Вам потрібна більш детальна інформація?
Інформацію про усі основні показники соціальноекономічного становища області ви можете знайти на
офіційному вебсайті Головного управління статистики
(http://www.cv.ukrstat.gov.ua/).

Головне управління статистики
у Чернівецькій області

Статистичні збірники “Валовий регіональний
продукт у 2020 році” та “Доходи та витрати населення
Чернівецької області у 2021 році ”(презентаційні версії)
розміщено на вебсайті Головного управління
статистики (у розділі Публікації/Статистичні видання/
Національні рахунки/Статистичні збірники.
Також необхідну для Вас інформацію Ви можете знайти
у рубриці Статистична інформація/Національні рахунки.

Методологічні пояснення
Валовий регіональний продукт (ВРП) – це
інтегрований показник економічного розвитку регіонів
України, який характеризує результат виробничої
діяльності резидентів у межах економічної території
регіону і вимірюється сукупною вартістю товарів та
послуг, виготовлених ними для кінцевого використання

Валова додана вартість (ВДВ) – дорівнює різниці
між
випуском
та
проміжним
споживанням.
Визначається також як сума первинних доходів,
одержаних у результаті участі в процесі виробництва:
оплати праці найманих працівників, інших податків за
виключенням інших субсидій, пов’язаних
з
виробництвом, та валового прибутку, змішаного
доходу.

У вас залишились запитання?
Контактна інформація:
Відділ поширення інформації, комунікацій із
користувачами та громадськістю
Телефон: (0372) 58-14-78
Управління аналізу даних статистичних спостережень
Телефон: (0372) 58-17-74

Відділ аналізу даних економічної статистики
Телефон: (0372) 58-18-99

Посилання на наші сторінки в соціальних
мережах відображені на нашому сайті у правому
верхньому кутку

Витрати населення включають: витрати на придбання
товарів та послуг; сплачені доходи від власності; поточні
податки на доходи, майно та інші сплачені поточні
трансферти.

ВАЛОВИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ
ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
НАСЕЛЕННЯ

Чи знаєте ви, що …

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 задоволення її потреб.

НАЦІОНАЛЬНІ
РАХУНКИ

Наші координати:
Україна, 58018, м.Чернівці, вул. Головна, 249-а
тел.: 55-09-42, 58-14-78
факс: 58-19-33
e-mail: gus@cv.ukrstat.gov.ua
веб-сайт: www.cv.ukrstat.gov.ua

У 2021 році наявний
дохід однієї особи області
порівняно з 2020 роком зріс на 13,7%
www.cv.ukrstat.gov.ua

Валовий регіональний продукт

Доходи та витрати населення

У 2020
році
обсяг
валового
регіонального продукту, який утворений у
Чернівецькій
області,
становив
45054 млн.грн. Індекс його фізичного обсягу
до 2019 року склав 95,3%, серед регіонів
України – це 19 місце, а серед областей
Карпатського економічного району – 3 місце.

Номінальні доходи населення Чернівецької
області у 2021 році, за попередніми даними,
склали 72792 млн.грн і зросли в порівнянні з
2020 роком на 16,1%. У середньому в Україні
номінальні доходи населення збільшились у
2021 році на 16,2%. За цим показником
Чернівецька область серед регіонів України
займала 9–11 місце.

Валовий
регіональний
продукт
у
розрахунку на одну особу становив у 2020
році 50110 грн, що на 4,3% менше, ніж у
2019 році.
Обсяг валової доданої вартості у 2020
році становив 41192 млн.грн, що на 3,6%
менше, ніж у попередньому році. Область за
темпами зростання валової доданої вартості
серед регіонів України займала у 2020 році 16
місце,
серед
областей
Карпатського
економічного району – 3 місце.
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Чернівецька область

Наявний
дохід,
який
може
бути
використаний населенням на придбання
товарів та послуг, становив у 2021 році 55051
млн.грн і збільшився порівняно з попереднім
роком на 13,0%.
Наявний дохід у розрахунку на одну особу
становив 61612 грн, що на 13,7% більше, ніж у
2020 році. Середньомісячний наявний дохід у
розрахунку на одну особу по області у
2021 році склав 5134 грн та становив 71,6% від
середнього рівня по Україні. Серед регіонів
України за цим показником Чернівецька
область займала 22 місце.
У 2021 році витрати населення області
становили 76136 млн.грн і зросли порівняно з
2020 роком на 10,6%. Серед складових
статей витрат
переважали
витрати на придбання товарів
та послуг – 69914 млн.грн
або 91,8% від загальної
суми сукупних витрат.

