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Валовий регіональний продукт у 2017 році  
(остаточні дані) 

 
У 2017 році у Львівській області створено валового регіонального продукту на 

суму 147,4 млрд.грн, що становило 4,9% від загальнодержавного показника. За 

обсягом валового регіонального продукту у 2017 році Львівська область серед регіонів 

України посіла 8 місце.  

У розрахунку на одну особу припало 58,2 тис.грн валового регіонального 

продукту, що на 17,1% менше відносно загальнодержавного показника.  

 
Валовий регіональний продукт у 2017 році 

 
 Львівська 

область 
Довідково: 

Україна 

У фактичних цінах   

   усього, млн.грн 147404 2983882 

   у розрахунку на одну особу, грн 58221 70233 

   

Індекс до попереднього року, %   

   усього 103,8 102,5 

   у розрахунку  на одну особу 103,9 102,9 

Примітка. Дані щодо України наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 
Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.   

 

У 2017 році відносно попереднього року обсяг валового регіонального продукту 

збільшився на 3,8% (в Україні –  на 2,5%). 

 

 
 

Більше інформації: Експрес-випуск Держстату України «Валовий регіональний продукт 
у 2017 році» 
 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/03/42.doc
http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2019/03/42.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 
Валовий регіональний продукт  (ВРП) – це інтегрований показник економічного розвитку регіонів 
України, який характеризує результат виробничої діяльності резидентів в межах економічної території 
регіону і вимірюється сукупною вартістю товарів та послуг, виготовлених ними для кінцевого 
використання.   
ВРП на одну особу розраховується шляхом ділення ВРП у фактичних цінах на середньорічну чисельність 
наявного населення регіону. 

Розрахунки ВРП ґрунтуються на міжнародних стандартах Системи національних рахунків 2008 та 
Європейської системи національних і регіональних рахунків 2010. 

Методологія розрахунку:  
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2018/284/mp_roz_VRP.pdf; 
http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2018/187/mp_VVP.pdf. 
 
Перегляд даних  
Перегляд даних не здійснюється.  
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