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ОЦІНКА ДИНАМІКИ СИРОВИННОГО ЕКСПОРТУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Аналіз динаміки товарної структури експорту як України, так і її регіонів, засвідчив сировинний характер 

більшості товарів у розрізі товарних груп експорту, оскільки у структурі українського експорту домінує значна 

частка експорту сировинної продукції (зокрема сюди належить сировина, напівфабрикати та продукція із низьким 

рівнем доданої вартості). 

Дослідження доводять, що у структурі товарного експорту сировинна продукція розподілена за такими 

товарними групами: 

 І. Живі тварини; продукти тваринного походження; 

 ІІ. Продукти рослинного походження; 

 ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження; 

 V. Мінеральні продукти; 

 VI. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; 

 VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена; 

 ІХ. Деревина і вироби з деревини; 

 Х. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів; 

 ХІІІ. Вироби з каменю, гіпсу, цементу; 

 ХV. Недорогоцінні метали та вироби з них; 

 ХVI. Машини, обладнання та механізми: електротехнічне обладнання. 

Протягом 2014–2018 рр. частка сировини у структурі українського експорту перебувала в межах від 75,8% у 

2014 році до 76,2% – у 2018 році. За січень-липень 2019 року у порівнянні із аналогічним періодом попереднього 

року значення частки сировини зросло до 76,6% проти 75,8%. Водночас питома вага промислової сировини (не 

враховує суму І і ІІ товарних груп) у структурі українського експорту за аналізований період скоротилася до 52,7% 

у 2018 році проти 57,7% – у 2014 році та продовжує скорочуватись до51,5% за січень-липень 2019 року [1]. 

У регіональному розрізі питома вага сировинного експорту Львівської області у структурі експорту товарів є 

дещо меншою за загальноукраїнські значення. Так, частка сировинного експорту Львівської області за період 

2014–2018 рр. коливалася в межах від 64,2% у 2014 році – до 69,7% за січень-липень 2019 року (рис. 1) [2].  
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Рис. 1. Експорт товарів Львівської 

області, тис. дол. США 

 
Джерело: побудовано за даними Головного управління статистики у Львівській області [2]. 

 

У розрізі товарних груп частка експорту промислової сировини Львівської області у 2018 році зменшилася до 

53,3% проти 56,5% – у 2014 році. Однак за січень-липень 2019 року значення частки експорту промислової 

сировини суттєво зросло до 61,4% (табл. 1). 

 

 



Таблиця 1 

Товарна структура експорту промислової сировини 

Львівської області, % 

Товарні групи 2014 2015 2016 2017 2018 
січ.-лип. 

2019 

Експорт товарів 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження 4,1 6,2 6,9 6,7 6,3 9,0 

V. Мінеральні продукти 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 4,6 

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей 
промисловості 

2,1 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7 

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена 2,4 2,7 3,2 3,6 3,6 3,2 

IX. Деревина і вироби з деревини 11,5 10,9 10,0 9,7 9,8 9,1 

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних 
матеріалів 

4,1 3,2 2,6 2,7 2,6 2,3 

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу 1,1 1,3 1,0 1,1 0,9 0,8 

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 3,7 2,7 2,7 2,7 2,9 2,5 

XVI. Машини, обладнання та механізми; 

електротехнічне обладнання 
27,5 26,6 26,2 27,0 26,1 29,1 

Джерело: побудовано за даними Головного управління статистики у Львівській області [2]. 

 

За даними табл. 1. видно, що найбільшу частку у структурі експорту промислової сировини займає товарна 

група «XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання», питома вага якої значно 

збільшилася у поточному періоді. Суттєве зростання часток експорту промислової сировини відбулося також за 

такими товарними групами, як «ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження» та «V. Мінеральні 

продукти». 

Таким чином, варто відзначити, що у структурі товарного експорту не тільки України, але і у регіональному 

розрізі (на прикладі Львівської області) домінує висока частка експорту сировини. І це важлива проблема, яка 

потребує нагального вирішення, оскільки сировинна модель вітчизняної економіки гальмує розвиток видів 

економічної діяльності та створює бар’єри на шляху переходу до інноваційного типу виробництва 

високотехнологічної продукції. 
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