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Валовий регіональний продукт Дніпропетровської  області 
за  2013  рік 

 

Дніпропетровщина є одним з провідних регіонів – індустріальних лідерів, 
внесок  якої  до загального обсягу  ВВП України у 2013р.  склав 10%  
(у 2012р. – 10,1%), а її питома вага в загальноукраїнському обсязі випуску та 
валової доданої вартості (ВДВ) складала 10,6% та 9,6% відповідно. 

Валовий регіональний продукт Дніпропетровщини  у 2013р. зменшився 
порівняно з 2012р. на 0,7% (у цілому по Україні – залишився на рівні 
попереднього року) і у фактичних цінах становив 152905 млн.грн. 

Скорочення валового регіонального продукту у 2013р. у цілому по 
області відбулося, в першу чергу, внаслідок зменшення виробництва ВДВ на 
підприємствах переробної промисловості (індекс фізичного обсягу 87,9%), 
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (89,8%), 
охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (89,8%). 

Водночас позитивний внесок до загального обсягу ВДВ мали такі види 
економічної діяльності, як: сільське господарства, лісове та рибне господарство 
(індекс фізичного обсягу – 130,2%), фінансова та страхова діяльність (117,7%),  
водопостачання; каналізація, поводження з відходами (106,7%).  

У структурі ВДВ у 2013р. частка видів діяльності, що виробляли товари, 
склала 53,5% від загального обсягу, в той час, як на сферу послуг припадало 
46,5% (у 2012р. – 54,1% та 45,9% відповідно). Традиційно, основними 
товаровиробниками були підприємства промисловості, якими у 2013р. було 
створено 45,2% валової доданої вартості регіону. 

У розрахунку на одного мешканця області припадало 46,3 тис.грн. 
валового регіонального продукту, що на 0,3% менше, ніж у 2012р. Рівень цього 
показника по регіону на 38,4% перевищив середньоукраїнський (33,5 тис.грн.) і 
за абсолютним значенням був другим після м.Києва та найвищим з-поміж 
інших областей країни. 
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