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Промисловість Львівської області: ключові тенденції та 
перспективи розвитку

Проведено оцінку поточного стану і динаміки функціонування промислових 
підприємств Львівської області за основними показниками. Окреслено 
внутрішні проблеми і зовнішні загрози розвитку промисловості в регіоні. 
Визначено перспективні види промислової діяльності в контексті 
поглиблення євроінтеграції України. 
Ключові слова: промисловість, виробництво, продукція, експорт, інвес-
тиції, розвиток.1 

Постановка проблеми. Кардинальні зміни в умовах функціонування 
вітчизняних підприємств, які відбулися за останні 20 років і надалі будуть 
посилюватися внаслідок поглиблення інтеграції України у європейський та 
світовий економічний простір, роблять неминучими зміни в їх діяльності, 
передусім у напрямку приведення загальної системи менеджменту 
і організації виробництва до рівня міжнародних стандартів, а також 
підвищення якості вітчизняної продукції (послуг) із метою забезпечення її 
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках в умовах 
вільної торгівлі з ЄС. 

Перспектива поглиблення євроінтеграції, що супроводжується 
посиленням конкуренції на внутрішньому ринку, дає шанс Україні відійти 
від домінування сировинного минулого у високотехнологічне майбутнє. Не 
варто очікувати хороших результатів від промисловості із високим ступенем 
фізичної (і ще вищим – моральної) зношеності основного капіталу. Тому 
потрібні нові технології, нова індустріалізація, нова система цінностей 
загалом. Відтак головними орієнтирами нової промислової політики мають 
стати, з одного боку, створення умов для залучення високотехнологічних 
інвесторів, а з іншого – забезпечення реальної підтримки вітчизняних 
товаровиробників у межах реалізації базових концепцій (експортоорієнтації 
та імпортозаміщення) розвитку промисловості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найгрунтовніші дослідження 
промислового сектора вітчизняної економіки проводяться вченими 
Національної академії наук під керівництвом академіків НАН України 
В. М. Геєця, О. І. Амоші, В. П. Вишневського і, зокрема, науковим 
колективом Інституту економіки промисловості [1-3].

Постановка завдання. Промисловість Львівської області, як 
прикордонного регіону, має свої характерні особливості та відмінності від 
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інших регіонів, передусім індустріальних. Після входження України до 
зони вільної торгівлі з ЄС ці відмінності будуть поглиблюватись. Відтак 
метою статті є визначення основних проблем та перспектив розвитку 
пріоритетних видів промислової діяльності в області, зокрема в контексті 
євроінтеграції України.

Виклад основного матеріалу. В економіці Львівської області 
промисловість відіграє провідну роль із часткою близько 20% у ВДВ 
області. Питома вага обсягу промислової продукції у загальному випуску 
в області перебуває на рівні 35%. Частка Львівської області в обсязі 
реалізованої промислової продукції України зросла до 2,8% у 2013 р. 
проти 2,4% у 2010-2011 рр. Як наслідок, у рейтингу регіонів України за 
цим показником область піднялась на 9-у позицію з 10-ї . 

У структурі промисловості регіону за обсягом реалізованої продукції 
найбільшу питому вагу (близько 70%) займає переробна промисловість, 
серед видів якої домінує виробництво харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів (понад 30%) (табл. 1). Однак в області намітилася 
стійка тенденція до зниження частки цих видів промислової діяльності, 
а натомість зросла питома вага (на 7,0%, порівняно з 2010 р.) постачання 
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

Після тривалого періоду стабільного зростання (за винятком незначного 
(на 2,7%) зниження у 2009 р.) у 2013 р. обсяг реалізованої промислової 
продукції у Львівській області скоротився на 11,7% (рис. 1). 

У січні-травні 2014 р., порівняно з аналогічним періодом 2013 р., випуск 
промислової продукції в області знизився на 3,2% і, зокрема, переробної – 
на 6,1% [4]. Водночас наростили обсяги виробництва підприємства з 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 9,0%) 
і добувної промисловості і розроблення кар’єрів (на 5,1%).

В Україні обсяг промислового виробництва протягом січня-травня 2014 р. 
знизився на 4,6%. За цей період у рейтингу регіонів України за темпами 
зростання промислового виробництва Львівська область посіла 14 місце.

У переробній промисловості регіону скоротили випуск підприємства з 
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 11,4%), 
з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної 
діяльності (на 9,5%), з виробництва основних фармацевтичних продуктів 
і фармацевтичних препаратів (на 9,2%), з виробництва хімічних речовин і 
хімічної продукції (на 8,2%) і підприємства машинобудування (на 7,7%).

Збільшення обсягів виробництва відбулось лише на підприємствах з 
текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів (на 9,4%).

Із загалом негативними тенденціями, що намітилися у динаміці 
промислового виробництва Львівської області, корелюють і результати 
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 Таблиця 1 

Структура обсягів реалізованої продукції за видами промислової діяльності  
у Львівській області  

Роки 

2010¹ 2011¹ 2012¹ 2013² 
січень-
квітень 
2014³ 

Види промислової діяльності 

відсотків 
Промисловість 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Добувна промисловість і розроб-
лення кар’єрів 4,6 6,2 4,6 4,3 4,2 
Переробна промисловість 75,0 74,2 72,9 72,7 69,6 
Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 25,5 27,9 33,2 33,2 30,4 
Текстильне виробництво, вироб-
ництво одягу, шкіри, виробів зі шкі-
ри та інших матеріалів 

3,4 3,1 2,5 2,7 3,3 

Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 

7,5 8,1 8,1 8,5 8,4 

Виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення 7,0 3,6 0,1 0,2 0,1 
Виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 2,4 1,3 3,0 3,1 2,9 
Виробництво основних фармацев-
тичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів 

1,8 1,6 1,5 1,8 2,0 

Виробництво гумових і пластма-
сових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 

8,9 9,1 8,6 8,6 7,1 

Металургійне виробництво, готових 
металевих виробів, крім виробництва 
машин і устаткування 

4,4 4,8 3,7 2,9 3,2 

Машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устаткування 7,6 8,4 7,9 8,1 8,2 
Виробництво меблів, іншої про-
дукції; ремонт і монтаж машин і 
устаткування 

6,5 6,3 4,3 н.д. н.д. 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 18,4 17,7 20,8 22,2 25,4 
Забір, очищення та постачання води 2,0 1,9 1,7 0,8 0,8 
1  Промисловість Львівщини : [стат. зб.] / Держ. служба статистики України. Головне 

управління статистики у Львів. області. – Львів, 2013. – С. 77.  
2  Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 

Львівській області за 2013 рік [Електронний ресурс] / Головне управління статистики 
у Львівській області. // Експрес вип. – 2014. – №22. – Режим доступу : http://www.lv.-
ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2014/v03061213_22.pdf. 

3  Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 
львівській області за січень-квітень 2014 року [Електронний ресурс] / Головне 
управління статистики у Львівській області. // Експрес вип. – 2014. – №151. – Режим 
доступу : http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2014/v03060414_151.pdf. 
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функціонування підприємств цього виду економічної діяльності. Так, за 
січень-березень 2014 р. промисловість регіону зазнала втрат на понад 
2 млрд. грн. (табл. 2). У промисловості України цей показник перевищив 
82 млрд. грн. [5]. 

Прибутковою за вказаний період в Україні була діяльність лише 
підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, а у Львівській 
області – підприємств із виробництва основних фармацевтичних продуктів 
і фармацевтичних препаратів. Водночас частка збиткових підприємств в 
регіоні у цьому виді промислової діяльності тенденційно зростає: 50% у 
2013 р. проти 25% у 2012 р., а за січень-березень 2014 р. вона досягла 75% 
(в Україні – 42,6%) і стала найвищою (окрім виробництва коксу, продуктів 
нафтоперероблення, 100% підприємств якого із 2012 р. є збитковими2) 
серед переробної промисловості регіону (табл. 3). 

1 У Верховній Раді України зареєстровано проект закону №4730 від 17.04.2014 р. 
щодо встановлення ставки ввізного мита на рівні 10% на коксівне вугілля. За 
шість місяців 2014 р. Україна скоротила імпорт коксівного вугілля лише на 1%. 
Водночас за цей період поставка вугілля українського видобутку на коксохімічні 
заводи (КХЗ) знизилась на 9%. Залишки вугілля для коксування на складах КХЗ 
в червні зросли на 100 тис. тонн і станом на 1 липня 2014 р. склали близько 
600 тис. тонн.
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Рис. 1. Обсяг реалізованої промислової продукції у Львівській області, млн. грн.
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 Таблиця 2 

Фінансові результати підприємств за видами промислової діяльності у Львівській області 

Роки 

2010¹ 2011¹ 2012¹ 2013² 
січень-
квітень 
2014³ 

Види промислової діяльності 

відсотків 
Промисловість 59,8 752,0 310,3 936,4 -2005,9 
Добувна промисловість і розроб-
лення кар’єрів 60,5 -227,9 -218,2 -80,7 -154,5 

Переробна промисловість 152,5 621,5 382,9 580,7 -1533,7 
Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 211,4 201,6 145,5 382,6 -483,9 

Текстильне виробництво, вироб-
ництво одягу, шкіри, виробів зі шкі-
ри та інших матеріалів 

24,9 35,2 -5,0 18,6 -39,6 

Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 

-220,2 76,9 81,6 180,7 -512,8 

Виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення 21,0 -46,7 -95,5 …4 …4 

Виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 32,3 25,0 41,5 23,4 …4 

Виробництво основних фармацев-
тичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів 

18,9 10,5 42,7 17,7 11,9 

Виробництво гумових і пластма-
сових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 

-2,5 35,7 -18,9 -32,5 -257,5 

Металургійне виробництво, готових 
металевих виробів, крім виробництва 
машин і устаткування 

-74,4 27,0 -1,4 12,9 -72,0 

Машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устаткування 55,2 111,6 99,6 -2,4 -127,6 

Виробництво меблів, іншої про-
дукції; ремонт і монтаж машин і 
устаткування 

85,9 144,7 92,8 48,7 -17,3 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря -96,7 424,2 172,9 484,0 -213,3 

Забір, очищення та постачання води -56,5 -65,8 -27,3 -47,6 -104,4 
1  Промисловість Львівщини : [стат. зб.] / Держ. служба статистики України. Головне 

управління статистики у Львів. області. – Львів, 2013. – С. 77.  
2  Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 

Львівській області за 2013 рік [Електронний ресурс] / Головне управління статистики 
у Львівській області. // Експрес вип. – 2014. – №99. – Режим доступу : http://www.lv.-
ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2014/v09041213_99.pdf. 

3  Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 
львівській області за січень-квітень 2014 року [Електронний ресурс] / Головне 
управління статистики у Львівській області. // Експрес вип. – 2014. – №147. – Режим 
доступу : http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2014/v03060414_147.pdf. 

4  Інформація конфіденційна, відповідно до Закону України «Про державну статистику». 
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 Таблиця 3 

Збиткові підприємства за видами промислової діяльності у Львівській області 

Роки 

2010¹ 2011¹ 2012¹ 2013² 
січень-
квітень 
2014³ 

Види промислової діяльності 

відсотків 
Промисловість 39,4 40,5 41,7 42,8 58,6 
Добувна промисловість і розроб-
лення кар’єрів 41,1 48,6 42,9 57,1 87,5 

Переробна промисловість 37,9 39,0 39,5 37,7 50,0 
Виробництво харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів 37,3 48,2 43,5 33,3 50,0 

Текстильне виробництво, вироб-
ництво одягу, шкіри, виробів зі шкі-
ри та інших матеріалів 

36,3 31,4 45,2 39,0 45,0 

Виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність 

34,7 36,5 31,7 30,0 39,5 

Виробництво коксу, продуктів 
нафтоперероблення 41,7 54,5 100,0 100,0 100,0 

Виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 41,9 44,3 40,0 60,0 33,3 

Виробництво основних фармацев-
тичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів 

27,8 27,8 25,0 50,0 75,0 

Виробництво гумових і пластма-
сових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції 

41,7 42,5 38,8 46,0 57,8 

Металургійне виробництво, готових 
металевих виробів, крім виробництва 
машин і устаткування 

46,6 40,1 47,8 50,0 63,6 

Машинобудування, крім ремонту і 
монтажу машин і устаткування 39,4 34,6 39,1 34,8 50,0 

Виробництво меблів, іншої про-
дукції; ремонт і монтаж машин і 
устаткування 

35,5 38,6 26,7 26,7 44,4 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 67,3 67,4 35,0 75,0 65,0 

Забір, очищення та постачання води 54,9 53,5 73,1 73,1 72,4 
1  Промисловість Львівщини : [стат. зб.] / Держ. служба статистики України. Головне 

управління статистики у Львів. області. – Львів, 2013. – С. 77. – 178 с.  
2  Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 

Львівській області за 2013 рік [Електронний ресурс] / Головне управління статистики 
у Львівській області. // Експрес вип. – 2014. №99. – Режим доступу : http://www.lv.-
ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2014/v09041213_99.pdf. 

3  Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 
львівській області за січень-квітень 2014 року [Електронний ресурс] / Головне 
управління статистики у Львівській області. // Експрес вип. – 2014. – №147. – Режим 
доступу : http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2014/v03060414_147.pdf. 
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Загалом за 1 квартал 2014 р. частка збиткових підприємств у промис-
ловості Львівської області (58,6%) на 4,5% перевищує аналогічний показ-
ник в Україні. До критичної межі (87,5%) наближається рівень збитковості 
у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (в Україні – 61,4%). 

Проблеми, які гальмують розвиток промисловості Львівської області, 
зумовлені рядом внутрішніх і зовнішніх причин (чинників). До внутрішніх 
(або мікрорівневих) негативних аспектів функціонування промисловості 
регіону можна віднести: 
−	 від’ємні фінансові результати до оподаткування і зростання кількість 

збиткових підприємств (критичний стан у виробництві коксу, 
продуктів нафтоперероблення);

−	 високий ступінь зношеності основного капіталу і екстенсивний тип 
його відтворення (як наслідок низької інтенсивності оновлення і 
вибуття основних засобів);

−	 від’ємну рентабельність операційної діяльності (як наслідок високої 
матеріало- і енергомісткості виготовлення продукції);

−	 низьку інноваційність виробництва (як наслідок недостачі власних 
коштів підприємств для впровадження інновацій);

−	 орієнтацію підприємств переробної промисловості на виготовлення 
комплектуючих на давальницькій сировині;

−	 зниження рівня використання виробничих потужностей (як наслідок 
зростання кількості підприємств, що призупинили свою діяльність);

−	 недостатній рівень (менше 50% за результатами експертного 
опитування) міжнародної сертифікації підприємств.

Зовнішніми загрозами для розвитку промисловості в регіоні є:
−	 значне збільшення витрат на виготовлення продукції внаслідок 

зростання світових цін на енергоносії і високого ступеня залежності 
від імпорту останніх;

−	 скорочення внутрішнього попиту на енергетичне (видобуте на шахтах 
ДП «Львіввугілля») та коксівне вугілля внаслідок відмови від його 
використання компаніями «Західенерго» і «Львівтеплоенерго» після 
зміни структури акціонерів цих компаній;

−	 втрата частини східних (у Російській Федерації (РФ) та інших країнах 
СНД) ринків збуту готової продукції унаслідок введення додаткових 
нетарифних обмежень і дискримінаційних заходів;

−	 потенційне підвищення рівня конкуренції на внутрішньому ринку 
після входження України до зони вільної торгівлі з ЄС.

Основною причиною цих та інших загроз для розвитку промисловості 
у регіоні є затяжна суспільно-політична криза в Україні, процес виходу з 
якої передбачає глибоку всебічну трансформацію економічних відносин, 
що, своєю чергою, пов’язано з негативними наслідками, принаймні у 
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короткотривалій перспективі, зокрема: зниженням загального рівня 
ділової активності в країні, суттєвою девальвацією національної валюти, 
зростанням вартості кредитних ресурсів, зниженням купівельної 
спроможності населення та ін.

Однак, незважаючи на наявність серйозних проблем, промисловий 
сектор Львівської області має значні перспективи для подальшого 
розвитку, передусім з огляду на його експортний потенціал – у товарній 
структурі зовнішньої торгівлі регіону понад 90% припадає на продукцію 
промисловості. Серед товарів, які область експортувала упродовж 
січня-квітня 2014 р., переважали: машини, обладнання та механізми, 
електротехнічне обладнання та їх частини (29,1% від експорту області); 
готові харчові продукти (19,2%), переважно продукти переробки плодів та 
овочів (14,9%); текстиль та текстильні вироби (11,8%); деревина і вироби 
з неї (9,8%); меблі (7,5%) [4].

Найбільші обсяги товарів експортовано до країн ЄС – на 339,7 млн.дол. 
(73,8% від загальнообласного експорту), імпортовано – на 451,9 млн.дол. 
(60,0% від імпорту). Порівняно з січнем-квітнем 2013 р., експорт у ці країни 
збільшився на 19,2%, а імпорт зменшився на 17,6%. Підприємства області 
збільшили у країни ЄС експортні поставки деревини та виробів із неї (на 
57,6%), вузлів електрообладнання для автомобілів (на 32,4%), текстилю 
(на 13,0%), продуктів переробки плодів та овочів, а саме соків (на 9,1%).

Натомість частка експорту товарів із Львівської області в країни СНД 
протягом січня-квітня 2014 р. скоротилася до 18,6% проти 23,0% за 
аналогічний період 2013 р., а в РФ – до 10,7% проти 12,8% відповідно. 

Промисловість є найпривабливішим видом економічної діяльності 
для іноземних інвесторів у Львівській області. Станом на 01.04.2014 р. 
на промислових підприємствах акумульовано 640 млн. дол. США, що 
становить 41% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій у регіон 
[6]. Із них у постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 
повітря залучено 181,8 млн. дол., виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічну діяльність – 116,2 млн. дол., 
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування, – 
106,3 млн. дол., виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів – 95,0 млн. дол.

Наведені статистичні дані щодо обсягів експорту та інвестицій, зокрема 
іноземних, у Львівській області дають підстави для аргументованого 
висновку, що найперспективнішими видами промислової діяльності в регіоні, 
передусім в умовах вільної торгівлі між Україною і ЄС, є експортоорієнтовані. 
Звідси, подальший розвиток промислового виробництва (розширення 
асортиментного ряду продукції та збільшення обсягів реалізації) в області 
безпосередньо пов’язаний із отриманням доступу до нових ринків збуту 
для провідних експортерів, зокрема за такими напрямками:
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−	 машинобудування (ТОВ «ЛЕОНІ Ваерінг Системс УА Гмб Х», ПАТ 
«Концерн Електрон»);

−	 виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та полі гра-
фічна діяльність (ПАТ «Картонно-паперова компанія», СП «Кроно-
Україна», ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат», 
ТОВ «Ламела»); 

−	 виробництво меблів, іншої продукції (ТОВ «Фабрика меблів ВЕЕМ», 
ПАТ «Меблевий комбінат «Стрий»);

−	 текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри 
та інших матеріалів (ДП «Датський текстиль», ТОВ «Дюна Веста»);

−	 виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (ПП 
«Оліяр», ПАТ «Ензим», СП «Галка Лтд», ТОВ «Яблуневий дар»);

−	 виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції (ТОВ СУПП «Полінет», ТОВ «Хенкель 
Баутехнік Україна», ТОВ «Львівська ізоляторна компанія», ТОВ 
«Клінгспор»);

−	 металургійне виробництво та виробництво готових металевих ви ро-
бів (ТОВ «Універсальна бурова техніка», ТОВ «ТПК Профіль ГП», 
ДП «Ен Джі Метал Україна», ДП «Сканлак Україна»).

Висновки. У Львівській області частка промислових підприємств 
державної форми власності становить лише 0,9% від загальної кількості 
промислових підприємств. Відтак для забезпечення розвитку промислово-
сті в регіоні необхідним є подальше вдосконалення державної регуляторної 
політики, спрямоване на створення сприятливого підприємницького 
середовища, а також забезпечення ефективної взаємодії органів місцевого 
самоврядування і суб’єктів підприємницької діяльності. 

Дерегуляція економіки передбачає проведення комплексу заходів, 
зокрема:
−	 зменшення тиску контрольних органів (податкової, санітарної, 

екологічної, пожежної та інших служб) на діяльність підприємств;
−	 забезпечення об’єктивного розгляду справ у господарських судах;
−	 запровадження чіткого і прозорого механізму відшкодування податку 

на додану вартість;
−	 зниження податкового навантаження на підприємства, зокрема фонд 

оплати праці, що дозволить зменшити рівень тінізації заробітної 
плати, а відтак економіки загалом, шляхом ліквідації конвертаційних 
центрів та їх інфраструктури.

Окрім того, для вирішення проблеми забезпечення інвестиційних і 
поточних потреб промисловості необхідно спростити доступ малих та 
середніх підприємств до кредитних ресурсів, що сприятиме подальшому 
розвитку підприємництва, адаптації незайнятого населення до умов 
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конкурентної економіки (надто при поглибленні євроінтеграції України), 
зменшенню рівня безробіття і створенню нових робочих місць.
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Ishchuk S. O. Industry of Lviv region: key trends and prospects of development.
An assessment of the current state and dynamics of industrial enterprises 
operation in Lviv region has been carried out on the basic parameters. Internal 
problems and external threats for industrial development in the region have 
been outlined. The perspective industrial activities in the context of deepening 
European integration of Ukraine have been determined.
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Ищук С. А. Промышленность Львовской области: ключевые тенденции и 
перспективы развития.

Проведена оценка текущего состояния и динамики функционирования 
промышленных предприятий Львовской области по основным показа-
телям. Очерчены внутренние проблемы и внешние угрозы развития 
промышленности в регионе. Определены перспективные виды промыш-
ленной деятельности в контексте углубления евроинтеграции Украины.
Ключевые слова: промышленность, производство, продукция, экспорт, 
инвестиции, развитие.
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