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Доходи населення Львівської області 

у 2019 році, за попередніми даними, становили 

217,0 млрд.грн, або 5,9% від загальної суми 

доходів населення України. 

 

У 2019 році наявний дохід населення Львівської області становив 165,4 млрд.грн. 

Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 65,7 тис.грн (в Україні – 67,5 тис.грн), 

за цим показником область серед регіонів держави посіла 7 місце.   

Доходи та витрати населення у 2019 році 

 Львівська область Україна 

Доходи, млн.грн 216966 3699346 

Витрати, млн.грн 238936 3815511 

Наявний дохід, млн.грн 165350 2838056 

Наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн 65691 67528 

Реальний наявний дохід, у % до 2018 року 107,2 106,5 

  
 

 

 
Реальний наявний дохід, визначений з 

урахуванням зростання споживчих цін, у 2019 році 

відносно 2018 року зріс на 7,2% (в Україні – на 6,5%). 

 

Індекси реального наявного доходу 
у відсотках до попереднього року 

   

__________________ 
1 Дані попередні. 
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Доходи та витрати населення Львівської області 
 у 2019 році (попередні дані) 

 

 

У структурі доходів у 2019 році найбільшу частку формує заробітна плата – 44,4%, 

близько третини становлять соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти – 

31,6%. П’яту частину доходів забезпечує прибуток та змішаний дохід – 22,0%. 
 

Структура доходів населення 
у відсотках до підсумку 
                                          2015                                                                                   2019 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Більше інформації: Експрес-випуск Держстату України «Доходи та витрати населення по регіонах у 2019 році» 
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Обсяг витрат населення Львівської області у 2019 році 
становив 238,9 млрд.грн (6,3% від загальної суми витрат 
населення України). У структурі витрат понад 90% становлять 
витрати на придбання товарів та послуг. 

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/04/49.pdf
https://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/01/theme_01.php?code=01

