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Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту  
Львівської області у 2017 році 

 (попередні дані) 
 

За попередніми даними, у 2017 році відносно 2016 року індекс фізичного 

обсягу валового регіонального продукту у Львівській області становив 101,5%, 

валової доданої вартості – 101,3% (в Україні – відповідно 102,5% і 102,3%). 
 

Індекси фізичного обсягу  валового регіонального продукту у 2017 році 
(попередні дані) 

(у цінах попереднього року, відсотків) 

 
Код  

 КВЕД - 2010 
Україна 

Львівська 
область 

Валовий регіональний продукт  102,5 101,5 

Податки за виключенням субсидій на продукти  103,6 103,4 

Валова додана вартість  102,3 101,3 

      у тому числі    
сільське господарство,  лісове господарство та 
рибне господарство  A 97,5 105,3 

добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 94,1 99,7 

переробна промисловість C 105,1 106,9 
постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря D 93,9 104,0 

будівництво F 126,9 111,3 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів G 105,0 98,5 
транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність  H 104,3 102,7 

інші види економічної діяльності  Е, I-T 102,3 98,5 
 

За видами економічної діяльності обсяг валової доданої вартості зріс у 
сiльському, лісовому та рибному господарстві (на 5,3%), у переробній промисловості 
(на 6,9%), у будівництві (на 11,3%), у постачанні електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря (на 4,0%), на транспорті, складському господарстві, 
поштовій та кур’єрській діяльності (на 2,7%).  

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/


Водночас знизився обсяг валової доданої вартості у добувній промисловості і 
розробленні кар’єрів (на 0,3%), в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті 
автотранспортних засобів і мотоциклів (на 1,5%). 

 
 
 
 
 

Більше інформації: Експрес-випуск Держстату України «Індекси фізичного обсягу валового 
регіонального продукту у 2017 році» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методологія та визначення 
Індекс фізичного обсягу валового регіонального продукту (ВРП) – це зведений індекс валових 
доданих вартостей регіону за видами економічної діяльності з урахуванням податків за 
виключенням субсидій на продукти. 

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

Методологія розрахунку:  

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2013/398/met_polog.zip; 

http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/nr/nr_07.pdf 

http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2004/113/met_vvp_pc.zip.  

 
Перегляд даних 
Дані попередні, остаточні дані щодо показників ВРП за 2017 рік будуть оприлюднені у ІІІ декаді 
березня 2019 року. 
 

Географічне охоплення  
Усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 
м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.  
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