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ПЕРЕДМОВА 

 
Статистичний щорічник «Запорізька область за 2017 рік» пропонує Вашій увазі 

широкий спектр статистичних показників соціального і економічного становища області 

у 2017 році у порівнянні з 2000, 2005, 2010–2016 роками. 

Збірник сформовано за розділами: населення та міграція, ринок праці, доходи та 

умови життя, житлові умови населення, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, 

культура, відпочинок, спорт і туризм, правосуддя та злочинність, навколишнє 

середовище та природні ресурси, національні рахунки, ціни, Єдиний державний реєстр 

підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по області, енергетика, промисловість, 

сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, 

будівництво, капітальні інвестиції, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, 

внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та інновації, міжрегіональні 

зіставлення. 

Заслуговують на увагу науковців та фахівців загальноприйняті у міжнародній 

статистиці системи національних рахунків базові показники – валовий регіональний 

продукт та валова додана вартість. Публікуються показники діяльності підприємств за їх 

розмірами та інформація про фінансову діяльність підприємств і організацій. 

В окремий розділ виділено інформацію про соціально-економічне становище 

регіонів України. 

До кожного розділу надано методологічні пояснення. Для кращого сприйняття 

матеріал доповнено графіками та діаграмами. 

Окремі приведені показники є попередніми і будуть уточнені у наступних 

виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше 

опублікованих. 

 

  

  

Головне управління статистики у Запорізькій області 
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СКОРОЧЕННЯ 

 
% – відсоток 

В – вольт 

г – грам 

га – гектар 

Гкал – гігакалорія 

год – година 

грн – гривня 

дал – декалітр 

дол. США – долар США 

корм. од – кормова одиниця 

кВ – кіловольт 

кВт – кіловат 

кВт·А– кіловольт-ампер 

кВт·год – кіловат-година 

кг – кілограм 

ккал – кілокалорія 

км – кілометр 

км/год – кілометр на годину 

л – літр 

 

люд.-год – людино-година 

м – метр 

м2 – квадратний метр 

м3 – кубічний метр 

міс – місяць 

Мкал – мегакалорія 

млн. – мільйон 

млрд. – мільярд 

мм – міліметр 

од – одиниць 

пас.км – пасажиро-кілометр 

прим – примірник 

р. – рік 

рр. – роки 

т – тонна 

тис. – тисяча 

ткм – тонно-кілометр 

ц – центнер (100кг) 

шт – штук 

  

  

  

  

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 
Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…) – відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть 

бути виражені використаними у таблиці розрядами 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці          

не має сенсу 

«у тому числі», «з них» – означає, що наведено не всі доданки загальної суми.  

Мають місце випадки, коли наведено всі доданки загальної 

суми, а при округленні сума складових не дорівнює 

підсумку. 
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