31,3%), одягу трикотажного (9,3 млн.дол.США, 

або на 20,0%), одягу текстильного (8,3 млн.дол.США, або на 11,6%), шкур (на 7,4 

млн.дол.США, або на 15,5%).  

 

Підприємства з виготовлення виробів з 

деревини, виробництва паперу та 

поліграфічної діяльності здійснюють значний 

вплив на результати промисловості загалом, 

оскільки посідають четверте місце за внеском у промисловість області (8,9%) і друге 

місце – за внеском у переробну промисловість (13,1%).  

У галузі упродовж 2016–2018 років зростали обсяги виробництва. У 2018 році 

приріст склав 5,1% (в Україні – 2,5%). 

 

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, збільшення виробництва на 

підприємствах з виробництва паперу та паперових виробів (частка яких у загальному 

обсязі реалізації галузі становила 43,9%) та на підприємствах з оброблення деревини 

та виготовлення виробів з деревини (частка – 49,4%).  

Виробництво окремих видів продукції галузі у натуральному виразі наведено у таблиці: 

 2018 
2018 до 

2017, у % 
Деревина із сосни уздовж розпиляна чи розколота, розділена на 
шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 54,7 109,6 
Деревина хвойних порід уздовж розпиляна чи розколота, 
розділена на шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм (крім 
деревини із ялини, смереки та сосни, тис.м3 32,7 80,0 
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 24,2 91,0 
Шпон, листи для фанери клеєної, деревина інша, уздовж 
розпиляна, розділена на шари чи лущена, завтовшки 6 мм і 
менше, з деревини листяних порід, тис.м³ 22,8 116,6 

Вікна, двері балконні та їх рами, з деревини, тис. шт 36,4 98,7 

Двері та їх коробки та пороги, з деревини, тис. шт 97,0 94,1 

Папір і картон гофровані у рулонах або в аркушах, т 6774 117,5 

Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.т 26,5 118,0 
Коробки та ящики, складані, з  паперу або картону негофрованих, 
тис.т 15,1 103,0 

Потрібно зауважити, що частка підприємств області у загальнодержавному 

обсязі реалізованої промислової продукції галузі склала 10,4%.  

У 2018 році підприємства Львівщини виготовили 4,7% від загальнодержавного 

обсягу деревини із сосни уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи 

лущеної, завтовшки більше 6 мм; 11,8% – деревини хвойних порід уздовж розпиляної 

чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм; 10,5% – дверей 

та їх коробок та порогів, з деревини; 7,7% – 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). 

На підприємствах з виробництва хімічних 

речовин і хімічної продукції упродовж 2013–2017 

років обсяг продукції скорочувався (за винятком 

2016 року). У 2018 році ситуація в галузі 

покращилась і обсяг продукції збільшився проти попереднього року на 3,6%. 

Довідково: в Україні відносно 2017 року виробництво зросло на 17,4%. 

 

Виробництво хімічних 
речовин і хімічної продукції 
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Індекси обсягу продукції на підприємствах з виробництва хімічних  
речовин і хімічної продукції 
(у % до попереднього року) 

 

У натуральному виразі у 2018 році проти 2017 року збільшилось виробництво 

спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 80 об. %; парфумів.  

Проте менше виготовлено фарб та лаків інших, диспергованих чи розчинених у 
водному середовищі (у 1,6 раза); діоксиду вуглецю (на 23,5%); добавок для цементів, 
будівельних розчинів і бетонів готових (на 4,8%); засобів дезінфікуючих інших; фарб та 
лаків на основі полiакрилових чи вінілових полімерів, у водному середовищі; води 
туалетної.  

На підприємствах з виробництва основних 
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів у 2013, 2016 та 2017 роках приріст був 
найбільшим серед основних видів промислової 
діяльності (19,9–25,8%). У 2018 році ситуація 
погіршилася і зниження становило 1,4% ( в 

Україні відбулося зростання на 1,1%). 
 

Індекси обсягу продукції на підприємствах з виробництва основних  
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
(у % до попереднього року) 
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У натуральному виразі вироблено менше препаратів лікарських інших, що 
містять змішані чи незмішані продукти, розфасованих для роздрібного продажу, проте 
більше вироблено препаратів лікарських, що містять алкалоїди або їх похідні. 

Підприємствам з виробництва гумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції належало у 2018 році 7,6% у 

загальнопромисловому обсязі реалізованої 

промислової продукції. 

На підприємствах галузі  упродовж 2015–2018 років обсяг продукції зростав. У 

2015 році відносно попереднього року приріст становив 2,2%, у 2016 році – 10,6%, у 

2017 році – 2,5%, у 2018 році – 3,7%. За чотири роки обсяг продукції на  підприємствах 

з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  зріс на 

20,1%. Довідково: в Україні відносно 2017 року відбулося зниження обсягів 

виробництва на 0,5%. 

Індекси обсягу продукції на підприємствах з виробництва  
гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 
(у % до попереднього року) 

 
Виробництво окремих видів продукції підприємствами галузі наведено у 

таблиці: 
 

2018 
2018 до 

2017, у % 

Труби, трубки та шланги, жорсткі, з полімерів етилену, т 5728 123,3 

Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги, з пластмас, тис.шт 106,1 109,7 

Вироби багатошарові ізолюючі зі скла, тис.м2 171,5 78,3 

Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з 

борошна кам’яного кремнеземистого чи грунтів діатомітових), 

тис.м3 253,4 106,7 

Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для 

будівництва, тис.т 39,0 68,3 
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Продовження 

 
2018 

2018 до 
2017, у % 

Гіпсові суміші, що складаються з кальцинованого гіпсу або 

сульфату кальцію (уключаючи для використання у будівництві, 

обробленні тканин або поверхні паперу, стоматології), тис.т 29,1 115,5 

Плитки, плити, черепиця та вироби подібні з цементу, бетону 

або каменю штучного (крім блоків та цегли для будівництва), 

тис.т 395,1 104,5 

Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону 

або каменю штучного, тис.т 196,5 120,3 

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 1507,5 99,4 

Суміші будівельні сухі (крім розчинів бетонних, готових для 

використання), тис.т 218,2 111,3 

 

Відчутним був внесок торік підприємств галузі області у загальнодержавний 

обсяг реалізації (5,7%). Частка Львівщини у виробництві основних видів продукції галузі 

в Україні у 2018 році становила: сумішів будівельних сухих (крім розчинів бетонних, 

готових для використання) – 12,6%; цегли невогнетривкої керамічної будівельної – 

14,2%; розчинів бетонних готових для використання – 9,4%; виробів багатошарових 

ізолюючих і зі скла – 8,0%.  

Підприємства металургійного виробництва, 

виробництва готових металевих виробів (крім 

машин і устатковання) у 2018 році спрацювали на 

рівні попереднього року (тоді як у 2017 році приріст 

становив 2,4%). Довідково: в Україні відносно 2017 

року у цій галузі виробництво збільшилось на 0,6%. 

 

Індекси обсягу продукції на підприємствах металургійного виробництва,  
виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання  
(у % до попереднього року) 
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У натуральному виразі у 2018 році проти 2017 року більше виготовлено грат, 

сіток й огорож з дроту сталевого (на 30,7%); панелей виготовлених з листів залізних або 

сталевих (на 5,4%); конструкцій, виготовлених з листового матеріалу, з металів чорних, 

інших (на 2,6%); прутків, брусків та профілів, з міді та сплавів мідних; дроту з міді 

рафінованої та зі сплавів мідних, з максимальним розміром поперечного перерізу 

більше 6 мм; профілів холоднодеформованих, отриманих з прокату плоского, зі сталі 

нелегованої, з цинковим покриттям. 

 Проте зменшилось виробництво резервуарів для рідин з чорних металів             

(на 41,8%); котлів центрального опалення (на 17,9%); листів профільованих (ребристих) 

холоднодеформованих зі сталі нелегованої (на 3,4%). 

Підприємствам машинобудування 

належить вагома частка у загальнопромисловому 

обсязі реалізації (у 2018 році – 8,5%). Слід 

зазначити, що зростання обсягів виробництва в 

галузі відбувається з 2016 року: у 2016 році – на 

0,5%, у 2017 році – на 1,8%, у 2018 році – на 6,5%. Довідково: в Україні  відносно 2017 

року виробництво збільшилось на 1,6%.  
 

Індекси обсягу продукції на підприємствах машинобудування, 
крім ремонту і монтажу машин та устатковання  
(у % до попереднього року) 
 

 
Збільшився випуск продукції на підприємствах з виробництва комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції; з виробництва електричного устатковання; з 

виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (частка цих видів 

діяльності в загальному обсязі реалізованої продукції машинобудування становила 

55,9%).  

У натуральному виразі зросло виробництво конвеєрів та елеваторів 

безперервної дії (у 3,5 раза); інструментів й апаратури для вимірювання електричних 

величин (у 3,1 раза); трансформаторів потужністю не більше 1 кВ·А; вагонів вантажних 

залізничних або трамвайних, несамохідних тощо. 
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Водночас на підприємствах з виробництва машин і устаковання та інших 

транспортних засобів (частка яких у машинобудуванні – 44,1%) відбулося скорочення 

обсягів виробництва. 

Зменшилось виробництво верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних (у 1,8 раза); обладнання для 

сільського господарства, садівництва та бжільництва; частини машин бурильних чи 

прохідницьких тощо. 

Виробництво окремих видів продукції машинобудування наведено у таблиці: 

 2018 
2018 до 

2017, у % 
Теодоліти й тахеометри (тахометри); прилади та інструменти 
геодезичні, гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, 
метеорологічні або геофізичні інші, тис.шт 59,5 146,5 
Інструменти для вимірювання електричних без записувального 
пристрою, шт 6516 170,0 
Інструменти й апаратура для вимірювання або контролю 
електричних величин, шт 1106 311,5 
Люстри та інші світильники електричні стельові та настінні крім тих, 
які використовуються для освітлення відкритих майданчиків або 
доріг, тис.шт 43,6 96,3 
Коляски інвалідні без двигуна або іншого механізму для 
пересування, шт 3921 206,4 
Конвеєри та елеватори безперервної дії стрічкові для товарів або 
матеріалів, шт 305 346,6 
Верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих 
пластмас і матеріалів твердих подібних, шт 144 54,3 
Комплекти ізольованих проводів для свічок запалювання для 
двигунів та комплекти проводів інших, для засобів транспортних, 
тис.т 61,9 104,0 

 
Другий рік поспіль спостерігається 

зростання обсягів промислової продукції на 

підприємствах з виробництва меблів, іншої 

продукції, ремонту і монтажу машин і 

устатковання. За 2018 рік обсяги зросли на 7,5% ( у 2017 році  – на 5,7%). 
 

Індекси обсягу продукції на підприємствах з виробництва меблів,  
іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання  
(у% до попереднього року)  
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Нарощуванню обсягу продукції сприяло, перш за все, суттєве збільшення 

виробництва на підприємствах з виробництва іншої продукції. Відносно 2017 року 

зросло виробництво ювелірних виробів; меблів медичних хірургічних, ветеринарних та 

їх частин; інструментів й приладів, що використовуються у медицині; пристроїв 

ортопедичних. 

Також зросли обсяги продукції на підприємствах з виробництва меблів. Більше 

вироблено меблів дерев’яних інших (у 1,9 раза); меблів для сидіння переважно з 

металевим каркасом (у 1,6 раза); меблів для сидіння з дерев’яним каркасом м’яких    

(на 28,3%) тощо. 

 
Галузь займає друге місце у промисловості 

області за обсягом реалізованої продукції: у 2018 

році частка становила 21,0%. У цьому виді 

діяльності більше половини (59,1%) припало на 

підприємства з виробництва, передачі та розподілення електроенергії. 
 

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

 
 

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря у 2015–2017 роках досягнутий був приріст обсягу виробництва (на 17,1%, на 

3,5% і на 6,5% відповідно). Проте у 2018 році позитивну тенденцію втримати не вдалося 

і скорочення обсягу продукції відносно попереднього року становило 11,3%. 

Зменшилось виробництво електроенергії (на 10,0%), пари та води гарячої (на 2,0%). 
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ІНВЕСТУВАННЯ  

Промислові підприємства області у 2018 
році освоїли 7730,2 млн.грн капітальних 
інвестицій1. 

Порівняно з 2017 роком частка інвестицій у промисловість зменшилася на 4 в.п. 
і склала 31,4% від загальнообласного обсягу (у 2017 році – збільшилась на 1,2 в.п.). 

 

Капітальні інвестиції у промисловість  
 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 20181 

Капітальні інвестиції, 
млн.грн 1975,8 3492,7 2749,1 3648,6 6367,1 8541,7 7730,2 

Частка капітальних 
інвестицій у промисловість 
у загально-обласному 
обсязі, % 22,4 36,6 28,8 27,3 34,2 35,4 31,4 

  

Торік 65,7% капітальних інвестицій промислових підприємств було спрямовано 
на придбання та створення нових активів. На поліпшення, вдосконалення, 
реконструкцію уже існуючих основних засобів витрачено 23,8% усіх інвестицій. На 
капітальний ремонт своїх активів у промисловості скеровано 604,5 млн.грн, або 7,8% 
від обсягу інвестицій у галузь. На придбання активів, які були раніше у використанні, 
промислові підприємства у 2018 році витратили 205,4 млн.грн (або 2,7%) капітальних 
інвестицій.  

Структура капітальних інвестицій у промисловості за видами економічної  
діяльності у 2018 році 

 

 

                                                           
1 За даними квартальної звітності. 
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Переважну частину освоєних минулого року інвестицій здійснили підприємства 

переробної промисловості (75,3% від промислового обсягу капіталовкладень). Так, 

підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

здійснили майже третину від загального обсягу капітальних вкладень промислових 

підприємств (2468,8 млн.грн). Також значні обсяги інвестицій освоїли підприємства з 

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності (869,5 млн.грн), 

машинобудування (868,2 млн.грн), з виробництва гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції (465,4 млн.грн), текстильного виробництва, 

виробництва одягу, шкіри, виробів з шкіри (461,0 млн.грн). 

Порівняно з 2017 роком частка інвестицій підприємств добувної промисловості 

і розроблення кар’єрів зросла на 2,4 в.п. і склала 6,0%. 

Підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря здійснили 16,6% від загального обсягу капітальних вкладень промислових 

підприємств (1284,6 млн.грн). 

Підприємствами, що займаються водопостачанням, каналізацією, 

поводженнями з відходами, у 2018 році вкладено 163,2 млн.грн, або 2,1% обсягу 

капітальних інвестицій у промисловість області. 

 

З початку інвестування загальний обсяг 

прямих іноземних інвестицій, вкладених у 

промислові підприємства області, на 31 грудня 

2018 року становив 514,1 млн.дол. США. Частка 

промисловості у загальнообласному обсязі іноземних інвестицій за 2018 рік 

збільшилась на 2,2 в.п. і на кінець року склала 55,7%.  
 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) у промисловість  
 

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Прямі іноземні інвестиції 
на початок року, 
млн.дол. США 361,4 442,3 493,0 435,7 396,5 425,8 497,4 514,1 

Частка прямих іноземних 
інвестицій у промисловість 
в економіці області, % 31,9 33,6 35,7 39,7 38,4 51,1 53,5 55,7 

 

________________ 

Примітка. Дані про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-резидентів та 
представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, з урахуванням адміністративної 
інформації НБУ щодо ринкової вартості прямих інвестицій (акцій, майна тощо) підприємств та установ, а 
також, починаючи з 01 січня 2015 року, про прямі інвестиції банків України, які включають обсяги 
реінвестованих доходів (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до 
частки участі прямого інвестора в їх капіталі). 

 

Прямі іноземні інвестиції 
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За весь період інвестування найбільш вагомими інвесторами 
промисловості області були партнери з Німеччини, від яких станом на 31 грудня 2018 
року надійшло 98,6 млн.дол.США. Також значні обсяги інвестицій залучено з Кіпру – 
83,3 млн.дол.США, Швейцарії – 68,7 млн.дол.США, Польщі – 49,8 млн.дол.США, 
Нідерландів – 49,0 млн.дол.США, Данії – 44,8 млн.дол.США та Австрії 37,2 
млн.дол.США.  

Географічна структура прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу)  
у промисловість станом на 31.12.2018 року 

 
 

 

За видами промислової діяльності станом на 31 грудня 2018 року найбільші 

обсяги іноземного капіталу акумульовані на підприємствах з виготовлення виробів з 

деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 112,9 млн.дол.США, 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 111,7 млн.дол.США, 

з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 75,7 млн.дол.США, з 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 59,9 млн.дол.США, 

а також на підприємствах з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів – 43,3 млн.дол.США. 

Структура прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у промисловість 
 за видами економічної діяльності станом на 31.12.2018 року 
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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). 

Упродовж 2018 року у промислові підприємства залучено 23,7 млн.дол. США 

прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що на 38,6% менше у порівнянні 

з попереднім роком. У загальнообласному обсязі надходжень питома вага 

промисловості становила 19,4%, тоді як у 2017 році – 62,5%. 

Надходження прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) у промисловість 
(млн. дол. США) 

 

Вкладення у промислові підприємства області у 2018 році здійснили партнери з 

12 країн світу. Більше третини іноземного капіталу у промисловість торік надійшло від 

інвесторів з Нідерландів (8,6 млн.дол.США). На партнерів з Данії припало 24,7% 

інвестицій, вкладених в галузь, з Австрії – 13,9%, Кіпру – 10,3%, Польщі – 9,5%. 

Разом з тим, упродовж 2018 року нерезиденти вилучили з галузі 188,8 тис.дол.США 

іноземних інвестицій.  

У цілому з урахуванням переоцінки, утрат, курсової різниці у 2018 році відбулося 

збільшення сукупного обсягу іноземного акціонерного капіталу промисловості на     

16,8 млн.дол.США, або на 3,4% відносно початку року. 

 

Зайнятість та оплата праці 
 

Промисловість є найчисельнішим видом економічної діяльності за кількістю 

найманих працівників: середньооблікова кількість штатних працівників1 промислових 

підприємств області у 2018 році становила 114,5 тис. осіб (24,2% зайнятих в економіці 

області), що порівняно з 2017 роком менше на 0,8 тис. осіб (на 0,6%), а відносно 2010 

року  – на 12,5 тис. осіб (на 9,8%). 

 

                                                           
1 Інформація наведена за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб. 
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Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих у промисловості  
(тис. осіб) 

 
Загалом найбільш чисельними серед видів економічної діяльності у 

промисловості є виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів – 15,4 тис. осіб (13,4% від загальної кількості у 

промисловості), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 14,9 

тис. осіб (13,0%), текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри 

та інших матеріалів – 14,6 тис. осіб (12,8%), постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря – 13,6 тис. осіб (11,9%). 

Найбільше зменшення кількості працівників зафіксоване на підприємствах з 

виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (на 30,2%), з виробництва гумових 

і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції (на 17,9%), з 

виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших 

транспортних засобів (на 4,6%), добувної промисловості і розроблення кар`єрів                

(на 4,5%). 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у 

промисловості області в 2018 році порівняно з 2017 роком зросла на 27,7% (проти 

33,3% у 2017 році порівняно з 2016 роком) і становила 9421 грн. Слід зазначити, що у 

промисловості загалом середньомісячна номінальна заробітна плата перевищила 

загальний рівень в економіці області на 17,7%, що у 2,5 раза вище рівня мінімальної 

заробітної плати (3723 грн). Довідково: у промисловості України середньомісячна 

номінальна заробітна у 2018 році становила 9633 грн. 

Середньомісячна заробітна плата  

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн) 
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Упродовж 2018 року заробітна плата у промисловості постійно зростала з 8073 

грн у січні до 10720 грн у грудні. 

У 2018 році найвищим був рівень оплати праці на підприємствах з виробництва 
основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (16034 грн), 
найнижчим – на підприємствах з водопостачання, каналізації, поводження з відходами 
(6485 грн). 
 

Відхилення середньої заробітної плати від загальнопромислового рівня 
за видами промислової діяльності у 2018 році (у %) 
 

 
 
 

1 виробництво основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 

9 текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших матеріалів  

2 добувна промисловість і розроблення кар’єрів 
10 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів 

3 виробництво автотранспортних засобів, причепів і 
напівпричепів та інших транспортних засобів 

11 
металургійне виробництво, виробництво готових 
металевих виробів, крім машин і устатковання 

4 виробництво хімічних речовин і хімічної продукції  
12 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу 
та поліграфічна діяльність 

5 постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря 

13 виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 

6 
виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної 
продукції 

14 виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції  

7 виробництво машин і устатковання, не віднесених до 
інших угруповань 

15 виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 
машин і устатковання 

8 виробництво електричного устатковання 16 водопостачання; каналізація, поводження з відходами 

 

 

Упродовж 2018 року загальна сума заборгованості1 з виплати заробітної плати у 

промисловості області зменшилася на 0,7%, або на 0,4 млн.грн і на 1 січня 2019 року 

становила 60,7 млн.грн (80,4% від загальнообласного боргу). Сума невиплаченої 

заробітної плати на початок 2019 року дорівнювала 4,8% фонду оплати праці, 

нарахованого за грудень 2018 року (проти 5,5% на цю ж дату у попередньому році). 

На економічно активні підприємства припало 23,4% від загальної суми 

заборгованості, на підприємства-банкрути2 – 73,1% та на економічно неактивні 

підприємства – 3,5%.  
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Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати у промисловості  
(на початок року, млн.грн) 

 

Порівняно з початком 2018 року сума боргу на економічно активних 

підприємствах промисловості області збільшилась на 145,6%. 

Серед видів промислової діяльності значна питома вага боргу утримувалась на 

підприємствах з виробництва інших транспортних засобів  – 93,4% (13,2 млн.грн), з 

водопостачання; каналізації, поводження з відходами – 6,1% (0,9 млн.грн). 

На 1 січня 2019 року кількість працівників економічно активних підприємств, які 

несвоєчасно або не у повному обсязі отримали заробітну плату, становила 892 особи, 

або 0,8% від кількості працівників, зайнятих на підприємствах промисловості. Кожному 

із зазначених працівників не виплачено в середньому 15901 грн, що становить 148,3% 

від середньої заробітної плати за грудень 2018 року. 

 

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств 

промисловості у 2018 році становив 62,5 млн.грн збитку (за попередніми даними)  

проти 1371,2 млн.грн прибутку у 2017 році.  

Найбільший прибутковий фінансовий результат одержали підприємства з 

оброблення деревини та виготовлення виробів з дерева, паперу та поліграфічної 

діяльності (1398,9 млн.грн),  з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів (689,9 млн.грн), з виробництва автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів (421,2 млн.грн), з виробництва гумових та 

пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (405,4 млн.грн). 

Збитковий фінансовий результат одержали підприємства з постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (–3670,1 млн.грн), 

водопостачання; каналізації, поводження з відходами (–137,1), добувної 

промисловості і розроблення кар'єрів (–82,0 млн.грн). 

У 2018 році, порівняно з попереднім роком, кількість прибуткових підприємств у 

промисловості збільшилася на 0,8%, кількість збиткових зменшилася на 4,4%. Прибуток 

прибуткових підприємств зріс на 8,6% і становив 4909,1 млн.грн, сума отриманих 

збитків збільшилася на 57,9% і становила 4971,6 млн.грн. 
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Впродовж останніх років забезпечується позитивна динаміка розвитку 

промисловості. 

 У 2018 році, як і 2017 році, спостерігається  приріст виробництва, а 

найбільший – на підприємствах машинобудування, з виробництва харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів, добувної промисловості та розроблення 

кар’єрів, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної 

діяльності.  

Промисловість є найбільш привабливою галуззю для інвесторів. Питома вага 

інвестицій, спрямованих на розвиток промисловості упродовж останніх років є 

найбільшою серед галузей економіки. Щорічно зростає частка промисловості у 

загальнообласному обсязі іноземних інвестицій.  

Заробітна плата у промисловості постійно зростає. Причому  

середньомісячна номінальна заробітна плата у галузі перевищує загальний рівень в 

економіці області. Три роки поспіль скорочується обсяг заборгованості з виплати 

заробітної плати. 

У 2018 році, як і в попередньому, збільшилась кількість  прибуткових 

підприємств та зменшилася кількість збиткових. Однак, фінансовий результат до 

оподаткування промислових підприємств був збитковим.  
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