
економічний потенціал та 

інвестиційні можливості

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ



за обсягами

експорту

на одну особу

4
місце 

Запорізька область в Україні

9
місце

за інноваціями у 

промисловості
5

місце

за обсягами 

промислового 

виробництва 

(за 1 кв. 2021 р.)

4 
місце 

9
місце

6 
місце

91,5 
тис.грн

1,7 
млн

5 % 

за обсягом

реалізованої

промислової

продукції

за кількістю 

населенняза ВРП на одну особу

у розрахунку ВРП 

на душу населення 
території України населення



Географічне положення, логістика

Аеропорти 2

Автодороги

Порти

Залізничні колії

7001,4 км

Зернові 

перевантажувальні

термінали

3

2

1059,2 км

Природні ресурси, по відношенню до 

загальнодержавних запасів

пегматити88,1%

69,1% марганцеві руди

63,4% апатити

22,9% каолін

10,0% залізна руда

8,6% вогнетривка глина



Економічний потенціал

Структура економіки 

Фонд підтримки 
підприємництва

Інфраструктура підтримки бізнесу 

Бізнес центри

Агенція регіонального 
розвитку 

Бізнес інкубаторів

Коворкінг центрів

Інформаційних та 
консультативних структур

Не банківських установ

Центрів надання 
адміністративних послуг

3

1

1

39.0%

36.8%

10.2%

12.4%
1.6%

Промисловість

Інше

Сільське госопдарство, лісництво, рибальство

Торгівля

Будівництво

7

5

9

17

50



Основні сектори економіки

Більше   2000 промислових підприємств

Машинобудування

Металургія

Енергетика

Сільське господарство

12,8% машинобудівного       

комплексу України

36%  сталі в Україні

22%  чавуну в Україні

¼ енергетичного 

комплексу України

5,4%  сільсько-

господарських  

земель України



Трудові ресурси та освіта

Структура працівників за видами 

економічної діяльності

Структура студентів за 

галуззю освіти

Запорізький
національний
університет

Національний
університет
«Запорізька
політехніка»

Запорізький
державний
медичний
університет

Таврійський 
агротехнологічний 
університет 
ім. Д. Моторного

42
заклади вищої

освіти

з них у 

ТОП 200 

України

60500

8

студентів



Туризм і культура

Приморськ

300 км 5 
млн.

600 4

пляжів
Азовського

моря

туристів 
щороку

закладів 
оздоровлення

лікувальних 
лиманів

Бердянськ

Кирилівка

Археологічні, історичні, пам’ятки 

монументального мистецтва, 

архітектури, містобудування, науки і 

техніки

3640

Національний

заповідник «Хортиця»

128,4 тис. туристів

41,3 тис. туристів

18,1 тис. туристів

Національний археологічний

заповідник «Кам'яна могила»

Історичний музей-

заповідник «Садиба Попова»



Зовнішньоекономічна діяльність

Основні партнери з експорту Основні партнери з імпорту

4
місце

10
місце

2924,3 
млн. дол. США

1223,3 
млн. дол. США

Товарна структура експорту Товарна структура імпорту

53.5%

15.5%

10.1%

8.1%

7.3%
5.5%

Недорогоцінні метали

Машини, механізми та 
електротехнічне 
обладнання
Продукти рослинного 
походження

Інше

Жири та олії

18.4%

25.9%

6.8%

20.7%

6.4%

21.8%
Недорогоцінні метали

Машини, механізми та 
електротехнічне обладнання

Живі тварини, продукти 
тваринного походження

Інше

Хімічна продукція

Мінеральні продукти



Прямі іноземні інвестиції

5
місце

1396,2 
млн. дол. США

в Україні за обсягами прямих іноземних інвестицій

Структура прямих іноземних інвестицій

72,3% 19,8% 3,7% 3,12% 1,1%

переробна 

промисловість

торгівля іншедобувна 

промисловість
Фінансові

операції

Інвестиційні пріоритети регіону

Енергетичне серце 
Європи

Індустріальна столиця 
України

Аграрна житниця
України

Туристична перлина
Східної Європи

Вигідне географічне
положення

Вагомий науково-
технічний потенціал

Різноманітність корисних
копалин



Інвестори та партнери регіону

NIBULON

Наші інвестори

Наші партнери



Загальна потужність 500 МВт 

Будівництво Запорізької ВЕС

02.06.2021 

Внесок інвестора у розвиток громади 8,3 млн грн.

Крім того передбачено:

виплати за кожний 1 МВт = 1 тис. євро

компенсацію аграріям 1 кв м = 3 грн.

Увійде у    ТОП-5 найбільших

ВЕС у Європі

Обсяг інвестицій     700 млн євро

167 турбін

780  тис. будинків

600 робочих місць

запущено І чергу 

будівництва на 98 МВт



У 2020 році:

вирішені проблемні питання щодо фінансування

проєкту;

отримано державні гарантії за «зеленим»

тарифом;

розроблена проектна документація, отримані

відповідні висновки.

З інвестором досягнуто домовленість

фінансування інфраструктурних проектів громад

на суму 15 млн дол. США

Будівництво вітропарку Zophia 

Наразі проводяться підготовчі роботи до початку

будівництва ВЕС

Обсяг інвестицій 1,2 млрд євро.

Потужність 792,5 МВт

Найбільша наземна ВЕС у Європі

Понад    160 турбін

1,8 млн Вт/год електроенергії

650   робочих місць



Зацікавлені компанії:

Проєкт електролізного 

виробництва водню потужністю 

200 МВт на території Дніпрогесу

Обсяг інвестицій 300 млн євро.

19.08.2020 підписано меморандум

про співпрацю між

ПрАТ «Укргідроенерго» та ТОВ «Н2»

NBT AS 

Yom Capital Ltd 

Siemens

Toshiba 



Проєкт створення 

обчислювального дата-центру 

у м. Енергодар

Проєкт передбачає будівництво

обчислювального блокчейн центру

потужністю 1 ГВт.

Обсяг інвестицій 700 млн дол. США

19.08.2020 підписано меморандум

про співпрацю між

ПрАТ «Укргідроенерго» та ТОВ «Н2»

Зацікавлені компанії:

Yom Capital Ltd

Minebest



Інвестиційний проєкт
«Розвиток туристично-музейного комплексу на острові Хортиця у місті Запоріжжя «Хортиця. Твоє

місце сили»

Перетворення острова Хортиця на головну туристичну визначну
пам'ятку регіону та одну з найпопулярніших визначних пам'яток України

Запорізька область, місто Запоріжжя

Право власності: Держава

Стратегічна мета:

Розташування:  

Проєкт включає:
- розширення  історико-культурного комплексу “Запорізька Січ”;

- реконструкція музею історії запорізького козацтва;

- створення нових парків на острові Хортиця;

- модернізація пляжів;

- створення екопарку;

- модернізація транспортної та пішохідної пасажирської 

інфраструктури;

- будівництво канатної дороги через річку Дніпро;

- створення телевізійних проектів у форматі квестів за типом 

французького телешоу "Форт Бояр".

Очікувані результати:

- збільшення туристів до 2 млн. щороку

- створення близько 1000 робочих місць, 

- розвиток бізнесу (близько 350,0 млн грн. щороку), 

- дозвілля, залучення до спорту, 

- збереження історії та природи, створення острову, що 

нівелює індустріальне забруднення. 

Період реалізації:                  10 років

Орієнтовні інвестиції:          63,88 млн. дол. США



Інвестиційний проєкт

«Відновлення зрошення та дренажу сільськогосподарських площ у Запорізькій області»

Стратегічна мета:

Розташування:  

Проєкт включає:

Очікувані результати:

Період реалізації:                        3-5 років

Орієнтовні інвестиції:                   4,3 млрд. грн.

Термін окупності:                           7-10 років

Реалізація проєкту стане потужним рушієм для розвитку
інноваційних та технологічних процесів в аграрному секторі та  

охопить велику групу фермерських господарств регіону. Проєкт
спрямований на відновлення міжгосподарських та внутрішньогосподарських 

систем зрошення та дренажу на площі 40 тис га. 

5 районів Запорізької області 

- будівництво 400 км внутрішньогосподарських мереж; 

- придбання 300 одиниць дощувальної техніки;

- капітальний ремонт 35,9 км зрошувальних каналів, 3,91 км 

трубопроводів

- збільшення ефективності використання зрошуваних земель на 16,5 %;

- збільшення виробництва валової продукції рослинництва на 10-15 %;

- збільшення врожайності на меліорованих землях у 2 рази;

- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів на 100 млн грн в рік;

- створення майже 1600 постійних нових робочих місць.



Інвестиційний проєкт

«Будівництво водопостачання та водовідведення смт Кирилівка»

Наразі загальновідома в Україні туристична локація Кирилівка не

має системи водопостачання та водовідведення.
Стратегічна мета:

Розташування:  

Проєкт включає:
- водопостачання з західного групового водопроводу;

- відведення очищеної води від каналізаційних очисних

споруд в Молочний лиман для збереження його рівня;

-будівництво централізованих мереж водопостачання та

водовідведення з насосними станціями потужністю 12 000

м3/добу.

Очікувані результати:
- Розвиток туристично-рекреаційної зони Кирилівки до

сучасного європейського рівня.

- Забезпечення питною водою понад 4 тис. мешканців

та близько 2 млн туристів улітку.

- Зниження у 4 рази вартості послуг для споживачів.

- Ліквідація екологічної катастрофи у Молочному лимані

та збереження малих річок.

смт Кирилівка Запорізькоїобласті

Період реалізації:                  2,5 років

Орієнтовні інвестиції:          35 млн. дол. США

Термін окупності:                  10 років

500
оздоровчих закладів

2 млн.
туристів щороку



Індустріальні парки
Індустріальний парк «Мелітополь» 

(Brownfield)

Сільськогоподарський кластер
Логістичний центр «Нова пошта»

Металообробка
Переробка зерна

Виробництво агротехніки
Лінія розливу олії

Бізнес-центр
Склади

ІТ центр
Виставковий центр «Мелітополь  
Експо»

Центр підтримки МСБ
БІО ТЕС

Бюро сертифікації с/г продукції
Роздрібна торгівля

Зона відпочинку, харчування
Маршрут загального транспорту

Індустріальний парк «Запоріжжя» 

(Brownfield)

Сьогодні Перспектива

Сьогодні

Галузі Перспектива

Метало/деревообробка
Виробництво запчастин

автотранспорту 
Переробка с/г продукції та інші

Переробка харчової продукції
Техніка та металообробка

Оптова торгівля
ІТ індустрія

Зберігання та  
транспортування

Індустріальний парк «Konecranes» 

(Brownfield)

Успішно працюють 14                
компаній (4 –міжнародні)               
IT-структура;

послуги із закупівлі і складування 
сталі;

лабораторія (визначення якості 
металу)

адміністративні та виробничі  
приміщення;

інженерні мережі, водопостачання, 
каналізація,          

електропостачання, газ, 
залізна дорога і під'їзні шляхи;
інформаційна мережа

16,3 га

17,4 га

24 га



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


