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НАСЕЛЕННЯ ТА 
МІГРАЦІЯ 

 На 1 січня 2022 року в області проживало 

2478,1 тис. осіб. Упродовж 2021 року населення 

зменшилось на 19,6 тис. осіб. Частка населення 

області в Україні склала 6,0%. За кількістю 

населення область посіла 5 місце серед регіонів.  

 

  

   

РИНОК ПРАЦІ 
 Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років 

у 2021 році становив 55,8%, рівень безробіття 

(за МОП) – 7,7%. 

 

  

   

ДОХОДИ 
НАСЕЛЕННЯ 

 Середньомісячна зарплата штатного працівника 

склала 12530 грн, індекс номінальної зарплати – 

121,7%. Заробітна плата була на 10,6% менша, ніж 

у середньому в Україні.  

 Iндекс реальної заробітної плати становив 

111,6%. Заборгованість з виплати заробітної 

плати на 1 січня 2022 року – 116,4 млн.грн, що        

у 2,1 раза більше відносно початку 2021 року. 

 

  

   

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 
 Споживчі ціни у Львівській області у грудні 2021 

року порівняно з груднем 2020 року зросли на 

8,9%. 

 

 

 

   

СІЛЬСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО 

 Індекс сільськогосподарської продукції                    

(за попередніми даними) – 105,6%, зокрема 

індекс продукції рослинництва – 106,0%, 

продукції тваринництва – 104,6%.  
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ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 Індекс промислової продукції – 104,8%, зокрема   

у переробній промисловості – 105,5%. Обсяг 

реалізованої промислової продукції  – 

147,0 млрд.грн. 

За індексом промислової продукції область 

займала 11 місце серед регіонів України,                   

за обсягом реалізованої продукції – 8 місце. 

 

 

 

 
  

БУДІВНИЦТВО 
 Індекс будівельної продукції – 110,4%. Прийнято 

в експлуатацію нового житла загальною площею 

1211,5 тис.м2, що на 19,3% більше відносно 2020 

року. 

 

  

 
  

КАПІТАЛЬНІ 
ІНВЕСТИЦІЇ 

 Індекс капітальних інвестицій підприємств та 

організацій області становив 137,7%.  

  

 
  

ТРАНСПОРТ 
 Обсяг вантажних перевезень усіма видами 

транспорту зріс на 2,6%, пасажирських – на 12,5%.  

  

   

ЗОВНІШНЯ 
ТОРГІВЛЯ 

 Експорт товарів зріс на 26,2%, імпорт – на 38,1%. 
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами – 
1821,0 млн.дол. США. 
Експорт послуг збільшився на 27,9%, імпорт – на 

22,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі 

послугами – 717,7 млн.дол. США. 

 

  

 
 

   

ВНУТРІШНЯ 
ТОРГІВЛЯ 

 Оборот роздрібної торгівлі збільшився на 17,2%      

і становив 89,4 млрд.грн.  
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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ В УКРАЇНІ 
У 2021 РОЦІ 

 

 
Львівська 

область 
Україна1 

Місце 

серед 

регіонів 

Україна= 

100% 

Кількість наявного населення на 1 січня 2022 

року, тис. осіб  2478,1 41167,3 5 6,0 

Середньомісячна заробітна плата штатного 

працівника, грн 12530 14014 9 89,4 

Індекс реальної заробітної плати,  

2020=100% 111,6 110,5 7 х 

Індекс споживчих цін у грудні 2021,                        

грудень 2020=100%  108,9 110,0 4 х 

Індекс сільськогосподарської продукції2,  

2020=100% 105,6 114,4 16 х 

Виробництво продуктів рослинництва, тис.т     

культури зернові та зернобобові 1827,9 86010,4 18 2,1 

ріпак та кольза 177,4 2938,9 8 6,0 

буряк цукровий фабричний 848,5 10853,9 6 7,8 

картопля 1681,4 21356,3 2 7,9 

культури овочеві 829,2 9935,2 2 8,3 

Виробництво продуктів тваринництва2     

м’ясо (жива маса сільськогосподарських 

тварин, реалізованих на забій), тис.т 203,5 3393,7 5 6,0 

молоко (валовий надій), тис.т 425,3 8728,8 9 4,9 

яйця (одержані від птиці свійської), млн.шт 598,8 14071,3 11 4,3 
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(продовження) 

 
Львівська 

область 
Україна1 

Місце 

серед 

регіонів 

Україна= 

100% 

Обсяг реалізованої промислової продукції, 

млрд.грн 147,0 3589,4 8 4,1 

Індекс промислової продукції,  

2020=100%  104,8 101,9 11 х 

Обсяг виробленої будівельної продукції, 

млрд.грн 18,6 258,1 5 7,2 

Індекс будівельної продукції,  

2020=100% 110,4 106,8 10 х 

Прийняття в експлуатацію загальної площі 

нового житла, тис.м2  1211,5 11433,8 3 10,6 

2020=100% 119,3 135,3 10 х 

Капітальні інвестиції3, млрд.грн 24,0 528,8 5 4,5 

Індекс капітальних інвестицій3,  

2020=100% 137,7 113,0 3 х 

Експорт товарів, млн.дол. США 2932,6 68089,3 7 4,3 

Імпорт товарів, млн.дол. США 4753,6 72816,8 4 6,5 

Оборот роздрібної торгівлі, млрд.грн 89,4 1443,8 6 6,2 

Індекс обороту роздрібної торгівлі, 2020=100% 117,2 110,7 5 х 

 
 
 
 
 

____________________________ 
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та частини 
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
2 Попередні дані.  
3 За даними квартальної звітності. 
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НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ 
 
Кількість наявного населення області на 1 січня 2022 року становила 
2478,1 тис. осіб1 та упродовж 2021 року зменшилась на 19,6 тис. осіб. 
У 2021 році збереглись депопуляційні процеси 2020 року, підсилені 
смертністю від COVID-19, які загострили демографічну кризу – померло 
в 2,1 раза більше, як народилось. 

Динаміка кількості наявного населення 
на 1 січня, тис. осіб  

 

 

 

Природний рух населення характеризувався спадом народжуваності та 
зростанням смертності. У 2021 році в області народилось 19,4 тис. дітей 
(10,0 тис. хлопчиків та 9,4 тис. дівчаток), що на 8,0% менше, ніж у 2020 
році. Померло 39,9 тис. осіб (19,8 тис. чоловіків та 20,1 тис. жінок), що на 
9,8% більше, ніж у 2020 році. 

Природне скорочення населення у 2021 році становило 20,5 тис. осіб, що 
на 5,3 тис. осіб більше відносно 2020 року. Незначний міграційний 
приріст на 0,8 тис. осіб не зміг компенсувати зменшення кількості 
населення. 

У розрахунку на 10000 осіб наявного населення народжуваність 
зменшилась із 84 у 2020 році до 78 осіб у 2021 році, смертність зросла 
з 145 до 160 осіб. Відповідно коефіцієнт природного скорочення зріс зі 
61 особи до 82 осіб на 10000 осіб наявного населення у 2021 році.    

Рівень народжуваності у 2021 році був найнижчим за 30 років 
незалежності, а рівні смертності та природного скорочення – найвищими. 

За коефіцієнтом народжуваності у 2021 році Львівська область посідала 
8 місце в країні, а за рівнем смертності – 6 місце (без урахування 
Донецької і Луганської областей). 

Із загальної кількості населення області 1516,3 тис. осіб (61,2%) – міське, 
961,8 тис. осіб (38,8%) – сільське. У 2021 році внаслідок природного 
скорочення населення в селах зменшилось на 8659 осіб, що менше ніж 
у містах (11791 особа). 

 

                                                   

1 За оцінкою. 

2764,4
2626,5

2544,7 2497,8 2478,1

1991 2002 2011 2021 2022

2478,1 тис. 
осіб наявного 

населення 

на 1 січня 2022 
 

-5,0 
-7,9 

-9,6 

-10,4%  

скорочення  
кількості населення  

до 1.01.1991 

49 живонароджених 
припало на 100 

померлих 

(в Україні – 38) 

-10,4 

Скорочення 

до 01.01.1991 

% 
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Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного  
скорочення населення 
на 1000 осіб наявного населення 

 

Рівень народжуваності в сільській місцевості вищий ніж у міській – 87 осіб 

порівняно з 73 особами на 10000 осіб наявного населення; рівень 

смертності в селах також перевищує аналогічний показник у містах – 

у 2021 році 176 осіб проти 150 осіб на 10000 осіб відповідно.  

Рівень смертності дітей до 1 року зменшився за рік зі 68 до 62 на 10000 

живонароджених у 2021 році. 

Динаміка природного скорочення населення за місяцями, осіб 

 
Упродовж січня-травня 2021 року щомісяця фіксувалася суттєва перевага 
кількості смертей порівняно з відповідними місяцями 2020 року. В літні 
місяці спостерігався спад смертності. Найбільше смертність зросла 
в листопаді 2021 року  – на 27,1% порівняно з листопадом 2020 року, та 
у  3,2 раза – до листопада 2019 року. 
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Основною причиною смертності населення у 2021 році залишилися 
хвороби системи кровообігу – захворювання, пов’язані з високим 
кров’яним тиском, холестерином, діабетом і курінням (55,1%).  

Найпоширенішими причинами смерті від хвороб системи кровообігу 
були ішемічні хвороби серця, які становили 661 випадок смертей на 
100000 жителів. 

Друге місце серед причин смертності посіла смертність внаслідок   COVID-
19 – померли 5159 осіб, або 12,9% від загальної кількості померлих. 
Частка померлих від коронавірусної хвороби у 2021 році зросла на 
8,0 в.п. порівняно з 2020 роком, а кількість – у 2,9 раза.  

Яскравим індикатором зростання рівня смертності є показник 
«надлишкової» смертності – перевищення усереднених показників 
кількості померлих минулих років. Якщо у 2016–2019 роках щомісяця 
помирало в середньому 2707 осіб, то у 2020 році – 3027 осіб, а у 2021 – 
3324 особи щомісяця (відповідно на 11,8% та 22,8% більше). 

Найбільш вразливою групою до COVID-19 були люди у віці 70 років 
і старші – 58,4% від усіх померлих.  

Частка смертності від новоутворень становила 10,8% (третє місце серед 
причин смертності населення).  

 

Розподіл померлих за причинами у 2021 році 
у % до підсумку 
 

 
 

Щодо одружень, то у 2021 році кількість охочих одружитись збільшилась 
на 19,9%. Офіційно було  зареєстровано 13706 шлюбів. 

У 2021 році порівняно з 2020 роком міграційний приріст населення 
зменшився з 0,9 тис. до 0,8 тис. осіб внаслідок зростання кількості 
вибулих  на 2,1 тис. осіб (прибуло – 27,9 тис., вибуло – 27,1 тис. осіб). 
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Інші причини; 11,2%

55%  
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58%  

померлих від COVID-19 
старші 70 років 

 



Ринок праці 
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РИНОК ПРАЦІ 
 

Зайнятість та безробіття 
 

Кількість робочої сили1 у віці 15-70 років у 2021 році становила 1114,4 тис. 

осіб2, що на 0,8% менше, ніж у 2020 році (у працездатному віці 15-59 

років  – 1085,7 тис. осіб).  

Кількість зайнятого населення у віці 15-70 років за 2021 рік порівняно 

з 2020 роком зменшилась на 10,2 тис. осіб (на 1,0%) і становила 

1028,7 тис. осіб. Рівень зайнятості склав 55,8% (у працездатному віці – 

65,4%). 

У 2021 році порівняно з 2020 роком зросла кількість безробітного 

населення (відповідно до методології МОП) на 0,8 тис. осіб (на 0,9%) 

і становила 85,7 тис. осіб.  

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років зріс з 7,6% у 2020 році до 

7,7% у 2021 році (у працездатному віці – відповідно з 7,7% до 7,9%), проте 

залишається одним з найнижчих у державі.  

За цим показником серед регіонів України область посіла 5 місце.  

Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15-70 років 
у % до робочої сили відповідного віку 
 

 

Не входили до складу робочої сили у 2021 році 730,6 тис. осіб у віці 15-

70 років (39,6% від кількості населення відповідного віку), майже дві 

третини з цієї кількості – у працездатному віці (443,1 тис. осіб).  

 
 
 
 

 

                                                   

1 Робоча сила (до 2019 року – економічно активне населення) – це населення обох статей віком 15 років і старше, 

яке впродовж обстежуваного тижня забезпечувало пропозицію робочої сили на ринку праці. Зайняті та безробітні 

в сумі складають робочу силу. 

2 За даними обстеження робочої сили. 
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Кількість штатних працівників 
 

Упродовж останніх років  в області відбувалось скорочення кількості 
штатних працівників. У 2021 році на підприємствах, установах та 
організаціях1 було зайнято 447,4  тис. штатних працівників, що на 5,0% 
менше відносно 2020 року та на 7,4% – порівняно з 2015 роком.  

Середньооблікова кількість штатних працівників 
тис. осіб 

 

В умовах вимушеної неповної зайнятості у 2021 році перебували 8,5% 
працівників. Рівень валового обігу робочої сили (відношення кількості 
прийнятих та вибулих до середньооблікової кількості штатних 
працівників) у 2021 році становив 54,9%. Коефіцієнт вибуття перевищував 
коефіцієнт прийняття на 1,9 в.п., зокрема, коефіцієнт вибуття становив 
28,4, прийняття – 26,5. 
 
Розподіл штатних працівників за видами економічної діяльності 
у 2021 році 
у % до підсумку 

 

Четверта частина працівників зайнята у промисловості, майже кожен 
п’ятий  – в освіті, 12,2% – у торгівлі, 11,9% – в охороні здоров’я. Відносно 
2020 року найсуттєвіше зросла частка зайнятих у промисловості 
(на 1,7 в.п.), а також на підприємствах адміністративного та допоміжного 
обслуговування (на 0,7 в.п.) у сфері транспорту (на 0,6 в.п.), у будівництві 
(на 0,5 в.п.). 
   

                                                   

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

найманих працівників 10 осіб і більше. 

447,4

200

300

400

500

600

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Промисловість; 

25,7%

Освіта; 

16,6%

Охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги; 11,9%

Оптова і роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і 

мотоциклів; 

12,2%

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність; 

9,4%

Інші види діяльності; 

24,2%

  7,4%  

зменшення кількості 
штатних працівників 

до 2015 

  447,4 тис. осіб  

штатних працівників 
у 2021 



Доходи населення  
  

 

Тенденції розвитку Львівської області у 2021 році____________________________________13 

 

Оплата праці  
 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника 

підприємств, установ та організацій області1 у 2021 році становила 

12530  грн і збільшилася відносно попереднього року на 21,7%, відносно 

2015 року – у 3,4 раза. 

Індекси номінальної та реальної заробітної плати 
2015 рік=100% 

 

В Україні середньомісячна номінальна заробітна плата склала 14014 грн, 

що на 11,8% більше, ніж у Львівській області. Серед регіонів України за 

розміром номінальної заробітної плати Львівська область посіла 9 місце. 

Реальна заробітна плата (з урахуванням цінового фактора) зросла порівняно 

з 2020 роком на 11,6% (відносно 2015 року – у 2 рази).  

В Україні індекс реальної заробітної плати становив 110,5%. Львівська 

область за цим показником серед регіонів держави посіла 7 місце. 

Тенденції зміни середньомісячної заробітної плати штатних працівників 

 

Львівська область Довідково: Україна 

у серед-
ньому на 
одного 
праців-

ника, грн 

індекси заробітної плати 
до попереднього року, % 

у серед-
ньому на 
одного 
праців-

ника, грн 

індекси заробітної плати 
до попереднього року, % 

номінальної реальної номінальної реальної 

2010 1941 119,0 108,1 2250 117,6 110,2 

2015 3646 123,1 79,4 4195 120,5 79,8 

2016 4559 125,0 110,3 5183 123,6 109,0 

2017 6391 140,2 123,6 7104 137,1 119,1 

2018 8001 125,2 112,7 8865 124,8 112,5 

2019 9271 115,9 107,5 10497 118,4 109,8 

2020 10299 111,1 107,7 11591 110,4 107,4 

2021 12530 121,7 111,6 14014 120,9 110,5 

                                                   

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

найманих працівників 10 осіб і більше. 
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У гендерному розрізі від зростання зарплати у 2021 році жінки виграли 

менше, ніж чоловіки: зарплата жінок зросла на 2041 грн, в той час як 

чоловіків – на 2428 грн. Загалом заробітна плата жінок була на 15,0% 

меншою, ніж у чоловіків. 

Найбільше заробляли працівники фінансової та страхової діяльності 

(20,6 тис.грн), у державному управлінні і обороні, обов’язковому 

соціальному страхуванні (19,0 тис.грн), у сфері інформації 

та телекомунікацій (18,8 тис.грн), найменше – в установах з тимчасового 

розміщування й організації харчування (6,7 тис.грн).  

Темпи приросту середньомісячної заробітної плати 
за видами економічної діяльності 
2020 рік=100% 

 
 

Заробітна плата у найбільш високооплачуваній галузі перевищила 

відповідний показник у найменш оплачуваній у 3,1 раза, що свідчить про 

збереження значної неоднорідності фінансових умов зайнятості на ринку 

праці.  
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Заробітна плата чоловіків була вищою, ніж жінок, майже в усіх видах 

економічної діяльності. Найбільший розрив в оплаті праці спостерігався у 

сфері інформації та телекомунікацій (в 1,6 раза), у фінансовій та страховій 

діяльності (в 1,5 раза), сільському, лісовому та рибному господарстві 

(в 1,5 раза). 

На 5,7% більше заробляли жінки порівняно з чоловіками у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування та на 5,2% більше – 

у професійній, науковій та технічній діяльності. 

Найбільше зростання заробітної плати штатних працівників у 2021 році 

порівняно з 2020 роком зафіксовано у сфері тимчасового розміщування й 

організації харчування – в 1,7 раза, сільського господарства – в 1,5 раза, 

охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – на 33,6%. 

На оплату праці найманих працівників підприємств Львівщини 
у 2021  році було використано 67,3 млрд.грн. У структурі фонду оплати 
праці 58,3% склав фонд основної заробітної плати (оплата за тарифними 
ставками та посадовими окладами), 36,6% – фонд додаткової заробітної 
плати. Частка інших заохочувальних і компенсаційних виплат 
(матеріальна допомога, соціальні пільги тощо) становила 5,1% фонду 
оплати праці. 

 

 

 



 
Доходи населення 
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Заборгованість із виплати заробітної плати 

На 1 січня 2022 року заборгованість з виплати заробітної плати становила 
116,4 млн.грн, що в 2,1 раза більше порівняно з обсягом заборгованості 
на 1 січня 2021 року (55,5 млн.грн).  

У структурі фонду оплати праці за грудень 2021 року заборгованість 
становила 1,7%, а найбільша частка 11,9% – у добувній промисловості. 

Частка області у загальнодержавному обсязі заборгованості склала 3,6%. 
За сумою заборгованості серед регіонів держави область посіла 20 місце.  

Динаміка заборгованості з виплати заробітної плати 
на економічно активних підприємствах у 2021–2022 роках1 
(на 1 число відповідного місяця, млн.грн) 

 

Більше половини заборгованості cформовано у промисловості – 63,3 млн.грн 
(54,4% від загальної суми). Суттєва частка заборгованості припала на 
організації охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (22,3%). 

Заборгованість у добувній промисловості і розробленні кар’єрів становила 
17,6 млн.грн, переробній промисловості – 40,6 млн.грн, з постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 3,2 млн.грн.  

Структура заборгованості з виплати заробітної плати на 1 січня 2022 року 
у % до підсумку 

 

Кількість працівників, які несвоєчасно або не у повному обсязі отримали 
заробітну плату на початок 2022 року, становила 3,9 тис. осіб. 
У середньому одному працівнику не виплачено 30,1 тис.грн. 

                                                   

1 Дані на 01 січня 2021 року, для порівняння, перераховані відповідно до Методологічних положень державного 

статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати», затверджених наказом Держстату від 30.12.2020 № 374. 
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                            Споживчі ціни 
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СПОЖИВЧІ ЦІНИ 
 
Індекс споживчих цін у Львівській області у грудні 2021 року (до грудня 

2020 року) становив 108,9%. Порівняно з груднем 2015 року ціни зросли 

в 1,7 раза. 

Споживча інфляція у 2021 році в основному сформувалась за рахунок 

подорожчання продуктів харчування та безалкогольних напоїв, товарів та 

послуг у сфері транспорту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також 

підвищення цін на товари та послуги у житлово-комунальній сфері, у сфері 

охорони здоров’я та сфері освіти.  

Індекси споживчих цін 

 

Упродовж 2021 року споживчі ціни зростали (відносно попередніх місяців) 

у більшості місяців і найбільше у березні (на 1,6%) та травні (на 1,5%). 

У червні, серпні спостерігалося сезонне зниження темпів інфляції (на 0,2% 

та 0,4% відповідно). У липні ціни загалом не змінилися. 

Зміни споживчих цін у 2021 році  
попередній місяць=100% 
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Споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у грудні 
2021 року порівняно з груднем попереднього року у Львівській області 
підвищились у середньому на 10,9% (в Україні – на 12,7%). В області 
найбільше зросли ціни на олію соняшникову (на 41,0%), цукор (на 35,1%), 
крупу гречану (26,2%), яйця (на 21,9%), борошно пшеничне (на 17,9%), 
овочі (на 16,4%), хліб (на 14,5%), кондитерські вироби з борошна 
(на 13,5%). На 11,5% подорожчало молоко, на 11,4% – м’ясо 
та м’ясопродукти, на 5,9% – риба та продукти з риби. Водночас ціни 
на фрукти знизилися на 9,9%, на безалкогольні напої – на 2,1%. 
 

Зміни споживчих цін на продукти харчування та безалкогольні напої 
у 2021 році 
грудень до грудня попереднього року, % 

 

 

На загальне зростання цін також вплинуло значне подорожчання 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів, зокрема тютюнові вироби 

подорожчали на 14,4%, алкогольні напої – на 1,7%. 

Високі темпи приросту споживчих цін спостерігалися у сфері транспорту. 

Паливо та мастила подорожчали на 23,8%. Вартість транспортних послуг 

збільшилася на 23,2%. Проїзд у міському транспорті подорожчав 

на 42,9%, у приміському автобусі – на 31,0%. 

У сфері освіти вартість послуг середньої освіти збільшилася на 13,0%, 

вищої – на 12,4%, дошкільної та початкової – на 7,2%, навчання на курсах 

іноземних мов – на 7,0%. 

У житлово-комунальній сфері суттєво збільшилися тарифи 

на електроенергію – на 26,5%. Вартість послуг з утримання будинків та 

прибудинкових територій збільшилася на 10,9%. Крім того, підвищилися 

тарифи на водопостачання на 8,8% та водовідведення – на 8,6%, на гарячу 

воду, опалення – на 0,3%, природний газ – на 0,1%.  
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М’ясо та м’ясопродукти
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Риба та продукти з риби

Безалкогольні напої

Фрукти

10,9%  
подорожчання 

продуктів 
харчування та 

безалкогольних 
напоїв 

5,4%  
зростання цін  
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комунальній сфері 

23,8%  
приріст цін у сфері 

транспорту 



Споживчі ціни  
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У сфері охорони здоров’я на 5,4% подорожчала фармацевтична 
продукція. Вартість консультативних послуг зросла на 7,4%, діагностичних 
послуг – на 4,8%, стоматологічних – на 0,5%. Послуги санаторно-
курортних установ стали дорожчими на 13,1%, лікарень – на 8,6%.  

Зросла вартість зв’язку, зокрема місцевого телефонного зв’язку на 29,9%, 
поштових послуг – на 16,7%, мобільного зв’язку – на 8,1%, абонентної 
плати за користування мережею Інтернет – на 8,0%.  

У сфері ресторанно-готельного бізнесу ціни підвищилися на 8,3%. 
Зокрема ціни на послуги харчування поза домом підвищилися на 8,8%. 
Вартість послуг проживання у готелях збільшилася на 6,6%. Разом з тим, 
вартість послуг пансіонатів зменшилася на 16,3%. 

Зміни споживчих цін на окремі групи непродовольчих товарів та 
послуг  у 2021 році 
грудень до грудня попереднього року, % 

 

Ціни на товари і послуги для відпочинку та культури підвищилися на 4,5%. 
Найбільше подорожчали газети – на 12,9%, друковані книжки  – на 9,4%, 
телевізори – на 6,0%, квіти живі – на 9,0%. Вартість туристичних послуг 
збільшилася на 9,3%, вартість абонементів у спортивних установах – 
на 4,7%. 
Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку підвищилися 
на 4,3%. Меблі та предмети обстановки подорожчали на 10,2%, посуд – 
на 4,0%, побутові товари короткострокового користування – на 3,2%, 
побутова техніка – на 1,6%.  

Одяг подорожчав на 1,3%, взуття – на 0,4%. Вартість хімічного чищення 
одягу збільшилася на 19,2% та ремонту взуття – на 7,2%. 
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Індекси споживчих цін за основними групами споживання  
грудень до грудня попереднього року, % 

За середньомісячну заробітну плату штатних працівників у грудні 2021 

року порівняно з груднем 2020 року була можливість придбати більше 

яблук – в 1,7 раза, картоплі – в 1,5 раза, сиру м’якого жирного – на 18,2%, 

свинини – на 18,1%, риби мороженої – на 13,7%, хліба житнього і житньо-

пшеничного – на 11,2%, масла вершкового – на 10,5%.  

Водночас у 2 рази менше можна було придбати капусти білокачанної, на 

21,6% – моркви, на 17,8% – олії соняшникової, на 14,1% – цукру,                      

на 9,8% – макаронних виробів з м’яких сортів пшениці, на 6,2% – крупи 

гречаної, на 5,2% – птиці, на 4,6% – рису, на 2,2% – яловичини. 
 

 Львівська  
область 

Україна 

2021 2020 2021 2020 

Споживчі ціни 108,9 105,3 110,0 105,0 

Продукти харчування та 
безалкогольні напої 110,9 105,1 112,7 104,9 

Алкогольні напої, тютюнові вироби 108,0 110,5 109,4 109,2 

Одяг і взуття 101,4 95,1 96,5 92,7 

Житло, вода, електроенергія, газ та 
інші види палива 105,4 117,8 109,8 113,6 

Предмети домашнього вжитку, 
побутова техніка та поточне 
утримання житла 104,3 99,2 104,2 100,5 

Охорона здоров’я 105,0 107,5 106,1 107,7 

Транспорт 112,5 101,3 111,1 102,7 

Зв’язок 105,8 102,6 107,4 104,1 

Відпочинок і культура 104,5 95,7 105,0 100,1 

Освіта 111,1 118,3 117,0 113,9 

Ресторани та готелі 108,3 99,5 109,0 103,7 

Різні товари та послуги 110,9 115,1 109,1 106,0 



                            Населені пункти та житло 
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ 
ГОСПОДАРСТВО 
 

Оплата населенням житлово-комунальних 
послуг 
 

У 2021 році мешканці області оплатили за житлово-комунальні послуги 

з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії 

12,5 млрд.грн, що на 36,7% більше порівняно з 2020 роком. 

2842,8 грн – середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного 

власника особового рахунку у грудні 2021 року. Порівняно з 2020 роком 

середні нарахування зросли на 7,5%, порівняно з 2015 роком – у 3 рази. 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг в області 

у 2021 році становив 97,2%. Порівняно з 2020 роком рівні оплати були 

вищими за усіма видами житлово-комунальних послуг, крім управління 

багатоквартирним будинком та за постачання та розподіл електричної 

енергії. 

На кінець грудня 2021 року населення заборгувало за житлово-комунальні 

послуги з урахуванням постачання та розподілу електричної енергії 

(включаючи борги попередніх періодів) 3836,4 млн.грн, що на 10,1% 

більше, ніж на кінець грудня 2020 року. У загальній сумі заборгованості 

найбільша частка боргу припала за постачання та розподіл природного 

газу – 67,5% (на кінець грудня 2020 року – 68,3%). 

Структура заборгованості за житлово-комунальні послуги на кінець 
2021 року 
у % до підсумку 

 

постачання та 
розподіл 

природного газу;

67,5%

постачання 
теплової енергії та 

гарячої води;

17,0%

постачання та розподіл 
електричної енергії;

5,8%

централізоване 
водопостачання та 

водовідведення;

4,8%

управління багатоквартир-
ним будинком;

4,1%

поводження з 
побутовими 

відходами;

0,8%

2843 грн 
середні нарахування  

на 1 власника 
особового рахунку  

у грудні 2021 

 на 36,7%  
більше оплачено за 
житлово-комунальні 

послуги  

3,8 млрд.грн  

борг за житлово-
комунальні послуги  

 

68% з них – за 

газопостачання 



 
Соціальна підтримка населення 
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СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА 
НАСЕЛЕННЯ 
 

Кожна четверта особа в області отримує пенсію, майже кожна п’ята – 

пенсіонер за віком. На 1 січня 2022 року на обліку перебувало 629,3 тис. 

пенсіонерів1 (з них за віком – 465,2 тис.), що на 1,9% (за віком – на 2,7%) 

менше відносно 1 січня 2021 року. Порівняно з 1 січня 2016 року кількість 

пенсіонерів за віком зменшилась на 10,1%.  

Щорічно зростала кількість пенсіонерів за інвалідністю – до 114,8 тис. 

осіб на 1 січня 2022 року, що на 8,9% більше відносно 1 січня 2016 року.  

Середній розмір призначеної місячної пенсії на початок 2022 року склав 

3430 грн1 (середній розмір пенсії за віком – 3645 грн), що становило 

менше третини (27,4%) від розміру середньомісячної заробітної плати 

штатних працівників. Порівняно з 2020 роком середня місячна пенсія 

зросла на 11,2% (за віком – на 11,5%).  

Середній розмір призначеної місячної пенсії за видами 
на початок року 
 

 
 
Прожитковий мінімум  на одну працездатну особу у розрахунку на місяць 

на 1 грудня 2021 року становив 2481 грн; для осіб, які втратили 

працездатність, – 1934 грн.  

Середній розмір місячної пенсії перевищував рівень прожиткового 

мінімуму на 38,3%, для осіб, які втратили працездатність, – в 1,8 раза. 

Кожен восьмий пенсіонер отримував пенсію у розмірі прожиткового 

мінімуму. 

 

                                                   

1 За даними Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області. Без урахування пенсіонерів, 
призначення і виплати пенсії яким здійснюють органи Пенсійного фонду України, відповідно до Закону України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». 

1967
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2016 2022

11,2%   

приріст середнього 
розміру місячної 

пенсії до 2020 

3430 грн  

середній розмір 
місячної пенсії 



Соціальна підтримка населення 
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Розподіл пенсіонерів за середнім розміром призначених пенсій  
на 1 січня 2022 року, у % до підсумку 

 

Більше половини пенсіонерів отримували пенсію до 3000 грн, з них    
15,5% – до 2000 грн, 41,3% – від 2001 до 3000 грн. 

Динаміка середнього розміру місячної пенсії та заробітної плати 
2015=100% 

 
На кінець 2021 року рівень мінімальної заробітної плати (6500 грн) був 

більшим від середнього розміру призначеної місячної пенсії в 1,9 раза.  

Порівняно з 2015 роком середньомісячна зарплата штатних працівників 

зростала вищими темпами (у 3,4 раза), ніж середня місячна пенсія 

(у  2,2  раза).  
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КРИМІНАЛЬНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ 
 

За повідомленням Львівської обласної прокуратури, упродовж 2021 року 
в області обліковано 17,1 тис. кримінальних правопорушень, що на 16,7% 
менше порівняно з 2020 роком. 

Коефіцієнт злочинності зменшився з 8,2 злочинів на 1000 населення             
у 2020 році до 6,9 у 2021 році.  

Коефіцієнт злочинності1  
кількість зареєстрованих злочинів на 1000 населення 

 

Порівняно з попереднім роком зменшилася кількість тяжких та особливо 

тяжких злочинів на 10,6%, які у 2021 році становили третину (33,5%) від 

загальної кількості зафіксованих кримінальних проявів. 

Майже половина скоєних злочинів – злочини проти власності (48,0%). 

Їх частка зменшилась порівняно з 2020 роком на 6,7 в.п. 

Кожен 8 злочин здійснено проти життя та здоров’я особи (12,0%). 

Порівняно з 2020 роком найсуттєвіше зменшилась кількість випадків 

незаконного заволодіння транспортними засобами – у 2,4 раза,     

хуліганства – на 41,7%, грабежу – на 41,4%, розбою – на 37,3%,        

крадіжок – на 28,4%.   

Зменшилися випадки втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність – 

на 16,7%, шахрайства – на 26,2%.  

Натомість збільшилась кількість злочинів проти волі, честі та гідності 

особи (у 2,6 раза), у сфері господарської діяльності (у 1,7 раза), у сфері 

обігу наркотичних засобів та психотропних речовин (на 17,0%).  

Кількість потерпілих від злочинів зменшилася порівняно з 2020 роком на 

28,5% і становила у 2021 році 6,8 тис. осіб. Найбільше потерпіло (66,5% від 

загальної кількості) – від крадіжок та грабежів. Майже три чверті    

потерпілих – чоловіки. 

 
 
                                                   

1 Інформацію за 2010-2012 роки наведено за даними Головного управління МВС у Львівській області та ДПС у 
Львівській області, з 2013 року – за даними Львівської обласної прокуратури. 
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Загинули внаслідок злочинних діянь 257 осіб і це на 17,1% менше, ніж 

у 2020 році. 

У дорожньо-транспортних пригодах, за наслідками яких були відкриті 

кримінальні провадження, на території області постраждала 521 особа, 

з яких 97 осіб загинуло. Порівняно з 2020 роком у ДТП постраждало 

і загинуло на 20,9% та 42,9% менше осіб відповідно.  

Загальна кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, становила 5826, що на 2,6% більше, ніж у 2020 році. 

Серед них 18,2% раніше ставали на злочинний шлях, з них 63,4% мали 

незняту або непогашену судимість. Серед правопорушників 1,4% – 

неповнолітні особи, 63,0%  – у віці 18-39 років. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5826
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СУБ’ЄКТИ ЄДРПОУ 
 

За даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України (ЄДРПОУ), у Львівській області на 1 січня 2022 року 
нараховувалось 77,5 тис. юридичних осіб, що на 4,0% більше відносно 
1 січня 2021 року, та 3,1 тис. відокремлених підрозділів юридичних осіб. 
Частка Львівської області за кількістю суб’єктів-юридичних осіб в Україні 
становила 5,4%. 

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ у розрахунку на 10 тис. населення зросла 
з 228 одиниць у 2015 році до 313 одиниць у 2021 році. За цим показником 
область серед регіонів України посіла 7 місце. 

Кожне третє підприємство працювало у формі ТзОВ (41,0%), їх частка 
зросла відносно 2015 року на 8,5 в.п., а кількість – в 1,7 раза. Близько 
п’ятої частини (17,5%) юридичних осіб – приватні підприємства, частка 
яких зменшилась порівняно з 2015 роком на 4,8 в.п. 

Розподіл суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами 
господарювання на 1.01.2022 року 
у % до підсумку 

 

Набувають популярності громадські організації, частка яких зросла з 8,4% 
у 2015 році до 9,1% у 2021 році, а кількість – в 1,5 разів. 

Відносно 2015 року у 2,7 разів зросла кількість об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ), в 4,2 рази – громадських спілок,  
значно зросла кількість комунальних підприємств, благодійних 
організацій, профспілок та об’єднань профспілок, органів самоорганізації 
населення. 

Менше порівняно з 2015 роком стало акціонерних та споживчих 
товариств. Зменшилась кількість іноземних підприємств, державних 
підприємств, державних та комунальних організацій.  

Серед керівників юридичних осіб 28,5% становили жінки (у 2020 році –  28,2%). 

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців на 1 січня 2022 року 
становила 91,2 тис. З них 45,6% очолені жінками. 

інші; 16,7%

релігійні організації; 3,5%

об'єднання співвласників багатоквартирного будинку; 4,5%

органи державної влади, організації (установи, 

заклади); 7,7%

громадські організації; 9,1%

приватні підприємства; 17,5%

товариства з обмеженою відповідальністю; 41,0%
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Обсяг продукції сільського господарства зростав упродовж 5 останніх 

років. У 2021 році, за попередніми даними, обсяг сільськогосподарської 

продукції зріс на 5,6% відносно 2020 року, що забезпечило 16 місце серед 

регіонів (в Україні – на 14,4%). 

Індекси сільськогосподарської продукції 
наростаючим підсумком, відповідний період попереднього року=100% 

 

Зростання відбулося у господарствах населення на 1,2% (за рахунок 
збільшення виробництва продукції рослинництва), у підприємствах – 
на 10,1% (за рахунок збільшення виробництва продукції рослинництва 
і тваринництва). 
Індекси сільськогосподарської продукції 
2015 рік=100% 

 

Відносно 2015 року продукція сільського господарства зросла на 25,2%, 

у  тому числі у підприємствах – у 1,6 раза, у господарствах населення – 

на 2,6%. 

Частка області у загальнодержавному обсязі продукції сільського 

господарства становила у 2021 році 3,6%. На 1 особу населення 

припадало 10,1 тис. грн продукції. Серед регіонів України за обсягом 

сільськогосподарського виробництва Львівська область посіла 17 місце, 

за обсягом у розрахунку на одну особу – 21 місце. 
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Зросла частка підприємств у загальному обсязі продукції сільського 

господарства: у 2021 році – 51,6%, що більше порівняно з 2015 роком 

на 10,7 в.п. Частка господарств населення у загальному обсязі суттєво 

зменшилась і вперше за багато років є меншою за половину – 48,4% 

(у 2015 році – 59,1%). 

Господарства населення виробили у 2021 році менше половини продукції 

рослинництва (45,4%) та більше половини продукції тваринництва (55,8%). 

        Розподіл продукції сільського господарства у 2021 році 

за категорією господарств  
 

за видом продукції 
 

 

У сільському господарстві області переважає продукція рослинництва.  
З 2006 року частка продукції рослинництва у загальному обсязі продукції 
сільського господарства області перевищувала 50%, а з 2015 року – була 
у межах 65-71%.  

Обсяг продукції рослинництва, за попередніми даними, у 2021 році 

відносно 2020 року збільшився на 6,0% (у 2020 році – на 6,1% більше), 

зокрема у підприємствах – на 7,5%, у господарствах населення – на 4,2%. 

Відносно 2015 року обсяг продукції рослинництва зріс на 36,0%. 

Індекси обсягів продукції рослинництва 
2015 рік=100% 

 

У рослинництві суттєвих змін зазнала структура посівних площ 

сільськогосподарських культур: зменшилась частка культур зернових 

з 47,4% у 2015 році до 44,4% у 2021 році, кормових – з 15,2% до 9,4%, 

картоплі – з 14,8% до 13,3%.  
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Збільшилась частка культур технічних – з 18,7% до 27,0%, овочевих – 

з 3,9% до 5,9%. Лідерами серед технічних культур є соя (45,2% площі), 

ріпак і кольза (26,5%) та соняшник (20,9%). Відносно 2015 року посівні 

площі сої зросли у 2,2 раза, соняшника – у 3,5 раза, ріпаку та кользи – 

зменшились на 2,9% (відносно 2020 року – на 23,3%). 

Виробництво сільськогосподарських культур у 2021 році 

Порівняно з 2020 роком зріс валовий збір більшості культур технічних, 

зокрема соняшнику – на 20,0%, буряку цукрового фабричного – на 17,3%, 

сої – на 15,2%, ріпаку та кользи – на 3,0%. Зросло виробництво культур 

зернових та зернобобових (на 13,7%), картоплі (на 5,0%), культур овочевих 

(на 2,8%).  

Темпи приросту (скорочення) виробництва окремих видів продукції 
рослинництва у 2021 році 

2020 рік=100% 

 

                                                   

1 У масі після доробки. 
2 У плодоносному віці. 
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Валовий збір 

Зібрана 
площа 

Урожайність 

тис.т 
у % до 
2020 

тис.га 
у % до 
2020 

ц з 1 га 
зібраної 

площі 

збільшення, 
зменшення 
(-) до 2020 

Культури зернові та 
зернобобові1 1827,9 113,7 315,3 102,9 58,0 5,6 

у тому числі       
пшениця 824,4 105,1 167,1 95,7 49,3 4,4 
кукурудза  755,0 129,1 83,4 125,5 90,6 2,6 

Соняшник1 101,7 120,0 40,5 128,6 25,2 -1,8 
Ріпак та кольза 177,4 103,0 52,3 78,4 33,9 8,1 
Соя 263,8 115,2 88,2 108,5 29,9 1,7 
Буряк цукровий фабричний 848,5 117,3 14,2 113,1 597,3 21,6 
Картопля 1681,4 105,0 95,5 100,7 176,1 7,2 
Культури овочеві 829,2 102,8 42,3 100,6 196,0 4,2 
Культури плодові та ягідні2 130,9 93,2 13,7 99,0 95,4 -6,0 

27% частка 

посівних площ 

технічних культур 

20,0% 
приріст валового 
збору соняшнику 

  до 2020 

м 

13,7% 
приріст валового збору 

культур зернових та 
зернобобових  

до 2020 
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У групі культур зернових зросло виробництво кукурудзи (на 29,1%), жита 
(на 13,4%), пшениці (на 5,1%), ячменю (на 3,8%). 
Близько половини зібраних культур овочевих (46%) – це капуста 

відкритого ґрунту і її вироблено на 1,8% більше, ніж у 2020 році. 

Продукції тваринництва відносно 2020 року вироблено на 4,6% більше 

(у 2020 році – на 0,5%), у тому числі у підприємствах – на 18,6%, 

у  господарствах населення – на 4,3% менше. Відносно 2015 року обсяг 

продукції тваринництва зріс на 5,0%. 

Індекси обсягів продукції тваринництва  
2015 рік=100% 
 

 

У тваринництві відносно 1 січня 2021 року зменшилася кількість 

сільськогосподарських тварин, зокрема великої рогатої худоби – 

на 12,2%, у тому числі корів – на 10,5%, овець та кіз – на 6,3%, водночас 

збільшилась кількість свиней – на 20,0%, птиці свійської – на 12,3%. 

Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств  
на 1 січня 2022 року 
 

 
Господарства усіх 

категорій 

У тому числі 

підприємства 
господарства 

населення 

тис. 
голів 

у % до 
1 січня 2021 

тис. 
голів 

у % до 
1 січня 2021 

тис. 
голів 

у % до 
1 січня 2021 

Велика рогата 
худоба 126,7 87,8 14,8 91,4 111,9 87,4 

у тому числі корови  75,9 89,5 6,4 92,8 69,5 89,2 

Свині  435,3 120,0 312,7 134,8 122,6 93,7 

Вівці та кози  29,8 93,7 4,7 78,3 25,1 97,3 

Птиця свійська 11576,9 112,3 5776,2 126,0 5800,7 101,4 

Відносно 1 січня 2016 року у господарствах усіх категорій скоротилась 
кількість великої рогатої худоби на 37,7%, у тому числі корів – на 41,5%, 
овець та кіз – на 2,3%. Збільшилась кількість птиці свійської на 40,5%, 
свиней – на 24,9%. 
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Виробництво м'яса у 2021 році збільшилось у порівнянні із попереднім 

роком на 12,9% і становило 203,5 тис.т, у тому числі виробництво 

свинини  - на 23,0%, м’яса птиці – на 18,4%. 

Тривало зниження виробництва молока – на 7,6% менше порівняно з 2020 

роком (вироблено 425,3 тис.т).  

Яєць вироблено на 3,4% більше, порівняно з 2020 роком (598,8 млн.шт). 

Відносно 2015 року виробництво молока зменшилось на 25,5%, м’яса  – 

зросло на 19,4%, яєць – на 11,6%. 

Індекси виробництва окремих видів продукції тваринництва  
2015 рік=100% 

 

У господарствах населення зосереджено виробництво картоплі, культур 

овочевих, плодових та ягідних, у підприємствах – виробництво зернових 

та технічних культур. 

Також населення утримує переважну частину сільськогосподарських 

тварин – великої рогатої худоби (у тому числі корів), овець та кіз, птиці, 

виробляє основну частку молока та яєць, а підприємства більше 

вирощують свиней та виробляють м’яса. 

У 2021 році підприємства1 області реалізували 753,5 тис.т культур 

зернових, 33,8 тис.т картоплі, 10,9 тис.т культур плодових та ягідних, 

9,3 тис.т культур овочевих, 132,8 тис.т тварин сільськогосподарських 

живих, 21,0 тис.т молока, 45,0 млн.шт яєць.  

Частка продукції рослинництва у загальному обсязі реалізації продукції 

сільського господарства підприємствами становила 67,7%, 

тваринництва  – 32,3%. 

 

 

                                                   

1 За підприємствами з основним видом економічної діяльності за кодами 01.1 − 01.6, 10.12 за КВЕД ДК 009:2010, 
які мають площу сільськогосподарських угідь від 200 га (для фермерських господарств – від 1000 га) та/або від 100 
голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів 
(для фермерських господарств – від 500 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 1000 голів свиней, та/або 
від 25000 голів птиці свійської всіх видів. 
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Обсяги та середні ціни продукції сільського господарства, 
реалізованої підприємствами у 2021 році 

 Реалізовано Середні ціни реалізації 

тис.т у % до 2020 грн за т/тис.шт у % до 2020 

Культури зернові та 
зернобобові 753,5 98,0 5799,9 119,7 

Ріпак і кольза 127,6 100,3 14982,6 137,8 

Соняшник 56,0 102,6 15597,0 133,3 

Соя 131,4 101,2 15007,7 130,2 

Буряк цукровий фабричний 938,9 119,0 1364,2 151,4 

Картопля 33,8 111,7 5243,4 98,7 

Культури овочеві  9,3 72,5 10640,7 149,8 

Культури плодові та ягідні 10,9 60,4 6906,6 145,2 
Тварини сільськогосподарські 
живі 132,8 121,7 36384,4 119,4 

Молоко 21,0 93,5 9959,4 112,0 

Яйця, млн.шт 45,0 134,2 1774,7 139,1 
 
 

В області спостерігалося зростання середніх цін реалізації 
сільськогосподарської продукції, крім цін на картоплю. 

Середня ціна реалізації 1 тонни культур зернових та зернобобових 
відносно 2020 року збільшилась на 19,7%, ріпаку та кользи – на 37,8%, 
соняшнику – на 33,3%, сої – на 30,2%, буряку цукрового фабричного – 
на 51,4%, культур овочевих – на 49,8%, культур плодових та ягідних – 
на 45,2%, тварин сільськогосподарських живих – на 19,4%, молока – 
на 12,0%, яєць – на 39,1%. 

Картоплю реалізовували за нижчою ціною відносно 2020 року на 1,3%. 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ 
 
Промисловість створює п’яту та найбільшу частину валової доданої 

вартості області. 
У промисловості зайнятий кожен четвертий штатний працівник – 

у 2021 році 115,1 тис. осіб, з яких 75,7% – у переробній промисловості.  

У 2021 році відносно 2020 року обсяги продукції у промисловості області 

зросли  на 4,8%, відносно 2015 року – на 15,5%.  

Індекси промислової продукції 
2015=100% 

 
 

В Україні обсяг промислового виробництва у 2021 році зріс на 1,9%.  

За індексом промислової продукції Львівська область серед регіонів 

України посіла 11 місце. 

Індекси промислової продукції  
наростаючим підсумком, відповідний період попереднього року=100% 

 
 

У 2021 році збільшення обсягів промислової продукції в області 

відбувалося щомісячно (місяць до відповідного місяця попереднього 

року), крім грудня. 
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Темпи приросту, зменшення (-) обсягів виробництва за видами 
промислової діяльності у 2021 році 
2020=100%  

 
 

 

 
У 2021 році збільшення промислового виробництва забезпечили 

підприємства добувної промисловості і розроблення кар’єрів (на 6,0%),  

у переробній промисловості (на 5,5%) – зростання виробництва 

на підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 17,9%), машинобудування 

(на 13,1%), з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу 

та поліграфічної діяльності (на 7,0%), з виробництва гумових 

та пластмасових виробів (на 4,0%). 

Водночас суттєве зниження обсягів відбулося у металургійному 

виробництві (на 7,4%), фармацевтичній промисловості (на 4,5%), а також 

на підприємствах харчової промисловості (на 2,5%), з виробництва 

хімічних речовин і хімічної продукції (на 2,3%), з постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 1,1%). 
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За окремими видами промислової продукції збільшення порівняно 

з попереднім роком спостерігалось у  виробництві: 

 суконь жіночих та дівчачих (крім трикотажних) (в 1,6 раза); 

 котлів центрального опалення (на 35,8%); 

 деревини із сосни уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної 

на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм (на 27,4%); 

 блузок, сорочок та батників трикотажних машинного або ручного 

в’язання, жіночих та дівчачих (на 24,1%); 

 комплектів ізольованих проводів для свічок запалювання 

для двигунів та комплектів проводів інших (на 21,5%); 

 пісків будівельних (на 18,8%); 

 свинини свіжої чи охолодженої (туші, напівтуші) (на 11,6%); 

 газу природного скрапленого або в газоподібному стані (на 9,5%); 

 хліба та виробів хлібобулочних (на 8,2%). 

 

Водночас менше вироблено: 
 

 блузок, сорочок та батників (крім трикотажних), жіночих 

та дівчачих (у 5,5 раза); 

 деревини хвойних порід уздовж розпиляної чи розколотої, 

розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм (у 2,7 раза); 

 блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного 

для будівництва (у 2,2 раза); 

 вугілля кам’яного (на 33,8%); 

 цегли керамічної (на 26,2%); 

 вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас 

(на 22,1%); 

 борошна пшеничного чи пшенично-житнього (на 21,7%);  

 м’яса курей, курчат свіжого чи охолодженого (на 21,6%); 

 електроенергії, виробленої сонячними електростанціями (на 11,4%); 

 футболок, майок й подібних виробів, трикотажних машинного або 

ручного в’язання (на 8,8%). 

 
Інформація щодо виробництва окремих видів промислової продукції 
у 2021 році тут. 
 
 

 
 
 
 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/oper/2021/t031221_3.xls
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Частка Львівської області у виробництві окремих видів промислової 
продукції у 2021 році 
Україна=100% 

    

Води натуральні 
мінеральні 
негазовані 

Футболки, майки й 
подібні вироби 

трикотажні 

Води натуральні 
мінеральні газовані 

Свинина свіжа чи 
охолоджена (туші, 

напівтуші) 

    

Нафта сира 
Газ природний 

скраплений або в 
газоподібному стані 

Вугілля рядове 
кам’яне 

Електроенергія 

 

Відносно 2015 року більше видобуто газу природного скрапленого або 

в газоподібному стані (в 1,5 раза) та нафти сирої (на 29,9%). Водночас 

менше видобуто вугілля рядового кам’яного (в 1,7 раза) та вироблено 

електроенергії (на 19,5%). 

 

Індекси виробництва окремих видів промислової продукції 
2015=100% 
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Обсяг реалізованої промислової продукції1 у Львівській області у 

2021 році становив 147,0 млрд.грн (у 2020 році – 111,3 млрд.грн). Внесок 

Львівської області у загальнодержавний обсяг реалізації склав 4,1%. 

За обсягом реалізованої промислової продукції серед регіонів України 

Львівщина займає 8 місце з 2014 року.  

У середньому на одну особу припадало 59,1 тис.грн реалізованої 

промислової продукції (в Україні – 86,7 тис.грн). Серед регіонів держави 

за цим показником Львівська область посіла 11 місце. 

У структурі реалізованої промислової продукції найбільшу частку 

займала переробна промисловість – 70,1%. 

Підприємствам з постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря належало 20,6%, добувній промисловості 

і розроблення кар’єрів – 8,0%. Найменшу частку займало 

водопостачання, каналізація, поводження з відходами – 1,3%. 

Серед галузей переробної промисловості найвищою була частка 

підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів – 29,8% від загального обсягу реалізованої продукції, а також 

значна частка належала підприємствам з виготовлення виробів 

з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 8,5%, 

машинобудування – 7,7% та підприємствам з виробництва гумових 

і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 7,5%.  

Структура обсягу реалізованої промислової продукції у 2021 році 
у % до підсумку 

 

                                                   

1 За даними державного статистичного спостереження «Економічні показники короткотермінової статистики 
промисловості»; за уточненими даними. 
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обсяг реалізованої 

продукції у 2021 
 

70,1% 
частка 

переробної 
промисловості 

8 місце 
за обсягом 

реалізованої  
промислової 

продукції  



 
Промисловість 

  

 

38 ___________________________________Тенденції розвитку Львівської області у 2021 році 

 

Структура реалізованої промислової продукції відносно попереднього 
року змінилась на користь підприємств з постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря та добувної промисловості 
і розроблення кар’єрів (їхня частка збільшилась на 2,5 та 1,2 в.п. 
відповідно). 

Натомість скоротилась частка продукції підприємств переробної 
промисловості (на 3,4 в.п.). Зокрема, зменшилась частка продукції 
підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів – на 2,9 в.п, машинобудування – на 0,8 в.п.  
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БУДІВНИЦТВО 
  

Виробництво будівельної продукції 

З 2015 року спостерігається позитивна динаміка нарощування обсягу 

робіт будівельниками області. У 2021 році відносно попереднього року 

обсяг будівельної продукції зріс на 10,4%, а відносно 2015 року – 

у 2,5 раза.  

В Україні у 2021 році продукції будівництва вироблено на 6,8% більше. 

За індексом будівельної продукції серед регіонів держави область посіла 

10 місце.  

Індекси будівельної продукції 
2015=100% 

 

Упродовж 2021 року (крім квітня-липня) виробництво будівельної 

продукції зростало значно нижчими темпами порівняно з 2020 роком.  

Індекси будівельної продукції  
наростаючим підсумком, відповідний період попереднього року=100% 

 

У 2021 році підприємства Львівщини виробили будівельної продукції на 

18608,3 млн.грн. Частка області у загальнодержавному обсязі будівельної 

продукції становила 7,2%. Серед регіонів держави за цим показником 

Львівщина упродовж шести років займає 5 місце. 
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Порівняно з 2020 роком зросли обсяги робіт на будівництві житла 

(на 48,9%) та нежитлових будівель (на 11,8%). Скоротилися обсяги робіт 

на будівництві інженерних споруд на 1,6%.  

Із загального обсягу виробленої будівельної продукції більше половини 
припало на будівництво інженерних споруд (52,1%). Порівняно 
з 2015 роком їх частка  зросла на 12,1 в.п. 

На будівництво нежитлових будівель припадало 26,1% (у 2015 році – 
33,2%). Найменше робіт виконано на будівництві житлових будівель – 
21,8%. 

Розподіл обсягу виробленої будівельної продукції за видами у 2021 році 
у % до підсумку 

 

 

За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: 

роботи з нового будівництва склали 40,8% від загального обсягу, 

з реконструкції та технічного переоcнащення – 33,4%, з ремонту 

(капітального та поточного) – 25,8%.  
 

Прийняття в експлуатацію житла 
 

У 2021 році в області прийнято в експлуатацію 1211,5 тис.м2 загальної 
площі нового житла, що на 19,3% більше, ніж у 2020 році (у 2020 році – 
на 21,4% менше). 

Прийняття в експлуатацію нового житла 
тис.м2 загальної площі 

 
Частка прийнятого в експлуатацію житла в області у загальнодержавному 
обсязі становила 10,6%.  
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За обсягом прийнятого житла серед регіонів держави область займала 
3 місце після Київської області та м.Києва, за індексом введеного житла – 
10 місце. 

Індекси прийняття в експлуатацію нового житла 
2015 рік=100% 

 
У розрахунку на 1000 мешканців у 2021 році прийнято в експлуатацію 

490,6 м2 загальної площі нового житла, що в 1,8 раза більше від 

загальнодержавного показника (277,5 м2). Це забезпечило області 

4 місце серед регіонів. 

Більше половини від загальної площі збудованого в області житла (58,6%) 
припала на будинки з двома і більше квартирами. Їх частка порівняно 
з 2015 роком зросла на 8,9 в.п. Упродовж 2021 року в багатоквартирних 
будинках здано в експлуатацію 710,0 тис.м2  загальної площі житла, що 
в 1,5 раза більше, ніж попереднього року.  

Розподіл прийнятого в експлуатацію нового житла за видами 
у % до підсумку 

 

На одноквартирні будинки припало 40,7% від загальної площі житла 

(492,7 тис.м2), прийняття яких у порівнянні з 2020 роком скоротилось 

на 8,5%. 

Також введено в експлуатацію гуртожитки. 

У 2021 році здано в експлуатацію 14689 квартир, з них 10155 – у міській 

місцевості (69,1%), 4534 – у сільській місцевості (30,9%). Середня загальна 

площа однієї новозбудованої квартири становила 81,9 м2 (у 2015 році – 

96,0 м2). 
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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ  
 

Підприємства та організації області у 2021 році здійснили 24,0 млрд.грн 
капітальних інвестицій1, що на 37,7% більше порівняно з 2020 роком. 
Відносно 2015 року капіталовкладення зросли  майже на третину.  

В Україні обсяги капітальних інвестицій у 2021 році відносно 2020 року 
зросли на 13,0%. Серед регіонів за індексом капітальних інвестицій 
Львівська область посідала 3 місце.  

Частка області у загальнодержавному обсязі капітальних інвестицій 
у 2021 році становила 4,5%. 

Індекси капітальних інвестицій  

2015=100% 

 

На кожного мешканця області в середньому припало 9,7 тис.грн 
капітальних інвестицій, що на 24,0% менше, ніж у середньому в Україні. 
Серед регіонів за цим показником область посіла у 2021 році 6 місце. 

Розподіл капітальних інвестицій за видами активів у 2021 році 
у % до підсумку 

 
 

 
 
 

 
 

_______________________ 
1 За даними квартальної звітності. 
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Майже третину капітальних інвестицій витрачено на придбання машин, 

обладнання, інвентарю (31,5%), п’яту частину коштів спрямовано 

у  інженерні споруди (22,0%), 14,2% – у будівлі нежитлові, 13,2% – у 

будівлі житлові; менше – на придбання транспортних засобів (9,7%).  

Основним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств 

та організацій, за рахунок яких здійснено 60,7% капітальних інвестицій (у 

2015 році – 56,1%). 

З державного бюджету профінансовано 11,5% інвестицій, з місцевих 

бюджетів – 7,9%. Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів 

банків та коштів інвесторів-нерезидентів, становила 6,4%. 

Кошти населення на будівництво житла у 2021 році склали 10,3% 

від загальної суми капітальних інвестицій. 

Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування               
у 2021 році 
у % до підсумку 

 

Майже третину загального обсягу капітальних інвестицій у 2021 році 

залучено у промисловість – 7,7 млрд.грн інвестицій, або 32,1%. За видами 

промислової діяльності найбільше інвестовано у підприємства 

з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

(2,6 млрд.грн), з постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря (1,4 млрд.грн), а також машинобудування 

(1,0 млрд.грн) та підприємства з виготовлення виробів з деревини, 

виробництва паперу та поліграфічної діяльності (0,6 млрд.грн). 

Вагомою була частка капітальних інвестицій, освоєних будівельними 
підприємствами та фізичними особами-забудовниками (15,6%), 
державного управління й оборони, обов’язкового соціального 
страхування (15,3%), підприємств, що здійснюють операції з нерухомим 
майном (8,1%), а також оптової та роздрібної торгівлі (8,0%). 
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Розподіл капітальних інвестицій за видами економічної діяльності                  
у 2021 році 
у % до підсумку 

 
 

У будівництво житла вкладено 3,2 млрд.грн, що на 19,6% менше відносно 

2020 року. Більше третини цих коштів інвестовано населенням 

у будівництво індивідуальних житлових будинків. 
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ТРАНСПОРТ 
 

У 2021 році усіма видами транспорту перевезено 15,9 млн.т вантажів та 

153,9 млн. пасажирів. Обсяг перевезень вантажів відносно 2020 року 

збільшився на 2,6%, а кількість перевезених пасажирів – на 12,5%.  

Індекси вантажних та пасажирських перевезень у 2021 році 
наростаючим підсумком, відповідний період 2020 року=100% 

 

Вантажообіг підприємств транспорту порівняно з 2020 роком збільшився 

на 15,8% і становив 11,3 млрд.ткм. Пасажирообіг виконано у 2021 році 

в обсязі 2,6 млрд.пас.км, що на 26,6% більше відносно попереднього 

року. 

Переважну частину вантажних перевезень забезпечує автомобільний 

транспорт, частка якого у загальному обсязі склала 79,7%. 

Автотранспортом області перевезено 12,7 млн.т вантажів, що на 4,8% 

більше від обсягу 2020 року. Вантажооборот збільшився на 10,6% 

і становив 4,5 млрд.ткм.  

Залізничним транспортом відправлено 3,2 млн.т вантажів, що на 5,2% 

менше порівняно з 2020 роком. Вантажооборот збільшився на 19,5% 

і становив 6,8 млрд.ткм.  

Структура вантажних та пасажирських перевезень за видами 
транспорту у 2021 році 
у % до підсумку 
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Більше половини пасажирських перевезень забезпечував автомобільний 

транспорт, частка якого у загальному обсязі становила 52,6% у 2021 році. 

Послугами автомобільного транспорту області скористалися 80,9 млн. 

пасажирів, що на 17,3% більше порівняно з 2020 роком. 

Структура перевезень пасажирів автомобільним транспортом 
за видами сполучення у 2021 році 
у % до підсумку 
 

 

 
Електротранспортом у 2021 році перевезено 69,0 млн. пасажирів або 

44,8% у загальному обсязі перевезень пасажирів. З них 36,4 млн. осіб 

(23,7%) припало на перевезення трамваями, 32,6 млн. осіб (21,1%) – 

тролейбусами.  

Відносно 2020 року загальний обсяг перевезень електротранспортом 

збільшився на 7,1%, за рахунок збільшення пасажиропотоку 

в тролейбусах на 9,7%, а в трамваях – на 4,9%. 

На залізничний транспорт припало 2,6% від загальнообласних 

пасажирських перевезень. У 2021 році відправлено 4,1 млн. пасажирів, 

що на 18,0% більше порівняно з 2020 роком. 

Значно зросли показники діяльності Львівського аеропорту. У 2021 році 

ним було обслуговано 17,4 тис. повітряних суден, що в 1,8 раза більше, 

ніж у 2020 році (у тому числі у міжнародному сполученні – 14,4 тис. суден, 

що в 1,9 раза більше). При цьому пасажиропотік зріс у 2 рази, 

а вантажопотік скоротився на 70,3% та склали відповідно 1766,5 тис. осіб 

та 0,7 тис.т відповідно. 
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
 
У 2021 році (за попередніми даними) експортовано товарів з області 
на 2932,6 млн.дол. США, що на 26,2% більше відносно 2020 року 
та у 2,4 раза – відносно 2015 року. Імпорт товарів в область становив 
4753,6 млн.дол., що на 38,0% більше порівняно з попереднім роком 
та в 3,3 раза – з 2015 роком.  

В Україні експорт товарів збільшився на 38,4%, імпорт – на 34,0%. 
За обсягом експорту товарів область посіла 7 місце у державі, імпорту – 
4  місце. 

Динаміка зовнішньої торгівлі товарами  
2015=100% 

 

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло з 241,6 млн.дол. США 

у 2015 році до 1821,0 млн.дол. у 2021 році, що спричинило зниження 

коефіцієнта покриття експортом імпорту з 0,83 до 0,62. В Україні коефіцієнт 

покриття експортом імпорту у 2021 році був вищим – 0,94. 

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами 
млн.дол США 
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Експорт послуг у 2021 році становив 820,0 млн.дол, імпорт – 102,3 млн.дол. 

Порівняно з 2020 роком експорт послуг зріс на 27,9%, а імпорт – на 22,2%. 

В Україні експорт послуг збільшився на 14,2%, імпорт – на 32,9%. 

На відміну від торгівлі товарами, у зовнішній торгівлі послугами 

позитивне сальдо склало 717,7 млн.дол. і відносно 2015 року зросло 

у 2,2 рази. Експорт послуг перевищував імпорт у 8 разів. 

Зовнішня торгівля товарами проводилась з партнерами із 175 країн світу, 
послугами – із 135 країн.  

Експорт та імпорт товарів та послуг 

 
________________________________ 

1 Попередні дані. 
 

Збільшення обсягів експорту товарів у 2021 році зумовлено 

нарощуванням поставок деревини і виробів з неї (в 1,7 раза), жирів 

та олій (на 40,8%), меблів (на 32,2%), електротехнічного обладнання 

(на 26,5%), зернових культур (на 20,9%). 

Збільшення імпорту порівняно з 2020 роком, в основному, обумовлено 
зростанням надходження палив мінеральних, нафти і продуктів 
її перегонки (у 2,3 раза), пластмас, полімерних матеріалів (на 48,3%), 
механічного обладнання (на 29,3%). 

У товарній структурі експорту області суттєвими були частки 

електротехнічного обладнання, меблів, зернових культур, деревини 

і виробів з неї, жирів та олій, палив мінеральних, нафти і продуктів 

її перегонки. 

 

Експорт Імпорт Сальдо, 
млн.дол. 

США 
млн.дол. 

США 

до 
попереднього 

року, % 

млн.дол. 
США 

до 
попереднього 

року, % 
 товари 

2010 974,3 122,7 2028,4 125,0 –1054,1 
2015 1206,3 92,4 1447,9 58,6 –241,6 
2016 1275,6 105,7 1699,4 117,4 –423,8 
2017 1585,2 124,3 2182,3 128,4 –597,1 
2018 1895,6 119,6 2709,0 124,1 –813,4 
2019 2202,1 116,2 3087,7 114,0 –885,6 
2020 2322,9 105,5 3443,4 111,5 –1120,5 
20211 2932,6 126,2 4753,6 138,0 ‒1821,0 

      
 послуги 

2010 145,7 96,1 69,9 114,4 75,8 
2015 369,7 89,9 50,2 60,2 319,5 
2016 393,7 106,5 80,0 159,2 313,7 
2017 471,1 119,7 59,8 74,8 411,3 
2018 570,6 121,1 67,5 112,9 503,1 
2019 610,2 106,9 85,7 126,9 524,5 
2020 641,2 105,1 83,8 97,8 557,5 
20211 820,0 127,9 102,3 122,2 717,7 

717,7 млн.дол. 

сальдо зовнішньої 
торгівлі послугами 

175 
країн-партнерів  

у торгівлі 
товарами 

70,7% 
приріст експорту 

деревини і виробів 
з неї до 2020 
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Товарна структура експорту товарів у 2021 році 
у % до підсумку 

 
 

У товарній структурі імпорту значними були частки палив мінеральних, 
нафти і продуктів її перегонки, електротехнічного та механічного 
обладнання. 

Товарна структура імпорту товарів у 2021 році 
у % до підсумку 

 

Основними партнерами Львівської області в експорті товарів та послуг є 

країни ЄС. Експорт товарів у країни Європейського Союзу становив 76,5% 

від загального обсягу (у 2020 році – 76,8%). Порівняно з 2020 роком обсяг 

експорту у країни ЄС зріс на 25,8%.  

Найбільше було експортовано товарів у Польщу (25,3% від 

загальнообласного експорту), Німеччину (12,1%), а також Чехію, Данію, 

Угорщину. Значно збільшився порівняно з 2020 роком експорт до 

Словаччини (в 1,9 раза) і Німеччини (на 46,7%). 

В Україні частка країн ЄС була меншою: в експорті – 39,4%, в імпорті – 

39,8%. 

 

 

Машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне 

обладнання
20,2%

Продукти рослинного 
походження                                                                                                                   

16,0%

Рiзнi промислові товари 
14,6%Деревина і вироби з деревини                                                                                                 

9,4%

Жири та олії тваринного або 
рослинного походження                                                                                                        

8,7%

Текстильні матеріали та 
текстильні вироби 

8,1%

Мiнеральнi продукти                                                                                                          
6,5%

Інші товари
16,5%

Мiнеральнi продукти                                                                                                          
19,3%

Машини, обладнання та 
механізми; електротехнічне 

обладнання

15,1%

Текстильні матеріали та 
текстильні вироби 

12,4%

Полімерні матеріали, 
пластмаси та вироби з них 

7,5%

Недорогоцінні метали 
та вироби з них                                                                                                              

7,0%

Продукти рослинного 
походження                                                                                                                   

6,2%

Готові харчові продукти                                                                                                      
5,7%

Інші товари

26,8%

76,5% 
Експорт в ЄС 

51,7% 
Імпорт з ЄС 
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На імпорт товарів з країн Євросоюзу припало 51,7% (у 2020 році – 57,8%). 

Порівняно з 2020 роком імпорт із країн ЄС збільшився на 23,5%. Серед 

країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснювалися з Польщі 

(18,3% від загальнообласного імпорту) і Німеччини (9,8%), з інших країн  – 

з Китаю, Білорусі та Туреччини. 

Географічна структура експорту та імпорту товарів у 2021 році 
у % до підсумку 
експорт 

 
імпорт 

 
 

Серед країн світу значно збільшився імпорт товарів з Білорусі (у 2,1 раза), 
Туреччини (на 59,7%), Китаю (на 48,8%). 

У структурі експорту послуг найбільші обсяги припали на комп’ютерні 
послуги (47,6% від загального обсягу експорту послуг), з переробки 
давальницької сировини (32,7%).  

Головними партнерами в експорті послуг були Мальта (19,6%), Польща 
(14,7%), Данія (13,0%) та Німеччина (11,8%). 

В імпорті послуг у 2021 році суттєвою була частка послуг автомобільного 
транспорту (26,9%), фінансового посередництва (10,2%), послуг під час 
ділових подорожей (10,0%) та комп’ютерні (8,2%). 

Найбільшими імпортерами послуг були партнери з Польщі (34,3%) 
та Німеччини (14,1%).  

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 78,4% від загального обсягу 
експорту та зріс на 28,9% порівняно з 2020 роком. Імпорт послуг від країн 
ЄС становив 73,8% від загального обсягу та збільшився відносно 2020 
року на 12,2%.  

Серед інших країн світу найбільше послуг надавалось та одержано від 
США та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. 

 

25,3
12,1

7,0 6,0
4,8 44,8

Польща Німеччина Чехія Данія Угорщина Інші країни

18,3
11,6

11,6 9,8
6,8 41,9

Польща Китай Білорусь Німеччина Туреччина Інші країни

47,6% 

частка експорту 

комп’ютерних послуг 
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ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
 

Сфера торгівлі займає 2 місце серед видів економічної діяльності 

за внеском у валову додану вартість.  

У 2021 році оборот роздрібної торгівлі області становив 89,4 млрд.грн 

і збільшився за порівнянними цінами відносно 2020 року на 17,2%.  

У розрахунку на одну особу у середньому на місяць припадало 2994 грн 

обороту роздрібної торгівлі. 

Приріст (зниження) обороту роздрібної торгівлі 
попередній рік=100% 

 

Індекси обороту роздрібної торгівлі починаючи з квітня 2021 року були 
вищими відповідних показників 2020 року.  

Індекси обороту роздрібної торгівлі 
наростаючим підсумком, відповідний період попереднього року=100% 

 
 

Підприємствами роздрібної торгівлі забезпечено 75,0% від обороту 
роздрібної торгівлі, на фізичні особи-підприємці припало 25,0%. 
 

17,2

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

103,3

117,2

95

100

105

110

115

120

125

сі
че

н
ь

л
ю

ти
й

 

б
ер

ез
ен

ь

кв
іт

ен
ь

тр
ав

ен
ь

че
р

ве
н

ь

л
и

п
ен

ь

се
р

п
ен

ь

ве
р

ес
ен

ь

ж
о

вт
ен

ь

л
и

ст
о

п
ад

гр
уд

ен
ь

2020 2021

89,4 млрд.грн 
оборот роздрібної 

торгівлі у 2021 

17,2% 
приріст обороту 

роздрібної торгівлі 
до 2020 
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Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом 

діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2021 році становив 67,0 млрд.грн, 

що на 16,8% більше порівняно з 2020 роком.  

Основні показники внутрішньої торгівлі 

У структурі роздрібного товарообороту підприємств обсяг продажу 
непродовольчих товарів в 1,5 раза перевищував обсяг продовольчих. 
Обсяг продажу непродовольчих товарів у 2021 році за порівнянними 
цінами збільшився на 19,4%, продовольчих – на 13,0% і становив 
40,3  млрд.грн та 26,7 млрд.грн відповідно.  

На території України вироблено більше половини проданих товарів (53,3%), 

зокрема 35,9%  – непродовольчих, 79,7% – продовольчих товарів. 

 

 

Оборот 
роздрібної 

торгівлі, 
млрд.грн 

Індекси обороту 
роздрібної 

торгівлі, у % до 
попереднього 

року 

Роздрібний 
товаро-

оборот під-
приємств, 
млрд.грн 

У чому числі частка, % 

продовольчі 
товари 

непродо-
вольчі товари 

2017 51,4 112,5 37,1 34,6 65,4 

2018 57,8 105,3 42,9 38,2 61,8 

2019 66,6 107,8 49,9 38,3 61,7 

2020 70,6 103,3 53,1 40,4 59,6 

2021 89,4 117,2 67,0 39,8 60,2 

Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств у 2021 році 
у % до підсумку 

  

39,8%
продовольчі товари

5,8% алкогольні напої

4,4% молочні продукти

3,7% м’ясо та м’ясні 

продукти

3,5% вироби тютюнові

3,4% хлібобулочні та 
борошняні кондитерські 
вироби

3,2% цукрові
кондитерські вироби

60,2%
непродовольчі товари

11,1% фармацевтичні товари

8,5% автомобілі, деталі та 
приладдя для них

5,6% газойлі (паливо 
дизельне)

4,7% бензин моторний 

3,6% одяг

3,1% косметичні товари й вироби 
для туалетних кімнат

67,0 млрд.грн 
обсяг роздрібного 

товарообороту 
підприємств 

16,8%  
приріст роздрібного 

товарообороту 
підприємств  

частка товарів 
українського 
виробництва 

53,3% 
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З продовольчих товарів найбільше було реалізовано алкогольних напоїв, 

молочних продуктів, м’яса та м’ясних продуктів, серед непродовольчих 

товарів переважали фармацевтичні товари, автомобілі, деталі 

та приладдя для них, газойлі (паливо дизельне), бензин моторний.  

Темпи приросту (скорочення) обсягу товарообороту підприємств 
за окремими товарами у 2021 році 

 

Збільшення обсягу роздрібного товарообороту підприємств, в основному, 

зумовлене зростанням обсягу товарообороту газойлів (палива 

дизельного), бензину моторного, фруктів та овочів свіжих, автомобілів, 

деталей та приладдя до них, хлібобулочних та борошняних 

кондитерських виробів, фармацевтичних товарів.  

Зменшились продажі борошна, цукру, шпалер, покриття для підлоги, 

килимів та килимових виробів, побутових електротоварів. 
 

 

Від 29.04.2022 
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