
Додаток 3 

ЗВІТ 
з оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року в Запорізькій області                                  

за підсумками 2020 року 

Найменування 
цілі Державної 

стратегії 
Найменування індикатора, 

одиниця виміру 

Базове зна-
чення ін-
дикатора 

(за ПКМУ 
від 

20.12.2017 
№ 1089) 

Прогнозне 
значення 

індикатора 
(2020 рік) 

Фактичне 
значення 

індикатора 

Стан виконання індикатора (з порів-
няльною оцінкою фактичного зна-

чення і прогнозного) 

Проблемні питан-
ня, їх вплив на до-
сягнення прогноз-
ного значення ін-
дикатора (з пояс-

ненням причини їх 
виникнення та за-
значенням механі-

зму вирішення) 
1 2 3 4 5 6 7 

Ціль 1. 
Підвищення рівня 

конкуренто-
спроможності ре-

гіонів 

Валовий регіональний 
продукт (у фактичних ці-
нах) у розрахунку на одну 
особу, грн 

50609 
 

46414              
(2018 рік) 

85784               
(2018 рік) 

Термін оприлюднення статистичних 
даних за 2019 та 2020 роки – бере-
зень  2021 та 2022 років відповідно. 
Обсяг валового регіонального проду-
кту області за 2018 рік становив у фа-
ктичних цінах 147,1 млрд грн (9 місце 
серед регіонів). 
Загальний внесок області у ВРП 
України склав 4,1 %. 
ВРП у розрахунку на одну особу ста-
новив 85784 грн (6 місце), що на         
13,9 % більше, ніж у 2017 році та у 
1,8 раза – прогнозного значення інди-
катора на 2018 рік. 
За попередніми даними індекс фізич-
ного обсягу валового регіонального 
продукту за 2019 рік склав 101,4 % 
(по Україні – 103,2 %). 
За розрахунковими даними Мінеко-
номіки України ВРП області у 2020 ро-
ці очікується на рівні 95,6 % (по 
Україні – 95,2 %) 

- 

Обсяг реалізованої іннова-
ційної продукції (% до за-
гального обсягу реалізованої 

2,7 
 

5,1              
(2019 рік) 

1,6            
(2019 рік)              

Починаючи з 2015 року, періодич-
ність проведення статистичного 
спостереження щодо інноваційної 

Основною причи-
ною уповільнення 
динаміки зазначе-
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промислової продукції) діяльності промислового підприєм-
ства – один раз на два роки. Насту-
пний звітний період – 2021 рік. 
Обсяг реалізованої інноваційної про-
дукції у 2019 році становив по облас-
ті 2,8 млрд грн, або 1,6 % загального 
обсягу реалізованої промислової про-
дукції – це 9 місце серед регіонів 
України.  
Разом з тим, цей показник на 3,5  від-
соткових пункти менше прогнозного 
значення індикатора. 
Підприємствами області впроваджено 
156 нових технологічних процесів (у 
т.ч. 22 маловідходних, ресурсозбері-
гаючих) та 209 інноваційних видів 
продукції. 
Обсяг витрат на інноваційну діяль-
ність у 2019 році склав 681,7 млн грн 
проти 1393,4 млн грн у 2017 році.  
Основним джерелом фінансування 
інноваційної діяльності були власні 
кошти підприємств – 668,4 млн грн, 
або 98 % загального обсягу витрат на 
інновації. 
Про складність ситуації свідчать і по-
казники 2020 року, а саме  інвести-
ційної активності з боку підприємств, 
які опосередковано пов’язані та 
впливають на обсяг реалізованої ін-
новаційної продукції. Так, (на фоні 

ного показника є 
недостатнє фінан-
сування науково-
виробничої та ін-
новаційної сфер як 
з державного та 
місцевих бюдже-
тів, так і за раху-
нок приватних ре-
сурсів, що обумо-
влено браком кош-
тів у підприємств, 
низькою активніс-
тю внутрішніх і 
зовнішніх інвесто-
рів щодо фінансу-
вання інноваційної 
діяльності, подо-
рожчанням та 
складністю отри-
мання кредитів 
тощо 
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уповільнення виробничої діяльності) 
за 9 місяців 2020 року в промисловій 
галузі регіону освоєно лише 4 млрд грн 
капітальних інвестицій (56,8 % від 
загального обсягу) проти 5,6 млрд грн 
(61,8 %) у відповідному періоді           
2019 року 

Кількість малих підпри-
ємств у розрахунку  
на 10 тис. наявного насе-
лення (од.) 

79 81           
(2019 рік) 

89           
(2019 рік) 

Термін оприлюднення статистич-
них даних за 2020 рік – жовтень 
2021 року. 
У 2019 році кількість малих підпри-
ємств становила 14975 один., у роз-
рахунку на 10 тис. осіб наявного на-
селення – 89 од., що більше показни-
ка 2018 року на 5,9 %, прогнозного  
значення індикатора – на 9,9 % 
Водночас, за оперативними даними 
ГУ ДПС у Запорізькій області у 
2020 році здійснювали діяльність 
13907 малих підприємств (83 оди-
ниці на 10 тис. осіб наявного насе-
лення). Таке скорочення у порів-
нянні з попередніми роками в пер-
шу чергу  пов’язано з пандемією та 
запровадженням карантинних та 
обмежувальних заходів, які призве-
ли до значних негативних наслідків 
для підприємств області, зокрема 
до часткового або повного зупи-
нення функціонування частини під-
приємств, ускладнення логістики, 

- 
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зниження попиту та руйнування 
ланцюгів поставок тощо. Найбіль-
ших втрат зазнали підприємства 
туристичної сфери та сфери послуг 

Наявний дохід у розрахун-
ку на одну особу, грн  

42118           47985      
(2019 рік) 

 

76062        
(2019 рік) 

 

Термін оприлюднення статистич-
них даних за 2020 рік (попередні да-
ні) – квітень 2021 року. 
Одним з основних критеріїв рівня 
життя населення є наявний доход у 
розрахунку на одну особу. За цим по-
казником у 2019 році область посідає 
4 місце серед регіонів (після  м. Києва 
Дніпропетровської та Київської обла-
стей). 
У розрахунку на одну особу наявний 
дохід за підсумками 2019 року збіль-
шився у порівнянні з 2018 роком на 
16,9 %. Фактичне значення індикато-
ра перевищує прогнозне у 1,6 разів. 
Протягом 2020 року в області вжито 
низку заходів щодо підвищення рівня 
доходів громадян, серед окремих ре-
зультатів: 
середньомісячна заробітна плата під-
вищилася у порівняні з 2019 роком на 
10,3 % і склала 11556 грн (5 місце); 
нараховані субсидії та пільги на жит-
лово-комунальні послуги 180,6 тис. сі-
мей області на суму 1507,5 млн грн; 
виплачено різних видів державної 
допомоги 149 тис. сімей на суму 

- 
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2334,9 млн грн; 
на 01.01.2021 пенсії отримують        
521,2 тис. осіб, середній розмір пенсії – 
3696,10 грн 

Обсяг прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного 
капіталу) у розрахунку на 
одну особу наростаючим 
підсумком з початку інвес-
тування (дол. США) 

372 481 
 

834,5* 
(на 

30.09.2020) 
 

Термін оприлюднення статистич-
них даних за 2020 рік – березень 
2021 року. 
Обсяг прямих іноземних інвестицій 
(акціонерного капіталу) в розрахунку 
на одну особу наростаючим підсум-
ком з початку інвестування на 
30.09.2020 становив  834,5 дол. США 
(*порівняння показників неможливо 
у зв’язку зі зміною методології роз-
рахунку показників, а саме з І кварта-
лу 2020 року єдиним відповідальним 
за поширення даних про прямі інвес-
тиції є Національний банк України) 
За даними НБУ обсяг прямих інвес-
тицій в області (інструменти участі в 
капіталі) на 30.09.2020 склав              
1396,2 млн дол. США (5 місце серед 
регіонів, або 3,8 % загального обсягу 
прямих інвестицій України), що на 
19,1 % менше, ніж на 31.12.2019 (у 
т.ч. у зв’язку із перереєстрацією до 
іншого регіону деяких підприємств з 
іноземними інвестиціями). 
Протягом січня-вересня 2020 року в 
економіку області закордонними ін-
весторами вкладено 1 млн дол. США 

- 
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прямих інвестицій (інструменти учас-
ті в капіталі, крім реінвестування до-
ходів) 

Обсяг експорту товарів у 
розрахунку на одну особу, 
(дол. США) 

1312,7 1640,0 1755,5 
 

Поточна економічна ситуація у            
2020 році (зокрема, зниження промис-
лового виробництва (на 8,8 %), у т.ч. 
в експортоорієнтовних галузях – ме-
талургії (на 5,8 %) та машинобуду-
ванні (на 9,4 %), на які в області при-
падає майже 70 % експорту), вплив 
пандемії коронавірусу (зокрема, втра-
ти експортерів на тлі карантинних 
заходів та введенням обмежень на 
перелік товарів, які Україна та регіон 
експортує) відобразилася на показни-
ках зовнішньоекономічної діяльності. 
Зовнішньоторговельний оборот товарів 
у 2020 році склав 4147,6 млн дол. США 
і зменшився порівняно з 2019 роком 
на 10 %, у тому числі обсяг експорт-
них поставок (2924,3 млн дол. США, 
4 місце серед регіонів) скоротився на 
5,1 %. 
Як наслідок, обсяг експорту товарів у 
розрахунку на одну особу за 2020 рік 
зменшився та склав 1755,5 дол. США 
(1815,8 дол. США у 2019 році). У той 
же час показник перевищив прогно-
зоване значення на 7 %   

- 

Щільність автомобільних 
доріг загального користу-

250,75 251,02           250,7          Щільність автомобільних доріг зага-
льного користування державного та 

Через обмеженість 
фінансування до-
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вання державного та міс-
цевого значення з твердим 
покриттям (км доріг на            
1 тис. кв. км території) 

місцевого значення в регіоні по Запо-
різькій області за 2020 рік  склала 
250,69 км на 1 тис. км2, що майже до-
рівнює прогнозному значенню. 
Протягом останніх років роботи з бу-
дівництва нових автомобільних доріг 
загального користування не проводи-
лися. 
У той же час здійснено роботи з роз-
витку та утримання доріг загального 
користування державного значення у 
належному стані, зокрема, у 2020 ро-
ці було виконано:  
поточний середній ремонт автомобі-
льних доріг: М-18 Харків-
Сімферополь-Алушта-Ялта (105,3 км), 
Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг- За-
поріжжя (10,0 км), Р-73 Н-08/ - Ніко-
поль (6,9 км), H -30 Василівка-
Бердянськ (135,9 км), Т-04-01 Дніпро- 
Васильківка-Покровське-Гуляйполе- 
Пологи-Мелітополь (18,4 км); 
капітальний ремонт автомобільної 
дороги державного значення М-18 
Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта 
(10,3 км) та мосту через р. Великий 
Утлюг на км 445+832 автомобільної 
дороги державного значення М-18 
Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта. 
Після довготривалої перерви у 2020 ро-
ці відновлено будівництво автотранс-

рожньої галузі 
протягом багатьох 
років автомобільні 
дороги загального 
користування в 
області не будува-
лися. Кошти спря-
мовувалися ви-
ключно на ремонт 
та експлуатаційне 
утримання доріг 
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Базове зна-
чення ін-
дикатора 

(за ПКМУ 
від 

20.12.2017 
№ 1089) 

Прогнозне 
значення 

індикатора 
(2020 рік) 

Фактичне 
значення 

індикатора 

Стан виконання індикатора (з порів-
няльною оцінкою фактичного зна-

чення і прогнозного) 

Проблемні питан-
ня, їх вплив на до-
сягнення прогноз-
ного значення ін-
дикатора (з пояс-

ненням причини їх 
виникнення та за-
значенням механі-

зму вирішення) 
1 2 3 4 5 6 7 

портної магістралі через р. Дніпро в 
м. Запоріжжі (автомобільна дорога Н-
08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (че-
рез м. Кременчук)-Маріуполь «Під’їзд 
до о. Хортиця (автотранспортна магі-
страль через р. Дніпро у м. Запоріжжі). 
Також проведено поточний середній 
ремонт автомобільних доріг загаль-
ного користування місцевого значен-
ня загальною протяжністю 72,8 км; 
ямковий та поточний дрібний ремонт 
на площі 326,8 тис. м2 

Ціль 2. 
Територіальна со-

ціально-
економічна інтег-
рація і просторо-

вий розвиток 

Демографічне навантажен-
ня населення віком 16-            
59 років на 1 тис. осіб пос-
тійного населення  

645               676                
(2019 рік)           

688            
(2019 рік) 

Термін оприлюднення статистич-
них даних за 2020 рік – кінець          
2021 року. 
У 2019 році в області в розрахунку на 
1 тис. осіб постійного населення ві-
ком 16-59 років припадало 688 осіб у 
віці 0-15 та 60 і старші років, що на 
12 осіб більше, ніж у 2018 році            
(676 осіб – дорівнює прогнозному 
значенню 2019 року). 
Фактичне значення індикатора у  
2019 році перевищує прогнозне на  
1,8 % 

На тлі загального 
зниження чисель-
ності населення в 
області, його ста-
ріння в найближчі 
роки прогресува-
тиме, адже невдов-
зі саме особливос-
ті наявної вікової 
структури діяти-
муть у бік значно-
го збільшення час-
тки людей похило-
го віку. 
Крім цього, збіль-
шення показника 
обумовлено також 
міграційним ско-
роченням насе-
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Найменування 
цілі Державної 

стратегії 
Найменування індикатора, 

одиниця виміру 

Базове зна-
чення ін-
дикатора 

(за ПКМУ 
від 

20.12.2017 
№ 1089) 

Прогнозне 
значення 

індикатора 
(2020 рік) 

Фактичне 
значення 

індикатора 

Стан виконання індикатора (з порів-
няльною оцінкою фактичного зна-

чення і прогнозного) 

Проблемні питан-
ня, їх вплив на до-
сягнення прогноз-
ного значення ін-
дикатора (з пояс-

ненням причини їх 
виникнення та за-
значенням механі-

зму вирішення) 
1 2 3 4 5 6 7 

лення працездат-
ного віку за раху-
нок трудової міг-
рації 

Загальний коефіцієнт ви-
буття сільського населення  
(вибуття із сільської місце-
вості на 1 тис. наявного 
сільського населення, про-
міле) 

3,5 2,5         
(2019 рік) 

14,7        
(2019 рік) 

Термін оприлюднення статистич-
них даних за 2020 рік – кінець          
2021 року. 
За останні п’ять років в регіоні, та по 
Україні в цілому, спостерігаються 
тенденції до зменшення чисельності 
та щільності населення області. Так, 
тільки за 2019-2020 роки чисельність 
наявного населення області зменши-
лася на 2,3 % (або на 39,3 тис. осіб). 
Загальний коефіцієнт скорочення чи-
сельності населення області за 2019 рік 
склав 10,9 ‰ (18435 осіб, у т.ч. міг-
раційне сальдо – 2155 осіб), зокрема у 
сільській місцевості – 14,4 ‰             
(5474 особи, у т.ч. міграційне сальдо – 
1159 осіб). 
При цьому, уповільнилося скорочен-
ня (вибуття) сільського населення: 
коефіцієнт склав 14,7 ‰ (5655 осіб) 
проти 16 ‰ у 2018 році (6217 осіб). 
Фактичне значення індикатора пере-
вищує прогнозне на 12,2 відсоткових 
пункти 

На демографічну 
ситуацію внутріш-
ні міграційні про-
цеси, які відбува-
ються в області, 
значного впливу 
не мають. У той 
же час, на сьогодні 
зовнішня трудова 
міграція є най-
більш масовим і 
соціально значу-
щим міграційним 
потоком, який з 
одного боку має 
значний потенціал 
для забезпечення 
розвитку країни, з 
іншого – деформує 
демографічні по-
дії. Зменшення чи-
сельності економі-
чно активного на-
селення, спричи-
нене трудовою мі-
грацією, загрожує 
дефіцитом робочої 
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Найменування 
цілі Державної 

стратегії 
Найменування індикатора, 

одиниця виміру 

Базове зна-
чення ін-
дикатора 

(за ПКМУ 
від 

20.12.2017 
№ 1089) 

Прогнозне 
значення 

індикатора 
(2020 рік) 

Фактичне 
значення 

індикатора 

Стан виконання індикатора (з порів-
няльною оцінкою фактичного зна-

чення і прогнозного) 

Проблемні питан-
ня, їх вплив на до-
сягнення прогноз-
ного значення ін-
дикатора (з пояс-

ненням причини їх 
виникнення та за-
значенням механі-

зму вирішення) 
1 2 3 4 5 6 7 

сили як на рівні 
Запорізької облас-
ті, так і усієї краї-
ни  

Загальний коефіцієнт сме-
ртності (смертей на 1 тис. 
населення, проміле) 

16,1 14,1                16,9                
(попередні 

дані) 

Термін оприлюднення остаточних 
даних за 2020 рік – липень 2021 року. 
Запорізька область відноситься до 
найбільш техногенно навантажених 
регіонів України, що, в свою чергу, 
віддзеркалюється на показниках наро-
джуваності та смертності населення.  
На стан здоров’я жителів негативно 
впливає екологічний стан в області: за-
бруднення повітря, земель, поверхневих 
та підземних вод внаслідок господарсь-
кої діяльності, накопичення у великих 
обсягах промислових та побутових від-
ходів. 
Загальний коефіцієнт смертності ста-
новить 16,9 ‰, що перевищує прогно-
зне значення на 2,8 відсоткових пункти. 
У відносних показниках до загальної 
чисельності померлих, хвороби систе-
ми кровообігу становлять 63 %, злоякі-
сні новоутворення – 15,7 %. 
В області приділяється значна увага 
вирішенню проблем несприятливої 
екологічної ситуації та забруднення 
повітря, зокрема у 2020 році: 
з обласного екофонду спрямовано 
105,3 млн грн  на реалізацію 13 захо-

Висока концент-
рація найбільш 
екологічно-
небезпечних галу-
зей промисловості 
на території регіо-
ну 
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Найменування 
цілі Державної 

стратегії 
Найменування індикатора, 

одиниця виміру 

Базове зна-
чення ін-
дикатора 

(за ПКМУ 
від 

20.12.2017 
№ 1089) 

Прогнозне 
значення 

індикатора 
(2020 рік) 

Фактичне 
значення 

індикатора 

Стан виконання індикатора (з порів-
няльною оцінкою фактичного зна-

чення і прогнозного) 

Проблемні питан-
ня, їх вплив на до-
сягнення прогноз-
ного значення ін-
дикатора (з пояс-

ненням причини їх 
виникнення та за-
значенням механі-

зму вирішення) 
1 2 3 4 5 6 7 

дів (проєктів); 
підписано Меморандум між Запорізь-
кою облдержадміністрацією та ПАТ 
«Запоріжсталь» щодо спільних зо-
бов’язань у сфері охорони довкілля, 
реалізація заходів якого у 2020-          
2027 роках дозволить скоротити ви-
киди пилу та окису азоту на 20 %; 
розпочато розробку Комплексної 
програми охорони довкілля (Страте-
гії), раціонального використання 
природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки Запорізької обла-
сті на 2021-2027 роки 

Рівень безробіття населення 
віком 15-70 років, визначе-
ний за методологією Між-
народної організації праці 
(%) 

9,7 
(змінено за 

даними               
Державної 

служби статис-
тики)        

х 10,5 
(9 міс. 2020) 

Термін оприлюднення статистич-
них даних за 2020 рік – квітень  
2021 року. 
За січень-вересень 2020 року рівень 
безробіття населення віком 15-70 ро-
ків (за методологією Міжнародної 
організації праці) становив 10,5 %, 
що на 1,3 відсоткових пункти більше 
порівняно з відповідним періодом 
2019 року, а рівень зайнятості змен-
шився на 1,8 відсоткових пункти та 
становив 56,4 %. 
Ці дані підтверджуються показника-
ми  Пенсійного фонду України щодо 
чисельності найманих працівників 
області, застрахованих у системі за-
гальнообов’язкового державного со-

Призупинення ро-
боти багатьох під-
приємств в різних 
сферах діяльності, 
викликане захода-
ми, спрямованими 
на запобігання ви-
никненню і поши-
ренню коронавіру-
сної хвороби 
(COVID-19), обу-
мовило усклад-
нення ситуації на 
ринку праці облас-
ті у 2020 році 
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Найменування 
цілі Державної 

стратегії 
Найменування індикатора, 

одиниця виміру 

Базове зна-
чення ін-
дикатора 

(за ПКМУ 
від 

20.12.2017 
№ 1089) 

Прогнозне 
значення 

індикатора 
(2020 рік) 

Фактичне 
значення 

індикатора 

Стан виконання індикатора (з порів-
няльною оцінкою фактичного зна-

чення і прогнозного) 

Проблемні питан-
ня, їх вплив на до-
сягнення прогноз-
ного значення ін-
дикатора (з пояс-

ненням причини їх 
виникнення та за-
значенням механі-

зму вирішення) 
1 2 3 4 5 6 7 

ціального страхування. Так чисель-
ність зазначених осіб в порівнянні з 
відповідною датою минулого року 
зменшилася на 11,1 тис. осіб (або на 
2,6 %) і станом на 01.12.2020 склала 
409,4 тис. осіб. 
З метою створення умов для підви-
щення рівня зайнятості населення, 
залучення незайнятої частини грома-
дян працездатного віку до економіч-
но активної діяльності та запобігання 
масовому вивільненню працівників 
підприємств, установ та організацій в 
області здійснювалася реалізація 
Програми зайнятості населення Запо-
різької області на 2018-2020 роки, яка 
затверджена  рішенням обласної ради 
від 22.05.2018 № 58 

Питома вага утилізованих 
відходів (% загальної кіль-
кості утворених відходів) 

53,9 66,8              
(2019 рік) 

70,1              
(2019 рік) 

Термін оприлюднення статистич-
них даних за 2020 рік – серпень         
2021 року. 
Збільшення питомої ваги утилізова-
них відходів від загального обсягу 
утворених, обумовлене, головним 
чином, збільшенням обсягів розділь-
ного збирання твердих побутових ві-
дходів та подальшої переробки їх на 
вторинні матеріали.  
Натепер роздільне збирання твердих 
побутових відходів (ТПВ) запрова-
джено у 22 населених пунктах. На 

- 
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