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общества – это стратегические инвестиции в развитие государства. 
Государственное реформирование рынка труда молодежи должно 
сопровождаться эффективными механизмами стимулирования ра-
ботодателей к ее трудоустройству, преодолением мифов о низкой 
квалификации молодых специалистов и активизацией участия мо-
лодежи на рынке труда.
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Інвестиційна привабливість регіону – це сукупність політич-
них, соціальних, інституціональних, екологічних, макро- і мікро-
економічних умов функціонування регіональної економіки, що 
забезпечують стабільність інвестиційної діяльності вітчизняних і 
зарубіжних інвесторів [1, c. 3].

Інвестиційна привабливість Одеси очевидна для багатьох. 
Поряд з такими містами, як Київ, Харків і Львів, вона є потужним 
економічним центром, в якому тісно переплелися кілька бізнес-на-
прямків:

• Туризм в Одесі і області за останні 2 роки вийшов на новий 
рівень. Готелі відповідають своїй зірковості і залучають з кожним 
роком все більшу кількість туристів з усіх куточків світу.

• Морський порт в умовах збільшеного обсягу міжнародної 
торгівлі з азіатськими країнами також став більш розвиненим і еко-
номічно привабливим. Одеський порт здатний обслуговувати по-
над 20 млн тонн вантажу на рік, а його берегова протяжність стано-
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вить 8 км. Є паромна переправа, яка пов’язує Україну з Туреччиною 
і Грецією. Тут в порту реалізована зона вільних економічних від-
носин для пільгового оподаткування бізнесу.

• Транспортний бізнес тут теж досить розвинений, оскіль-
ки Одеса пов’язує країни Європи і Азії, маючи 3 міжнародні тран-
спортні коридори. Розвинений авіаційний бізнес і залізничний, та-
кож існує розвинена мережа трубопровідного транспорту.

• Промисловий комплекс знаходиться у відмінному стані 
і являє собою локальний виробничий вузол (єдиний в Україні). 
Одеські харчові підприємства відомі на весь світ (соки, вина, фрук-
ти, харчові концентрати, цукор). Багато машинобудівних і мета-
лообробних виробництва створюють унікальні деталі для шахт, 
будівельних машин і тракторів, насосного обладнання. Також тут 
виготовляються металовироби, обладнання для харчової промис-
ловості, сільськогосподарська техніка, світлокопіювальні машини 
і багато іншого. Діють приладобудівні підприємства, що випуска-
ють сучасну і затребувану продукцію.

• Фінансова привабливість регіону забезпечується розгалу-
женою мережею комерційних банків (близько 30) і страхових ком-
паній. Тут є відділення НБУ і філія фондової біржі. Для інвесторів 
створені ідеальні умови, багато компаній працюють з іноземними 
вкладеннями, а міська влада в індивідуальному порядку надає по-
даткові пільги [4].

У грудні 2016 р. незалежне уповноважене Рейтингове агент-
ство «IBI-Rating» присвоїло Одесі рейтинг інвестиційної привабли-
вості на рівні invA + (висока інвестиційна привабливість), який ві-
дображає високий природно-ресурсний потенціал міста, що надає 
додаткові переваги для можливостей інвесторів [3].

Для проведення аналітичного дослідження були використа-
ні матеріали, отримані від міста Одеси: показники соціально-еко-
номічного розвитку, казначейська звітність та бюджет міста, про-
грамні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також 
інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає 
достовірною.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений значенням міс-
та як економічного центру південної частини України. Консолідація 
гілок місцевої влади, високий ступінь розвитку інженерно-тран-
спортної інфраструктури, навіть при істотних показниках зносу, 
сприяють збереженню високих показників економічного розвитку, 
які мають потенціал до подальшого зростання в ряді секторів еко-
номіки.
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У квітні 2016 р. на сесії Одеської міської ради була прийнята 
Стратегія розвитку міста до 2022 р., яка визначає розвиток Одеси 
на найближчі 6 років. Одним з основних напрямків в документі за-
значено розвиток економіки і підприємництва в Одесі, створення 
привабливого середовища для залучення інвесторів [2].

У місті Одеси є певні додаткові можливості на фінансовому 
ринку за рахунок більш високого, ніж в інших містах України, роз-
витку фінансових інститутів і помірного боргового навантажен-
ня на місцевий бюджет. Місту притаманна хороша забезпеченість 
установами охорони здоров’я, освіти і культури, а також наявність 
об’єктів, які відносяться до історико-культурної спадщини, частина 
з яких має не тільки національне, а й міжнародне значення.

Отже, підводячи підсумок, треба сказати, що Одеський регі-
он – це високорозвинений індустріальний регіон, промисловість 
якого відіграє значну роль в структурі народногосподарського 
комплексу України та південного економічного регіону. Отже, він є 
і завжди буде привабливим для інвесторів.
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Агропромисловий комплекс є однією з головних галузей на-
ціонального господарства України. Він виступає єдиною цілісною 
виробничо-економічною системою, що об’єднує низку сільськогос-
подарських, промислових, науково-виробничих і навчальних галу-
зей. Як для всієї України в цілому, так і для Одеської області, агро-
промисловий комплекс є дуже перспективною галуззю.


