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оскільки не виходить за межі Інтернету і не включається в 

показники грошової маси в обігу. 
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Одеська область відноситься до високорозвиненого 

індустріального регіону держави, промисловість якого відіграє 

значну роль в структурі народногосподарського комплексу 

України. Одеса – це єдиний повністю сформований в 

українському Причорномор’ї локальний територіально-

виробничий комплекс – промисловий вузол. Місто Одеса є 
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найбільш потужним економічним центром не тільки Одеського 

регіону та всього українському Причорномор’я. 

Структура промисловості міста Одеса за даними 

держстатистики у 2018 році  за видами економічної діяльності 

представлена на рисунку. 

 

Рисунок – Розподіл обсягів реалізованої промислової продукції за видами 

діятельності в 2018 році м. Одеса, джерело [1] 

 

Аналіз даних рисунка показує, що найбільшу питому вагу в 

структурі виробництва промислової продукції міста належить 

підприємствам харчової промисловості (30,6 %), випусковим 

м’ясну і рибну продукцію, борошно, крупи, хлібобулочні вироби, 

алкогольні та безалкогольні напої, соки. Питома вага підприємств 

машинобудування становить 20,1 %. Вони виробляють насоси і 

підйомники для рідин, плуги, машини і обладнання для харчової 

промисловості, низьковольтну електричну апаратуру, електричні 

кабелі, апаратуру телефонного і телеграфного зв’язку, медичну 

апаратуру і інструменти, автомобільні причепи та напівпричепи 

та ін. 

Металургійне виробництво і виробництво готових 

металевих виробів представляють підприємства, виробляють 
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збірні будівельні металоконструкції, дверні та віконні блоки, 

консервні банки з чорних металів і т.п. Підприємства хімічної та 

нафтохімічної промисловості, що займають 7,0 % від обсягу 

реалізації промислової продукції. 

 Одеський регіон займає вигідне географічне положення не 

тільки в Україні, а й на Євразійському континенті в цілому, є 

одним з головних транспортних вузлів України. Одеса 

розташована на перетині основних міжнародних шляхів з Європи 

в Азію. У місті розвинені такі види транспорту: морський, 

повітряний, залізничний, автомобільний. Це відноситься до 

ринкових переваг для економічного розвитку регіону. 

Одеський морський торговельний порт – один з найбільших 

в Україні з сучасним пасажирським терміналом. Технічні 

можливості торгового порту дозволяють переробляти 21 млн. 

тонн сухих і 25 млн. тонн наливних вантажів щорічно. Він 

пов'язаний з більш ніж 600 портами 100 країн світу. Порт є 

торговим портом багатофункціонального типу [1, 2]. У той же 

час, фактичне знищення Чорноморського морського 

пароплавства призвело до того, що 96% судів, оброблених в 

порту в 2017 році, мають іноземних власників і фрахтувальників. 

Відсутні Чорноморські круїзи, які завжди користувалися великим 

попитом у населення. 

 Одеса має великий науково-технічний потенціал, який 

завдяки сформованої за довгий час інституційній структурі 

дозволяє обслуговувати всю інноваційну ланцюжок – від 

обґрунтування теоретичної бази інновації до її реалізації на 

практиці. Щорічний обсяг виконаних наукових та науково-

технічних робіт становить понад 100 млн. грн. [1, 2].  

Проведені дослідження показують, що Україна та Одеський 

регіон відстає від європейських країн за більшістю показників 

економічного розвитку. Основними напрямами поліпшення рівня 

добробуту та життя населення пропонуються наступні: 

покращення умов для підприємницької діяльності, покращення 
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несприятливого інституційного середовища та інвестиційного 

клімату, значне зростання заробітної плати та прожиткового 

мінімуму. Економічний розвиток і поліпшення рівня життя 

населення Одеського регіону повинні ґрунтуватися на 

використанні науково-технічного та інноваційного потенціалу 

нашої країни. 
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Регіональний ринок праці є одним з головних складових 

ринкової системи. Закономірності функціонування регіонального 

ринку праці знаходяться у тісному взаємозв’язку з соціально-
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