
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

                     Герб області                                                     Прапор області 

 

Географія і клімат Територія області: 31,9 тис. кв. км*  

(5,3% території України) 

 

 Межує із 7 областями 
України: 
 

Донецькою, Харківською, 

Полтавською, 

Кіровоградською, 

Миколаївською, 

Херсонською, 

Запорізькою 
 

 Відстань до м. Києва:   

 залізницею 530 км* 

 автодорогами 480 км* 

 Середня температура  

 зимова -5 – -7ºС  

 літня +23 – +25ºС  

 Середньорічні опади: 400–490 мм 
 

Населення Всього: 3231,1 тис. осіб (7,6% 
населення України) 

 Щільність населення: 101,2 осіб/кв км* 

 Природний рух:  

    народжуваність 27,5 тис. осіб 

    смертність 50,9 тис. осіб* 

    міграційний рух 24131 осіб 

 Міське населення 83,6%* 

 Сільське населення 16,4%* 

 Пенсіонери 984,6 тис. осіб 

 Національності:  

    українці 79,3%* 

    росіяни 18%* 

    інші (78 національностей) 2,7%* 
   

Адміністративно-
територіальний 

устрій 

13 міст обласного значення 

22 адміністративних 

сільських районів 
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 1501 населених пункта, з 

них: 

 

    міських 66 
    сільських 1435 

 Місцеве самоврядування 

рад 

319* 

 у тому числі: міських 18 
    районних 22 
    районних у містах 15 
    селищних 33 
    сільських 231 

 Найбільші міста:  
    Дніпропетровськ 990,9 тис. осіб 
    Кривий Ріг 635,7 тис. осіб 
    Кам’янське 243,1 тис. осіб 
    Нікополь 113,0 тис. осіб 
    Павлоград 

 

107,0 тис. осіб 

Транспортна 

інфраструктура 

1553,7 км залізничних колій 

9179,9 км автодоріг  

2 міжнародні аеропорти 

 3 річкових порти 

 

Історія краю VIII століття до н.е. – заселення краю скіфськими 

племенами 

 VI – VIII століття – перші поселення слов’ян 

 XV – XVIII століття – зародження і становлення 

Запорізького козацтва 

 1783 рік – територія області увійшла до 

Катеринославського намісництва 

 1802 рік – утворення Катеринославської губернії 

 1920 рік – остаточне встановлення радянської влади 

 1926 рік – перейменування Катеринославського  округу 

в Дніпропетровський 

 27 лютого 1932 року – створення Дніпропетровської 

області 
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Місце області 
в економіці 
держави 

Питома вага області в Україні, % 

 Промисловість  19,4 
 Сільське господарство  6,0* 

 Іноземні інвестиції   9,7 
 Експортні операції   16,3 
    

Промисловий 
потенціал регіону 

Обсяг реалізованої промислової 
продукції, млрд грн  

  
417,9 

 у розрахунку на 1 мешканця, тис. грн  129,4 

  

 Питома вага виробництва в Україні, %   

 концентрати залізорудні неагломеровані   78,8 
 концентрати залізорудні агломеровані  47,1 
 чавун   39,3 
 сталь   53,0 
 прокат    34,7 
 труби   78,5 
 блоки та цегла з цементу, бетону для 

будівництва   

 
5,5 

 кокс  41,3 
 кислота сірчана   29,4 
 розпушувачі та культиватори  7,4 
 ковбасні вироби  26,4 
 молоко оброблене  5,4 

 олія нерафінована  5,0 

 вироби хлібобулочні  13,5 

  
 

 

 Структура промислового виробництва 
області, %: 

  

 добувна промисловість  26,9 
 металургія  37,0 
 виробництво коксу  2,6 
 машинобудування  3,3 
 виробництво хімічних речовин   4,0 
 виробництво гумових і пластмасових 

виробів; іншої неметалевої мінеральної 

продукції 

 

3,5 

 постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 

 
12,6 

  

Чисельність працюючих, тис. осіб 

 
276,9 

Агропромисловий 
потенціал 
регіону  

   

 Суб’єкти господарювання:   4202* 
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 фермерські господарства  3351* 
 господарські товариства   759* 
 обслуговуючі сільськогосподарські 

кооперативи 
 36* 

 державні підприємства  14* 
 виробничі кооперативи  42* 
 Валова продукція сільськогосподарського 

виробництва, у % до рівня відповідного 
періоду попереднього року  

 100,1 

  

 Валовий збір та питома вага продукції рослинництва в 
загальних обсягах України, млн тонн: 

 зернові та зернобобові   3,6 (5,8%) 
 соняшник   1,2 (9,7%) 
 овочі   0,6 (7,2%) 
 плоди, ягоди  

 

 1,4 (6,9%) 

 Виробництво продукції тваринництва 
та питома вага в Україні: 

 м’ясо, тис. тонн   330,1 
(10,1%) 

 молоко, тис. тонн  299,9 
(2,9%) 

 яйця, млн шт 
 

 845,1 
(5,4%)1 

 Чисельність працюючих, тис. осіб   30,4* 
 

    
Зовнішньо-
економічна 
діяльність 

Географія експорту товарів: 
  

 країни СНД   13,2% 
 країни ЄС   32,8% 
 країни Азії   33,8% 
 країни Америки   4,3% 

    
 Товарна структура експорту:   
 чорні метали   46,3% 
 вироби з чорних металів   7,9% 
 продукція агропромислового 

комплексу 
 7,3% 

 транспортні засоби  2,4% 
 машини та механізми  1,6% 
 продукція хімічної промисловості  3,1% 
    
 Обсяг експортних операцій:    
 всього, млн  дол. США   7183,0 
 на одного мешканця, дол. США  2183,0 

 

 

 



 5 

Залучення  
інвестицій 

Підприємства з іноземними  
інвестиціями 

  
1020 

 Обсяг залучених іноземних інвестицій: 
 всього, млн  дол. США   3815,5 
 на одного мешканця, дол. США  1182,2 
  

 
  

 Структура залучених іноземних  
інвестицій: 

 промисловість  58,5% 
 торгівля   16,1% 
 операції з нерухомим майном   12,1% 
 діяльність у сфері адміністративного  

та допоміжного обслуговування 
 5,7% 

 професійна, наукова та технічна  
діяльність  

 3,8% 
 

 транспорт  1,5% 
 будівництво  0,7% 
 сільське господарство  0,7% 
 інші 
    
 Географія залучених інвестицій:   
 країни ЄС  75,8% 
 інші  24,2% 
    
Ринок праці Зайнято в економіці, тис. осіб  1390,9 
 Рівень безробіття за методологією  

МОП, %  
  

8,5 

 Рівень зареєстрованого безробіття, %  1,3 

    
Розвиток під-
приємництва 

Кількість малих підприємств на  
10 тис. осіб наявного населення, одиниць 

 76* 
 

 Кількість зайнятих працівників, тис. осіб   131,5* 
 Кількість найманих працівників, тис. осіб   125,0* 
 Обсяг реалізованої продукції, млн грн   107200,9* 

    

Освіта Дошкільні навчальні заклади  970* 

 в них дітей, тис.  113,5* 

 Загальноосвітні навчальні заклади  937 

 в них учнів, тис.  321,4 

 Навчально-виховні заклади  

(об’єднання) 

  

170* 

 в них учнів, тис.  49,1* 

 Професійно-технічні заклади  58 

 в них учнів, тис.  22,7 

 Вищі навчальні заклади  55 

 в них студентів, тис.  113,1 
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Культура Театри  13* 

 Філармонії  1* 

 Кінотеатри  20* 

 Бібліотеки  787* 

 Клуби  571* 

 Музеї  26* 

    

Охорона здоров’я Лікарняні заклади  141* 

 Ліжковий фонд, тис.  29,1* 

 Лікарів, тис.  15,3* 

 Середній медичний персонал, тис.  28,8* 

 Кількість амбулаторно-поліклінічних 

закладів, одиниць 

 864* 

 Санаторно-курортні заклади  114* 

 Планова ємність амбулаторно-

поліклінічних закладів (тис. відвідувань у 

зміну) 

  

 

95,6* 

    

Спорт і туризм Стадіони  80* 

 Спортивні зали  1237* 

 Спортивні майданчики  5304* 

 Плавальні басейни  53* 

 Приміщення для фізкультурно-

оздоровчих занять з тренажерним 

обладнанням, од. 

 594* 

 Охоплення населення, тис. осіб  566,0* 

 Туризм, тис. осіб  57,8* 
 

 

*2016 


