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Доходи та витрати населення Львівської області у 2017 році 
(остаточні дані) 

Доходи населення (заробітна плата, прибуток та змішаний доход, доходи від 
власності одержані, соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти) у 2017 
році у Львівській області становили 152,3 млрд.грн (5,7% від загальнодержавного 
обсягу доходів). 

Доходи та витрати населення у 2017 році 
      

 Львівська область 
Довідково: 

Україна 

Доходи  усього, млн.грн 152256 2652082 

Витрати, усього, млн.грн 161920 2621444 

Наявний дохід усього, млн.грн 113883 2008278 

Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн 44981,0 47269,7 

Реальний наявний дохід (% до попереднього року) 113,2 110,9 

 

Величина наявного доходу населення (обсяг доходів, які можуть бути 
використані населенням для придбання товарів та послуг)  у Львівській області у 2017 
році становила 113,9 млрд.грн, що у розрахунку на одну особу склало 45,0 тис.грн 
(в Україні – 47,3 тис.грн). 

Реальний наявний доход (з урахуванням зміни споживчих цін) у Львівській 
області у 2017 році відносно 2016 року зріс на 13,2% (загалом в Україні – на 10,9%).  

Витрати населення Львівської області (включають витрати на придбання 
товарів та послуг, оплату поточних податків на доходи, майно та інших поточних 
трансфертів, а також заощадження) у 2017 році становили 161,9 млрд.грн (6,2% від 
загальнодержавного обсягу витрат).  

 

 

 

 
Більше інформації: Експрес-випуск Держстату України «Доходи та витрати населення по регіонах у 
2017 році»  

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/04.doc
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/04.doc


Географічне охоплення  
Усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 

Методологія та визначення 
Доходи населення (номінальні доходи) – це сума грошових коштів і матеріальних благ (заробітна 
плата; прибуток та змішаний дохід; одержані доходи від власності; соціальні допомоги; соціальні 
трансферти в натурі та інші поточні трансферти), яка спрямована на підтримку фізичного, морального, 
економічного та інтелектуального станів людини й на задоволення її потреб. 

Наявний дохід – це номінальні доходи за вирахуванням податків та інших обов'язкових платежів, 
тобто кошти, що використовуються населенням на споживання й заощадження. 

Реальний наявний дохід – це номінальний наявний дохід з урахуванням цінового фактору. 

Методологія розрахунку:  
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2006/62/met_dvn_62_2006.zip 

Перегляд даних  
Дані  щодо доходів населення за 2017 рік. остаточні. Перегляд даних не здійснюється. 
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