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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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економічними процесами в регіоні, що формуються під впливом 

низки факторів: географічного розташування регіону, його 

природно-ресурсного потенціалу, трудового та науково-

технічного потенціалів. Важливу роль відіграє також процес 

урбанізації та наявність великих міст як «центрів росту». 

Одеська область є однією з найбільш урбанізованих. Питома 

вага міського населення у загальній чисельності наявного 

населення регіону станом на 1 січня 2018 р. складала 66,93 %, 

сільського населення – 33,07% [1]. На території області 

розташовані 19 міст, з них 9 міст спеціального статусу, 

республіканського та обласного значення. Місто Одеса є одним з 

провідних економічних, наукових, торгових, курортно-

туристичних та культурних центрів країни. Приморське та 

прикордонне положення Одеської області надають значні 

можливості для розвитку зовнішньоекономічної діяльності. 

Промисловість області та агропромисловий комплекс відіграють 

важливу роль у структурі господарства України та Південного 

регіону. В цілому, у 2017 р. питома вага Одеської області серед 

областей України у виробництві валового регіонального 

продукту (ВРП) та за інвестиціями в основний капітал склала 

відповідно по 5% – п’ята позиція за ВРП, третя – за 

капіталовкладеннями [2]. 

Аналіз стану ринку праці Одеської області показав, що 

демографічна база відтворення економічно активного населення, 

як і в цілому в Україні, звужується, – за показниками чисельності 

та природного руху населення простежуються від’ємні прирости 

(рисунок).  

Відповідно за період 2014-2017 рр. економічно активне 

населення у віці 15-70 років знизилося в області на 18,1 тис осіб 

або на 1,7 %, чисельність зайнятого населення відповідно – на 

22,8 тис.осіб або на 2,3%. Рівень зайнятості у 2017 р. в області 

складав 56,1 %, що відповідало середньому рівню зайнятості в 

Україні.  
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Рисунок – Динаміка чисельності населення 2013-2018 рр. (тис осіб, на 

початок року), джерело [3] 

 

Основними галузями зайнятості були промисловість, 

сільське господарство, будівництво і транспорт. За часткою 

зайнятих у транспорті Одеська область у 2017 р. була на першому 

місці серед областей України (10,6 % зайнятих). Серед зайнятих у 

галузях невиробничої сфери значна частка приходилася на освіту, 

мистецтво, культуру, науку, рекреаційну діяльність (12,5 % 

зайнятих) [2]. 

Рівень безробіття в Одеській області є традиційно низьким. 

Якщо в Україні у 2014-2017 рр. середній рівень безробіття 

знаходився у межах 9,1% – 9,5 %, то за той же період цей 

показник в області складав 6,5% – 7,3% (третя позиція у 2017 р. 

серед областей України) [2]. Таким чином, можна констатувати, 

що ринок праці в Одеській області є відносно стабільним, носить 

характер позитивної динаміки.  

З метою підвищення економічної активності населення були 

затверджені Програма зайнятості населення Одеської області на 

2018-2020 роки, Стратегія економічного та соціального розвитку 

м. Одеси до 2022 року, Програма зайнятості населення м. Одеси 

на період до 2022 року. Згідно з ними заплановано такі 

пріоритетні напрями: організація оплачуваних громадських робіт 

для забезпечення матеріальної підтримки та трудової адаптації 

безробітних громадян; допомога у професійному самовизначенні 
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випускників навчальних закладів; розвиток підприємницьких 

ініціатив економічно активного населення; професійна адаптація 

учасників антитерористичної операції; професійне навчання, 

перепідготовка, підвищення кваліфікації безробітних, передусім 

осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб та інших 

соціально вразливих верств населення [4]. 

Отже, подальше вдосконалення процесів на ринку праці має 

стати невід’ємною складовою соціально-економічного розвитку 

регіону, адже створення нових робочих місць, підвищення якості 

робочої сили сприятиме зростанню доходів населення і 

сукупного попиту, поліпшенню інвестиційного клімату та 

конкурентоспроможності Одеської області. 
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