
         Дніпропетровська область 

Відомості про область 

Дніпропетровська область – один з найбільш 

економічно розвинених регіонів України. Вона 

характеризується вигідним географічним 

положенням, багатими природними ресурсами, 

потужним промисловим та науковим 

потенціалом, розвинутим сільськогосподарським 

виробництвом, високим рівнем розвитку 

транспорту і зв’язку. 

Відстань від Дніпра до Києва: 

залізницею – 530 км 

шосейними дорогами – 480 км. 

 

На території 31,9 тис. кв. км (5,3% площі України) мешкають, за 

даними на 01 січня 2019 року 3506,4 тис. осіб (7,6%). Високий рівень 

урбанізації (83,9% жителів проживають у 66 міських поселеннях) визначає 

найвищу в Україні щільність населення – 102,7 на один квадратний кілометр 

(середня по Україні – 75,2). В адміністративно-територіальному відношенні 

Дніпропетровська область поділяється на 22 адміністративні райони та  

13 міст обласного підпорядкування. 

На території області налічується населених 

пунктів – 1501:  

міста обласного значення – 13; 

міст районного значення – 7; 

селищ міського типу – 46; 

селищ – 60; 

сіл – 1375. 

Об’єднаних територіальних громад – 62: 

міських рад об’єднаних територіальних громад – 6; 

селищних рад об’єднаних територіальних громад – 21; 

сільських рад об’єднаних територіальних громад – 35. 

Районних рад – 22; 

районних у містах рад – 15; 

міських (міст обласного значення) рад – 13; 

міських (міст районного значення) рад – 7; 

селищних рад – 36; 

сільських рад – 164. 

В області проживають представники більш ніж 

80 національностей, найбільшу частку після 

українців (79,3%) складають росіяни – 18%. 

Головна водна артерія країни – ріка Дніпро 

(довжина по території області –  
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261 км), магістральні залізничні і шосейні дороги мають вихід до Донбасу, 

Криму, портів Чорного і Азовського морів, індустріальних центрів України 

та близького зарубіжжя. Дніпропетровщина розташована у степовій і 

лісостеповій фізико-географічних зонах (ліси займають 3,9% території 

області). Середня температура: зимова -5 – -7С, літня +22 – + 23С. 

Середньорічна кількість опадів – 400 – 490 мм. 

 

Історичні відомості 

 

Дніпропетровщина має багату і славну історію, 

яка сягає у сиву давнину століть і тисячоліть. Перші 

сліди пралюдини, знайдені тут, відносяться ще епохи 

раннього кам’яного віку, вже 150 тисяч років тому 

давні люди почали заселяти береги Дніпра. У  

VIII столітті до нашої ери у степові райони 

Дніпропетровщини прийшли скіфські племена і в цей 

час виникають перші залізодобувні рудні Криворіжжя. У восьмому – 

дев’ятому століттях до нашої ери на території області знаходився центр 

держави Велика Скіфія. 

З тих часів в області було створено 9,5 тисячі курганів – 

місць захоронення древніх скіфів. Знахідки археологів, 

серед яких всесвітньовідомі золоті пектораль з Товстої 

Могили та гребінь з кургану Солоха, свідчать не тільки 

про високий рівень матеріальної культури племен, 

населявших Придніпров’я, а й про їх високу духовну 

культуру. 

 

За часів Київської Русі (IX – XII століття) 

Придніпров’я межувало з кочівниками і мало з 

ними активні торговельні відносини. Дніпром 

пролягав знаменитий торговельний шлях світового 

значення “Із варяг у греки”. Дніпром вели на 

Візантію свої дружини київські князі. 

Яскравою сторінкою історії краю були часи козацтва та виникнення однієї з 

перших у світі демократичних республік – Запорізької Січі. 

У 1783 році згідно з указом Катерини II про ліквідацію Січі територія 

області увійшла до складу Катеринославського намісництва. 

Великі зрушення в житті краю пов’язані з відкриттям наприкінці  

ХІХ століття значних родовищ корисних 

копалин: вугілля, залізної та марганцевої руд, 

тощо. У цей час Катеринославська губернія 

швидко перетворюється на центр промисловості 

півдня Російської імперії. 

У ті часи Дніпропетровщину називали Новою 

Америкою – краєм промислової революції та 
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індустріалізації, який приваблював до себе людей. 

У жовтні 1802 року була створена Катеринославська губернія, до 

складу якої увійшла і територія сучасної Дніпропетровської області. На 

початку 20 століття область посідала одне з перших місць у світі за рівнем 

концентрації промисловості. У 1923 – 1925 роках у зв’язку з 

адміністративною реформою Катеринославська губернія була поділена на  

7 округів, у тому числі Катеринославський, Павлоградський, Криворізький. У 

1926 році Катеринославський округ об’єднано з Павлоградським у 

Дніпропетровський. 27 лютого 1932 року на базі 5 округів була утворена 

Дніпропетровська область. Пізніше, в 1938 та 1939 роках, частина її території 

увійшла до складу новостворених Запорізької, Миколаївської та 

Кіровоградської областей, і Дніпропетровська область набула сучасних 

кордонів. 

Природні ресурси 

 

 
Дніпропетровська область є унікальною за різноманітністю і запасами 

корисних копалин. Про багатство надр області відомо не тільки у державі, 

Європі, а й у світі, адже тут зосереджені унікальні родовища копалин. 

Область володіє близько 50% загально-

державних запасів корисних копалин. 

Забезпеченість мінеральними ресурсами 

більша ніж втричі в порівнянні із 

загальнодержавним рівнем. В області 

видобувається 100% марганцевої руди, залізна 

руда, вугілля, уран, рідкоземельні метали, 

каолін та граніти, нафта та газ. За кількістю 

розвіданих запасів та річним обсягом 
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інші області Україна

Дніпропетровська

область

видобутку Криворізький залізорудний басейн займає перше місце в Україні. 

Одним з найбільших у світі є Нікопольський басейн марганцевих руд. В 

області видобувається 40 видів мінеральної сировини. Майбутнє 

Дніпропетровщини – у розвитку кольорової, золотовидобувної та 

золотопереробної галузей. Родовища “Сергіївське” та “Балка Золота” мають 

схожість з аналогічними родовищами Канади, Австралії та Південної 

Африки. Область володіє єдиним в Україні родовищем талько-магнезитів. 

Його уведення в експлуатацію дасть можливість на 60 – 70% забезпечити 

потреби України у вогнетривкій сировині та значно зменшити її імпорт з 

інших країн. У надрах області зосереджені значні поклади 

каменеоблицювальної сировини багатої кольорової гами. У краї розвідано  

15 родовищ мінеральних вод, що дає можливість повністю забезпечити 

потреби населення у лікувальних, лікувально-столових і столових 

мінеральних водах. 

Сприятливі природно-кліматичні умови області дозволяють вести 

інтенсивне сільське господарство, сприяють вирощуванню усіх зернових 

культур та отримувати високоякісне продовольче зерно. В регіоні 

вирощуються всі види агрокультур та щороку збирається до 3 мільйонів тонн 

зернових. Крім того, основними напрямами рослинництва є вирощування 

соняшників та цукрових буряків. За різноманітністю і значимістю природних 

ресурсів Дніпропетровська область є однією з найбагатших в Україні. 

На території Дніпропетровщини знаходяться більше 270 річок, понад  

300 озер, близько 1,5 тисячі водойм та ставків площею понад 26 тисяч 

гектарів. На півдні територія області омивається водами рукотворного 

Каховського моря. Головна водна артерія України – ріка Дніпро – одна з 

величних річок світу. В області протікає найчистіша річка Європи – Оріль. 

 

Промисловий комплекс 
 

       Область має потужній промисловий 
потенціал. Він характеризується високим 
рівнем розвитку важкої індустрії. На 
підприємства ГМК припадає більше 67% 
всієї реалізованої продукції області. У 
регіоні здійснюють господарську 
діяльність більше 2 тис. промислових 
підприємств майже всіх основних видів 

економічної діяльності, з загальним 
рівнем зайнятості – близько                                   
271 тис. осіб. 

На Дніпропетровщині 
виробляється майже п’ята частина 
(19,2% або 481,5 млрд грн)                  
усієї реалізованої промислової 
продукції України. 
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Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 

 

Питома вага добувної промисловості в 

обсязі реалізації промислової продукції 

області складає 27,2% (131,0 млрд грн). 

Дніпропетровська область є 

унікальною за різноманітністю і запасами 

корисних копалин, в якій зосереджені 

унікальні родовища. Область володіє 

значними запасами кам’яного та бурого 

вугілля і має всі можливості для подальшого розвитку вугільної галузі.  

Базу гірничо-добувної промисловості області складають близько  

10 підприємств з видобутку залізних руд та руд інших кольорових металів. 

На ПАТ “Марганецький ГЗК”, ПАТ “Покровський ГЗК” добувається 100% 

марганцевої руди в Україні. 

Виробництво концентратів залізорудних неагломерованих у 2018 році 

склало 99,7% до рівня 2017 року, відповідно концентратів залізорудних 

агломерованих – 104,4%. 

Мінеральні ресурси є основою для розвитку господарства регіону, 

особливо виробництв чорної металургії, оскільки наявна як головна так і 

допоміжна сировина. 

 

Переробна промисловість 

 

Обсяг реалізованої продукції області у 2018 році склав 286,4 млрд грн, 

або 59,5% усієї реалізованої промислової продукції в області. 

 

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів 

 

Основна галузь переробної 

промисловості області – металургія та 

оброблення металу, яка забезпечує 37,7%                  

в загальному обсязі реалізованої промислової 

продукції області. На металургійних 

підприємствах зайнято понад 71,3 тис. осіб. 

Основні підприємства: ПАТ “АрселорМіттал 

Кривий Ріг”, ПАТ “Дніпровський 

металургійний комбінат”, ПрАТ “Дніпровський 

металургійний завод”, ТОВ “Металургійний завод “Дніпросталь”. 

На Дніпропетровщині вироблено у 2018 році 7,9 млн тонн чавуну та  

7,8 млн тонн сталі. 

Більша частина продукції сертифікована і відповідає світовому рівню 

якості. Металургійні підприємства області виробляють високоякісну сталь та 

конкурентоспроможний прокат. 
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На трубних підприємствах області  

(ПАТ “Інтерпайп Нижньодніпровський 

трубопрокатний завод”, ПАТ “Інтерпайп 

Новомосковський трубний завод”, ТОВ “Інтерпайп 

Ніко Тьюб”, ПрАТ “Сентравіс Продакшн Юкрейн” 

та інші) виготовляються труби великого і малого 

діаметрів, профілі пустотілі гарячої і холодної 

деформації, центробіжного литва, методом 

зварювання. Продукція трубопрокатних 

підприємств області експортується майже  

у 70 країн світу. 

Основна частка капітальних інвестицій в металургійний комплекс 

області спрямована на розвиток основних фондів: розширення, 

реконструкцію, технічне та технологічне переозброєння діючих виробництв. 

Основним джерелом фінансування капіталовкладень є власні кошти 

підприємств. 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів 

 

Виробництвом продуктів харчування і переробкою 

сільськогосподарських продуктів зайнято 

більш 130 основних підприємств, на яких 

середньооблікова кількість штатних 

працівників у 2018 році складала  

27,3 тис. осіб. Обсяг реалізованої продукції, 

а саме: харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів за 2018 рік склав  

31,05 млрд грн, що до всієї реалізованої 

промислової продукції області складає 6,5%. 

Стосовно виробництва продуктів 

харчування підприємствами області у 

співвідношенні до загального виробництва в 

Україні спостерігається наступна ситуація: виробництво виробів ковбасних 

та подібних м’ясних складає 27,0% до загального його виробництва в 

Україні; молоко та вершки незгущені й без додання цукру – 11,0%; молоко та 

вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані  

продукти – 9,5%; йогурт рідкий та сквашене молоко ароматизовані – 26,2%; 

борошно пшеничне чи пшенично-житнє – 9,1%; хліб та хлібобулочні вироби 

нетривалого зберігання – 12,7% тощо. 

На підприємствах харчової та переробної 

промисловості є достатній запас сировини, 

матеріалів, створені всі умови для виробництва 

продукції і забезпечення споживачів з 

урахуванням попиту. Підприємства галузі 

працюють на замовлення споживачів та 
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постачають продукцію в широкому асортименті торговельним мережам, 

бюджетним установам. 

Для підвищення конкурентоспроможності підприємства харчової та 

переробної промисловості області значну увагу приділяють впровадженню 

міжнародних та європейських стандартів (отримання відповідних 

сертифікатів систем управління якістю та безпечністю харчових продуктів), 

що дозволяє використовувати досвід і досягнення розвинутих країн та дає 

можливість відстояти свої позиції на 

сучасному ринку. 

Система управління якістю  

(ISO серій 9000, 14000, 22000) 

впроваджена на дев’яносто дев’яти 

підприємствах харчової промисловості 

області. У стані впровадження – на шести 

підприємствах області. 

Система управління безпечністю 

харчових продукті (НАССР)  

впроваджена – на вісімдесяти п’яти підприємствах харчової промисловості. 

У стані впровадження – на дев’ятнадцяти підприємствах області. 

Залучення інвестицій, поєднання їх з власними коштами дає змогу 

зміцнити матеріально-технічну базу галузі, поліпшити якість, розширити 

асортимент продукції та вивести підприємства на новий технічний рівень. 

Підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів у 2018 році освоєно капітальних інвестицій у сумі 

1728772 тис. грн, що становить 5,1% до загального обсягу капітальних 

інвестицій області (за рахунок усіх джерел фінансування). 

Відповідно до статистичної інформації у 

2018 році експортовано: живих тварин та 

продуктів тваринного походження – на суму 

34396 тис. дол. США (115,9% у порівнянні до 

2017 року); продуктів рослинного походження – 

на суму 115017,6 тис. дол. США (102,7% у 

порівнянні до 2017 року); жирів та олії 

тваринного або рослинного походження – на 

суму 279816,9 тис. дол. США (98,8% у 

порівнянні до 2017 року); готових харчових продуктів – на суму  

85738,3 тис. дол. США (92,0% у порівнянні до 2017 року). 

Експорт продукції у 2018 році здійснювався більше ніж до п’ятдесяти 

країн світу. 

 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
 

Обсяг реалізованої продукції у галузі виробництва хімічних речовин і 

хімічної продукції складає 2,8% (або 13,6 млрд грн) обсягу промислового 

виробництва області. 
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Чисельність працюючих – 8,2 тис. осіб. 

Мінеральні добрива, лакофарбові матеріали, промислові 

гази та вибухові речовини – далеко не повний перелік 

продукції, що виробляється нині на підприємствах 

галузі. 

АТ “ДНІПРОАЗОТ” є одним з найбільших 

хімічних підприємств не 

тільки Дніпропетровської 

області, але й країни в цілому. На виробничих 

потужностях підприємства виробляється аміак, 

карбамід, каустична сода, рідкий хлор і соляна 

кислота та інша продукція, яка користується 

стабільним попитом. Продукція АТ “ДНІПРОАЗОТ” експортується в країни 

Азії і Латинської Америки, Центральної та Східної Європи.  

Найбільшим державним підприємством хімічної галузі області є 

науково-виробниче об’єднання “Павлоградський хімічний завод”, основною 

номенклатурою якого є вибухові речовини для гірничо-збагачувальних 

комбінатів України. Наукові розробки, програмне забезпечення, технології 

та продукція підприємства успішно використовуються в Україні та 

експортуються до країн ЄС, Південно-Східної Азії, Австралії, Америки та 

Африки.  
 

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої 

мінеральної продукції 

 

Питома вага галузі з виробництва гумових і пластмасових виробів; 

іншої неметалевої мінеральної продукції у загальнообласних обсягах 

реалізації промислової продукції складає 3,6% (або 17,3 млрд грн). 

Чисельність працюючих у галузі – 10,6 тис. осіб. 

У регіоні виробляються нові синтетичні матеріали, конструкції, 

гумотехнічні вироби для багатьох галузей – космосу, повітряного 

транспорту, науки та інші.  
 

 
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування 

 

Обсяг реалізованої продукції 

машинобудівного комплексу складає 4,0% (або 

19,1 млрд грн) від обсягу реалізації області. 

Чисельність працюючих – 23,3 тис. осіб.  

 

Продукція машинобудівної галузі області широко відома не тільки в 

Україні, а й далеко за її межами. За низкою основних видів продукції вона 

займає провідне місце в Україні. На машинобудівних підприємствах області 

(ДП ВО “Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова”,  
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ПАТ “Дніпропетровський завод прокатних валків”, АТ “Дніпропетровський 

агрегатний завод”, ПАТ “Дніпропетровський стрілочний завод”,  

ПАТ “Дніпроважмаш”, ПАТ “Дніпровагонмаш” та інших) виробляються: 

устаткування для прокатних станів, вагони вантажні, стрілочні переводи, 

автомобільні напівпричепи, велика низка обладнання для гірничо-

металургійного комплексу, акумулятори, трактори, тролейбуси та інша 

продукція. 

Провідні підприємства галузі постійно здійснюють технічне 

переоснащення виробництва, впроваджують новітні технології, 

вдосконалюють якість поточної продукції та опановують нові види 

продукції. 

Дніпропетровщина – один зі світових центрів ракетно-космічного 

будування.  

В рамках реалізації міжнародних комерційних космічних проектів та 

надання послуг національним і міжнародним партнерам щодо запуску і 

використання українських ракет-носіїв та супутників у 2018 році здійснено  

4 успішних пуски ракет-носіїв: 

– 2 пуски модернізованої ракети-носія “Антарес” 

(головний розробник – корпорація Orbital АТК (США)); 

з вантажним кораблем Cygnus, завданням якого 

була доставка на Міжнародну космічну станцію 3350 кг 

корисного вантажу, що складається з обладнання, 

необхідного для роботи на станції та наукових 

експериментів, а також нових наукових супутників, які 

вестимуть спостереження за земною поверхнею – 

метеорологією, вологістю та багатьма іншими 

кліматичними процесами; 

з вантажним кораблем Cygnus, завданням якого 

була доставка на Міжнародну космічну станцію близько 3450 кг корисного 

вантажу на замовлення NASA – провізію та речі для екіпажу, матеріали для 

наукових досліджень, устаткування для станції та виходу у відкритий космос, 

комп’ютери та комплектуючі. 

Основну конструкцію першого ступеня PH “Антарес” розробило 

конструкторське бюро “Південне”, виготовив Південний машинобудівний 

завод у кооперації з українськими підприємствами. 

– 2 пуски європейської ракети-носія легкого класу Vega з космічним 

апаратом Aeolus Європейського космічного агентства вагою 1357 кг, який 

оснащений лазерною системою, яка розроблена для 

своєчасного і точного вимірювання профілю вітру у 

глобальних масштабах з космосу. Одержана з 

космічного апарату інформація дозволить 

покращити якість прогнозу погоди і буде 

допомагати довгостроковим дослідженням клімату. 

з космічним апаратом Mohammed VI-B вагою 

1108 кг, створений компанією Thales Alenia Space за 
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участю Airbus на замовлення Королівства Марокко, який призначений для 

картографування та землеустрою, регіонального розвитку, 

сільськогосподарського моніторингу, попередження та управління 

стихійними лихами, моніторингу змін у навколишньому середовищі та 

опустелювання, а також для прикордонного та прибережного спостереження.  

Маршовий двигун 4-го ступеня ракети-носія розроблено  

ДП “Конструкторське бюро “Південне” імені М.К.Янгеля” та виготовлено 

ДП “Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод”  

імені О.М. Макарова”.  

Саме двигун 4-ої ступені забезпечує точність виведення супутника на 

цільову орбіту. 

 

Текстильне виробництво 

 

Незважаючи на те, що питома вага галузі 

у загальнообласних обсягах реалізації 

промислової продукції незначна (0,3%), 

найбільші підприємства легкої 

промисловості області мають необхідні 

виробничі потужності для випуску 

широкого асортименту високоякісного, 

конкурентоспроможного одягу та досвід 

співпраці як з іноземними, так і 

українськими партнерами. 

Серед асортименту промисловості: швейні і трикотажні вироби, взуття, 

штучне хутро, іграшки, вовняна та бавовняна пряжа, швейні нитки. В галузі 

працює 3,5 тис. осіб. 

Підприємства області постійно оновлюють асортимент, приймають 

участь в галузевих виставках, займаються переобладнанням підприємства і 

представляють комерційний інтерес для потенційних інвесторів, як 

українських, так і закордонних. 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

Дніпропетровська область – одна з найбільш енергонасичених в 

Україні. Електроенергетика являє собою 

високорозвинену галузь економіки області, до 

складу якої входять енергогенеруючі 

підприємства:  

ВП “ДТЕК Криворізька ТЕС”  

АТ “ДТЕК Дніпроенерго” та ВП “ДТЕК 

Придніпровська ТЕС” АТ “ДТЕК 

Дніпроенерго”, філія “Середньодніпровська 

ГЕС” ПрАТ “Укргідроенерго” та  

ПрАТ “Дніпровська теплоелектроцентраль”. 
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Транспортування електроенергії споживачам області здійснює  

АТ “ДТЕК Дніпровські електромережі”. Енергопостачальна компанія 

забезпечує електричною енергією понад 42 тисяч юридичних та 1,5 мільйони 

побутових споживачів у регіонах Дніпропетровської області площею близько  

32 тис. кв. км. Загальний об’єм передачі електроенергії складає близько 20% 

від всього її споживання в країні – більше 25,5 млрд кВт/годин на рік. 

У 2018 році встановлено 577 об’єктів сонячної енергетики, сумарною 

потужністю 66,2 МВт, що значно перевищує показники 2017 року, а саме на 

51 МВт або в 4 рази, з них 555 сонячних електростанцій приватних 

домогосподарств, сумарною потужністю 14,4 МВт. 

Область займає шосте місце по частці потужності котелень на 

альтернативних видах палива. 

За результатами 2018 року частка сумарної потужності котелень на 

альтернативних видах палива у відсотках до загальної потужності котелень 

регіону складає майже 18%, за три роки цей показник збільшено на 10%. 

На підприємствах енергетичної галузі працюють майже 26 тис. осіб. 

Обсяг реалізованої продукції (надано послуг) становить 12,4% обсягу 

промислової продукції області. В області виробляється 3,8% від обсягу 

виробництва електроенергії в Україні. 
 

Наукова діяльність 

На виконання наукових досліджень і розробок власними силами 

організацій у 2017 році витрачено 2261,9 млн грн, з яких 47,1% – витрати на 

оплату праці. За рахунок державного бюджету 

було профінансовано 19,7% обсягу витрат, або  

444,7 млн грн (у 2016 році – відповідно 16,9% 

та 311,6 млн грн). 

До виконання наукових досліджень на 

підприємствах та в організаціях області було 

залучено 9 тис. осіб (з урахуванням сумісників 

та осіб, які працюють за договорами цивільно-

правового характеру). 

Серед дослідників 45,3% становили жінки, з яких 3,3% мали науковий 

ступінь доктора наук і 19,7% – доктора філософії (кандидата наук). 

Основними виконавцями науково-технічних розробок були організації 

підприємницького сектору (99% обсягу цих робіт), фундаментальних 

досліджень – організації державного сектору (78,9%), прикладних 

досліджень – організації сектору вищої освіти (44,3%). 

 

Інноваційна діяльність 
 

Інновації, спрямовані на удосконалення технологічної і технічної бази 

виробництва, оновлення продукції, здійснювали 51 інноваційно активне 

промислове підприємство, або 11,0% від загальної кількості обстежених 

промислових підприємств області. За звітний період було впроваджено  



 12 

107 нових технологічних процесів, освоєно виробництво 84 найменувань 

інноваційних видів продукції, з них 32 – нових видів техніки. 

Інноваційну продукцію впроваджували 46 промислових підприємств, з 

них 18 – реалізовували інноваційну продукцію. 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції склав майже 300 млн грн, з 

нього на експорт – 141,7 млн грн. 

 

Транспорт та зв’язок 

Високий рівень концентрації виробництва, щільна заселеність території 

обумовили розвиток транспортної системи області. Її транспортна мережа – 

невід’ємна частка усієї мережі України. В області розвинуті авіаційний, 

залізничний, автомобільний, трубопровідний і річковий транспорт. З  

1995 року у Дніпрі працює перша лінія метрополітену. 

В області діють 2 міжнародні аеропорти, які зв’язують регіон з 

країнами далекого та близького зарубіжжя. Її територію перетинають  

2 міжнародні М – 04 (Знам’янка – 

Луганськ – Ізварине), М – 18 

(Харків – Сімферополь –  

Алушта – Ялта) та 3 національні 

автомагістралі Н – 08 (Бориспіль 

(через м. Кременчук) – Дніпро – 

Запоріжжя), Н – 11 (Дніпро – 

Миколаїв), Н – 23  

(Кропивницкий – Кривий Ріг – 

Запоріжжя). Автомобільний транспорт – один із основних при перевезенні 

вантажів і пасажирів у межах області. Найбільшим автотранспортним вузлом 

області є Дніпро. Мережа шосейних доріг зв’язує його з усіма містами і 

селищами міського типу області та іншими областями України. 

Головним видом транспорту є залізничний. За насиченістю 

залізницями Дніпропетровщина посідає одне з перших місць в державі. 

Розвинута мережа залізничних магістралей з’єднують промислові райони 

країни. 

З півночі на південь Дніпропетровщину перетинає головна водна 

артерія країни – річка Дніпро. Діють 3 річкові порти. Судна типу “ріка–море” 

забезпечують прямі міжнародні 

перевезення вантажів з виходом у 

Чорне море. 

У місті Дніпро розташований 

найбільший річковий порт України. 

Завдяки вигідному географічному 

положенню він повністю забезпечує 

потреби прилеглих промислових 

регіонів в перевезенні, зберіганні 

різних вантажів: металу, зерна, 
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вугілля, контейнерів та ін. Порт як пункт перевалки зовнішньоторговельних 

вантажів відомий в країнах Придунав’я, Чорного і Середземного морів. 

В області успішно розвивається інфраструктура електрозв’язку. 

Створені магістральні та супутникові канали телекомунікаційного зв’язку, 

що забезпечують надання якісних послуг зв’язку усім споживачам. 

У 2018 році популярністю у населення користувалися послуги 

мобільного та комп’ютерного зв’язку. 
 

Сільське господарство 

 

Основу агропромислового комплексу області складають понад  

4985 сільськогосподарських підприємств різних форм власності та 

підпорядкування. В сфері сільськогосподарського виробництва області 

працюють близько 24,1 тис. осіб, 4 науково-дослідні станції, Інститут 

сільського господарства степової зони України УААН, аграрно-економічний 

університет, 6 коледжів, навчально-виробничі бази і філіали кафедр створені 

на десятках високотехнологічних підприємств Дніпропетровщини. Основні 

напрямки виробничої діяльності сільгосппідприємств області – 

вирощування зернових, у тому числі високоякісного продовольчого зерна, 

технічних і овочевих культур, виробництво м’ясо-молочної продукції. 

За роки незалежності України область здобула імідж надійного 

постачальника сільськогосподарської продукції на світові ринки.  

Експорт продукції у 2018 році здійснювався більше ніж до п’ятдесяти 

країн світу. Агровиробниками експортовано: живих тварин та продуктів 

тваринного походження – на суму 34396 тис. дол. США (115,9% у порівнянні 

з 2017 роком); продуктів рослинного походження – на суму  

115017,6 тис. дол. США (102,7%). 

 

Понад 80% площі області зайнято під 

сільськогосподарське виробництво (більш 

ніж 25 тис. кв. км (6,0% сільгоспугідь 

України). Розбудовується інфраструктура 

аграрного ринку – в області налічується   

69 сховищ для зберігання овочів, картоплі, 

фруктів. Для зберігання зернових та 

технічних культур в області діє 76 зернових 

склади, крім того, у сільгосппідприємствах – 

1522 зернових склади. 

Дніпропетровщина є провідною в Україні за чисельністю суб’єктів 

племінної справи та за якістю племінних ресурсів. Генетичні ресурси області 

сконцентровані на 16 племінних заводах та 15 племінних репродукторах, у 

тому числі:  
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у молочному скотарстві функціонують  

9 племзаводів та 8 племрепродукторів з маточним 

поголів’ям близько 5,8 тисяч голів; 

свинарство області представлено  

1 племзаводом та 5 племрепродукторами з 

маточним поголів’ям 2,3 тисячі голів. 

 

 
Усього в області налічується 43 суб’єкти племінної справи. 

 

Основними напрямками розвитку сільського господарства області є 

виробництво:  

зернових, технічних, овочевих культур; 

м’ясо-молочної продукції; 

продукції птахівництва. 

 

Враховуючи якість ґрунтів та кліматичні 

умови, в області вирощуються всі види агрокультур 

при врожайності, одній з найвищих в степовій зоні України. Питома вага 

основних видів агрокультур в Україні:  
 

зернових та зернобобових – 5,0%;  

соняшнику – 9,1%; 

картоплі – 2,3%; 

овочів – 7,9%. 

 
З метою поліпшення структури земель та підвищення родючості землі 

удосконалюється структура землекористування, впроваджуються оптимізація 
співвідношення культур та попередників у сівозмінах, енергозберігаючі 
технології обробітку ґрунту, проводиться реконструкція інженерної 
інфраструктури зрошувальних систем, застосовуюється крапельне зрошення. 
Колективні сільгосппідприємства реформовані у сільгосппідприємства 
різних форм господарювання. Перспективою для розвитку сільських 
територій є розбудова сільськогосподарської обслуговуючої кооперації – в 
області зареєстровано 34 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи 
різних напрямів діяльності: молочарські, зернові, плодоовочеві, 
м’ясопереробні, з обробітку землі та збирання врожаю, багатофункціональні. 

Виробництво валової продукції сільського господарства складає  
5,8% від загального обсягу по Україні. 
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Будівництво 

 

Будівельний комплекс області за своїми виробничими потужностями, 

основними фондами, чисельністю працюючих, обсягами виконаних 

будівельно-монтажних робіт має виражений загальнобудівельний характер і 

налічує понад 2000 середніх і малих підприємства.  

У 2018 році обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних 

будівельних робіт) підприємствами області становив 13482 млн грн. Індекс 

будівельної продукції порівняно з 2017 роком дорівнював 112,3%. 

Частка Дніпропетровщини у загальнодержавному обсязі виробленої 

будівельної продукції становила 9,9%, що відповідає третьому місцю серед 

регіонів країни. 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 

57,2% загального обсягу, решта – з капітального і поточного ремонтів (27,5% 

та 15,3% відповідно). 

У 2018 році за рахунок усіх джерел фінансування введено 283,5 тис. кв. м 

загальної площі житла. 

У міських поселеннях побудовано 244,9 тис. кв. м житла, або 86,4% 

загального обсягу, решта – у сільській місцевості. 

Розподіл загальної площі прийнятих в експлуатацію житлових 

будинків за їх видами склався таким чином: в будинках з двома та більше 

квартирами – 52,9%, в одноквартирних будинках – 47,1%. 

Упродовж 2018 року прийнято в експлуатацію 3111 квартир, з них у 

міських поселеннях – 2840, у сільській місцевості – 271 квартира. Середній 

розмір квартири становив 91,1 кв. м загальної площі. Серед адміністративних 

територій області найбільшу площу житла введено в експлуатацію у  

м. Дніпрі та Дніпровському районі (55,2% та 24,8% загальнообласного обсягу 

відповідно). 

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ, млн. грн

40274,4

55761,5

2017 2018

128,9% 129,4 %

 

У 2018 році обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел 

фінансування становив 55,76 млрд грн. За цим показником 

Дніпропетровщина посідає 1 місце серед областей України (129,4% відносно 

рівня 2017 року). Питома вага області в Україні – 10,6%. 

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,6% загального обсягу) 

становили інвестиції у матеріальні активи. 
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Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти 

підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 84,9% капітальних 

вкладень. Частка інвестицій, профінансованих з державного та місцевих 

бюджетів, становила 12,2%. 

Більше половини (61,2%) загального обсягу складають інвестиції, 

освоєні промисловими підприємствами. 

Також значну частину капітальних інвестицій було використано 

закладами державного управління й оборони; обов’язкового соціального 

страхування (9,5% загального обсягу), підприємствами, що здійснювали 

операції з нерухомим майном (8,7%). 

 

 

Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність 

 

Область входить до числа провідних експортерів та займає перше місце  

за обсягами експорту товарів та послуг серед областей України. У 2018 році 

обсяг зовнішньоторговельного обороту товарами та послугами становив  

13352,0 млн дол. США, у тому числі експорту та імпорту 7857,3 млн дол. США 

та 5494,7 млн дол. США відповідно. Позитивне сальдо – 2362,6 млн дол. США.  

На область припадало 16,3% експортних товарних операцій України. 

 

Частка області у загальноукраїнських обсягах експорту, %

83,7
16,3

Дніпропетровська область

інші регіони України

 
 

Зовнішньоторговельні товарні операції область здійснювала з 

партнерами зі 159 країн світу. 

Основна географічна структура експорту товарів області, 

у % до загального обсягу

9,3
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Найбільші обсяги товарів експортувались до Польщі – 9,3% (від 

загального обсягу експорту товарів), Росії – 7,8%, Китаю – 7,7%,  

Туреччини – 6,9%, Єгипту – 6,0%, Словаччини – 4,0%, Угорщини – 4,0%, 

США – 3,8%, Алжиру – 3,6%, Чехії – 3,4%, Іраку – 2,9%, Італії – 2,9%, 

Румунії – 2,8% та інших країн. 

Товарна структура експорту обумовлена промисловим потенціалом 

області. Основу товарної структури складали чорні метали (45,0% загального 

обсягу експорту товарів), мінеральні продукти (28,4%), вироби з чорних 

металів (9,3%), продукція агропромислового комплексу (6,6%), продукція 

хімічної промисловості (2,5%), транспортні засоби (2,5%). 

Товари, обсяги експорту яких збільшились у 2018 році 

у % до попереднього року

558,5

187,6

189,9

197,5

209,2

227,5

244,8

259,8

321,7

324,8

перли природні або культивовані, дрогоцінні або

напівдорогоцінне каміння 

корок та вироби з нього

фармацевтична продукція 

текстильних матеріалів 

вата

нікель і вироби з нього

живі тварини

синтетичні або штучні штапельні волокна 

овочі

натуральне та штучне хутро

 
 

У товарній структурі імпортних надходжень значними були обсяги 
мінеральних продуктів (31,7% загального обсягу імпорту); машин, обладнання 
та механізмів, електротехнічного обладнання (13,8%); недорогоцінних металів 
та виробів з них (12,6%); продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей 
промисловості (11,9%). 

 
За обсягами залучених прямих іноземних інвестицій область 

упевнено посідає 1 місце серед областей України. Станом на 31.12.2018 обсяг 
прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області, склав 
3577,8 млн дол. США.  

На одного мешканця області обсяг іноземних інвестицій становив  
1112,7 дол. США, що у 1,5 раза більше показника по Україні 
(767,0 дол. США). 

В економіку області прямі інвестиції залучено з 57 країн світу. 
Найбільші обсяги прямих інвестицій надійшли з Кіпру – 31,8%, 
Нідерландів – 21,1%, Німеччини – 16,2%, Вірґінських Островів (Брит.) – 
14,0%, Австрії – 3,0%. 
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Найбільші країни-інвестори області,  % 

31,8
16,9

14

16,2

21,1 Кіпр

Нідерланди

Німеччина

Вірґінські Острови (Брит.)

інші країни

 
 

У 2018 році про наявність прямих іноземних інвестицій звітувало  

914 підприємств 11 міст та 18 районів області. 

Іноземними інвесторами вкладено 32,5 млн дол. США прямих 

іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). 
Більше половини іноземних інвестицій вкладено у промисловість 

(59,6%), також суттєві обсяги іноземного капіталу зосереджено у сфері 
оптової та роздрібної торгівлі (16,0%), операцій з нерухомим майном 
(12,1%); діяльності у сфері допоміжного та адміністративного 
обслуговування (5,4%); професійної, наукової та технічної діяльності (3,2%) 
та в інші галузі. 

 

Прямі іноземні інвестиції в область за видами економічної діяльності,

 у % до загального підсумку

59,6
3,7

12,1

5,4

16 3,2

промисловість

професійна, наукова та технічна діяльність

оптова та роздрібна торгівля

діяльність усфері допоміжного та адміністративного

обслуговування
операції з нерухомим майном

інші галузі

 
 

 

 

Торгівля 

 

Оборот роздрібної торгівлі 

Дніпропетровської області за підсумками  

2018 року, що включає (юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців), основним видом 

економічної діяльності яких є роздрібна 

торгівля є одним з найбільших серед регіонів 
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України і склав 85085,49 млн грн, що у порівняних цінах на 7,7% більше від 

обсягу 2017 року. 

Ціни на споживчому ринку Дніпропетровської області та України за  

2018 рік у порівнянні з попереднім роком зросли на 9,2%, по Україні – на 

9,8% відповідно. Продукти харчування за 2018 рік подорожчали в 

середньому на 6,7%, у тому числі: хліб і хлібопродукти – на 11,0%; 

макаронні вироби – на 13,9%; риба та продукти з риби – на 11,3%; алкогольні 

напої, тютюнові вироби – на 18,3%. Знизилися роздрібні ціни на яйця – 8,9% 

на фрукти 17,2%; цукор – на 10,1%. Ціни на паливо і мастила стали вищими 

на 8,8%.  

Питома вага продажу непродовольчих товарів у загальному обсязі 

роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі області складає 

51,1%, продовольчих – 48,9%. 

Провідну роль у вирішенні питань забезпечення та постійного 

підвищення рівня торговельного обслуговування населення, підтримки 

вітчизняних товаровиробників відіграють провідні торговельні мережі, що 

функціонують на території області, у тому числі мережі магазинів (супер- та 

гіпермаркетів): “АТБ”, “Варус”, “Сільпо”, “Брусничка”, “Епіцентр”, “Нова 

лінія”, “ПроСтор”, “Єва”, “Ельдорадо”, “Комфі”, “Ашан”, центри оптової 

торгівлі “Метро” та інші. 

 

Доходи населення 

 

У 2018 році заробітна плата досягла рівня 8862 грн та перевищила  

в 2,4 раза встановлену мінімальну заробітну плату (3723 грн.). 
 

5076
6939 8862

2016 2017 2018

Середньомісячна заробітна плата, грн

+36,6% +27,7%

 
 

У грудні 2018 року найбільший рівень заробітної плати залишився у 

працівників, зайнятих у сфері фінансовою та страховою діяльністю –  

17481 грн; державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 

страхування – 16349 грн; промисловість – 12011 грн. У промисловості 

найбільшу плату отримував персонал підприємств добувної промисловості і 

розроблення кар’єрів – 15072 грн. 

Протягом 2018 року середньомісячна заробітна плата значно вища від 

середньообласної заробітної плати у містах Тернівка (12455,0 грн), Кривий 



 20 

Ріг (9923,0 грн), а також Павлоградському (14034,0 грн), Петропавлівському 

(12925,0) районах.  

Разом з тим нижче середньообласного рівня заробітна плата 

спостерігається у містах: Новомосковськ (6422,0 грн), Першотравенськ  

(6820,0 грн), а також Межівському (5783,0 грн), Юр’ївському  

(6037,0 грн) районах. 

 

Житлово-комунальне господарство 
 

Житлово-комунальне господарство області об’єднує понад  

250 підприємств і організацій. Споживачам області надається понад 40 видів 

послуг підприємствами житлово-комунального господарства. 

В області функціонує 3023 об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ), що охоплює 21,8% від загальної площі багатоквартирного 

житлового фонду, з них у 2018 році було створено 243 ОСББ, у тому числі 

найбільше у містах: Дніпро – 98, Кривий Ріг – 51, Нікополь – 48. 
Протягом 2018 року реалізовувались заходи з екологічної безпеки та 

запобігання змінам клімату, розвитку житлового будівництва, підтримки 
населення в енергозбереженні житлового сектору Дніпропетровщини, 
розвитку та реконструкції систем тепло- та водопостачання і водовідведення, 
поліпшення якості питної води, створення нових об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ), оснащення наявного житлового фонду 
будинковими засобами регулювання та обліку спожитих газу, тепла тощо, 
зокрема: 

здійснено капітальний ремонт близько 161 тис. кв. м покрівель об’єктів 

комунальної власності та капітальний ремонт 763 ліфтів і заміна – 83 ліфтів; 

З метою стимулювання населення до 

впровадження енергоефективних заходів шляхом 

відшкодування частини суми кредиту, залученого 

на придбання енергоефективного обладнання в 

Дніпропетровській області банками АТ 

“Ощадбанк”, АБ “Укргазбанк”, “Приватбанк” та 

АТ “Укрсімбанк”, які залучені до програми, 

надано 18113 кредитів на загальну суму  

323,0 млн грн, (у тому числі у 2018 році 1769 кредитів на суму 80,8 млн грн). 

Виконано ремонт доріг комунальної власності загальною площею 

1556,85 тис. кв. м на 130 вулицях населених пунктів області на загальну суму 

1351,4 млн грн (у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету –  

553,52 тис. кв. м на суму 781,857 млн грн); 

Придбано 11 одиниць багатофункціональних великовантажних 

мототранспортних засобів (зокрема – комбіновані дорожні машини зі 

змінним обладнанням) на суму більше 118 млн грн для населених пунктів 

області. 
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Ринок праці 
 

З початку 2018 року працевлаштовано 776 осіб із здійсненням 

роботодавцям компенсації витрат на сплату єдиного соціального внеску за 

працевлаштування безробітних, за направленням служби зайнятості, на нові 

робочі місця. 

Протягом 2018 року в базових центрах зайнятості та філіях 

Дніпропетровської області отримали виплату допомоги по безробіттю 

одноразово для організації підприємницької діяльності 105 безробітних  

у тому числі: 38 жінки, 50 осіб – молодь до 35 років, 3 внутрішньо 

переміщені особи, 16 учасників АТО. 

Громадяни області віком старше 45 років, які виявили бажання 

проходити перенавчання або підвищення кваліфікації за обраними 

спеціальностями чи професіями, видано 128 ваучерів для можливості 

підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці. 

Протягом 2018 року:  

за допомогою служби зайнятості 

отримали роботу 69,6 тис. осіб, що на 12,1% 

більше ніж у 2017 році (62,1 тис. осіб), з них 

працевлаштовано безробітних 43,9 тис. осіб; 

15,2 тис. осіб були залучені до участі у 

громадських та інших роботах тимчасового 

характеру; 

послуги з професійної підготовки, 

перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням служби 

зайнятості отримали 12,1 тис. безробітних. 

Чисельність осіб, які мають статус безробітного, на 01 січня  

2019 року становила 25,7 тис. осіб, рівень зареєстрованого безробіття – 1,3%. 

 

Підприємництво 

 

У 2018 році кількість малих та середніх підприємств, зареєстрованих як 

платники податків (без урахування великих платників податків), становить 

37,8 тисяч. Кількість фізичних осіб-підприємців становить 130,7 тис. осіб. 

Загальна кількість суб’єктів підприємництва, які сплачували податки 

(без урахування великих платників податків), за підсумками 2018 року 

становить 122,9 тис. суб’єктів, з них: 26,6 тис. – малі та середні підприємства, 

96,3 тис. – фізичні особи-підприємці. 

Тільки малим бізнесом області за 2018 рік було реалізовано продукції, 

товарів, послуг на суму понад 233,4 млрд грн. За цим показником 

Дніпропетровська область стабільно посідає друге місце після м. Києва. 

В сьогоднішньому соціально-економічному середовищі самостійна 

ініціативна діяльність (підприємництво) дозволяє ефективно 

використовувати наявні ресурси і переваги, інноваційні та креативні підходи 

до справи. Тому саме малий та середній бізнес – це сфера забезпечення 
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зайнятості населення та створення нових робочих місць. На малих та 

середніх підприємствах області працює 375,1 тис. осіб, з них на малих 

підприємствах – 135,9 тис. осіб, на середніх – 239,2 тис. осіб, що складає 62% 

від загальної кількості зайнятих працівників всіх підприємств області. 

З метою створення сприятливих умов для започаткування та ведення 

підприємницької діяльності в регіоні діє Програма розвитку малого та 

середнього підприємництва в Дніпропетровській області на 2019 – 2020 роки, 

затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07 грудня  

2018 року № 407-15/VІI. 

 

Освіта, охорона здоров’я, культура, спорт 

 

На початок 2017/2018 навчального року 

у Дніпропетровській області функціонували 

937 денних загальноосвітніх навчальних 

закладів в яких навчалось 28,0 тис. учнів. 

Серед денних закладів освіти – середні 

загальноосвітні школи І – ІІ, І – ІІІ,  

ІІ – ІІІ ступенів, гімназії, ліцеї, коледжі, 

навчально-виховні комплекси, спеціальні та санаторні школи. 

Для забезпечення рівного доступу дітей до якісної дошкільної освіти в 

області функціонує 974 дошкільних навчальних заклади різних типів та форм 

власності, в яких виховується близько 112,8 тис. дітей. 

Мережа вищих навчальних закладів Дніпропетровської області, що 

мають статус юридичної особи, на початок 2018/2019 навчального року 

представлена 31 вищими навчальними закладами І – ІІ рівнів акредитації та  

24 вищими навчальними закладами ІІІ – ІV рівнів акредитації. 

У 2017/2018 навчальному році функціонували 58 професійно-технічних 

навчальних закладів, в яких навчалось 22,7 тис. учнів. 
 

З метою забезпечення рівня доступності населення до медичних послуг 

та ефективного обслуговування населення у 2018 році: функціонує  

функціонує 62 центри з 420 амбулаторіями 

загальної практики – сімейної медицини, у 

тому числі у містах – 185 амбулаторій, у 

сільських районах – 231 амбулаторія; 

створено 6 центрів первинної медико-

санітарної допомоги в об’єднаних 

територіальних громадах (а саме: 

комунальному закладі “Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Криничанської селищної ради”, комунальному 

закладі “Центр первинної медико-санітарної допомоги Жовтоводської 

міської ради”, комунальному закладі “Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Вербківської сільської ради”, комунальному закладі “Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Миколаївської сільської ради”, 
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комунальному закладі “Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Іларіонівської селищної ради Синельниківського району” та у комунальному 

закладі “Центр первинної медико-санітарної допомоги Аулівської селищної 

ради”); 

додатково відкрито 3 амбулаторії у містах Марганець та Жовті Води; 
в області завершили спеціалізацію за спеціальністю “Загальна  

практика – сімейна медицина” 92 лікаря загальної практики – сімейний лікар, 
у тому числі 53 лікаря-інтерна; 

функціонує 5 станцій швидкої медичної допомоги з мережею  

111 пунктів базування екстреної (швидкої) медичної допомоги, які 

фінансуються з обласного бюджету, що дозволило досягти принципу 

екстериторіальності; 

діє Єдина регіональна оперативно-диспетчерська служба, яка 

складається з двох центрів щодо прийняття викликів у містах Дніпро та 

Кривий Ріг. 

 
Дніпропетровщина – край талановитих людей з величезним 

культурним потенціалом. 
Петриківський декоративний розпис – візитівка 
Дніпропетровської області – увійшов яскравою 
сторінкою в історію культури українського 
народу. Роботи петриківських майстрів 
знаходяться в багатьох музеях світу та в 
приватних колекціях шанувальників 
самобутнього мистецтва. Розвитку духовності 
та естетичному вихованню населення в 
Дніпропетровській області сприяє  

13 професійних театрів, Будинок органної та камерної музики, 
Дніпропетровська філармонія, 784 бібліотек, 26 музеїв. 

Протягом 2018 року проводилась ефективна робота обласних курсів 

підвищення кваліфікації працівників культури у комунальному закладі 

“Дніпропетровський коледж культури і мистецтв ” Дніпропетровської 

обласної ради”. За звітний період 113 працівників культури підвищили свою 

кваліфікацію, що забезпечило якісне оновлення роботи творчих колективів 

області. 

23 – 24 березня 2018 року у комунальному вищому навчальному 

закладі “Дніпропетровська академія музики імені М.Глінки” 

Дніпропетровської обласної ради” пройшов Міжнародний форум виконавців 

на народних інструментах у рамках Інтернаціонального музичного 

фестивалю “Музика без меж”. 

В обласному комунальному вищому навчальному закладі  

“Дніпропетровський театрально-художній коледж” запроваджено активну 

просвітницьку роботу з популяризації Петриківського розпису. 

Виставку “Спадковість поколінь” та 6 майстер-класів з Петриківського 

розпису презентовано: 
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05 – 10 лютого – у Національному історико-культурному заповіднику  

(м. Чигирин); 

26 – 31 березня – у Чернігівському літературно-меморіальному музеї-

заповіднику Михайла Коцюбинського (м. Чернігів). 

В обласному комунальному вищому навчальному закладі  

“Дніпропетровський театрально-художній коледж” запроваджено активну 

просвітницьку роботу з популяризації Петриківського розпису. Заслужений 

майстер народної творчості України Тетяна Анатоліївна Гарькава та її 

вихованці постійно беруть участь у всеукраїнських, міських та міжнародних 

фестивалях, поряд з цим проводить майстер-класи. 

На базі комунального закладу культури “Дніпропетровська обласна 

універсальна наукова бібліотека імені Первоучителів слов’янських Кирила і 

Мефодія” організована робота обласних курсів підвищення кваліфікації для 

працівників відділів обслуговування міських і районних центральних 

бібліотечних систем “Маркетинговий підхід до організації бібліотечного 

обслуговування: сучасні аспекти”. 

Також проведено обласний семінар-тренінг “Інформаційно-бібліотечні 

ресурси: проблеми формування, використання, доступу” для працівників 

відділів комплектування і обробки літератури та бібліографів міських і 

районних центральних бібліотечних систем. 

 

В області функціонує розвинена мережа спортивних споруд, дитячо-

юнацьких спортивних шкіл і спортклубів: 

80 стадіонів, 56 плавальних басейнів, 1240 спортивних залів,  

392 стрілецьких тири, 1443 приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять,  

5659 спортивних майданчиків та 

гімнастичних містечок, 6 кінно-

спортивних баз, 9 споруд зі штучним 

льодом та інші. 

В області протягом 2018 року 

проведено:  

206 обласних змагання з 

олімпійських видів спорту в яких взяло 

участь 28170 спортсмен та  

114 неолімпійських видів спорту в яких 

взяло участь 11084 спортсменів. 

Згідно Єдиного календарного плану спортивних змагань України  

5899 спортсменів області взяли участь у 460 змаганнях з олімпійських видів 

спорту та 2112 спортсменів у 148 змаганнях з неолімпійських видів спорту. 

Забезпечено підготовку членів збірних команд України: з олімпійських 

видів спорту – 594, неолімпійських видів спорту – 776, паралімпійських видів 

спорту – 76, дефлімпійських видів спорту – 62.  
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Туристична та курортно-рекреаційна галузь 
 

Дніпропетровський регіон є одним з привабливих туристично-

рекреаційних центрів України, що обумовлено славетною історією краю, 

наявністю потужного промислового ресурсу, інфраструктурними рішеннями 

та сучасними тенденціями розвитку. 

Існуючі можливості створюють всі передумови для розвитку різних 

видів туризму в області: промисловий (індустріальний), історичний, 

культурно-пізнавальний, подієвий, спортивний, етнографічний, сільський 

зелений, природничий, релігійний, діловий корпоративний (MICE) туризм та 

ін. 

Мережа суб’єктів туристичної діяльності на території 

Дніпропетровської області у 2017 році становила 325 одиниць, з них: 

12 туроператорів та 313 (96,3%) турагентів. Їх послугами упродовж року 

скористалися 75,5 тис. осіб, більшість з них, надали перевагу закордонному 

туризму (90%). Дохід від надання туристичних послуг суб’єктами 

туристичної діяльності склав 66271,0 тис. грн. 

Велике значення для розвитку індустрії туризму та гостинності має 

наявність закладів тимчасового розміщення туристів (готелі, хостели, 

гуртожитики тощо). Згідно з Реєстром свідоцтв про встановлення категорій 

готелям та іншим об’єктам, що 

призначаються для надання послуг з 

тимчасового розміщення (проживання), 

виданих Мінекономрозвитку, у 

Дніпропетровській області послуги з 

розміщення можуть надавати  

25 готельних закладів, з них:2 готелі мають 

категорію 5 зірок, 9 – 4 зірки, ще 9 –  

3 зірки, 4 мають 2 зірки та 1 готель має 

категорію – одна зірка.   

Покращення показників (створення нових конкурентоспроможних 

туристичних продуктів, розвиток інфраструктури, підвищення якості послуг) 

призвело до збільшення кількості туристів, що відвідали регіон, а відповідно 

і до збільшення суми сплати туристичного збору. У 2018 році туристичний 

збір склав 2,5 млн грн, що на 20,4% перевищує показник 2017 року  

(2,1 млн грн). 

У 2018 році туристичний потенціал 

Дніпропетровщини було представлено: 

на 52-й міжнародній туристичній 

виставці-ярмарку ITB Berlin у  

м. Берліні (7 березня); на  

XXIV Міжнародній туристичній 

виставці UITT-2018: “Україна – 

Подорожі та Туризм” у м. Києві  

(28 – 30 березня); на Міжнародному 
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туристичному салоні “Україна – 2018” в рамках ювілейного заходу UITM у 

м. Києві (03 – 05 жовтня); у м. Торонто для представників канадського 

туристичного бізнесу в рамках реалізації проекту для збільшення потоків 

канадських туристів до України (червень); на ХІХ Міжнародній виставці-

ярмарку “ТурЕКСПО-2018” в рамках Львівського міжнародного форуму 

індустрії туризму та гостинності (16 – 18 жовтня); на загальнодержавному 

стенді України в рамках міжнародної виставки “China International Import 

Expo 2018”м. Шанхай (КНР) (05 – 10 листопада); на одній із найбільших 

міжнародних виставок MICE туризму в Європі – “IBTM 2018” у м. Барселоні, 

Іспанія (27 – 29 листопада). 

В рамках прес-туру по Україні, 

організованого Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі 

України 26 – 28 листопада 2018 року, 

Дніпропетровська область приймала 

групу іноземних представників ЗМІ з 

Польщі, Грузії, Білорусії, Казахстану. 

Журналістам та учасникам заходу, 

було презентовано туристичні 

можливості області в рамках 

промислового (індустріального) 

туризму та запропоновано туристичний продукт міст Дніпро, Кривий Ріг, 

Нікополь, Марганець, Кам’янське. По закінченню прес-туру, в контентах 

інформаційних джерел зазначених країн, розміщені відповідні репортажі. 

Туристичні можливості Дніпропетровщини презентуються також через 

поширення різноманітних промоматеріалів, друкованої продукції (буклети 

“Дніпропетровщина туристична: Спортивний туризм”, календарі подій, 

блокноти з логотипом, перекидні настільні календарі, інформаційні 

туристичні мапи, листівки з описом туристичних маршрутів тощо), 

сувенірної продукції (еко-сумки з логотипом, еко-пакети з логотипом, 

шоколадні вироби з логотипом на обкладинці, футболки та кепки з 

логотипом, прапорці, вимпели з логотипом, 

магніти, брелки тощо).  

Соціально-економічні зміни в області 

створили умови для розвитку туристичної 

інфраструктури. На сьогодні в області 

працюють туристичні інформаційні центри у 

містах Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, 

Петриківському районі. 
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Релігія і духовність 

 

Аналіз стану та тенденцій розвитку релігійної ситуації, державно-

церковних відносин у Дніпропетровській області свідчать про наявність усіх 

достатніх умов для всебічного задоволення релігійних потреб громадян, 

конструктивної співпраці з релігійними організаціями, подальших процесів 

духовного відродження, утвердження міжконфесійного миру та злагоди. 
В області діють 27 католицьких релігійних організацій, 22 іудейські 

релігійні організації, 10 мусульманських релігійних громад, по одній – 
Вірменської Апостольської церкви та буддистів. 

Нові релігійні організації в регіоні представлені 27 громадами, серед 
них: язичницького спрямування – 11, орієнталістського походження – 10,  
інші – 6. 

Станом на 01.01.2019 488 зареєстрованих релігійних громад мають 

культові споруди, з яких 361 – знаходиться у власності, 127 – у користуванні. 

Регулярно проводяться робочі зустрічі з керівниками релігійних 

організацій та уповноваженими представниками, на яких розглядаються 

питання щодо запобігання загостренню міжконфесійних відносин, 

співробітництва державних та релігійних інституцій задля консолідації 

українського суспільства. 

17 грудня 2018 року Президент України Петро Порошенко, під час 

робочої поїздки до Дніпропетровської області, взяв участь у молебні у храмі 

Різдва Пресвятої Богородиці Дніпропетровської єпархії Православної Церкви 

України в м. Дніпрі. Богослужіння очолив Митрополит Київський і всієї 

України Епіфаній, якому співслужили Єпископ Дніпровський і Криворізький 

Симеон та духовенство єпархії. 

Процеси та тенденції, що 

відбуваються у релігійному середовищі 

області, питання забезпечення свободи 

світогляду та віросповідання, всебічні 

аспекти релігійно-духовного життя 

Дніпропетровщини включаються в систему 

моніторингу суспільно-політичної ситуації 

та висвітлюються у місцевих засобах 

масової інформації. 
 

 

Адміністративні послуги 

 

У Дніпропетровській області станом на 01 січня 2019 року активно 

функціонують 57 центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП) та 

їх філій, що є найбільшим показником в Україні щодо кількості офісів ЦНАП 

на території однієї області: 23 – у містах обласного значення, 22 – у районах, 

10 – в об’єднаних територіальних громадах (далі − ОТГ), 2 – при сільських 

радах. 
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Зокрема, в березні 2018 року на Дніпропетровщині урочисто відкритий 

10-й, ювілейний, ЦНАП при виконавчому комітеті Межівської селищної 

ради, яка є ОТГ, що дозволило Дніпропетровській області стати лідером в 

Україні за кількістю таких центрів у громадах. 

Крім того, Дніпропетровщина має знакові проекти для регіону та 

України в цілому. 

“Мобільний офіс ЦНАП” – унікальна валіза з комплектом портативної 

техніки для обслуговування людей з інвалідністю за місцем їх знаходження, 

без відвідування центру. Сервіс, започаткований у ЦНАП м. Кам’янського та 

в подальшому презентований як брендований продукт Дніпропетровської 

області, – “Мобільне автоматизоване робоче місце адміністратора ЦНАП” 

(мобільні кейси). Проект здобув велику популярність, що сприяло його 

активному тиражуванню теренами України, при чому вже за підтримки 

міжнародних донорських організацій (програма EGAP Фонду Східна Європа, 

проекти GIZ “Зміцнення спроможності територіальних громад у зв’язку зі 

збільшенням кількості ВПО” та “Реформа управління на сході України ІІ”). 

На Дніпропетровщині мобільні кейси – це вже незамінний інструмент 

для обслуговування громадян, невід’ємна частина організації якісної роботи 

ЦНАП. Зокрема, налічується 22 таких кейси у 19 ЦНАП регіону, за 

допомогою яких вирішуються не тільки багаторічні проблеми людей, 

прикутих до ліжка, але й жителів віддалених населених пунктів ОТГ і 

звичайних сільських рад, що створили власні ЦНАП. 

Також у місті Кривий Ріг запроваджений унікальний проект, аналогів 

якому немає в Україні. ЦНАП “на колесах” – автомобіль-трансформер, що 

перетворюється зі звичайної вантажівки в модульний офіс, в якому  

адміністратори здійснюють прийом населення з надання адміністративних і 

соціальних послуг у територіальній наближеності до мешканців віддалених 

територій – сіл і селищ, які входять до складу цього міста. Всього в межах 

міста Кривий Ріг працює 2 таких унікальних ЦНАП “на колесах”, один з них 

устаткований спеціальною супутниковою станцією на даху кабіни 

транспортного засобу, що дозволяє забезпечити оперативну та якісну роботу 

персоналу ЦНАП у необхідних державних і регіональних реєстрах, базах 

даних та програмних продуктах. 

На території Дніпропетровської області найбільша кількість ЦНАП, які 

придбали спеціалізоване обладнання для оформлення й видачі біометричних 

паспортних документів та практично запровадили цей сервіс для населення.  

Станом на 01 січня 2019 року нараховується 15 ЦНАП у 8 населених 

пунктах Дніпропетровщини, а саме: 8 центрів у м. Кривому Розі, ЦНАП у 

містах Дніпро, Кам’янське, Нікополь, а також ЦНАП, утворені в 

Апостолівській, Слобожанській, Новоолександрівській об’єднаних 

територіальних громадах і в селі Олександропіль Солонянського району, що 

обслуговують населення за цими затребуваними видами адміністративних 

послуг по лінії Державної міграційної служби України. 

Також 10 населених пунктів Дніпропетровського регіону, а саме: міста 

Дніпро, Кривий Ріг, Кам’янське, Нікополь, Павлоград, Покров, Апостолове, 
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Зеленодольск та селища Слобожанське й Обухівка отримали делеговані 

повноваження у сфері державного архітектурно-будівельного контролю та 

запровадили ці адміністративні послуги через власні ЦНАП. Це дозволило 

Дніпропетровській області зайняти лідируючі позиції в Україні в цьому 

напрямі на рівні з Київською та Донецькою областями. 

Крім того, рішенням Дніпропетровської обласної ради від 22 червня 

2018 року № 344-13/VII затверджено Програму розвитку й підтримки сфери 

надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області на  

2018 – 2020 роки, що є першим документом в Україні такого значення 

(регіональна цільова програма). 

 

Розвиток громад 

 

Дніпропетровщина є лідером у впровадженні реформи місцевого 

самоврядування. 

Протягом 2015 – 2018 років в області створено 63 об’єднані 

територіальні громади (далі – ОТГ), у 60 пройшли перші вибори депутатів 

сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, 

міського голови (це найбільша кількість громад в Україні). 

Дві громади об’єдналися навколо міст обласного значення. 

Ці громади об’єднали більше 500 тис. населення, а це 80% від 

чисельності сільського населення області. Їх площа становить понад  

15 тис. кв. км (понад 50% від площі області). 
За чотири роки власні доходи місцевих бюджетів області зросли більше 

ніж втричі (з 69 до 231 млрд грн). Розмір державної підтримки громад на 

розбудову інфраструктури збільшився майже в 40 разів. 

Бюджет розвитку збільшився у 8 разів – з 1,6 млрд у 2014 році до  

12,4 млрд грн у 2018 році. 

Усе це дозволило побудувати нові водоводи, відремонтувати дитячі 

садки, школи та лікарні. 
Протягом 2018 року за рахунок усіх бюджетних джерел, на розвиток 

об’єднаних територіальних громад було спрямовано майже 1,5 млрд грн. 

Це дозволило реалізувати в об’єднаних територіальних громадах 

області 863 інфраструктурних проектів, з яких 246 за рахунок місцевих 

бюджетів, 333 – за рахунок коштів державного бюджету, 284 проектів за 

рахунок обласного бюджету. 

Основними напрямами використання цих коштів є освіта та житлово-

комунальне господарство. 

Це проекти реконструкції та ремонту шкіл, дошкільних навчальних 

закладів. Крім того, це освітлення, водозабезпечення, водовідведення, 

поводження з відходами тощо. 

Виконано реконструкцію 2,2 км водопровідних мереж  

м. Верхньодніпровськ (Верхньодніпровська громада) та покращено умови 

проживання 5 тис. мешканців, збудовано 6,2 км підвідного водоводу до  
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с. Велика Костромка (Зеленодольська громада) забезпечено якісною питною 

водою 3 тис. мешканців. 

Відремонтовано 2 опорні школи – в Солонянській та Петриківській 

громадах. Збудовано новий сучасний спорткомплекс в Слобожанській 

громаді на 250 відвідувачів, що є одним з наймасштабніших проектів в галузі 

спорту. Введено в експлуатацію багатоквартирний житловий будинок на 

території Покровської громади – в смт Покровське, що дало змогу 

забезпечити житлом 30 сімей. 

Крім того, за державної підтримки з метою розвитку сімейних форм 

виховання та забезпечення житлом дітей-сиріт розпочато будівництво малих 

групових будинків на території 4-х громад – Богданівської, Петриківської, 

Раївської та Солонянської, та з метою розвитку охорони здоров’я в сільській 

місцевості розпочато будівництво амбулаторії на 1 – 2 лікаря з житлом (або 

без житла) на території 12-ти громад – Божедарівської, Межівської, 

Чкаловської, Червоногригорівської, Першотравневської, Петриківської, 

Миколаївської Петропавлівського району, Вакулівської, Томаківської, 

Царичанської, Широківської та Юр’ївської. 


