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Інвестиції  зовнішньоекономічної діяльності у Львові 
 у 2018 році1 

 

За весь період інвестування на 31 грудня 2018 року обсяг прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу), вкладених в економіку міста, становив 388,1 
млн.дол. США, або 42,1% від загального обсягу в області.  

У розрахунку на одного мешканця Львова припало 518,2 дол. США іноземних 
інвестицій, що в 1,4 раза більше від середньообласного значення цього показника. 
Обсяг прямих іноземних інвестицій в обласному центрі порівняно з початком 2018 року 
зменшився на 8,0 млн.дол. США, або на 2,0%.  

На 31 грудня 2018 року лідерами інвестування економіки міста є партнери з 
Польщі – 88,3 млн.дол. США, Нідерландів – 81,4 млн.дол. США, Кіпру – 73,3 млн.дол. 
США,  Швейцарії – 28,7 млн.дол. США, Угорщини – 16,3 млн.дол. США, Австрії – 12,7 
млн.дол. США та Віргінських Островів (Брит.) – 11,6 млн.дол. США. 

 
Структура прямих іноземних інвестицій за країнами 

станом на 31 грудня 2018 року, % 

 
                                                 
Примітка. Дані про прямі інвестиції станом на 1 січня 2015, 2016, 2017, 2018 років та 31 грудня 2018 року 
розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ 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). 
 

1 Дані на 31.12.2018р. є попередніми. 
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З початку інвестування найбільші обсяги капіталу залучено у промисловість 
(45,1% від загального обсягу на 31 грудня 2018 року), фінансову та страхову діяльність 
(19,6%), операції з нерухомим майном (11,4%), професійну, наукову та технічну 
діяльність (8,6%), оптову та роздрібну торгівлю (6,6%). 

Упродовж 2018 року у підприємства Львова від партнерів з 18 країн світу 
залучено 107,9 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій (або 88,1% від 
загальнообласного обсягу надходжень). 

 

Надходження прямих іноземних інвестицій, 
 млн.дол. США 

 
 

Іноземний капітал у 2018 році переважно залучався у фінансову та страхову 
сферу (63,3 млн.дол. США), професійну, наукову та технічну діяльність (26,1 млн.дол. 
США), промисловість (13,0 млн.дол. США), операції з нерухомим майном (4,6 млн.дол. 
США).  
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Географічне охоплення 
Усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і 
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
 

Методологія та визначення 
Пряма інвестиція (акціонерний капітал) – це категорія міжнародної інвестиційної діяльності, яка 
відображає прагнення інституційної одиниці-резидента однієї країни здійснювати контроль або 
істотний вплив на діяльність підприємства, що є резидентом іншої країни. Інвестиція є прямою, якщо 
капітал/право власності нерезидента складає не менше 10% вартості статутного капіталу підприємства-
резидента або нерезидент має не менше 10% голосів в управлінні підприємства-резидента. До прямих 
інвестицій також відносять інвестиції, що отримані на основі концесійних договорів і договорів про 
спільну інвестиційну діяльність. 

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 і установ. Інформація 
про прямі інвестиції використовується НБУ для складання платіжного балансу та міжнародної 
інвестиційної позиції. 

Методологічні положення: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/284/mp_izd.zip. 

Показники щодо обсягів прямих інвестицій розраховуються по Україні в цілому, по країнах світу 
відповідно до Класифікації країн світу (КС - http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_ks_2016.htm), 
країнах ЄС-28, за видами економічної діяльності (на рівні секцій, розділів та груп) відповідно до 
Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД - http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar), 
по регіонах. 

Здійснено ретроспективні розрахунки статистичних даних державного статистичного спостереження 
щодо інвестицій зовнішньоекономічної діяльності в частині обсягів прямих іноземних інвестицій в 
економіці України за 2015–2017 роки (без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 
областях). 

Для забезпечення зіставності показників щодо обсягів прямих іноземних інвестицій попередніх 
періодів із даними за 2018 рік, які формуються з І кварталу 2018 року з урахуванням адміністративної 
інформації Національного банку про прямі інвестиції банків України й включають обсяги їх 
реінвестованих доходів, Держстатом перераховані річні дані за 2015–2017 роки та перераховані й 
уточнені дані станом на 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня 2017 року з урахуванням результатів 
спостереження за 2017 рік. 

Перегляд даних 
Дані на 31.12.2018  є попередніми.  

 
 
 

 
Довідка: тел. (032) 258-59-24, Ярослава Дрібко 
Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua, Тематичний розділ "Інвестиції" 
© Головне управління статистики у Львівській області, 2019 

http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_ks_2016.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/06/theme_06.php?code=06

