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ПЕРЕДМОВА 
 

“Статистичний щорічник Дніпропетровської області” за 2017 рік містить 

широкий спектр статистичних показників, що характеризують соціально-

економічне становище області у 2017 році у порівнянні з 2000, 2005,  

2010–2016 роками. Статистичні показники розподілені за видами економічної 

діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами господарювання. 

Значну кількість показників наведено по містах та районах області. 

Збірник сформовано за такими розділами: населення та міграція; ринок 

праці; доходи та умови життя; населені пункти та житло; освіта; охорона здоров’я 

та соціальний захист; культура, відпочинок, спорт і туризм; правосуддя та 

злочинність; навколишнє середовище та природні ресурси; національні рахунки; 

ціни; Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України; енергетика; 

промисловість; сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне 

господарство; будівництво; капітальні інвестиції; транспорт і зв’язок; 

зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність підприємств; 

наука та інновації. У самостійний розділ виділено міжрегіональні порівняння. 

Окремі показники подаються у ретроспективі. Майже до всіх розділів надано 

методологічні пояснення. 

Окремі макроекономічні та галузеві показники за 2017 рік є попередніми і 

будуть уточнені у наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені 

по відношенню до раніше опублікованих. 

Звертаємо увагу на те, що на офіційному веб-сайті Головного 

управління статистики (www.dneprstat.gov.ua) можна отримати більше 

інформації щодо соціально-економічного становища області. 
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1.1. Геополітична характеристика 
 

Дніпропетровська область розташована у центральній частині України, утворена  

27 лютого 1932 року.  Обласний центр – м.Дніпро. 
 

Територія                                                   31,9 тис.км2 
 

Чисельність наявного населення          3231,1 тис. осіб (на 1 січня 2018р.) 
 

Протяжність   

      із заходу на схід                                    300 км   

      з півночі на південь                              130 км    
 

 

 

Суміжні області 
         на півночі                                           Полтавська і Харківська 

         на заході                                             Миколаївська і Кіровоградська 

         на сході                                               Донецька 

         на півдні                                             Запорізька і Херсонська  
 

 

 

Клімат   
Область розташована у степовій і лісостеповій фізико-географічних зонах. Загалом 

клімат Дніпропетровщини помірно континентальний, який характеризується чітко 

означеною посушливістю. 
 
 

 

Річна кількість опадів у 2017 році 

(за  даними  Дніпропетровського  регіонального  центру  з  гідрометеорології) 

         на півночі           485,9 мм 

         на півдні             476,6 мм    
 

 

 

Температура повітря 

(за  даними  Дніпропетровського  регіонального  центру  з  гідрометеорології) 
 

Середня місячна температура  повітря по області  у  2017 році, оС  
 

         січень         від  –6,1 на північному заході  до  –4,7  на південному сході  

         липень         від  +21,0 на північному заході  до  +21,8 на південному сході    

Абсолютний мінімум  температури повітря у 2017 році – мінус 21,4оС – 

спостерігався у січні у північній частині області.  

Абсолютний максимум температури повітря у 2017 році – плюс 36,2оС –  

спостерігався у  липні та серпні у північній частині області. 
 

 

 

Головна водна артерія – ріка Дніпро 

Річок довжиною понад 25 км – 55 

Збудованих невеликих водосховищ – 100   

Збудованих невеликих ставків – 1400   
 

 

 

Адміністративно-територіальний поділ 

Станом на 1 січня 2018 року у Дніпропетровській області налічується 20 міст, у тому 

числі 13 – обласного значення, 22 райони, 46 селищ міського типу, 1435 сільських 

населених пунктів, 52 об’єднані територіальні громади. 

Обласний центр поділено на 8 внутрішньоміських районів, м.Кривий Ріг – на 7, 

м.Кам’янське – на 3 райони. 
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1.2. Територія і чисельність наявного населення по містах та районах 
 

(на 1 січня 2018 року) 

 
Терито-

рія1, 

тис. км2 

Чисель-

ність 

населення, 

осіб 

У тому числі Відсоток 

міського 

населення 

Щільність  

населення, 

осіб на 

1 км2 
 міське сільське 

       

Дніпропетровська область 31,92 3231140 2706984 524156 83,8 101,2 

       

міста       

Дніпро (міськрада) 0,41 1002944 1002944 – 100,0 2446,2 

Вільногірськ 0,01 23235 23235 – 100,0 2323,5 

Жовті Води (міськрада) 0,03 45518 44766 752 98,3 1517,3 

Кам’янське (міськрада) 0,14 241990 241697 293 99,9 1728,5 

Кривий Ріг (міськрада) 0,43 632422 629695 2727 99,6 1470,7 

Марганець (міськрада) 0,04 48139 47508 631 98,7 1203,5 

Нікополь 0,05 112102 112102 – 100,0 2242,0 

Новомосковськ 0,04 70749 70749 – 100,0 1768,7 

Павлоград 0,06 106184 106184 – 100,0 1769,7 

Першотравенськ 0,003 28363 28363 – 100,0 9454,3 

Покров (міськрада) 0,03 41195 41195 – 100,0 1373,2 

Синельникове 0,02 30724 30724 – 100,0 1536,2 

Тернівка (міськрада) 0,02 28315 28298 17 99,9 1415,8 

       

райони       

Апостолівський 1,38 54324 27141 27183 50,0 39,4 

Васильківський 1,33 31920 16714 15206 52,4 24,0 

Верхньодніпровський 1,28 52858 36396 16462 68,9 41,3 

Дніпровський 1,41 84033 41917 42116 49,9 59,6 

Криворізький 1,35 45089 5311 39778 11,8 33,4 

Криничанський 1,68 34976 11053 23923 31,6 20,8 

Магдалинівський 1,60 33622 6335 27287 18,8 21,0 

Межівський 1,25 23255 8401 14854 36,1 18,6 

Нікопольський 1,94 40055 6348 33707 15,8 20,6 

Новомосковський 1,99 73224 30039 43185 41,0 36,8 

Павлоградський 1,45 27252 – 27252 – 18,8 

Петриківський 0,93 25110 8378 16732 33,4 27,0 

Петропавлівський 1,25 25921 7244 18677 27,9 20,7 

Покровський 1,21 34220 14817 19403 43,3 28,3 

П’ятихатський 1,65 44575 23184 21391 52,0 27,0 

Синельниківський 1,65 37640 13286 24354 35,3 22,8 

Солонянський 1,73 38344 9435 28909 24,6 22,2 

Софіївський 1,36 21539 6748 14791 31,3 15,8 

Томаківський 1,19 24658 6957 17701 28,2 20,7 

Царичанський 0,90 26763 7415 19348 27,7 29,7 

Широківський 1,21 26880 10210 16670 38,0 22,2 

Юр’ївський 0,90 13002 2195 10807 16,9 14,4 
_____________ 
1 Інформація наведена за даними Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області. 
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1.3. Кількість адміністративно-територіальних одиниць 

по містах та районах 
 

(на 1 січня 2018 року) 

 Міста 
Райони 

в 

містах 

Селища 

міського 

типу 

Сільські 

населені 

пункти 

облас- 

ного 

значення 

район- 

ного 

значення 
      

Дніпропетровська область 13 7 18 46 1435 

      

міста      

Дніпро (міськрада) 1 – 8 1 – 

Вільногірськ 1 – – – – 

Жовті Води (міськрада) 1 – – – 1 

Кам’янське (міськрада) 1 – 3 1 1 

Кривий Ріг (міськрада) 1 – 7 – 5 

Марганець (міськрада) 1 – – 1 1 

Нікополь 1 – – – – 

Новомосковськ 1 – – – – 

Павлоград 1 – – – – 

Першотравенськ 1 – – – – 

Покров (міськрада) 1 – – 2 – 

Синельникове 1 – – – – 

Тернівка (міськрада)  1 – – – 1 

      

райони      

Апостолівський – 2 – – 37 

Васильківський – – – 3 80 

Верхньодніпровський – 2 – 2 65 

Дніпровський – 1 – 2 40 

Криворізький – – – 2 87 

Криничанський – – – 3 108 

Магдалинівський – – – 1 58 

Межівський – – – 2 50 

Нікопольський – – – 1 67 

Новомосковський – 1 – 4 53 

Павлоградський – – – – 39 

Петриківський – – – 3 17 

Петропавлівський – – – 2 49 

Покровський – – – 2 69 

П’ятихатський – 1 – 2 85 

Синельниківський – – – 4 117 

Солонянський – – – 2 105 

Софіївський – – – 1 80 

Томаківський – – – 1 54 

Царичанський – – – 1 48 

Широківський – – – 2 66 

Юр’ївський – – – 1 52 
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1.4. Основні соціально-економічні показники 

 

 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

        

Валовий регіональний 

продукт (у фактичних 

цінах)1, млн.грн ... 41227 116136 176540 215206 244478 … 

        

у розрахунку на одну 

особу, грн ... 11909 34709 53749 65897 75396 … 

        

Основні засоби  

(у фактичних цінах,  

на кінець року), млн.грн 86131 136776 702986 … … 

 

 

… … 

        

Доходи населення1, млн.грн 90722 31344 88922 136810 166076    188816 2376313 

        

Індекс споживчих цін 

(грудень до грудня 

попереднього року), 

відсотків 122,5 108,0 109,3 125,7 142,6 112,7 112,8 

        

Індекс цін реалізації  

продукції 

сільськогосподарськими 

підприємствами  

(до попереднього року), 

відсотків  136,4 114,7 124,2 128,8 155,8 114,9 110,1 

        

Фінансовий результат до 

оподаткування4, млн.грн 343,45 11363,65 21157,5 –54878,6 –46590,6 –128388,4 

      

51822,23  

        

Продукція сільського 

господарства 

(у постійних цінах  

2010 року), млн.грн 8046,2 10801,2 12348,3 14241,8 15141,4 15183,4 15255,5 

 

рослинництва 5986,4 7767,3 8108,2 9665,7 10673,9 10720,9 10634,0 

 

тваринництва 2059,8 3033,9 4240,1 4576,1 4467,5 4462,5 4621,5 

        

Капітальні інвестиції  

(у фактичних цінах), млн.грн … … 16017 20357 25920 33169 42909 

        

Прийнято в експлуатацію 

загальної площі житла, тис.м2 430,9 375,1 226,1 204,8 339,8 293,0 364,6 

        

Перевезення вантажів 

окремими видами 

транспорту6, млн.т 309,2 394,1 450,7 455,2 391,3 370,5 412,7 
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             Продовження табл. 1.4 

 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

        

Відправлення  

(перевезення) пасажирів    

транспортом загального 

користування7, млн. 749,4 755,6 594,8 490,7 417,1 337,2 321,6 
        

Оборот роздрібної торгівлі 

(у фактичних цінах)8, 

млрд.грн … 13,6 41,8 80,4 94,9 106,4 72,5 
        

Експорт товарів і послуг, 

млн.дол. США 2906,6 6107,6 8368,2 9140,6 6693,4 6040,5 7177,7 
        

Імпорт товарів і послуг, 

млн.дол. США 1386,8 2877,2 6275,8 5006,7 3673,9 3805,0 4860,9 
        

Чисельність постійного 

населення (на кінець року), 

тис.  3600,3 3443,9 3333,2 3273,3 3251,6 3227,1 3227,8 
        

Природний приріст,  

скорочення (–) населення, 

тис. –33,5 –31,1 –18,9 –16,2 –20,4 –22,1 –23,4 
        

Кількість зайнятих, тис. 1534,3 1573,8 1541,9 1472,8 1479,6 1425,4 1390,9 
        

Кількість безробітних  

(за методологією МОП), тис. 201,5 91,9 117,7 128,9 115,3 121,7 129,2 
        

Рівень безробіття населення  

(за методологією МОП), 

відсотків 11,6 5,5 7,1 8,0 7,2 7,9 8,5 
        

Середньомісячна номінальна 

заробітна плата9, грн 273 913 2369 3641 4366 5075 6939 
_____________ 
1 Починаючи з 2012 року розрахунки здійснено відповідно до “Методологічних положень оновленої версії   

системи національних рахунків 2008 року” (наказ Держстату України від 17.12.2013 № 398). 
2 Грошові доходи населення. 
3 Попередні дані. 
4 Крім бюджетних установ. У 2000 році – крім банків і бюджетних установ. 
5 Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. 
6 З урахуванням перевезень, виконаних для власних потреб, та вантажних перевезень пікапами і фургонами  

на  шасі  легкових  автомобілів, з 2005 року – з урахуванням комерційних вантажних перевезень, виконаних 

фізичними особами-підприємцями. 
7 З урахуванням автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними та юридичними суб’єктами 

малого бізнесу. 
8 До 2016 року включно оборот роздрібної торгівлі розраховувався на основі даних щодо роздрібного 

товарообороту юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які здійснювали діяльність із роздрібної 

торгівлі (мали основний або другорядний зазначений вид економічної діяльності). З 2017 року оборот 

роздрібної торгівлі складається з роздрібного товарообороту юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. 
9 За 2000 та 2005 роки дані наведено по підприємствах, установах, організаціях, крім статистично малих, 

починаючи з 2010 року – по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю 

найманих працівників 10 і більше осіб. 
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             1.5. Індекси основних соціально-економічних показників 
 

                                                                                               (відсотків до попереднього року) 

 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 
 

Валовий регіональний продукт  
(у цінах попереднього року)1 ... 107,3 105,8 95,1 90,3  98,4 ... 
 

   у розрахунку на одну особу  ... 108,2 106,4 95,5 90,9  99,1 ... 
 

Реальний наявний дохід 
населення1 115,22 126,6 114,8 94,0   81,1  99,2 106,73 
 

Фінансовий результат  
до оподаткування х 198,24        х        х        х      х х 
 

Продукція промисловості 116,5 107,4 116,1 92,5 92,1 99,3 100,1 
 
Продукція сільського 
господарства   114,8 107,1 101,3 94,1 106,3 100,3 100,5 
 
Капітальні інвестиції … … … 80,2 98,2 115,5 128,9 
 

Прийнято в експлуатацію 
загальної площі житла 110,8 107,6 132,7 67,0 165,9 86,2 124,4 
 

Перевезення вантажів 

окремими видами транспорту5 111,3 108,5 116,2 96,1 86,0 94,7 111,4 
 

Відправлення (перевезення) 
пасажирів   транспортом 
загального користування6 107,1 105,1 93,7 91,0 85,0 80,8 102,3 
 

Оборот роздрібної торгівлі 
(у порівнянних цінах)7 … 122,0 110,1 99,1 80,6 101,8 106,88 
 
Експорт  товарів і послуг 135,7 110,4 150,3 88,4 73,2 90,2 118,8 
 

Імпорт  товарів і послуг 150,0 118,1 141,6 85,4 73,4 103,6 127,8 
 

Чисельність постійного 
населення (на кінець року) 98,9 99,2 99,4 99,5 99,3 99,2 100,0 
 

Кількість зайнятих  96,8 101,2 100,3 96,2 100,5 96,3 97,6 
 

Кількість безробітних  
(за методологією МОП) 105,9 88,0 91,0 120,7 89,4 105,6 106,2 
 

Середньомісячна  
заробітна плата         

  номінальна 130,9 137,0 123,38 109,1 119,9 116,2 136,7 

  реальна 101,5 122,4 112,88 97,1 78,8 102,3 119,1 
_____________ 
1 Див. першу виноску до табл. 1.4. 
2 Див. другу виноску до табл. 1.4. 
3  Див. третю виноску до табл. 1.4. 
4 Див. п’яту  виноску до табл. 1.4. 
5 Див. шосту виноску до табл. 1.4. 
6 Див. сьому виноску до табл. 1.4. 
7 Див. восьму виноску до табл. 1.4. 
8 Дані розраховано по співставній сукупності. 
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1.6. Питома вага Дніпропетровської області в економіці України  
 

(відсотків) 

 2005 2010 2015 2016 2017 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції 16,1 15,6 17,0    16,0    16,81 

Виробництво окремих видів промислової продукції      

Концентрати залізорудні неагломеровані 84,4 79,9 78,5 77,7 78,9 

Концентрати залізорудні агломеровані 44,2 44,9 46,0 47,6 47,3 

Концентрати марганцеві 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Шпалери та вироби з паперу для покриття стін   

подібні, папір прозорий для вікон 35,7 46,4 44,0 38,3 42,0 
 

Сталь без напівфабрикатів, отриманих  

безперервним литтям 39,4 48,6 53,5 55,7 52,8 

Прокат готовий чорних металів 27,8 29,5 35,1 32,8 35,4 

Труби та трубки, профілі порожнисті, зі сталі 62,4 58,4 77,3 78,2 78,8 

Валова продукція сільського господарства 6,0 6,3 6,3 6,0 6,1 

Продукція рослинництва 6,8 6,5 6,3 5,8 5,9 

Продукція тваринництва 4,7 6,0 6,3 6,4 6,6 

Валовий збір основних сільськогосподарських культур      

Культури зернові та зернобобові 7,7 6,9 6,4 5,3 5,8 

у тому числі      

пшениця озима та яра 7,6 8,0 7,5 5,7 6,8 

ячмінь озимий та ярий 8,2 7,7 8,0 7,4 8,2 

Соняшник 13,0 12,6 10,7 9,3 9,8 

Культури овочеві  6,8 6,9 7,9 7,8 7,6 

Картопля 3,0 2,3 2,7 2,8 2,6 

Культури плодові та ягідні  9,8 7,5 6,8 7,4 6,9 

Виробництво основних продуктів тваринництва      

М’ясо (реалізація у живій масі) 6,7 9,2 9,1 9,5 10,1 

Молоко 3,6 3,0 3,1 3,1 2,9 

Яйця 6,7 5,9 5,5 5,3 5,4 

Капітальні інвестиції … 8,5 9,5 9,2 9,6 

Прийняття в експлуатацію житла 4,8 2,4 3,1 3,1 3,6 

Вантажооборот 7,7 12,8 9,5 11,5 10,9 

Пасажирооборот 6,5 8,0 6,5 5,7 5,3 

Оборот роздрібної торгівлі 7,8 7,7 9,2 9,1 8,9 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) 34,82 22,93   11,14 9,35 9,76 

Експорт товарів 17,4 15,6 16,8 16,1 16,3 

Імпорт товарів 7,7 8,9 8,6 8,8 9,3 

_____________ 
1 За 2017 рік дані наведено без урахування зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. 
2 На 1 січня 2006 року. 
3 На 1 січня 2011 року. 
4 На 1 січня 2016 року. 
5 На 1 січня 2017 року. 
6 На 31 грудня 2017 року. 
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  1.7. Одна доба області  
 

(у середньому за добу і виходячи з календарної кількості днів у році) 

 2005 2010 2015 2016 2017 
 

Виробництво найважливіших видів промислової  

продукції       
      

електроенергія, млн.кВт·год 31,8 35,3 14,5 25,2 15,4 
      

яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені – туші, 

напівтуші, четвертини необвалені, т … 2,3 3,7 6,5 4,0 
      

свинина свіжа чи охолоджена – туші, напівтуші 

(уключаючи оброблені сіллю чи консервантами 

для тимчасового зберігання), т … 47,0 71,3 68,4 60,3 
      

кури, курчата (тушки) свіжі чи охолоджені, т … 190,1 149,0 140,9 132,2 
      

олія соняшникова нерафінована та її фракції (крім 

хімічно модифікованих), т 264,3 575,3 789,4 825,0 746,3 
      

масло вершкове жирністю не більше 85%, т 9,1 4,9 4,6 4,3 5,6 
      

сир свіжий неферментований (недозрілий і 

невитриманий; уключаючи сир із молочної 

сироватки та кисломолочний сир), т 26,8 17,1 9,0 10,5 8,9 
      

борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т 576,1 428,1 431,9 455,0 469,2 
      

хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого зберігання, т  665,2  511,6  460,1 404,6  378,2 
      

кокс і напівкокс із вугілля кам’яного; кокс  

газовий, тис.т 13,3 12,5 10,7 10,9 11,6 
      

чавун переробний і дзеркальний у чушках, 

болванках чи формах первинних інших, тис.т 28,9 24,3 24,0 24,8 21,7 
      

Прийняття в експлуатацію загальної площі житла, 

тис.м2 1,0 0,6 0,9 0,8 1,0 
      

Перевезення автомобільним транспортом      
      

вантажів1, тис.т 832 984 823 776 899 
      

пасажирів2, тис. 935 952 447 278 320 
      

Оборот роздрібної торгівлі,  млн.грн 37,3 114,5 260,1 291,6 198,7 
_____________  

    1 Див. шосту виноску до табл. 1.4. 
2 Див. сьому виноску до табл. 1.4. 
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