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ПЕРЕДМОВА

Статистичний збірник “Валовий регіональний продукт у 2017 році” містить результати річних
розрахунків основних макроекономічних показників економічної діяльності регіонів – валового

регіонального продукту, випуску товарів та послуг і валової доданої вартості.
У збірнику наведено дані щодо обсягів створеного у кожному регіоні валового регіонального
продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності. Вміщено інформацію щодо

структури та динаміки випуску товарів і послуг та валової доданої вартості регіонів, інші аналітичні
матеріали та методологічні пояснення.
Інформація за 2014–2017рр. наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим і м.Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та
Луганській областях.
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