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Упродовж 2019 року в економіку 

Львівщини залучено 204,8 млн.дол. США 

прямих іноземних інвестицій (акціонерного 

капіталу), що на 67,3% більше, ніж у 2018 році. 

 

Вкладення в економіку області у 2019 році здійснили інвестори з 22 країн світу. 
Більше половини інвестицій надійшло від партнерів з Кіпру (114,4 млн.дол. США). 
Суттєвими були надходження від партнерів з Польщі (73,0 млн.дол. США) та Данії 
(3,6 млн.дол. США). 

 

Надходження прямих іноземних інвестицій  
(млн.дол. США) 

 

З обсягу прямих іноземних інвестицій, які надійшли у 2019 році, у промисловість 
спрямовано 84,0 млн.дол. США (41,0% від загальнообласного обсягу надходжень), 
фінансову та страхову діяльність – 70,9 млн.дол. США (34,6%), транспорт, складське 
господарство, поштову та кур’єрську діяльність – 34,8 млн.дол. США (17,0%). 

 

 Обсяг прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу), внесених у Львівщину з 

початку інвестування, на 31 грудня 2019 року 

становив 1116,3 млн.дол. США. 

 

У розрахунку на одного мешканця області припало 447 дол. США прямих 
іноземних інвестицій. 

  
Примітка. Дані про прямі інвестиції сформовано на підставі інформації юридичних осіб-резидентів та представництв 
іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні, наданої у звіті за формою № 10-зез (квартальна) "Звіт про прямі 
іноземні інвестиції", з урахуванням адміністративної інформації Національного банку України щодо ринкової вартості 
прямих інвестицій (акцій, майна тощо) підприємств та установ та 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). 
 

Дані на 31.12.2019 є попередніми. 
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Прямі іноземні інвестиції у Львівській області  
у 2019 році 

 

 

На промислових підприємствах на 31 грудня 2019 року акумульовано більше 
половини (53,1%) загального обсягу іноземного капіталу області (592,3 млн.дол. США 
іноземного капіталу).  

Зокрема, у підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів залучено 148,0 млн.дол. США, з виготовлення виробів з деревини, виробництва 
паперу та поліграфічної діяльності – 112,0 млн.дол. США, у машинобудування, крім 
ремонту і монтажу машин і устаткування, – 108,8 млн.дол. США. 

 
Структура іноземних інвестицій за видами економічної діяльності, % 

 
 

Станом на 31 грудня 2019 року з країн ЄС внесено 942,2 млн.дол. США інвестицій 

(84,4% від загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 174,1 млн.дол. 

США (15,6%). 

Лідерами в інвестуванні підприємств Львівщини є партнери з Кіпру (308,2 

млн.дол. США), Польщі (210,2 млн.дол. США), Німеччини (102,3  млн.дол. США), 

Нідерландів (96,0 млн.дол. США), Швейцарії (77,1 млн.дол. США), Данії (74,7 млн.дол. 

США) та Австрії (62,6 млн.дол. США). На ці країни припало 83,4% від загальнообласного 

обсягу прямих іноземних інвестицій.  

У 2019 році нерезиденти вилучили з економіки області 17,7 млн.дол. США свого 

капіталу. Утрати іноземного капіталу становили 5,3 млн.дол. США. За рахунок коливання 

валютних курсів у 2019 року обсяг іноземного акціонерного капіталу в області зріс на 

16,3  млн.дол. США.  

У цілому, з урахуванням переоцінки, утрат, курсової різниці у 2019 році в 

економіці області відбулося збільшення сукупного обсягу іноземного акціонерного 

капіталу на 168,5 млн.дол. США, або на 17,8% відносно початку року. 

Обсяг інвестицій (акціонерного капіталу) з Львівської області в економіку країн 

світу на 31 грудня 2019 року становив 8,8 млн.дол. США. 
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Прямі іноземні інвестиції у Львівській області  
у 2019 році 

 

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) у Львівську область 
за видами економічної діяльності 

 

 Обсяги інвестицій на 

01.01.2019 31.12.2019 

тис.дол. 
США 

у % до 
підсумку 

тис.дол. 
США 

у % до 
підсумку 

Усього 947842,8 100,0 1116317,5 100,0 
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 31766,2 3,3 36400,8 3,3 

Промисловість 505783,2 53,4 592289,0 53,1 
добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 32398,2 3,4 34164,1 3,1 

переробна промисловість 409222,7 43,2 483335,4 43,3 
постачання електроенергії, газу, пари 
та кондиційованого повітря  60316,8 6,4 70493,6 6,3 
водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 3845,5 0,4 4295,9 0,4 

Будівництво 19284,3 2,0 22925,3 2,1  
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 36590,9 3,9 31151,9 2,8 
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 80881,8 8,5 106388,6 9,5 
Тимчасове розміщування й організація 
харчування 13370,9 1,4 14135,5 1,3 

Інформація та телекомунікації 4872,2 0,5 4767,8 0,4 

Фінансова та страхова діяльність 105990,5 11,2 151010,1 13,5 

Операції з нерухомим майном 95319,5 10,1 99249,7 8,9 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 36264,3 3,8 38706,8 3,5 
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 3416,1 0,4 3647,8 0,3 
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування к к к к 

Освіта к к к к 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 5477,8 0,6 5714,7 0,5 
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 8745,7 0,9 9844,6 0,9 

Надання інших видів послуг 54,3 0,0 60,8 0,0 

 
 
 
_____________ 
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну 
статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації. 
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Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу у Львівську область 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Обсяги інвестицій на 

01.01.2019 31.12.2019 

тис.дол. США у % до підсумку тис.дол. США у % до підсумку 

Львівська область 947842,8 100,0 1116317,5 100,0 

Кіпр  188938,2 19,9 308244,6 27,6 

Польща  166520,3 17,6 210245,8 18,8 

Німеччина  104937,0 11,1 102347,9 9,2 

Нідерланди  86467,7 9,1 96020,9 8,6 

Швейцарія  74920,3 7,9 77127,4 6,9 

Данія              72671,8 7,7 74662,0 6,7 

Австрія  63340,6 6,7 62593,0 5,6 

Угорщина  23091,2 2,4 22954,8 2,1 

Віргінські Острови (Брит.)  21545,5 2,3 22954,9 2,1 

Велика Британія  23449,4 2,5 15313,4 1,4 

Італія  13256,6 1,4 14352,3 1,3 

Чехія  12666,2 1,3 12515,6 1,1 

Острів Мен 8902,9 0,9 10035,4 0,9 

Азербайджан  7768,5 0,8 8299,1 0,7 

Іспанія  8022,1 0,8 7694,0 0,7 

США  7557,3 0,8 7709,9 0,7 

Інші країни 63787,2 6,8 63246,5 5,6 
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