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Обсяг промислового виробництва у 

Львівській області у 2020 році порівняно з 2019 

роком зріс на 5,4% (у 2019 році зниження 

становило 3,0%). 

 

В Україні обсяг промислового виробництва  

у 2020 році відносно попереднього року 

скоротився на 4,5%. Зменшення обсягів 

промислової продукції відбулося у більшості 

регіонів держави (у столиці та двадцяти областях), 

збільшення – лише у 5 регіонах.  
 

За індексом промислової продукції  у 2020 році Львівщина серед регіонів України 

посіла 1-е місце. 

 

Приріст (зниження) промислової продукції 
(у % до попереднього року) 
 

 
______________ 
Примітка. Інформацію щодо виробництва промислової продукції за видами підготовлено  за результатами 
державного статистичного спостереження "Показники короткотермінової статистики виробництва промислової 
продукції за видами". 
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Відносно 2010 року обсяг промислової продукції в регіоні зріс на 22,4%, тоді як в 

Україні загалом – зменшився на 16,7%. 
 

Індекси промислової продукції 
(у % до 2010 року) 

 

 

Реалізація промислової продукції 

Обсяг реалізованої промислової продукції1 у Львівській області у 2020 році 

становив 111,3 млрд.грн (у 2019 році – 105,3 млрд.грн). 

Внесок Львівської області у загальнодержавний обсяг реалізації склав 4,5%. 

У структурі реалізованої промислової продукції найбільшу частку займала 

переробна промисловість – 73,5%. Підприємствам з постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря належало 18,1%, добувній промисловості і 

розроблення кар’єрів – 6,8%. Найменшу частку займає водопостачання, каналізація, 

поводження з відходами – 1,6%. 

Серед галузей переробної промисловості найвищою була частка підприємств з 

виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 32,7% від загального 

обсягу реалізованої продукції, а також значна частка належала підприємствам 

машинобудування – 8,5%, підприємствам з виробництва гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 8,3% та підприємствам з 

                                                           
1 За даними державного статистичного спостереження «Економічні показники короткострокової статистики 
промисловості»; за уточненими даними. 
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виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 

8,2%.  

Структура реалізованої промислової продукції відносно попереднього року 

змінилась на користь підприємств переробної промисловості (їх частка збільшилась на 

3,1 в.п.). Зокрема, зросла частка продукції підприємств з виробництва харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 3,8 в.п.  

Натомість скоротилась питома вага продукції підприємств добувної 

промисловості і розроблення кар’єрів  – на 2,1 в.п., з постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря – на 1,1 в.п. 

 
Структура обсягу реалізованої промислової продукції у 2020 році 

(у % до підсумку) 

 

 

Добувна 
промисловість і 

розроблення 
кар'єрів (1)

6,8%

Постачання 
електроенергії, 

газу, пари та 
кондиційованого 

повітря (2)
18,1%

Водопостачання; 
каналізація, 

поводження з 
відходами (3)

1,6%

32,7% (5)

8,5% (6)

8,3% (7)

8,2% (8)

4,5% (9)
4,1% (10)
4,0; (11)
3,2;(12)

Переробна 
промисловість (4)

73,5%

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (5)

машинобудування (6)

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (7)

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (8)

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування (9)

металургійне виробництво, виробництво готових металевий виробів (10)

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (11)

інші види діяльності у промисловості (12)
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У середньому на одну особу припало 44,4 тис.грн реалізованої промислової 

продукції (в Україні – 59,4 тис.грн).  

 

Частка обсягу реалізованої промислової продукції окремих видів діяльності області 
в Україні у 2020 році 
(у %) 

 

 

1 
виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 

5 
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної продукції 

2 
текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів  

6 машинобудування 

3 
виготовлення виробів з деревини, виробництво 
паперу та поліграфічна діяльність 

7 
виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж 
машин і устатковання 

4 
виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 

8 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря 

 

Промислове виробництво за видами діяльності 

Приріст обсягу промислової продукції в області 2020 році  порівняно з 2019 роком 

забезпечено у більшості основних видів економічної діяльності: 
 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 13,7% 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 13,5% 

добувна промисловість та розроблення кар'єрів 5,7% 

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

3,6% 

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 3,5% 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 1,0% 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 

0,1% 
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Зменшення обсягів виробництва відбулося у таких видах промислової діяльності: 

 

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

2,3% 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
 

12,3% 

машинобудування 
 

17,4% 

 

Добувна промисловість 
і розроблення кар’єрів 
 

У добувній промисловості упродовж останніх років зростають обсяги виробництва (за 

винятком 2016 року). У 2020 році, приріст становив 5,7%.  У галузі відносно 2015 року обсяг 

продукції збільшився на 13,4%.  В Україні відбулося зниження обсягів виробництва як до 

попереднього року, так і до 2015 року (на 3,0% та на 3,7% відповідно). 

 

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

 

 
Збільшення випуску продукції досягнуто завдяки підприємствам з добування  

кам’яного та бурого вугілля і сирої нафти та природного газу. На підприємствах з 

добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів відбулося зниження 

обсягів виробництва.  
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Випуск продукції підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів 

відображено у таблиці: 

 
2020 

2020  у  %  
до 2019  

Вугілля кам’яне, тис.т 1189,3 134,2 

Нафта сира, у т.ч. нафта, одержана з мінералів бітумінозних, 
тис.т 

174,2 103,8 

Газ природний скраплений або в газоподібному стані, млн.м3 876,3 102,6 

Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, полевошпатові 
(крім кременистих та металоносних пісків), тис. т 

1962,0 89,2 

Інший камінь дроблений, який використовується як 
наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних 
цілей (крім гальки, гравію, кременя, вапняку, доломіту та 
іншого вапнякового каменю), тис. т 

98,1 70,6 

 

У 2020 році на область припало 15,3% від загальнодержавного обсягу видобутку 

пісків будівельних, 10,5% – нафти сирої, 4,4% – газу природного, 4,2% – вугілля 

кам’яного. 

 

Виробництво харчових продуктів,  
напоїв та тютюнових виробів 
 

Суттєвий вплив на результати промисловості області здійснюють підприємства з 

виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, оскільки забезпечують 

майже третину від загальнопромислового обсягу реалізованої продукції (у 2020 році – 

32,7%) і 44,5% – переробної промисловості. 

 

Індекси обсягу продукції на підприємствах з виробництва 
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 
(у % до попереднього року) 
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Слід зазначити, що зростання обсягів виробництва у харчовій промисловості 

відбувається п’ять  років поспіль, що призвело до перевищення рівня 2015 року в 

1,5 раза (в Україні відносно 2015 року зростання становило 15,5%). 

Серед видів діяльності харчової промисловості збільшення обсягів виробництва 

у 2020 році відбулось на підприємствах:  

 з виробництва м’яса та м’ясних продуктів (збільшилось виробництво свинини 

замороженої і (у 2,8 раза); виробів ковбасних з м’яса (на 14,7%)); 

 з перероблення та консервування риби, ракоподібних та молюсків;  

 з перероблення та консервування фруктів і овочів (збільшилось виробництво соку 

томатного; сумішей соків фруктових та овочевих); 

 з виробництва олії та тваринних жирів (збільшилось виробництво олії 

соняшникової і сафлорової рафінованої та нерафінованої); 

 з виробництва молочних продуктів (збільшився випуск сиру свіжого 

неферментованого (на 41,7%); масла вершкового (на 26,9%); молока та вершків 

незгущених (на 21,9%); йогурту, кефіру, сметани (на 3,4%)); 

 з виробництва тютюнових виробів. 

На галузі, які наростили обсяги випуску продукції, припало 55,6% від загального 

обсягу реалізованої продукції підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів. 

Разом з тим скоротили виробництво відносно 2019 року підприємства: 

 з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів (менше вироблено 

тортів (в  1,5 раза); виробів булочних (на 14,0%); виробів здобних (на 13,2%); хліба 

та виробів хлібобулочних  (на 9,3%); печива солодкого, вафель та вафельних 

облаток, частково чи повністю покритих шоколадом або іншими сумішами, що 

містять какао (на 4,7%)); 

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

крохмальних продуктів (зменшилося виробництво борошна пшеничного (на 

9,5%));  

 з виробництва інших харчових продуктів (зменшилося виробництво цукру; 

цукерок шоколадних; кави; cоусів і продуктів для приготування соусів; виробів 

макаронних);  

 з виробництва готових кормів для тварин (менше вироблено кормів готових для 

годівлі свиней (у 1,8 раза));  

 з виробництва напоїв (зменшилось виробництво вод мінеральних газованих 

(на 0,9%); пива). 
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Підприємства харчової промисловості  Львівської області формують 6,4% від 

загальнодержавного обсягу реалізованої промислової продукції галузі. У 2020 році 

підприємства Львівщини виготовили 62,8% від загальнодержавного обсягу вод 

натуральних мінеральних негазованих; 41,3% вод натуральних мінеральних газованих; 

28,2% – вафель та вафельних облаток (уключаючи солоні; крім частково чи повністю 

покритих шоколадом або іншими сумішами, що містять какао); 16,6% – м’ясa курей, 

курчат, свіжого чи охолодженого; 12,1% – печива солодкого, вафель та вафельних 

облаток, частково чи повністю покритих шоколадом або іншими сумішами, що містять 

какао; 18,4% – свинини свіжої чи охолодженої; 9,7% – молока і вершків коагульованих, 

йогурту, кефіру, сметани; тощо.  

 

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

На відміну від 2018-2019 років, коли на підприємствах текстильного 

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

спостерігалось зменшення виробництва  (на 3,0 % та на 10,4% відповідно), у 2020 році 

вдалося досягнути приросту. 

Слід зазначити, що з початку  2020 року в галузі спостерігалися негативні 

тенденції. З березня по червень відносно відповідного місяця торік відбувалось 

падіння обсягів  (найбільше у квітні – 67,4%). Як наслідок у I півріччі (до відповідного 

періоду попереднього року) обсяги скоротились на 19,9%. У II півріччі ситуація істотно 

покращилась. Нарощування обсягів продукції (відносно відповідного місяця 

попереднього року) відбувалося щомісячно (у межах 14,8–45,6%),  і за рік приріст склав 

3,6% (відносно 2015 року – 12,9%).  В Україні відбулося зниження обсягів виробництва 

як до попереднього року, так і до 2015 року (на 6,1% та на 0,7% відповідно). 

 
Індекси обсягу продукції на підприємствах текстильного виробництва, 
виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
(у % до попереднього року)  
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Зростанню обсягів продукції сприяло суттєве збільшення виробрицтва на 

підприємствах з виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. Водночас на 

підприємствах текстильного виробництва та з виробництва одягу відбулося 

скорочення обсягів виробництва. 

Виробництво окремих видів продукції легкої промисловості наведено у таблиці: 

 
2020 

2020 у % 

до 2019  

Білизна постільна трикотажна машинного чи ручного в’язання,т 5576,0 81,2 

Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з 

волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис.шт 151,7 121,5 

Куртки, піджаки та блейзери чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або 

з волокон синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис.шт 403,7 102,8 

Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон 

синтетичних або штучних, виробничі та професійні, тис.шт 614,9 93,9 

Комбінезони з нагрудниками та бретелями чоловічі та хлопчачі з тканини 

бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, виробничі та 

професійні, тис.шт 215,9 106,0 

Сукні трикотажні машинного або ручного вʼязання, жіночі та дівчачі, тис.шт 861,1 96,3 

Пальта, півпальта, плащі, накидки тощо, чоловічі та хлопчачі, тис.шт 13,5 31,9 

Піджаки та блейзери (крім трикотажних), чоловічі та хлопчачі, тис.шт 44,2 123,8 

Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 246,9 64,8 

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 176,7 83,1 

Блузки, сорочки та батники трикотажні машинного або ручного в’язання, 

жіночі та дівчачі, тис.шт 616,9 111,6 

Блузки, сорочки та батники (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 234,4 57,9 

Футболки, майки й подібні вироби, трикотажні машинного або ручного 

вʼязання, тис.шт 3017,9 113,4 

Одяг і аксесуари до одягу трикотажні машинного або ручного вʼязання для 

немовлят (для дітей зростом не більше 86 см), уключаючи сорочечки, 

повзунки, комбінезони, костюми еластичні, рукавички, рукавиці й мітенки, 

верхній одяг, тис.шт 4226,1 127,0 

Костюми купальні та плавки трикотажні машинного або ручного вʼязання, 

жіночі та дівчачі, тис.шт 253,4 76,1 

Взуття, призначене для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри натуральної 

чоловіче, тис. пар 133,7 104,3 

Взуття, призначене для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри натуральної 

дитяче, тис. пар 
69,0 83,8 
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Незважаючи на те, що частка підприємств легкої промисловості у 2020 році у 

загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції становила лише 4,0%, їх 

внесок у загальнодержавний обсяг цієї галузі є суттєвим – 18,5%. 

Торік в області виготовлено значну частину від загальнодержавного випуску 

таких видів продукції: 79,3% – одягу і аксесуарів до одягу трикотажних машинного або 

ручного в'язання для немовлят; 72,5% – суконь трикотажних машинного або ручного 

вʼязання, жіночих та дівчачих; 59,1% – футболок, майок й подібних виробів, 

трикотажних машинного або ручного вʼязання; 53,2% – блузок, сорочок та батників 

трикотажних машинного або ручного в’язання, жіночих та дівчачих; 37,8% – взуття, 

призначеного для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри натуральної чоловічого; 28,7% – 

блузок, сорочок та батників (крім трикотажних), жіночих та дівчачих; 23,0% – суконь 

(крім трикотажних), жіночих та дівчачих тощо. 

Упродовж 2020 року Львівська область експортувала товарів легкої 

промисловості на 276,6 млн. дол. США, що становило 11,9% від загальнообласного 

експорту товарів. Порівняно з 2019 роком експорт товарів легкої промисловості 

збільшився на 1,1%  (на 3,1 млн. дол. США). 

Серед експортованих товарів легкої промисловості переважав текстиль та 

текстильні вироби – 202,5 млн.дол. США. Шкіри, хутра та виробів з них було поставлено 

на 60,9 млн. дол. США, взуття – на 13,1 млн.дол. США. 

Зростання експорту товарів легкої промисловості у 2020 році порівняно з 2019 

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

крім одягу – на 6,3 млн.дол. (на 11,6%) та шкур на 1,9 млн.дол. США (на 4%). Натомість, 

зменшився експорт одягу трикотажного (на 1,7 млн.дол. США, або на 2,2%) та одягу 

текстильного (на 2,2 млн.дол., або на 3,8%).  

 

Виготовлення виробів з деревини,  
виробництво паперу 
та поліграфічна діяльність 

 

Підприємства з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та 

поліграфічної діяльності здійснюють вагомий вплив на результати промисловості 

області, оскільки посідають четверте місце за внеском як у промисловість загалом 

(8,2%), так і у переробну промисловість (11,2%).  

Протягом 2016-2020 років на підприємствах галузі спостерігалось нарощування 

обсягів виробництва (за винятком 2019 року): у 2020 році відносно попереднього року 
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приріст становив 3,5%, а порівняно з 2015 роком – 27,1%.  В Україні відносно 2019 року 

обсяги виробництва знизились на 2,9% (відносно 2015 року – збільшення на 1,1%). 
 

Індекси обсягу продукції на підприємствах з виготовлення  
виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності  
(у % до попереднього року) 

 
 

Нарощуванню обсягу продукції сприяло збільшення виробництва на 

підприємствах з виробництва паперу та паперових виробів та на підприємствах з 

оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини, що мали вагомий внесок у 

галузь.  

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

 
2020 

2020  у  % 
до 2019 

Деревина із сосни уздовж розпиляна чи розколота, розділена на шари 

чи лущена, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 46,3 77,8 

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 15,8 61,7 

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 15,2 100,7 

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 24,0 90,6 

Вікна, двері балконні та їх рами, з деревини, тис.шт 24,2 74,2 

Двері та їх коробки та пороги, з деревини, тис.шт 125,1 88,8 

Папір і картон гофровані у рулонах або в аркушах, т 7340,1 96,4 

Коробки та ящики, з паперу або картону гофрованих, тис.т 26,4 95,9 

Коробки та ящики, складані, з  паперу або картону негофрованих, тис.т 19,5 126,7 
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Частка підприємств області у загальнодержавному обсязі реалізованої 

промислової продукції галузі склала 10,7%.  

У 2020 році підприємства Львівщини виготовили 12,5% від загальнодержавного 

обсягу дверей та їх коробок та порогів, з деревини; 12,3% – шпону, листів для фанери 

клеєної, деревини іншої, уздовж розпиляної, розділеної  на шари чи лущеної, 

завтовшки 6 мм і менше, з деревини листяних порід; 7,4% – деревини хвойних порід 

уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 

мм; 5,3% – 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). 

 

Виробництво хімічних речовин 
і хімічної продукції 
 

Неоднозначно є ситуація на підприємствах з виробництва хімічних речовин і 

хімічної продукції. Упродовж 2016–2020 років в галузі зростання обсягів виробництва 

чергується із скороченням. У 2020 році збільшення обсягів випуску продукції тут 

відбувалося щомісячно (місяць до відповідного місяця торік), за винятком травня. 

У результаті цього за 2020  приріст склав 13,5% (відносно 2015 року – 8,1%). В Україні 

відбулося зростання обсягів виробництва як до попереднього року, так і до 2015 року 

(на 5,1% та на 44,5% відповідно). 

 
Індекси обсягу продукції на підприємствах з виробництва хімічних  
речовин і хімічної продукції 
(у % до попереднього року)  
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У натуральному виразі у 2020 році проти 2019 року більше виготовлено засобів 

дезінфікуючих інших (у 2,7 раза); фарб та лаків інших, диспергованих чи розчинених у 

водному середовищі (у 1,6 раза); добавок для цементів, будівельних розчинів і бетонів 

готових (на 14,3%); спирту етилового неденатурованого із вмістом спирту не менше 

80 об. % (на 4,3%); фарб та лаків на основі полiакрилових чи вінілових полімерів, у 

водному середовищі.  

Проте менше виготовлено діоксиду вуглецю (на 22,3%), води туалетної. 

 

Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 
 

Якщо у 2019 році на підприємствах з виробництва основних фармацевтичних 

продуктів і фармацевтичних препаратів обсяги виробництва зростали, то у 2020 році 

відбулося суттєве зменшення випуску продукції (на 12,3%). Спричинило до падіння 

значне зменшення обсягів виробництва у III кварталі (до відповідного періоду 2019 

року) – на 45,2%. Незважаючи на минулорічне зниження, відносно 2015 року випуск 

продукції в галузі зріс на 42,9%. 

В Україні у 2020 році відбулося зростання обсягів виробництва як до 

попереднього року, так і до 2015 року (на 3,0% та на 16,1% відповідно). 

 

Індекси обсягу продукції на підприємствах з виробництва 
основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів  
(у % до попереднього року) 

 

 
У натуральному виразі менше вироблено препаратів лікарських, що містять 

алкалоїди або їх похідні та препаратів лікарських інших, що містять змішані чи 

незмішані продукти, розфасованих для роздрібного продажу. 
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Виробництво гумових і пластмасових виробів,  
іншої неметалевої мінеральної продукції 
 
 

Підприємствам з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції у 2020 році належало 8,3% 

у загальнопромисловому обсязі реалізованої промислової продукції. 

Останніми роками в галузі зростають обсяги виробництва. Слід зазначити, що у 

I, II та III кварталах 2020 року (відносно аналогічного кварталу торік) тут відбувалося 

зменшення обсягів продукції (на 4,3%, на 4,1% та на 0,1% відповідно). Однак зростання 

обсягів виробництва у IV кварталі на 7,9% дозволило перекрити спад, допущений у 

попередні періоди, і за рік було досягнуто незначного приросту (на 0,1%).  

Зростання обсягів виробництва в галузі  впродовж п’яти років поспіль призвело 

до перевищення рівня 2015 року на 23,3% (в Україні відносно 2015 року зростання 

становило 25,9%). 

 

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: 
 

2020 
2020 у % 
до 2019 

Труби, трубки та шланги, жорсткі, з полімерів етилену, т 7003,0 78,9 

Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги, з пластмас, тис.шт 97,5 113,1 

Вироби багатошарові ізолюючі зі скла, тис.м2 209,7 103,8 

Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна 

кам’яного кремнеземистого чи грунтів діатомітових), тис.м3 
259,0 90,3 

Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для 

будівництва, тис.т 16,9 67,9 

Гіпсові суміші, що складаються з кальцинованого гіпсу або сульфату 

кальцію (уключаючи для використання у будівництві, обробленні 

тканин або поверхні паперу, стоматології), тис.т 
29,0 109,4 

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

каменю штучного (крім блоків та цегли для будівництва), тис.т 
218,1 89,3 

Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або 

каменю штучного, тис.т 
169,4 70,2 

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т 1752,4 95,4 

Суміші будівельні сухі (крім розчинів бетонних, готових для 

використання), тис.т 228,9 90,5 

 
Відчутним був внесок торік підприємств галузі області у загальнодержавний 

обсяг реалізації (5,9%). Частка Львівщини у виробництві основних видів продукції галузі 

в Україні у 2020 році становила: цегли невогнетривкої керамічної будівельної – 18,1%; 

розчинів бетонних готових для використання – 10,6%; виробів багатошарових 

ізолюючих і зі скла – 8,2%; сумішів будівельних сухих (крім розчинів бетонних, готових 

для використання) – 8,0%.  

 

Металургійне виробництво,  
виробництво готових металевих  
виробів, крім машин і устатковання 
 

Другий рік поспіль спостерігається зменшення обсягів виробництва на 

підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, 

крім машин і устатковання. З початку 2020 року у галузі  відбувалось зростання обсягів 

промислового виробництва: за підсумками I кварталу  (відносно аналогічного періоду 

минулого року) приріст становив 8,8%, у I півріччі – 6,5%. Але темпи зростання 

поступово уповільнювалися і у січні-липні зниження становило 0,8%. Ця тенденція 
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збереглася до кінця року, у результаті за рік виробництво промислової продукції 

знизилось на 2,3%, а відносно 2015 року – на 3,6%.  

В Україні відбулося зниження обсягів виробництва як до попереднього року, так 

і до 2015 року (на 8,7% та  на 7,1% відповідно). 

 

Індекси обсягу продукції на підприємствах металургійного виробництва,  
виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання  
(у % до попереднього року) 
 

 
 

Скорочення виробництва порівняно з попереднім роком відбулося як на 

підприємствах металургійного виробництва, так і на підприємствах з виробництва 

готових металевих виробів. 

У натуральному виразі у 2020 році проти 2019 року зменшилось виробництво 

котлів центрального опалення (у 1,6 раза); панелей виготовлених з листів залізних або 

сталевих (на 20,1%); елементів конструктивних залізничних і трамвайних колій; 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. 

Проте більше виготовлено резервуарів, цистерн, баків та подібних ємностей для 

рідин, з металів чорних (у 4,2 раза); конструкцій збірних  будівельних з чавуну чи сталі 

(у 1,6 раза); листів профільованих (ребристих) холоднодеформованих зі сталі 

нелегованої (на 25,2%); конструкцій, виготовлених з листового матеріалу, з металів 

чорних, інших (на 7,6%); грат, сіток й огорож з дроту сталевого; профілів 

холоднодеформованих, отриманих з прокату плоского, зі сталі нелегованої; 

інструментів для буріння скельних порід чи ґрунтів тощо. 
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Машинобудування 
 

Підприємствам машинобудування належить суттєва частка у 

загальнопромисловому обсязі реалізації (у 2020 році – 8,5%). Два роки поспіль на 

підприємствах галузі скорочувався випуск продукції, причому він посилився від 13,5% 

у 2019 році до 17,4% у 2020 році. В результаті відставання від рівня 2015 року становило 

22,2%. В Україні відносно 2019 року обсяги виробництва знизились на 17,6% (відносно 

2015 року – збільшення на 3,0%). 

 

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

 
Спад виробництва у галузі обумовлений зменшенням випуску продукції на 

підприємствах з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції; з 

виробництва машин і устатковання; з виробництва автотранспортних засобів, причепів 

і напівпричепів та інших транспортних засобів, на які припадає левова частка 

загального обсягу реалізованої продукції машинобудування (92,6%).  

Зростання обсягів виробництва відбулося лише на підприємствах з виробництва 

електричного устатковання. 

У натуральному виразі зменшилось виробництво конвеєрів та елеваторів 

безперервної дії (у 3,6 раза); верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, 

ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних (у 3,4 раза); теодолітів й 

тахеометрів (у 1,5 раза); комплектів ізольованих проводів для свічок запалювання для 

двигунів та комплектів проводів інших для засобів транспортних, апаратів літальних та 

суден (на 9,4%); ламп розжарювання потужністю не більше 200 Вт та на напругу більше 

100 В; вимикачів автоматичних на напругу більше 1 кВ; обладнання для підіймання, 

переміщення, навантажування та розвантажування; обладнання для зважування 

іншого; обладнання для сільського господарства, садівництва та бджільництва; засобів 
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автотранспортних для перевезення 10 і більше осіб; вагонів вантажних залізничних або 

трамвайних, несамохідних; колясок інвалідних  та дитячих тощо.  

Зросло виробництво трансформаторів потужністю не більше 1 кВ·А. 
 

Виробництво окремих видів продукції машинобудування наведено у таблиці: 

 
2020 

2020  у % 

до 2019 

Теодоліти й тахеометри (тахометри); прилади та інструменти геодезичні, 

гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні або геофізичні 

інші, тис.шт 48,7 68,7 

Люстри та інші світильники електричні стельові та настінні крім тих, які 

використовуються для освітлення відкритих майданчиків або доріг, тис.шт 21,7 93,1 

Бетонозмішувачі чи розчинозмішувачі, шт 233 94,0 

 Циліндри гідравлічні, шт 5670 83,2 

Конвеєри та елеватори безперервної дії стрічкові для товарів або 

матеріалів, шт 36 27,5 

Верстати для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих 

пластмас і матеріалів твердих подібних, шт 
38 29,5 

Комплекти ізольованих проводів для свічок запалювання для двигунів та 

комплекти проводів інших, для засобів транспортних, тис.т 12,4 90,6 

 

У зовнішній торгівлі товарами машинобудівній продукції належить значна роль. 

Її частка у 2020 році у загальнообласному експорті склала 20,7% (у 2019 році ‒ 23,4%). 

Поставки продукції машинобудування відносно 2019 року скоротились на 6,9% і 

становили 480,2 млн. дол. США. Зменшення зумовлено скороченням експорту 

електротехнічного обладнання (на 45,5 млн. дол. США). Натомість значно збільшився 

експорт механічного обладнання ‒ на 10,8 млн. дол. США.  
 

Динаміка експорту продукції машинобудування наведена у таблиці: 

 

2019 2020 2020 у % 

до 2019  млн.дол. США 

Усього 515,5 480,2 93,1 

з них:    

реактори ядерні, котли, машини 42,5 53,3 125,4 

електричні машини 462,8 417,3 90,2 

залізничні локомотиви 0,9 1,9 211,2 

засоби наземного транспорту, крім залізничного 2,7 3,1 115,5 

літальні апарати 2,8 0,6 22,4 

прилади та апарати оптичні, фотографічні 3,8 3,9 103,3 
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У структурі експорту переважала частка електротехнічного обладнання (86,9% 

від обсягу експорту продукції машинобудування). Підприємства області найбільше 

експортували комплекти проводів для електрозапалювання автомобілів, ізолятори 

електричні, стартери та стартер-генератори, електролампи. 

Частка механічного обладнання становила 11,1% від загального експорту 

продукції машинобудування. Вагомими були обсяги поставок машин для подрiбнення 

та розмелювання грунту, каміння та мінеральних копалин; кранів, клапанів, вентилів, 

вентиляторів, різних частин та механізмів для обладнання.  

Основними країнами-партнерами при здійснені експортних операцій 

продукцією машинобудування були Німеччина (150,4 млн.дол. США), Чехія 

(121,1 млн.дол.), Польща (65,1 млн.дол.), Словаччина (53,8 млн.дол.), Угорщина 

(37,4 млн.дол.) та Португалія (22,0 млн.дол.).  

Імпортні надходження продукції машинобудування у 2020 році знизились на 

7,5%. Їх частка у загальнообласному імпорті склала 23,2% проти 28,0% у 2019 році. 

Скорочення зумовлено зменшенням імпорту електротехнічного обладнання та засобів 

наземного транспорту. 

Динаміка імпорту продукції машинобудування наведена у таблиці: 

 

2019 2020 2020 у %  

до 2019 
млн. дол. США 

Усього 865,5 801,1 92,5 

з них:    

реактори ядерні, котли, машини 252,7 272,2 107,7 

електричні машини 379,6 309,5 81,5 

залізничні локомотиви 4,0 2,8 70,0 

засоби наземного транспорту, крім залізничного 186,2 166,0 89,1 

літальні апарати 2,9 5,5 189,2 

прилади та апарати оптичні, фотографічні 40,0 45,0 112,5 

 

Область імпортувала комп’ютерну та офісну техніку, верстати, електронні 

пристрої, електричну апаратуру, кабельну продукцію, ізолювальну арматуру, 

електричні провідники, легкові та вантажні автомобілі (а також частини і пристрої до 

них), причепи і напівпричепи, трактори, комбайни, екскаватори, медичні пристрої та 

прилади тощо. 
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Виробництво меблів, іншої продукції,  
ремонт і монтаж машин і устатковання 
 

Четвертий рік поспіль спостерігається зростання обсягів виробництва на 

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

устатковання.  

У 2020 році зростання виробництва в галузі чергувалося із скороченням. Суттєве 

падіння обсягів до відповідного місяця торік відбулося у березні, квітні та травні 

(на 18,2%,  на 46,8% та на 32,8%  відповідно). Як наслідок, у I півріччі (до відповідного 

періоду попереднього року) обсяги скоротились на 14,6%. Значне зростання обсягів 

виробництва з серпня (у межах 20,5–34,9%) дозволило перекрити спад, допущений у 

попередні періоди, і за рік приріст становив 4,9%. Проте підприємствам галузі не 

вдалося досягнути рівня 2015 року – відставання склало 19,4%.  

В Україні відносно 2019 року обсяги виробництва знизились на 10,4% (відносно 

2015 року – зросли на 21,0%). 
 

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

 
 

Нарощуванню обсягу продукції сприяло, перш за все, суттєве збільшення 

виробництва на підприємствах з виробництва меблів. Більше вироблено меблів для 

їдалень та віталень дерев'яних (на 14,6%); меблів для сидіння м’яких з металевим 

каркасом (на 10,6%); меблів для сидіння м’яких з дерев’яним каркасом (на 5,4%); 

меблів для сидіння, що трансформуються у ліжка (на 5,1%); меблів для спалень 

дерев’яних  (на 3,7%). 

Водночас на підприємствах з виробництва іншої продукції відбулося зменшення 

обсягів виробництва. Зменшилось виробництво інструментів й приладів, що 

використовуються у медицині, хірургії або ветеринарії; ювелірних виробів тощо.  
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Постачання електроенергії, газу,  
пари та кондиційованого повітря 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря займає друге 

місце у промисловості області за обсягом реалізованої продукції: у 2020 році частка 

галузі становила 18,1%.  
 

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

 
На противагу 2018-2019 рокам, коли на підприємствах з постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалося суттєве 

зменшення обсягів виробництва (на 11,3% та на 20,8% відповідно), у 2020 році вдалося 

досягнути незначного зростання відносно попереднього року (на 1,0%), проте  відносно 

2015 року зниження становило 21,8%.  

В Україні зменшення обсягів продукції відбулося як до попереднього року, так і до 

2015 року (на 0,9% та на 5,5% відповідно). 

Капітальні інвестиції 

Промислові підприємства області у 2020 році освоїли 5983,4 млн.грн капітальних 
інвестицій1. 

Порівняно з 2019 роком частка інвестицій у промисловість зросла на 5,4 в.п. і 
склала 37,0% від загальнообласного обсягу. 

Капітальні інвестиції у промисловість  
 

 2010 2015 2016 2017 2018 2019 20201 

Капітальні інвестиції, млн.грн 1975,8 3648,6 6367,1 8541,7 9712,8 9829,2 5983,4 

Частка у загальнообласному 
обсязі, % 

22,4 27,3 34,2 35,4 33,5 31,6 37,0 

                                                           
1 За даними квартальної звітності. 
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В обсязі капітальних інвестицій промислових підприємств за видами активів 

переважну частку становили інвестиції у матеріальні активи (99,1%), з яких на 

придбання машин, обладнання, інвентарю було витрачено 3482,7 млн.грн, або 58,2%.  

На зведення інженерних споруд спрямовано 20,7%, у будівництво будівель 

нежитлових – 13,3%, на придбання транспортних засобів – 4,2%.  

У нематеріальні активи у 2020 році направлено 56,1 млн.грн, або 0,9% від обсягу 

інвестицій у галузь. 

Основним джерелом інвестування залишаються власні кошти промислових 

підприємств, за рахунок яких здійснено 85,9% капітальних інвестицій. Питома вага 

залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків та коштів інвесторів-

нерезидентів, становила 12,3%. 

Частка інвестицій, профінансованих з державного та бюджету, була незначною і 

склала 0,1%. За рахунок коштів місцевих бюджетів здійснено 1,7% інвестицій 

промислових підприємств. 

 

Зайнятість та оплата праці 

 

Промисловість є найчисельнішим видом економічної діяльності за кількістю 

найманих працівників: середньооблікова кількість штатних працівників промислових 

підприємств області у 2020 році становила 112,9 тис. осіб1, або 24,0% зайнятих в 

економіці області. Порівняно з 2019 роком кількість штатних працівників у 

промисловості зменшилась на 4,6 тис. осіб (на 3,9%), а відносно 2010 року  – на 14,1 тис. 

осіб (на 11,1%). 

Загалом найбільш чисельними серед видів економічної діяльності у 

промисловості є виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 

18,7 тис. осіб (16,6% від загальної кількості у промисловості), виробництво 

автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів – 

15,9 тис. осіб (14,1%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

– 12,9 тис. осіб (11,4%), текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів – 12,8 тис. осіб (11,3%). 

 

                                                           
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) 
 

 
 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у 

промисловості області в 2020 році порівняно з 2019 роком зросла на 3,4% (у 2019 році 

приріст склав 15,7%) і становила 11273 грн. Слід зазначити, що у промисловості загалом 

середньомісячна номінальна заробітна плата перевищила загальний рівень в 

економіці області на 9,5% та у 2,3 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 

грн). Довідково: у промисловості України середньомісячна номінальна заробітна у 

2020 році становила 12759 грн. 

 

Середньомісячна заробітна плата  
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн) 
 

 
 

У 2020 році найвищим був рівень оплати праці на підприємствах з виробництва  

хімічних речовин і хімічної продукції (19458 грн), найнижчим – на підприємствах з 

виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення (4406 грн). 
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Відхилення середньої заробітної плати від загальнопромислового рівня 
за видами промислової діяльності у 2020 році 
(у %) 

 

 

1 
виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції 

9 
виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і 
монтаж машин і устатковання 

2 
виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 

10 
виробництво машин і устатковання, не 
віднесених до інших угруповань 

3 
постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря 

11 
текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

4 добувна промисловість і розроблення кар’єрів 12 
виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції  

5 
виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших транспортних 
засобів 

13 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

6 
виробництво комп’ютерів, електронної та 
оптичної продукції 

14 
металургійне виробництво, виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання 

7 
виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 

15 виробництво електричного устатковання 

8 
водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами 

16 
виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення 

 

Загальна сума заборгованості1 з виплати заробітної плати у промисловості області 

на 1 січня 2021 року становила 42,0 млн.грн (59,3% від загальнообласного боргу). Обсяг 

невиплаченої заробітної плати на початок січня 2021 року дорівнював 2,8% фонду оплати 

праці, нарахованого за грудень 2020 року (проти 7,8% на цю ж дату у попередньому році). 

На економічно активні підприємства припало 69,7% від загальної суми 

заборгованості, на підприємства-банкрути2 – 1,7% та на економічно неактивні 

підприємства – 28,6%. 

                                                           
1 Інформація наведена за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю 
найманих працівників 10 і більше осіб. 
2 Суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом. 
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Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати у промисловості  
(на початок року, млн.грн) 

 

 
 

Серед видів промислової діяльності значна питома вага боргу утримувалась на 

підприємствах з добування кам’яного та бурого вугілля – 34,1% (14,3 млн.грн), з 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 29,5% (12,4 млн.грн). 

На 1 січня 2021 року кількість працівників економічно активних підприємств, які 

несвоєчасно або не у повному обсязі отримали заробітну плату, становила 1,1 тис. осіб, 

або 1,0% від кількості працівників, зайнятих на підприємствах промисловості. Кожному із 

зазначених працівників не виплачено в середньому 26302 грн, що становило 200,4% від 

середньої заробітної плати за грудень 2020 року. 
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