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ПРЕС-ВИПУСК  
 
 

Валовий регіональний продукт економіки Закарпатської області 
 

Узагальнюючим показником, який характеризує рівень економічного та 

соціального розвитку області і вимірюється сукупною вартістю товарів та 

послуг, виготовлених ними для кінцевого використання  є валовий регіональний 

продукт (ВРП), який у 2017 році зріс на 3,1% порівняно з попереднім роком.  

У розрахунку на особу ВРП становив 34202 грн, що складало 48,7% 

загальнодержавного рівня і посідає область передостаннє місце у рейтингу. 

Основною складовою валового регіонального продукту є валова додана 

вартість (ВДВ), обсяг якої за 2017р. зріс на 2,2%. Внесок видів економічної 

діяльності у формування валової доданої вартості економіки регіону різний. А 

саме, найвищий темп зростання валової доданої вартості області зафіксовано у 

будівництві 148,7%. Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська 

діяльність займає одне із провідних місць в економіці та протягом 2017 року 

зросла на 7,8%. Валова додана вартість зросла за такими видами економічної 

діяльності як фінансова та страхова діяльність – на 18,3%, професійна, наукова 

та технічна діяльність – на 8,4%, інформація та телекомунікації – на 6,8%, 

операції з нерухомим майном – на 6,0%. 

Разом з тим, спостерігається скорочення ВДВ у добувній промисловості і 

розробленні кар’єрів (83,3%), водопостачанні; каналізації, поводженні з 

відходами (91,9%), тимчасовому розміщуванні й організаціі харчування (90,6%).   

Частка сільського господарства, лісового господарства та рибного 

господарства у фомування загальної по економіці ВДВ за 2017 рік є суттєва 

(15,2%), разом з тим темп склав 100,2%, що на 4,3 в.п. більше. ніж у 

попередньому році. 

  Отже, зростання валового регіонального продукту області у 2017 році 

сформувалось під впливом активізації одних видів діяльності та скорочення 

інших. 
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