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ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОН

Дніпропетровська область розташована у самому серці України, на перетині

ключових автомобільних, залізничних та водних логістичних маршрутів. В регіоні

гармонійно поєднані потужна металургія та наукові дослідження, передові технології

в аграрному секторі та виробництво органічної продукції, видобування металевих

руд і потужні титанові й феросплавні виробництва, а також розвинений IT-сектор.

Область формує близько 10% ВВП всієї країни, а її бюджет є найбільшим серед

регіонів.

З початку повномасштабного вторгнення, яке в лютому 2022 року розпочала рф

проти України, Дніпропетровська область стала хабом для релокованих

підприємств, закладів вищої освіти, ІТ-компаній та дослідних установ.

НАСЕЛЕННЯ

УКРАЇНИ

7,5%

ВВП

УКРАЇНИ

10%

ПЛОЩІ

УКРАЇНИ

5,3%



ТРАНСПОРТ ТА ЛОГІСТИКА

В реаліях повномасштабної війни тимчасово призупинено авіаційні та водні перевезення, тому залізниця й автомобільний транспорт на сьогодні

залишаються логістичними ланками регіону. Залізниця зв'язує промислові центри області й допомагає бізнесу вести експортні та імпортні операції із

сусідніми державами. Стабільно працюють пасажирські перевезення, транспортування гуманітарної та військової допомоги, а також щоденно курсують

міжнародні евакуаційні маршрути для тих, хто бажає виїхати за кордон.

Наявні європейські автошляхи, що перетинають Дніпропетровську область, дозволяють підприємствам регіону продовжувати свою зовнішньоекономічну

діяльність. Триває активне відновлення інфраструктури, що було пошкоджена внаслідок бойових дій, а також ведеться будівництво нових автомобільних

шляхів.



ОСВІТА

Дніпропетровський регіон є одним із провідних академічних центрів України.

В області діють:

професійно-технічних

навчальних закладів

училища

Навчаються понад 21 тис. слухачів.

У 2021 р. підготовлено понад 11,2 тис. робітників.

57

закладів передвищої освіти
коледжі, технікуми

Навчаються 34,2 тис. слухачів.

У 2021 р. здобули освіту понад 8,7 тис. фахівців.

28

закладів вищої освіти
університети, академії, 

інститути

Навчається 61,5 тис. студентів.

У 2021 р. підготовлено понад 16,3 тис. спеціалістів.

25

Наразі в Дніпропетровській області освітні

послуги надаватимуть також 4 навчальних

заклади вищої освіти та 4 заклади передвищої

освіти, де загалом працюють 300 викладачів з

Донеччини та Луганщини.

Східноукраїнський 

національний університет 

імені Володимира Даля

Донбаський державний 

педагогічний університет

Горлівський інститут 

іноземних мов

Приазовський 

державний технічний 

університет



Область проводить підготовку кадрів за багатьма освітніми напрямками, в тому числі

використовуючи дуальну систему освіти для надання майбутнім працівникам

практичного досвіду роботи на підприємстві.

Щороку заклади вищої освіти області готують 35 000 фахівців різного рівня

кваліфікації та підготовки.

За рівнем зайнятості населення працездатного віку регіон демонструє один з

найкращих показників в Україні – 70%.

Середня зарплата щорічно зростає приблизно на 10% та у 2021 році становила $517.

РИНОК ПРАЦІ

(приріст +6,4%) (приріст +17%)

(приріст +21,3%)(приріст +24,5%)

$686 $582

$427$406

Сектор послуг

Будівництво

Промисловість

АПК

Середня заробітна плата: $517 (приріст +10%)



ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕЙТИНГ

Рейтинг «Європейські міста та регіони майбутнього 2022/23»

демонструє економічний, фінансовий, а також бізнес-потенціал міст

та регіонів Європи.

Дніпропетровський регіон другий раз поспіль входить до ТОП-10

вказаного рейтингу, посівши 8 місце (вище на одну позицію в

порівнянні з рейтингом 2020/2021).

Таке визнання додає вагомих переваг, підкреслюючи інвестиційну

спроможність області.

На сьогодні в регіоні працює більше тисячі компаній з іноземними

інвестиціями.

Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство (DIA)

супроводжує проєкти, надаючи повний спектр послуг необхідних

для їх успішної реалізації.
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ІНВЕСТИЦІЇ

Дніпропетровщина охоплює значну частку інвестиційної діяльності всієї країни та

демонструє тенденцію до щорічного зростання у цій сфері. Область традиційно

займає перші місця серед регіонів за багатьма показниками, а саме: обсяг прямих

іноземних та капітальних інвестицій, експорт товарів та обсяг реалізованої продукції.

Обсяг капітальних інвестицій у $2,3 млрд - це 12,4% від загальноукраїнського

показника, а прямі іноземні інвестиції у розмірі $7,3 млрд - 15,8% від показника

України.

На цей час на території Дніпропетровської області працює понад 1000 компаній

інвесторів з понад 63 країн світу.

Промисловість Сектор послуг Торгівля АПК Будівництво

$5 408,6 млн

$903,3 млн

$882,9 млн

$93,6 млн

$5,7 млн

$1 256,8 млн

$555,1 млн

$325,4 млн
$152,9 млн

$48 млн

Прямі іноземні інвестиції

Усього: $7,3 млрд (15,8% від України)

Капітальні інвестиції

Усього: $2,3 млрд (12,4% від України)



СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ

$46,1 млрд
(11,4% від України)

31,9%
$17,2  млрд

8,2% від України

6,1%
$2,6 млрд

6,3% від України
51,7%
$21,9 млрд

18,7% від України

2,8%
$1,2 млрд

8,3%  від України

7,5%
$3,2 млрд

6,2% від України

Промисловість Сектор послуг Торгівля Будівництво АПК

Реалізована продукція

Регіон має виражену промислову спрямованість. Кожен з секторів забезпечує значну

частку в економіці України. Але саме промисловість області становить п’яту частину

промисловості держави.



ПРОМИСЛОВІСТЬ

Дніпропетровська область є найбільшим промисловим центром країни з високим

рівнем розвитку не тільки добувної, металургійної, хімічної, а й легкої та харчової

промисловостей. На сьогодні проводиться успішна релокація низки великих

промислових підприємств зі Сходу країни на територію регіону, що посилює його

роль, як промислового центру держави.

Динаміка розвитку промислового сектору, млн  $

108,5

113,9

108,3

117,7

19,7
18,2

15,9

21,9

Дніпропетровська область Україна

2018 2019 2020 2021



ПРОМИСЛОВІСТЬ

Промисловий сектор є ключовим у розвитку та формуванні

економіки регіону. Серед підприємств експортерів представлені

компанії лідери у сфері металургії, видобування, виробництва

титану та полімерів, хімічних елементів та виробів тощо.

Добрива мінеральні,

смоли та хімічні

радіоактивні елементи

Прутки, профілі, труби

та напівфабрикати зі  сталі

Руди та концентрати залізні

Вироби  з пластмас

та полімери

Руди та концентрати

титанові

ТОП-5 ЕКСПОРТНИХ ПОЗИЦІЙ

Більше інформації за посиланням

http://diagram.dia.dp.gov.ua

$4,6 млрд

$3,9 млрд

$326,9 млн

$75,1 млн

$48,7 млн

ВСЬОГО $11,1 млрд

Найбільші підприємства експортери:



АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Дніпропетровська область має одну з найбільших часток сільськогосподарських угідь –

понад 2 млн га. Більшість підприємств комплексу є змішаними господарствами, які

ефективно поєднують рослинництво (переважно зернові та олійні культури) та

тваринництво (виробництво м’яса). Аграрний сектор активно впроваджує технології точного

землеробства, вирощування органічної продукції, інтенсивного садівництва та ягідництва.

Динаміка розвитку агропромислового сектору, млн $

48,8

51

48

49,7

2,4 2,6 2,4
3,2

Дніпропетровська область Україна

2018 2019 2020 2021



АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

Загальний обсяг реалізованої продукції АПК – $3183,5 млн.

Галузі агропромислового комплексу регіону мають високу експортну

спроможність. Найбільш популярними товарами є жири та олії й

зернові культури.

З початку повномасштабної війни експорт зернових був фактично

заблокований через бойові дії у Чорному морі. «Зернова угода»,

укладена Україною, рф, Туреччиною та ООН у Стамбулі 22 липня,

дозволила торговельним та вантажним суднам безперешкодно

виходити з українських портів і доставляти аграрну продукцію в різні

куточки світу. За місяць з початку дії домовленостей з України було

вивезено майже 1,5 мільйона тонн продовольства.

Шрот та інші тверді

відходи й залишки

Пшениця

Жири та олії

Кукурудза

М'ясо та їстівні субпродукти

свійської птиці

$478,9 млн

$78,2 млн

$62,9 млн

$52,5 млн

$26,2 млн

$1 млрд

Найбільші підприємства експортери

ТОП-5 ЕКСПОРТНИХ ПОЗИЦІЙ

ВСЬОГО

Більше інформації за посиланням

http://diagram.dia.dp.gov.ua



СЕКТОР ПОСЛУГ

Щороку демонструє тенденцію до поступового зростання. Серед підприємств присутні

всесвітньо відомі компанії, а також одні з найкращих закладів вищої освіти області та країни.

Частка торгівлі у секторі послуг складає 86,8%. На сьогодні в області ведуть свою діяльність

понад 9,5 тис. підприємств, серед яких наявні великі всеукраїнські торгові мережі, що мають

місцеву реєстрацію або походження з регіону (АТБ, EVA, Varus тощо) та дрібні суб’єкти

роздрібної торгівлі. Також сектор представлений транспортними послугами, складським

господарством, операціями з нерухомістю, науковою та ІТ сферами.

Динаміка розвитку сектору послуг, млн $ 

179,5

210,3

194,3
205,1

16,4

19,2
20,1

19,8

Дніпропетровська область Україна

2018 2019 2020 2021



СЕКТОР ПОСЛУГ

Експорт послуг переважно представлений транспортними та ІТ

послугами.

Сектор продовжує активно розвиватись в умовах посиленого тиску

на економіку. Деякі великі компанії, на кшталт Нової Пошти,

продовжують зростати та розширювати свій бізнес створюючи нові

робочі місця. Цього року в області було відкрито новий термінал

«Нової пошти», який займає площу понад 18 тис. кв. метрів та

надає послуги транспортного оброблення вантажів із

використанням новітніх технологій у сфері логістики й транспорту.

Найбільші підприємства експортери

Транспортно-експедиційні

послуги залізничного

транспорту

Послуги з оброблення даних

Послуги, пов'язані зі

створенням програмного

забезпечення

Інші персональні послуги

Послуги транспортного

оброблення вантажів

$36,39 млн

$26,87 млн

$15,56 млн

$12,63 млн

$11,88 млн

$243,7 млн

ТОП-5 ЕКСПОРТНИХ ПОЗИЦІЙ

ВСЬОГО

Більше інформації за посиланням

http://diagram.dia.dp.gov.ua



БУДІВЕЛЬНИЙ СЕКТОР

В останні декілька років особливо популярним було будівництво житлових комплексів з

усією соціальною інфраструктурою.

Бойові дії змусили евакуюватися населення та підприємства в безпечні громади

Дніпропетровської області. В найближчому майбутньому, відновлення держави

потребуватиме нового будівництва та відновлення зруйнованих об’єктів.

Динаміка розвитку будівельного сектору, млн $

11,

1

13,9

14,1 14

0,9

1,2
1,1

1,2

2018 2021

Дніпропетровська область Україна

2019 2020



БУДІВЕЛЬНИЙ СЕКТОР

Провідні підприємства зазначеного сектору переважно

спеціалізуються на будівництві, виробництві скла, кераміки, фарб

та металопластикових вікон, а найбільше всього експортується

плитка та плити для мостіння і покриття підлоги.

Наприкінці 2021 року корпорація «Алеф» ввела в експлуатацію

найпотужніший в Україні завод з виробництва термопластичних

гранул та компаундів, які широко використовуються у будівництві.

Підприємство працює в Дніпрі та використовує інноваційне

обладнання, що не має аналогів в Україні, якість сировини та

готової продукції контролюється у власній лабораторії компанії.

Найбільші підприємства експортери

Вироби столярні та

теслярські будівельні деталі

Вироби з каменю

Плитка та плити для

мостіння і покриття підлоги

Конструкцiї будiвельнi збiрнi

Вироби з цементу,

бетону або штучного каменю

$18,2 млн

$3,1 млн

$1,6 млн

$1,3 млн

$0,9 млн

$53,9 млн

ТОП-5 ЕКСПОРТНИХ ПОЗИЦІЙ

ВСЬОГО

Більше інформації за посиланням

http://diagram.dia.dp.gov.ua



ПОВНОМАСШТАБНА ВІЙНА

В умовах військової агресії російської федерації проти України, 9

громад регіону розташовані у районах проведення воєнних (бойових) дій -

постійно піддаються обстрілам агресора.

В той самий час, Дніпропетровська область є найближчим до фронту

великим центром для надання допомоги ВПО, релокації підприємств

та закладів вищої освіти й дослідних установ з південного сходу

України.



НАСЛІДКИ

За час повномасштабної війни в Україні, російські війська випустили по Дніпропетровській області декілька тисяч снарядів з РСЗВ, літаків, підводних човнів,

бойових кораблів та інших видів озброєння.

Ворог безжалісно та хаотично руйнує майже кожен район області. Найбільших втрат зазнали Криворізький, Нікопольський та Синельниківський райони.

Вже знищено декілька сотень житлових будівель, десятки об’єктів, в тому числі критичної інфраструктури, а також поранено та вбито мирних мешканців.

На даний час регіон межує одразу з 5 основними напрямками де проходять активні бойові дії – Харківська, Запорізька, Донецька, Миколаївська та

Херсонська області.

До ліквідації наслідків війни та відбудови регіону готова долучитись Чехія. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Ярослав Кюрфюрст, а

також посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула.

За словами посла, вибір Дніпропетровської області є цілком логічним, адже допомоги потребує передусім східна частина України. Крім того, Чехія має

досвід у співпраці з регіоном, тож готова координувати відновлення Дніпропетровщини, а також надавати іншу необхідну допомогу.



ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ

У Дніпропетровській області зареєстровано понад 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Найбільше переселенців у Дніпрі та Кривому Розі.

Тільки з громад Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів через

численні артобстріли та ракетні удари виїхало понад 30 тисяч жителів.

Дніпропетровщина вдячна проактивним всесвітньо відомим організаціям, що надають

допомогу в регіоні. А також завдяки ініціативам та рішенням влади переселенці на

території регіону мають змогу отримати гуманітарну й психологічну допомогу, фінансову

підтримку, місце проживання та роботу.

Серед локальних організацій варто зазначити Волонтерський жіночий батальйон, Центр

допомоги військовим і цивільним «Вільна Доля», Центр допомоги пораненим і військовим

Штабу національного захисту, Дніпропетровський координаційний центр допомоги

переселенцям «Допомога Дніпра», Загальний координаційний центр, Група волонтерів

«Армія волонтерів Дніпра», Товариство «Нова Нація», Волонтери ГО «СІЧ-КР».



МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Міжнародна спільнота миттєво відреагувала на агресію країни-окупанта. Регіони партнери,

муніципалітети, організації та громадськість країн ЄС та всього світу з першого дня війни

спрямували гуманітарну, військову, фінансову та іншу допомогу до Дніпропетровської

області.

До підтримки мешканців області та ВПО долучилися небайдужі громадяни багатьох міст

світу: це мешканці німецьких міст Бад-Пірмонт та Берлін, приватні підприємці з міста

Франкфурт-на-Майні, волонтери з Італійської Республіки, приватні підприємці зі Швейцарії, а

також багато інших небайдужих.

Серед інших, найбільше допомогли регіону наступні урядові установи, муніципалітети та

регіональна влада:

смт Адажі, Латвійської Республіки.

м. Кельн, ФРН

м. Девентер, Нідерланди

Уряд ФРН, через Банк розвитку KFW

Програма «U-LEAD з Європою», ЄС

Міністерством закордонних справ Данії 

Посольство Азербайджану в Україні

Посольство Латвійської Республіки в Україні

Нижньосілезьке воєводство, Республіка Польща 

землі Бранденбург та Вільної Держави Саксонія (ФРН)

м. Шакяй, Литовської Республіки

«Ви залишаєтеся з нами, підтримуєте і

вболіваєте за нас. Санітарні спецавтомобілі,

продукція першої необхідності, медикаменти

та медичне обладнання, генератори, обігрівачі

– регіон отримав протягом кривавих місяців

війни. Дякуємо за ваш внесок у нашу Перемогу

та вашу підтримку, яку цінуємо і яку будемо

пам’ятати завжди!»

Голова Дніпропетровської обласної ради

М. Лукашук



загальною площею  ≈30 тис. м²15незавершене будівництво

93
об'єкта нерухомості

загальною площею 

130 тис. м²

78 під житлову реконструкцію
загальною площею близько 100 тис. м²

Громади регіону пропонують об’єкти нерухомості, загальною площею ≈ 130 тис. м², які

можуть бути реконструйовані або добудовані для розміщення вимушено переміщених

осіб.

Під житлову реконструкцію доступні:

• 14 гуртожитків;

• 4 житлові будинки;

• 17 колишніх медичних закладів, профілакторіїв, аптек;

• 34 садочки та школи;

• 9 нежитлових будівель.

ПРОПОЗИЦІЇ ПІД ЖИТЛОВУ РЕКОНСТРУКЦІЮ

Всього



65
земельних ділянок

загальною площею 

1880 га

32 для котеджного будівництва
1839 га

У регіоні наявні земельні ділянки, загальною площею 1880 га, які можуть бути використані як

для житлового будівництва, так і для будівництва сучасного модульного житла для

переселенців, з яких:

• 32 ділянки (1839,1 га), наприклад, для котеджного будівництва;

• 33 ділянки (36,5 га) - для будівництва багатоквартирних будинків.

ПРОПОЗИЦІЇ ПІД ЖИТЛОВУ ЗАБУДОВУ

Всього

33 для будівництва 

багатоквартирних будинків

36,5 га



РЕЛОКОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА

Знищення промислових підприємств, знищення інженерної інфраструктури на тимчасово

окупованих територіях та як наслідок переміщення трудових ресурсів і бізнесу в регіон буде

сприяти інтенсифікації розвитку економіки. Значна кількість релокованих підприємств є

промисловими.

Загалом до Дніпропетровської області вже було переміщено 74 суб’єктів за такими

галузями:

Переробна

промисловість

Послуги Машинобудування

13

13 8

Металургія Торгівля Будівництво8 8 7

Легка промисловість

Харчова

промисловість

6

6 3 Хімічна

промисловість

Енергетика АПК1 1



ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РЕЛОКАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

268
приміщень

загальною площею 

400 тис. м²

30% мають площу 100 - 500 м2

Всього

70%
Площею менше ніж 100 м2

Для підприємств, що планують переміститись до Дніпропетровського регіону, пропонуються

≈400 тис.м². Це пропозиції вільних виробничих площ – приміщень та будівель, як для

великих виробництв, так і для малого бізнесу.

Кожна пропозиція є унікальною, наприклад, промисловий майданчик у м. Павлоград для 

розміщення виробництва з будівлею 1000 м², наявною інженерною інфраструктурою та 

земельною ділянкою 2,7 га. Або чотири приміщення від 30 до 50 м² для бізнесу у діючому 

будинку побуту на червоній лінії смт Солоне.



ПОРТФЕЛЬ ПРОЄКТІВ РЕГІОНУ

http://dia.dp.gov.ua/en/investment-projects

Пропонується 25 проєктів від громад та бізнесу регіону щодо розширення власного виробництва та розбудови територій за напрямками:

Промисловість8
проєктів

промисловість та енергетика (проєкти запуску виробничих ліній, різних видів продукції, створення виробничих потужностей та «зелені»

інвестиції);

агропромисловий сектор (проєкти з вирощування, перероблення, зберігання плодово-овочевої продукції, виробництва сухого

равликового слизу та борошномельно-круп’яної продукції, відкриття молокопереробного заводу і підприємства з перероблення меду);

житлове будівництво (житлового комплексу та котеджне будівництво);

послуги (проєкти логістичної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, спорудження комплексу з ТПВ, а також створення

сучасних, спортивних та оздоровчих об'єктів).

Сектор послуг8
проєктів

АПК6
проєктів

Будівництво3
проєктів



7 ТЕРИТОРІЙ ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

РЕГІОНУ

7 територій індустріального розвитку 

http://dia.dp.gov.ua/en/investment-projects

3 індустріальні парки, загальною площею 337 га – спеціальні промислові території, з

підготовленою інженерно-транспортною інфраструктурою, спрощеними

регуляторними процедурами та пакетом інвестиційних стимулів для виробничих й

науково-дослідних підприємств. Розташовані індустріальні парки в промислових

центрах регіону – міста Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград.

4 території промислового призначення загальною площею понад 500 га з

необхідною інженерною інфраструктурою зосереджені у промислових містах Жовті

Води, Вільногірськ, Новомосковськ та Нікополь. Індустріальна локація сприяє

впровадженню масштабних проєктів та укладанню стратегічних партнерств.

м. Жовті Води

м. Вільногірськ

м. Новомосковськ

м. Нікополь

Території індустріального розвитку

ІП «Innovation Forpost»

«Кривбас»

ІП «Павлоград»

Індустріальні парки



ПРЕФЕРЕНЦІЇ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ

Зниження

митних зборів

Звільнення від 

деяких платежів

Особливий митний

режим

Зниження податківНадання кредитів

на вигідних умовах

Фінансова підтримка

Індустріальних парків
https://dia.dp.gov.ua/yak-rozpochati-biznes

Детальніше за посиланням:

Однією з головних засад успішного розвитку держави є дієва система преференцій.

Для потенційних інвесторів, які займаються певною господарською діяльністю,

державою надається ряд пільг у вигляді податкового та митного стимулювання,

фінансової підтримки тощо.

Преференцій, які діють на території України:



Структура та актуальні дані

про зовнішньоекономічну

діяльність регіону

Наявні земельні ділянки на 

території Дніпропетровської 

області

Інвестиційні можливості

територіальних громад регіону

Вичерпна інформація про регіон 

та особливості ведення бізнесу

Інтерактивна мапа

Дніпропетровської області

Інвестиційні профілі 

територіальних громад
Сайт DIA

DIAGRAM
open indicators

КОНТАКТИ

м. Дніпро, пр-т О. Поля 2,

офіс 538

www.dia.dp.gov.ua info@dia.dp.ua+38 056 742 86 87


