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2513,8 тис. осіб  

наявного населення  
на 1 листопада 2019  
 
 
 

 

 

На 1 листопада 2019 року 
чисельність наявного 
населення області становила 
2513,8 тис. осіб, що на 9,9 тис. 
(на 0,4%) менше, ніж на 
1 листопада 2018 року. 

Упродовж січня–жовтня 
2019 року: 

 чисельність населення 
зменшилась на 8201 особу у 
результаті переважання 
природного скорочення (на 
8874 особи) над 
міграційним приростом (на 
673 особи); 

  народилось 18668 дітей, 
що на 5,7% менше відносно 
січня–жовтня 2018 року; 

 померло 27542 особи, що 
на 2,0% більше порівняно із 
січнем–жовтнем 2018 року. 

 зареєстровано 13235 
шлюбів, що на 0,3% більше, 
ніж у січні–жовтні 2018 року. 

На 10 тис. населення 
народилось 89 осіб, померла – 
131 особа. 

На 100 померлих осіб 
припало 68 живонароджених. 

 

 

 
 

 

472,2 тис. 

штатних працівників  
у січні–листопаді 2019  

 
 
 

 

Середньооблікова кіль-
кість штатних працівників у 
січні–листопаді 2019 року 
становила 472,2 тис. осіб, що на 
0,4% менше порівняно із 
січнем–листопадом 2018 року.  

Найбільша кількість 
працівників зосереджена на 
промислових підприємствах – 
117,8 тис. осіб (24,9% від 
загальної кількості), в установах 
освіти – 93,8 тис. осіб (19,9%), 
охорони здоров’я та надання 
соціальної допомоги – 61,2 тис. 
осіб (13,0%), підприємств 
оптової та роздрібної торгівлі – 
54,9 тис. осіб (11,6%). 

 Кількість зареєстрованих 
безробітних (за даними 
Львівського обласного центру 
зайнятості) на кінець листопада 
2019 року становила 12,8 тис. 
осіб, що на 2,2% менше відносно 
кінця листопада 2018 року. 

Кількість вакансій 
зменшилась на 24,1% відносно 
кінця листопада 2018 року і 
становила 6411. 

Навантаження  зареєст-
рованих безробітних на 10 
вакансій становило 20 осіб.  

Допомогу з безробіття у 
листопаді 2019 року отримали 
10,3 тис. осіб. Середній розмір 
допомоги становив 3692 грн. 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2019

НАСЕЛЕННЯ СІЧЕНЬ–ЖОВТЕНЬ 2019

РИНОК ПРАЦІ СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2019

-8,9 тис.. 
осіб 

12,8 
тис.  

природне 
скорочення  

зареєстровано без-
робітних осіб на кінець 

листопада 2019 
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9168 грн 

заробітна плата  
у січні–листопаді 2019  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Середньомісячна заро-
бітна плата одного штатного 
працівника у січні–листопаді 
2019 року становила 9168 грн, 
що на 16,1% більше відносно 
січня–листопада 2018 року. 

Середня номінальна за-
робітна плата одного штатного 
працівника у листопаді 2019 
року становила 9387 грн, що на 
1,0% менше порівняно з 
жовтнем 2019 року та на 14,6% 
більше порівняно з листопадом 
2018 року. 

Індекс реальної 
заробітної плати (з урахуванням 
зміни споживчих цін) у січні– 
листопаді 2019 року відносно 
січня-листопада 2018 року 
становив 107,3%, у листопаді 
2019 року порівняно з жовтнем 
2019 року – 98,7%, порівняно з 
листопадом 2018 року – 108,4%. 

 На 1 грудня 2019 року 
загальна сума заборгованості з 
виплати заробітної плати 
працівникам підприємств, 
установ та організацій 
становила 124,4 млн.грн. 
Порівняно з початком року сума 
боргу збільшилася на 64,6%, 
порівняно з 1 листопада 2019 
року – зменшилася на 25,2%.  

Скорочення суми 
заборгованості досягнуто 
переважно через зменшення 
заборгованості підприємств 
добувної промисловості 
(порівняно з 1 листопада 2019 
року – на 43,3 млн.грн). 

На 1 грудня 2019 року заро-
бітна плата не була вчасно ви-
плачена 11380 працівникам еко-
номічно активних підприємств. 
Середній розмір боргу одному 
працівникові становив 9,8 тис.грн. 

 

 
 

 

134,4 тис. 

домогосподарств 
отримали субсидії  
у листопаді 2019  

 
 
 
 

Житлові субсидії 
призначені для 125,9 тис. 
домогосподарств, що на 38,1% 
менше порівняно із січнем-
листопадом 2018 року.  

У середньому на одне 
домогосподарство у листопаді 
2019 року призначено 745,8 грн 
субсидій (у листопаді 2018 року 
– 771,4 грн). 

Субсидії отримали у 
листопаді 2019 року 134,4 тис. 
домогосподарств – 16,4% від 
загальної кількості домогос-
подарств Львівської області 
(у  листопаді 2018 року – 161,7 
тис. домогосподарств, або 19,7% 
від кількості домогосподарств). 

 У листопаді 2019 року 
населенню нараховано до 
оплати за житло і комунальні 
послуги 808,3 млн.грн, за ці 
види послуг оплачено 
438,9  млн.грн (54,3% від 
нарахованих сум з урахуванням 
погашення боргів попередніх 
періодів). Крім того, оплачено 
137,4 млн.грн за спожиту 
електроенергію. 

Середні нарахування на 
одного власника особового 
рахунку за житлово-комунальні 
послуги, з урахуванням електро-
енергії (з розрахунку 150 кВт·год), 
у листопаді 2019 року становили 
1935,0 грн (у листопаді 2018 року 
– 1926,1 грн). 

 

ОПЛАТА ПРАЦІ СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2019 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2019

+16,1% 

до січня– 
листопада 2018  

746 
грн 

призначено  
субсидій 

на 1 домогоспо-
дарство у листопаді  
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103,5%  
індекс сільськогоспо-
дарської продукції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Індекс сільськогоспо-
дарської продукції порівняно з 
січнем–листопадом 2018 року 
становив 103,5% (у січні–
листопаді 2018 року – 106,0%). 
Підприємства збільшили обсяг 
продукції на 4,6%, господарства 
населення – на 2,7%. 

Порівняно з січнем–
листопадом 2018 року вироб-
ництво м’яса збільшилось на 
4,0%, яєць – на 4,0%, молока – 
зменшилось на 5,0%. 

 Відносно 1 грудня 2018 
року зменшилась кількість 
великої рогатої худоби на 8,3% 
(у  тому числі корів – на 9,7%), 
свиней – на 12,8%, водночас 
збільшилась кількість птиці 
свійської на 6,1%. 

 

 

 
 

 

86,7 млрд.грн 

реалізовано 
промислової продукції 
у січні–жовтні 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Обсяг промислової 

продукції відносно січня–

листопада 2018 року знизився 

на 3,1% (у січні–листопаді 2018 

року приріст становив 3,7%). 

Зменшення обсягу 

виробництва відбулося на 

підприємствах з постачання 

електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря на 

20,4%; машинобудування – на 

14,2%; з виробництва хімічних 

речовин і хімічної продукції – на 

11,2%; текстильного вироб-

ництва, виробництва одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів – на 11,1%; з 

виготовлення виробів з 

деревини, виробництва паперу 

та поліграфічної діяльності – на 

5,0%; металургійного виробни-

цтва, виробництва готових 

металевих виробів – на 2,0%. 

 У переробній промис-

ловості найбільше наростили 

обсяги підприємства з 

виробництва основних фарма-

цевтичних продуктів і 

препаратів – на 8,1%. У добувній 

промисловості досягнуто 

приросту на 5,7%. 

У січні–жовтні 2019 року 

підприємства реалізували про-

мислової продукції на 

86,7 млрд.грн.  

Найвищою була частка 

підприємств з виробництва 

харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів – 28,8% від 

загального обсягу реалізованої 

продукції. Підприємствам з 

постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого 

повітря належало 19,0%, 

машинобудування – 10,0%. 

 

 

 

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2019

ПРОМИСЛОВІСТЬ СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2019

–3,1% 

зниження 
виробництва 

відносно  січня–
листопада 2018  

+4,6% 

у підприємствах 
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8,9 млрд.грн 

вироблено будівельної 
продукції 
 
 
 
 
 

 

 

Індекс будівельної 

продукції відносно січня–

листопада 2018 року становив 

120,0% (у січні–листопаді 2018 

року – 112,3%). Зросли обсяги 

будівельної продукції на 

будівництві нежитлових буді-

вель на 40,3%, житла – на 26,6%, 

інженерних споруд – на 2,5%. 

 Підприємства виробили 

будівельної продукції на суму 

8892,2 млн.грн. Найбільше 

будівельних робіт виконано на 

будівництві інженерних споруд 

(38,2%) та на будівництві 

нежитлових будівель (35,9%). На 

будівництво житлових будівель 

припало 25,9%. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1805,6 
млн.дол.  

експорт товарів 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Експорт товарів 
підприємствами області у січні–
жовтні 2019 року становив 
1805,6 млн.дол. США, імпорт – 
2460,2 млн.дол. Відносно січня–
жовтня 2018 року експорт зріс 
на 15,8%, імпорт – на 9,7%. 
Від’ємне сальдо зовнішньої 
торгівлі товарами склало 654,6 
млн.дол. США (у січні–жовтні 
2018 року – 683,4 млн.дол. 
США).  

У країни ЄС експортовано 
76,3% від загального обсягу 
експорту, імпортовано з цих 
країн 63,7% від загального 
обсягу імпорту.  

Серед товарів, які 
Львівщина експортувала у січні–  

 жовтні 2019 року, переважали 
електротехнічне обладнання 
(21,7% від обсягу експорту 
області), меблі (12,2%), зернові 
культури (8,5%), жири та олії 
(8,4%), деревина і вироби з неї 
(8,3%). 

Основу імпорту товарів 
становили електротехнічне 
обладнання (12,7% від обсягу 
імпорту області), механічне 
обладнання (8,2%), пластмаси 
та полімерні матеріали (6,5%), 
засоби наземного транспорту 
(6,4%). 

Основними партнерами 
у зовнішній торгівлі товарами 
були Польща та Німеччина. 

 

 

БУДІВНИЦТВО СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2019

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ СІЧЕНЬ–ЖОВТЕНЬ 2019

+20,0% 

до січня–
листопада 2018  

+15,8% 

до січня–
жовтня 2018  
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59,8 млрд.грн 

оборот роздрібної 
торгівлі 
 

 

Оборот роздрібної 

торгівлі у січні–листопаді 2019 

року становив 59,8 млрд.грн і 

збільшився відносно січня–

листопада 2018 року на 8,5%.  

 Обсяг роздрібного това-

рообороту підприємств, основ-

ним видом діяльності яких є    

роздрібна        торгівля,        склав 

 44,8 млрд.грн (74,9% від 

загального обсягу обороту 

роздрібної торгівлі), що на 9,4% 

більше відносно січня–

листопада 2018 року. 

 

 

 

 
 

 

Зміна обсягів 
перевезень до січня–
листопада 2018  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

У січні–листопаді 2019 

року усіма видами вантажного 

транспорту перевезено (від-

правлено) 15,8 млн.т вантажів, 

що на 3,1% більше від обсягу 

січня–листопада 2018 року.  

Обсяги перевезення 

вантажів автомобільним транс-

портом збільшились на 8,1%, 

залізничним транспортом – 

зменшились на 13,4%. 

 

 Усіма видами пасажирсь-

кого транспорту перевезено 

(відправлено) 214,5 млн. 

пасажирів, що на 3,7% більше від 

обсягу січня–листопада 2018 

року.  

Перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом 

зросли на 0,3%, трамваями – на 

6,8%, тролейбусами – на 15,6%, 

тоді як залізничним – 

зменшились на 8,6%. 

 

 

 

 

 

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2019

ТРАНСПОРТ СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД 2019

+3,1% 

вантажів 

+3,7% 

пасажирів 

+8,5% 

до січня–
листопада 

2018 
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104,4% 
індекс споживчих цін 
листопад 2019 до                
грудня 2018  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Індекс споживчих цін у 

листопаді 2019 року відносно 

жовтня у Львівській області 

становив 100,3%, в Україні – 

100,1%. За одинадцять місяців 

2019 року (листопад 2019 року 

до грудня 2018 року) ціни у 

Львівській області зросли на  

4,4%, в Україні – на 4,3%. 

Ціни на продукти 

харчування в області у листопаді 

2019 року порівняно із жовтнем 

підвищились на 0,1%. Найбільше 

подорожчали яйця (на 4,5%). На 

2,8–1,0% зросли ціни на овочі, 

крупи гречані, молоко, сир 

твердий та кисломолочний, 

масло вершкове, сметану, 

маргарин, молочні суміші для 

дитячого харчування.  

 Водночас фрукти 
подешевшали на 4,4%, м’ясо 
птиці та свиней – на 2,2% та на 
1,8% відповідно, макаронні 
вироби з м’яких сортів пшениці 
– на 1,5%, борошно пшеничне – 
на 0,6%. 

Ціни на алкогольні напої 
та тютюнові вироби зросли на 
0,8%. 

Одяг і взуття 
подешевшали у середньому на 
0,3%. 

Підвищення цін у 
житлово-комунальній сфері на 
3,8% відбулося у результаті 
збільшення тарифів на газ 
природний (на 12,2%). Вартість 
інших комунальних послуг не 
змінилася. 
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ЦІНИ ЛИСТОПАД 2019 

104,3% 

в Україні 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/report/soc_ek_2009.php?ind_page=soc_ek

