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 зазначено 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, розвитку фінансових інститутів і помірного боргового навантаження 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 регіон – 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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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТУВАННЯ
В АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Агропромисловий комплекс є однією з головних галузей національного господарства України. Він виступає єдиною цілісною
виробничо-економічною системою, що об’єднує низку сільськогосподарських, промислових, науково-виробничих і навчальних галузей. Як для всієї України в цілому, так і для Одеської області, агропромисловий комплекс є дуже перспективною галуззю.
243

Сільське господарство в Одеській області є одною з провідних
галузей та відіграє важливу роль у формуванні економічного зростання. Завдяки тому, що в Одеській області вдалі природно-кліматичні умови та географічне розміщення, тут склались форми господарювання відповідно до зон виробничої спеціалізації сільського
господарства. Всі зони об’єднані у два основні напрямки сільського
господарства: рослинництво, до якої входить вирощування зернових і технічних культур, овочів, винограду та тваринництво, яке
включає в себе розведення великої рогатої худоби, свиней, овець,
птиці, виробництво м’яса, молока, яєць, вовни [1].
Перспективною галуззю для Одеської області є рослинництво
[4]. Обсяг виробництва продукції рослинництва у 2015 р. порівняно з 2014 р. зменшився на 6,6%. У структурі виробництва даного
сегменту переважають пшениця (52,4%), ячмінь (31,0%) та кукурудза (13,1%). У 2015 р. найкращі показники урожайності, порівняно
з минулим роком, були у риса – 23,0 тис. т.(на 38,9% більше), проса – 21,8 тис. т.(на 44,8% більше) та соняшника (на 18,27% більше).
Великого значення для нашої області відіграють виноградарство та
ягідні культури, котрі мають дуже добрий врожай останнім часом.
Не менш значущою є і галузь тваринництва. Обсяги виробництва тваринництва показують у 2016 р., порівняно з 2015 р., зменшення на 1,6%, у тому числі: корів на 2,2%, свиней на 1,2%, овець та
кіз на 5,6%, птиці на 3,8%. У господарствах всіх категорій загальні
обсяги виробництва м’яса (реалізації худоби та птиці на збій) збільшилося на 3,1%, у той же час зменшилось виробництво молока на
5,1 % , виробництво яєць на 0,7%, вовни – на 15,9%.
Відмітимо, що у тваринництві є ще одна галузь сільського господарства, яка є перспективною для нашої області – це вівчарство
[2]. Основною умовою існування даної галузі є виробництво м’яса.
Як свідчать статистичні дані, за останні десять років рівень збитковості виробництва в сільському господарстві підприємств становить 26,7-46,4%. Збиток покривався за рахунок інших галузей, в
основному рослинництва, та в деякій мірі державною підтримкою,
яка на сьогоднішній день відсутня. Такий стан речей не сприяє розвитку галузі вівчарства і потребує державного втручання, завданням якої є збереження галузі через стимулювання збільшення ягнятини і баранини в сільському господарстві.
Серед численних підходів і механізмів, що впливають на ефективність розвитку сільського господарства, найбільш важливою
слід вважати стратегію інвестування, що є головною складовою при
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формуванні інвестиційної політики регіону. Стратегія формування
регіональної інвестиційної політики має на меті розробку і реалізацію ряду довгострокових напрямів оптимізації процесу управління інвестиційною діяльністю та підвищення інвестиційної привабливості сільського господарства. Деякі проблеми інвестиційної
стратегії розвитку сільського господарства висвітлені у працях таких науковців, як М.Ф.Огійчук, М.Ю.Кожем’якіна, Г.В.Спаський,
Ю.М.Новіков, К.В.Євлампієва, О.М.Тарабукіна, Ю.М.Воробйов,
Н.П.Петруня, Л.А.Козаченко та деякі інші [5].
Проте питання, пов’язані безпосередньо з формуванням інвестиційної стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств
Одеського регіону, потребують додаткового розгляду.
Сільське господарство Одеської області потребує залучення
додаткових інвестицій для свого розвитку. Очевидно, вирішення
цього питання стосується, в першу чергу, регіональних і державних органів влади, які мають забезпечувати комплекс заходів щодо
розробки та реалізації інв вищення інвестиційної привабливості
галузей сільського господар естиційної політики, спрямованої на
підства та регіону. До таких заходів належать: формування ефективної системи державного регулювання і державної підтримки
аграрного сектора економіки; введення нових інтегрованих форм і
методів організації сільськогосподарського виробництва, створення пільгових умов соціально-економічного розвитку села; раціоналізація методів управління сільським господарством, розробка
системи відповідних гарантій учасникам сільськогосподарського
виробництва [3].
З урахуванням перерахованих заходів, що забезпечують підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору, необхідним є здійснення інвестиційної політики за двома напрямами:
1) стратегічне – спрямування на розробку комплексу заходів
довгострокового характеру з урахуванням досягнення пріоритетних цілей і завдань конкретного суб’єкта господарювання;
2) оперативно-технічне – напрям, що передбачає вирішення
поточних і короткострокових завдань інвестиційної діяльності.
Як стратегічна, так і оперативно-технічна регіональна політика розвитку сільського господарства покликана вирішувати такі
проблеми: створення сприятливого клімату регіону, розробка та
реалізація заходів, спрямованих на залучення внутрішніх інвестиційних ресурсів підприємств і регіону, залучення зовнішніх джерел
інвестицій та коштів закордонних інвесторів.
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Отже, враховуючи все вище сказане зазначимо, що агропромисловий комплекс Одеської області є дуже перспективним і значущим сектором економіки. Рослинництво і тваринництво Одеської
області потребує інвестиційного забезпечення, інвестиційну підтримку для подальшого стабільного розвитку. Інвестиційна стратегія розвитку сільського господарства в Одеській області має бути
направлена на закріплення позитивних тенденцій, що сформувалися в економіці області, та активізацію інвестиційного процесу з
нарощуванням інвестиційного потенціалу за рахунок більш ефективного використання всіх інвестиційних ресурсів, незалежно від
їх джерел, і на підвищення інвестиційної привабливості регіону.
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ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ
Термін «економіка знань» використовується для визначення
типу економіки, де знання відіграють вирішальну роль, а виробництво знань стає джерелом зростання.
Дефініція «економіка знань» була введена в науковий обіг Ф.
Махлупом і П. Друкером у 60-х рр. ХХ ст. У своїй науковій праці
«Виробництво і розповсюдження знань у США» Махлуп розглядав
економіку знань як окремий сектор економіки, що охоплює сферу
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