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  В С Т У П . 
Вступ 

 
Головною тенденцією сучасного етапу всесвітнього господарського розвитку 

стала економічна регіоналізація з суттєвою диференціацією регіонів за своїми 
головними характеристиками: природними, ресурсними, трудовим потенціалом і, 
відповідно, господарською спеціалізацією та рівнем соціально-економічного 
розвитку. 

Враховуючи ці характеристики регіони характеризуються кращою, або 
гіршою привабливістю для ведення бізнесу, тому кожному з них притаманні 
своєрідні особливості у налагодженні економічних взаємовідносин як на 
регіональному, так на зовнішньому ринку. 

Основним завданням соціально-економічного розвитку є покращення 
показників стану здоров`я населення, забезпечення соціального захисту найбільш 
вразливих верств населення, створення умов для всебічного та повноцінного 
розвитку дітей, відновлення і підтримку в належному стані мережі доріг, 
впровадження заходів з енергозбереження та енергоефективності в житловій сфері, 
забезпечення стабільної роботи об'єктів життєзабезпечення населення. 

Особливу роль у розвитку соціально-економічної ситуації в регіонах країни 
відіграють: зовнішньоекономічна та інвестиційна політика, підприємництво, 
транспорт та транспортна інфраструктура, рівень соціальних стандартів життя. 
Головна ж проблема – це залучення інвестицій, яка стоїть перед існуючими та 
майбутніми підприємцями. Для Одеського регіону вона теж актуальна. Так як в 
регіоні не вистачає власних ресурсів, насамперед фінансових, необхідно залучати 
саме іноземні інвестиції. Вони допомагають внутрішньому економічному 
розвитку, а також відновленню національної економіки. Одеський регіон 
відноситься до регіонів з достатньо високою інвестиційною привабливості. Цьому 
сприяють такі фактори: вигідне геополітичне розміщення, високий рівень 
природно-ресурсної забезпеченості, дешева кваліфікована робоча сила, привабливі 
туристичні умови.  

Також потрібно враховувати ситуацію з працевлаштуванням та зайнятістю 
населення, адже за даними Головного регіонального управління економіки, кожен 
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третій працюючий, зайнятий в сфері малого бізнесу. За рахунок дрібних 
підприємців, які самі себе забезпечують робочими місцями, рівень безробіття в 
Одеському регіоні залишається одним з найнижчих в Україні.  Основне завдання 
регіональної політики на 2018 рік для розвитку сфери зайнятості – це сприяти 
працевлаштуванню та раціональній суспільно-корисній зайнятості працездатного 
населення і запобігання масовому безробіттю шляхом здійснення активної 
політики на ринку праці та подання соціальної та матеріальної підтримки 
громадянам, що потребують соціального захисту. 

Протягом 2017 року департамент економічного розвитку Одеської міської 
ради, а також Одеський обласний та міський центри зайнятості дуже плідно 
співпрацювали з різними недержавними структурами, такими як Impact Hub 
Odessa, благодійний фонд «Карітас Одеса УГКЦ», коворкінговому просторі 
«Термінал 42», ІТ-кластері м. Одеси, Південноукраїнському офісі Європейської 
Бізнес Асоціації. Активно здійснювалась допомога – безробітним Одещини та 
внутрішньо переміщеним особам. 

Як результат визначено, що протягом 2017 року спільними зусиллями 
виконавчих органів Одеської міської ради та недержавних структур, перш за все, 
були спрямовані на покращення показників стану здоров`я населення, 
забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення, створення 
умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відновлення і підтримку в 
належному стані мережі доріг, впровадження заходів з енергозбереження та 
енергоефективності в житловій сфері, забезпечення стабільної роботи об'єктів 
життєзабезпечення населення. 

Серед позитивних зрушень 2017 року можна виділити: 
− покращення рівня фінансових показників; 
− зростання індексу промислового виробництва; 
− збільшення обсягу реалізованої промислової продукції; 
− збільшення обсягу виконаних будівельних робіт; 
− збільшення середньомісячної номінальної заробітної плати; 
− зменшення чисельності зареєстрованих безробітних; 
− позитивне сальдо торговельного балансу; 
− збереження високих позицій в інвестиційних рейтингах привабливості 

міста. 
Актуальним завданням цього дослідження є визначення: 
− загальної оцінки соціально-економічної ситуації в Одеському регіоні; 
− ситуації з працевлаштування та безробіття в галузевому розрізі; 
− актуальних галузей та професій у сфері зайнятості; 
− тенденцій та перспектив в соціально-економічному розвитку Одеського 

регіону. 
Для вирішення поставлених завдань були проаналізовані нормативні 

документи, закони,  постанови, програми, звіти, статистичні бюлетені, наукові 
статті, відкриті Інтернет-ресурси, які містять офіційну інформацію щодо 
статистики в Одеському регіоні.  
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  Р О З Д І Л  1 . 
ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В РЕГІОНІ 

 
Головною рушійною силою соціально-економічної ситуації в регіоні є 

реалізація Стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 2022 року 
[1], затверджена рішенням Одеської міської ради від 16 квітня 2013 року.  

З метою поетапного виконання цієї Стратегії щорічно департаментом 
економічного розвитку Одеської міської ради розробляється та виконавчим 
комітетом Одеської міської ради затверджується План дій з реалізації Стратегії, 
який є головним інструментом реалізації та моніторингу виконання Стратегії, а 
також включає в себе ряд послідовних заходів та програм з реалізації стратегічних 
завдань. На основі офіційних статистичних даних з метою здійснення постійного 
аналізу соціально-економічного розвитку міста проводиться щомісячний 
моніторинг основних показників соціально-економічного розвитку міста. 

Міські цільові та комплексні програми є одним із основних інструментів 
реалізації актуалізованої Стратегії економічного і соціального розвитку міста до 
2022 року, засобом вирішення проблемних питань та потребують координації дій 
зацікавлених суб’єктів – органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій комунальної власності, громадських організацій тощо. 

Головним документом, який зможе виставити загальну оцінку соціально-
економічної ситуації в регіоні на 2018 рік є «Підсумковий звіт про виконання 
програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Одеси на 2017 рік», 
але його затвердження та публікація планується лише у середині 2018 року, тому 
актуальним на сьогодні є інші документи: 

− «Звіт про результати діяльності департаменту економічного розвитку у 
2017 році» [2], адже у ньому є проміжний звіт з реалізації соціально-
економічної та культурної політики за 2017 рік; 

− «Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Одеси 
на 2018 рік», адже у ньому є цілий розділ з аналізом економічного і 
соціального розвитку міста за 2017 рік [3]; 

У цих документах враховано тенденції соціально-економічного розвитку 
міста за 2017 рік, які наведені за даними Головного управління статистики в 
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Одеській області [4], визначено оперативні цілі та пріоритети розвитку міста з 
урахуванням наявних проблем у кожній сфері діяльності і формулюванням 
конкретних завдань, заходів та зазначенням відповідальних виконавців за всіма 
розділами Програми. Для оцінки ефективності та результативності виконання 
Програми встановлені якісні і кількісні індикатори виконання заходів. 

Головними показниками соціально-економічної ситуації в Одесі та регіоні є: 
фінансові або бюджетні, промислові, транспортні, будівельні та ЖКХ, 
зовнішньоекономічні та інвестиційні, підприємництво, ринок праці, 
агропромисловий комплекс, соціальне забезпечення та ін.. 

Фінанси 
За 2017 рік до зведеного бюджету області (без власних надходжень 

бюджетних установ та коштів з Державного бюджету) надійшло 36 786,2 млн. грн., 
або 113,3% виконання плану (4 305,1 млн.грн.). Темп росту до минулого року склав 
131,5% або на 8 820,1 млн.грн. більше відповідного минулого року, у тому числі: 

− до державного бюджету надійшло 27 827,3 млн.грн., або 116,7% 
виконання плану (3 974,8 млн.грн.). Темп росту склав 131,6% або більше 
на 6 686,7 млн.грн.; 

− до місцевих бюджетів надійшло 8 958,9 млн.грн., або 103,8% виконання 
плану (330,2 млн.грн.). Темп росту склав 131,3% або більше на 2 133,4 
млн.грн.; 

− до бюджету міста Одеси надійшло 6 716,1 млн.грн. 
На рисунку 1 наведено динаміку надходження бюджету м. Одеса в розрізі 

трьох останніх років. 

 
Рис. 1 – Динаміка надходження бюджету м. Одеса за 2015-2017, млн.грн. 

Побудовано за даними [2,3,4,5] 

З рисунку (Рис. 1) видно позитивну динаміку надходження коштів до 
міського бюджету м. Одеси. Між результатами за 2016 та 2017 роки спостерігається 
збільшення майже на 126%. Така ж динаміка спостерігається на регіональному 
рівні.   

Видаткова частина бюджету міста Одеси на 2017 рік зберігає соціальну 
спрямованість: 65,9% видатків спрямовувалися на такі галузі, як: «Соціальний 
захист і соціальне забезпечення», «Соціально-культурна сфера» (освіта, охорона 
здоров’я, культура та мистецтво, фізична культура та спорт). 
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Промисловість 
В промисловості забезпечено стійке зростання промислового виробництва, 

темпи зростання перевищують період минулого року на 16,8% – а це 1 місце серед 
регіонів Україні. На рисунку 2 наведено порівняльну діаграму середнього 
показника темпів зростання промислового виробництва Одеської області у 
порівнянні з середнім показником темпів зростання промислового виробництва 
України. 

 

 
Рис. 2 – Діаграму середніх показників темпу зростання промислового 

виробництва Одеської області та України вцілому за 2015-2017, %. 
Побудовано за даними [2,3,4,5,6] 

З рисунку (Рис. 2) видно, що динаміка зростання показника росту 
промислового виробництва Одещини постійно зростає, на відміну від загального 
показника по Україні, який знаходиться приблизно на одному рівні. 

У порівнянні до 2016 року зросли обсяги виробництва харчових продуктів, 
напоїв (+31,7%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції (+21,5%), у текстильному виробництві, виробництві одягу, виробів зі 
шкіри (+12,2%), у металургійному виробництві, виробництві готових металевих 
виробів (+11,2%), у машинобудуванні (+2,5%). 

З іншого боку Зменшились обсяги виробництва хімічних речовин і хімічної 
продукції (-26,6%), виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності (-
19,8%), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (-0,9%). 

Щодо м. Одеси, то зростання відбулося в основному за рахунок збільшення 
обсягів реалізації на підприємствах: 

− машинобудування (15,1% до загального обсягу) – ПАТ «Одескабель» 
(+28,7%), ТОВ «Телекомунікаційні Технології» (+27,9%), ТОВ 
«Телекарт-Прилад» (+14,9%); 

− з виробництва харчових продуктів та напоїв (13,5%) – ТОВ «Нове Діло» 
(+49,4%), ТОВ «Вітмарк-Україна» (+21,7%); 

− з виробництва гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції (10,2%) – ТОВ «Цемент» (+37,1%); 
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− з металургійного виробництва (9,5%) – ПрАТ «ВО «Стальканат-Сілур» 
(+48,0%); 

В місті функціонує у промисловому комплексі майже 600 підприємств (понад 
30 тис. працівників), 18,3 млрд.грн реалізовано продукції промисловими 
підприємствами міста у 2017 року (+24,1% до 2016 року, а це – 14,8 млрд.грн). 

Будівництво, дорожнє господарство та ЖКХ 
Одеська область відноситься до енергозалежних та енергодефіцитних 

регіонів через відсутність власних енергогенеруючих потужностей.  
В Одеській області працюють 1724 котельні загальною потужністю 3761 

МВт/год, з яких на альтернативному паливі - 70 котелень. Частка сумарної 
потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні становить 14,325 
МВт/год, що є 0,4 % від загальної потужності котелень. 

В Одеській області 4072 житлових будинків мають централізоване опалення, 
із них: у 3211 житлових будинках встановлено прилади обліку теплової енергії. 
Рівень оснащеності становить 78,8%. 

Загальна протяжність водопровідних мереж області становить 9550,62 км, з 
яких 27,4 відсотків перебуває у ветхому та аварійному стані, протяжність 
каналізаційних мереж області становить 1879,3 км, з яких зношених 47,44 %. Не 
забезпечено питним водопостачанням 182 населених пункти області які 
користуються привізною водою та шахтними колодязями. 

В Одеса та регіоні найбільші обсяги будівництва будівель здійснені 
БК«Стікон», БК«Будова», ПБГ«Інтобуд»; будівництво інженерних споруд – БК 
«Промбудсервіс», ТОВ «Євродор», ВБМО «Одесбуд». Результатом такого 
будівництва є (Рис. 3) кількість введенного в експлуатацію житла та обсяг 
виконаних будівельних робіт у млн.грн.  

  
Введення в експлуатацію житла м. Одеси та Одеської 

області, % 
Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн 

 
Рис. 3 – Динаміка показників будівництва м. Одеса та Одеської області за 2015-

2017 роки. 
Побудовано за даними [2,3,4,5,7] 

З рисунку 3 можна побачити, що індекс будівельної продукції порівняно з 
2016 роком становив 136,8%., а за 2017 рік підприємствами області виконано 
будівельних робіт на суму 6108,0 млн.грн – 3 місце серед регіонів країни. 

На загальну позитивну тенденцію вплинуло збільшення обсягів будівництва 
за усіма видами будівельної продукції. Відбулося збільшення обсягів будівництва 
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будівель (на 33,5%), частка яких у загальному обсязі будівництва становила 43,8%, 
у тому числі житлових (на 44,3%) та нежитлових (на 5,4%) будівель. 
Спостерігалося також збільшення обсягів будівництва інженерних споруд на 
39,6%, частка яких у загальному обсязі будівництва становила 56,2%. 

Транспорт 
У січні-березні 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 15,9 

млрд.ткм, що на 2,6% менше, ніж у січні-березні 2017р., це гарно видно на графіку 
(Рис. 4). 

 
Рис. 4 – Вантажооборот підприємств транспорту Одеського регіону 

(у % до відповідного періоду попереднього року) 
Побудовано за даними [2,3,4,6,7] 

У січні-березні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в 
обсязі 2,4 млрд.пас.км, що на 7,3% більше від обсягів січня-березня 2017р. це гарно 
видно на графіку (Рис. 5). 

 
Рис. 5 – Пасажирооборот підприємств транспорту 

(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 
 

Побудовано за даними [2,3,4,5,6,7] 

З рисунків (Рис. 4 та 5) видно, що найефективнішим був 2016 рік, потім у 
2017 році був певний спад, але початок 2018 року натякає на виправлення 
становища минулого року. 

У м. Одеса ситуація трохи протележна. В місті представлено всі види 
транспорту Комунальним підприємством «Одесміськелектротранс» (далі – КП 
«ОМЕТ»), яке здійснює пасажирські перевезення на 23 трамвайних, 12 
тролейбусних та на 7 автобусних маршрутах. На лінії щодня, в середньому, 
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експлуатуються 141 трамвай і 84 тролейбуси, а також 73 автобуси. У за 2017 року 
КП «ОМЕТ» перевезено в середньому на 7% менше пасажирів, ніж за аналогічний 
період 2016 року. 

Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність 
У 2017р. експорт товарів становив 1814,4 млн.дол. США, імпорт – 1465,9 

млн.дол.1 Порівняно з 2016р. експорт збільшився на 19,3% (на 239,9 млн.дол.), 
імпорт збільшився – на 17,6%1 (218,9 млн.дол.1). Позитивне сальдо становило 
348,5 млн.дол.1 (у 2016р. також позитивне сальдо 273,5 млн.дол. 1). 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,24 (у 2016р. – 1,22). 
Зовнішньоторговельні операції проводилися із партнерами із 170 країн світу. 

 
Рис. 6 – Темпи зростання (зниження) експорту товарів 

       (у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 
Побудовано за даними [2,3,4,5,7] 

 
Рис. 7 – Темпи зростання (зниження) імпорту товарів  

(у % до відповідного періоду попереднього року,   наростаючим підсумком) 
Побудовано за даними [2,3,4,5,7] 

З рисунків (Рис 6 та 7) видно, що стартові позиції 2018 року домінують над 
аналогічними позиціями індикаторів минулих періодів. Аналогічна ситуація 
спостерігається на ринку експорту послуг. 
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 Щодо капітальних інвестицій в Одеській області, то за 2017р. 
підприємствами та організаціями Одеської області за рахунок усіх джерел 
фінансування освоєно 20022,7 млн.грн капітальних інвестицій, що на 28,8% більше 
від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період. Рис. 8 визначає відсотки 
до минулого року, тобто у IV кварталі 2017 року індекс капітальних інвестицій став 
більший ніж у 2016 році за аналогічний період на 28.8%, а у 2016 був вищі ніж у 
2015 році на 63,4%. 

 
Рис. 8 – Індекс капітальних інвестицій 

(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 
Побудовано за даними [2,3,4,5,7] 

У результатами 2017 року область за обсягами капітальних інвестицій посіла 
5 місце серед регіонів країни. Частка регіону у загальному обсязі залучених 
інвестицій – 4,3%.  

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні-грудні 
2017р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких здійснено 
61,0% усіх капіталовкладень. Капітальні інвестиції в розрізі джерел фінансування 
надані у табл. 1.1. 
 
Таблиця 1.1 – Капітальні інвестиції в розрізі джерел фінансування Освоєно 
(використано) капітальних інвестицій (Побудовано за даними [4,5]) 
 І півріччя 2017 року І півріччя 2016 року 

млн.грн. 
у % до 

загального 
обсягу 

млн.грн. 
у % до 

загального 
обсягу 

Усього, в тому числі за рахунок:  6689,1 100,0 4543,6 100,0 
− коштів державного бюджету  80,7 1,2 9,2 0,2 
− коштів місцевих бюджетів  787,3 11,8 248,1 5,5 
− власних коштів підприємств  4825,3 72,1 3330,8 73,3 
− кредитів банків та інших позик  367,4 5,5 367,8 8,1 
− кошти іноземних інвесторів  - - 6,3 0,1 
− коштів населення на будівництво 614,3 9,2 560,1 12,3 
− інших джерел фінансування  - - 21,2 0,5 

 
Найбільші обсяги капітальних інвестицій освоєно в галузях:  
− транспорт, складське господарство, поштова, кур’єрська діяльність – 
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− сільське, лісове та рибне господарство – 1022,4 млн.грн. (15,3%);  
− будівництво –870,7 млн.грн. (13,0%);  
− промисловість – 853,1 млн.грн. (12,8%);  
− державне управління й оборона; обов’язкове соц. страхування – 756,3 

млн.грн. (11,3%);  
− оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 542,4 

млн.грн. (8,1%);  
− операції з нерухомим майном – 437,1 млн.грн. (6,5%).  
Прямі іноземні та капітальні інвестиції м. Одеса мають зростаючий характер 

(Рис 9.). Інвестиційно привабливими були підприємства таких видів економічної 
діяльності, як: 

− промисловості – 25,5% від загального обсягу прямих інвестицій 
(акціонерного капіталу); 

− транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності 
– 22,0%; 

− операції з нерухомим майном – 20,9%; 
− професійної, наукової і технічної діяльності – 9,2%; 
− оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і 

мотоциклів – 6,1%; 
− будівництва – 4,4%; 
− діяльності в сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 

4,2%. 

 

Рис. 9 – Прямі іноземні інвестиції м. Одеси за період 2015-2017 рік 
(у % до відповідного періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 

Побудовано за даними [2,3,4,5,7] 

Стосовно внутрішньої та зовнішньої торгівлі, то в м. Одеса та області 
кількість супермаркетів найпоширеніших торгових мереж налічує:  

− «Таврія В» – 53 одиниці;  
− «Копійка» – 47 одиниць;  
− «АТБ Маркет» – 9 одиниць;  
− «Два шага» – 8 одиниць;  
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− «Метро Кеш Енд Кері Україна» – 2 одиниці.  
Зовнішня торгівля товарами характеризується такими показниками: 
− 47,6% – приріст експорту товарів відносно 2016 року; 
− 35,0% – приріст імпорту товарів відносно 2016 року; 
− 0,1 млн.дол.США – позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами. 
Зовнішня торгівля послугами представлена такими даними: 
− 4,5% – зниження експорту та 46,8% – приріст імпорту послуг відносно 

2016 року; 
− 198,0 млн.дол.США – позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами. 
Підтверджено кредитний рейтинг м. Одеси кредитними агентствами: 
− «IBI-Rating» – на рівні uaA з прогнозом «стабільний»; 
− «Кредит-Рейтинг» – на рівні uaAА- з прогнозом «стабільний». 
Підприємництво 
На початок 2018 року Україна покращила свою позицію в рейтингу легкості 

ведення бізнесу Doing Business з 2016 року на 5 позицій, піднявшись з 81 на 76 
місце зі 190 країн світу. Малий та середній бізнес відіграє важливу роль у 
соціально-економічному розвитку держави, є одним із головних факторів 
формування і розвитку конкурентоспроможності національної економіки, 
підтримки внутрішнього ринку. 

На 01.01.2018 рік в Україні було відкрито 71 043 компаній та 242 013 ФОП. 
Щотижня в Україні реєструється 1 366 компанії, а закривається 419. Найбільше 
компаній працює в Київській, Дніпропетровській та Одеській області. Найменш 
активні – Тернопільська, Сумська та Чернівецька область (Рис. 1.10). 

 
Рис. 1.10 – Рейтинг областей України за кількістю компаній (2017 рік)    

Побудовано за даними [8,9,10,11] 

Важливе значення в економіці Одеської області займає сектор малого та 
середнього підприємництва. Середні та малі підприємства складають 99,9% від 
загальної кількості підприємств області. 

За даними Головного управління державної фіскальної служби України в 
Одеській області на 01 січня 2018 року в місті Одесі знаходяться на обліку 130,2 
тис. суб'єктів господарювання усіх форм власності, у тому числі юридичних осіб – 
54,6 тис. одиниць (+5,9 % до 2016 року), фізичних осіб-підприємців – 75,6 тис. 
одиниць (-2,5% до 2016 року).  
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Зменшення кількості фізичних осіб-підприємців пов’язано з тим, 
що 01 січня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України», якими внесено зміни до Закону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». У 
зв’язку з цим фізичні особи-підприємці, що не отримували доходів, змушені були 
припинити державну реєстрацію, щоб у 2017 році не сплачувати єдиний соціальний 
внесок. 

Статистика початку 2018 року в Україні вказує на те, що підприємці ще не 
підкорились новому закону. Так за останні два місяці кількість ФОП по Україні 
знизилася на 8,5 тисяч: 36 тисяч було закрито, натомість відкрилося лише 27,5 
тисяч. Так на кінець 2017 року в Україні було зареєстровано 1 773 924 ФОП, і вже 
станом на кінець січня 2018 року активних приватних підприємців нараховується 
вже 1 763 445 (Рис. 1.11).  

 

  
Графік загальної кількості ФОП по Україні Щотижднева активність (відкриття/закриття) ФОП 

 
Припинення роботи ФОП за областями Україні у 2017 року 

Рис. 1.11 – Динаміка відкриття та закриття ФОП за грудень 2017 – січень 2018 
Побудовано за даними [8,11] 

 

Але не зважаючи на таки обставини, станом на кінець 2017 року від суб’єктів 
малого та середнього підприємництва в Одеській області у вигляді податків та 
обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів надійшло 6 402,6 млн.грн., що на 
29,2% більше у порівнянні з відповідним періодом 2016р, (у т.ч. до місцевого 
бюджету - 3 106,6 млн.грн, що складає 37,4% загальної суми надходжень місцевого 
бюджету). Це вказує на те, що закриті підприємства податків майже не платили. 

Ринок праці 
Протягом січня-вересня 2017 року в Одеській обласній службі зайнятості 

мали статус безробітного понад 30,9 тис.осіб, що на 8,7% менше ніж за аналогічний 
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період минулого року. Станом на 01.10.2017 у порівнянні з минулим роком їх 
кількість зменшилась на 10,4% та становила понад 8,2 тис. осіб, з яких кожна друга 
жінка, кожен третій - молодь віком до 35 років та особи, які мають додаткові 
гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні. Кількість сільських мешканців, які 
мали статус безробітного станом на 1 жовтня 2017 року, становила майже 3,7 
тис.осіб. 

Кількість заявлених роботодавцями вакансій протягом січня - вересня 2017 
року становила 28,1 тис. одиниць. Рівень укомплектування вакансій склав 68,0%. 
Це сприяло працевлаштуванню понад 20,0 тис.осіб, в т.ч. понад 13,9 тис. 
безробітних. Рівень працевлаштування склав 45,1%. Протягом звітного періоду за 
сприянням служби зайнятості було працевлаштовано майже 4,0 тис. молодих осіб. 

У січні-вересні 2017 року шляхом виплати одноразової допомоги по 
безробіттю створено 46 робочих місць. Підприємницька діяльність була 
започаткована у 10-ти сферах економічної діяльності. Кожний другий започаткував 
власну справу в сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних 
засобів і мотоциклів. 

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат єдиного внеску 
працевлаштовано понад 0,3 тис.осіб, з них 144 особи відносяться до недостатньо 
конкурентоспроможних на ринку праці. 

За сприянням СЗ зайнятості у січні-вересні 2017 року працевлаштовано 
понад 4,1 тис.осіб квотної категорії, з них майже 0,3 тис. інвалідів. 

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам комунальних 
підприємств відсутня.  

Агропромисловий комплекс 
Наприкінці 2017 року обсяг виробництва продукції сільського господарства 

в порівнянні з результатами 2016 року в усіх категоріях господарств збільшився на 
1,4% (15 місце по Україні), у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 
на 2,9%, в господарствах населення зменшився на 0,8%.  

 
Таблиця 1.2 – Індекси сільськогосподарської продукції по Одеській області (у % до 
відповідного періоду попереднього року) (Побудовано за даними [2,3,4,5]) 

 Січень-березень 
2018 

Довідково: 
Січень-березень 2018 Січень-березень 2017 

Господарства усіх категорій 94,9 95,0 92,0 
у тому числі 
сільськогосподарські підприємства 94,7 97,0 93,7 
господарства населення 94,9 94,5 91,6 

 
Обсяг виробництва продукції рослинництва порівняно з 2016р. збільшився 

на 2,8%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 3,2%, 
господарствах населення – на 2,1%. 

За 2017 рік обсяги виробництва продукції тваринництва в порівнянні з 
відповідним періодом минулого року в усіх категоріях господарств зменшились на 
6,8%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах - на 4,6%, в 
господарствах населення – на 7,2%. 
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Загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій 
сільськогосподарських тварин у живій масі) зменшились на 1,4%, молока – на 5,7%, 
яєць – на 6,3%. 

Соціальне забезпечення  
Чисельність наявного населення Одеської області, за оцінкою, на 1 березня 

2018р. становила 2382762 особи. 
Упродовж січня–лютого 2018р. чисельність населення зменшилась на 313 

осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного 
скорочення  населення – 1719  осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст – 
1406 осіб. Зменшення чисельності наявного населення до початку року становило 
3909 осіб або 0,16%. 

На 01.04.2018 на обліку в області перебуває 29535 сім’ї (40785 осіб) (що 13% 
менш ніж на 01.10.2017 рік) з числа осіб, які переміщені з тимчасово окупованої 
території та районів проведення антитерористичної операції (Додаток А). За 
призначенням щомісячної адресної грошової допомоги на покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 
24134 сім'ям на загальну суму 95,570 тис.грн. Заборгованості не має. 

Відповідно до обласної цільової програми соціальної підтримки населення на 
2016-2017 роки «Захист і Турбота», затвердженою рішенням обласної ради від 21 
грудня 2015 року №35-VIІ, в обласному бюджеті 2017 року передбачені кошти на 
надання соціальних послуг у вигляді додаткових соціальних гарантій. За 9 місяців 
2017 року надано: 

− цільову адресну допомогу 660 мешканцям області, які опинилися у 
скрутних життєвих обставинах, на загальну суму 7239,57 тис.грн., 
середній розмір такої допомоги становив 10968,94 грн.; 

− матеріальну допомогу на оздоровлення 200 особам, які постраждали 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, на загальну суму 573,0 тис.грн. 

Протягом 9 місяців 2017 року 1270 інвалідам війни Одеської області, 
інвалідам 1 групи загального захворювання, з числа воїнів-інтернаціоналістів, у 
січні-вересні щомісячно виплачувалася стипендія у сумі 500 грн. в місяць на 
загальну суму 4186,5 тис.грн. 

Також передбачено 4944,0 тис.грн. на надання адресної допомоги сім’ям 
загиблих (померлих) військових, які брали участь в бойових діях у республіці 
Афганістан та інших країнах, за 9 місяців інформаційна діяльність. 

 
Висновок за розділом 
 
Завдяки спільним зусиллям влади та різних недержавних структур майже всі 

головні показники соціально-економічної ситуації в Одесі та регіоні займають 
лідируючи позиції серед інших регіонів України. 

Ретроспективний аналіз показників виявив тенденцію на збільшення, або 
прискорення їх розвитку, що робить загальну оцінку соціально-економічної 
ситуації в регіоні досить високою, а сам регіон привабливим як для інвестицій, так 
для започаткування підприємницької діяльності.  
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  Р О З Д І Л  2 . 
СИТУАЦІЯ ІЗ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯМ ТА БЕЗРОБІТТЯМ ПО 
ГАЛУЗЯХ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та 

організацій Одеській області у 2017р. становила 425,0 тис. осіб, що на 1,0% менше, 
ніж у 2016р. У грудні 2017р. середньооблікова кількість штатних працівників 
становила 423,4 тис. осіб, що на 1,1% менше, ніж у листопаді 2017р. 

Збільшення середньооблікової кількості штатних працівників у 2017р. 
порівняно з 2016р. зафіксовано в деяких видах економічної діяльності. Найбільший 
темп приросту цього показника був у наданні інших видів послуг (24,7%) та в 
операціях з нерухомим майном (9,3%). Значне зменшення рівня середньооблікової 
кількості штатних працівників було у діяльності у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування (20,6%). 

Найнижчий рівень безробіття на 01.03.2018 року спостерігався у Харківській 
(6,1%), Київській (6,5%),  Одеській (7,3%) областях та місті Києві (6,9%), а 
найвищий – у Кіровоградській (12,2%), Волинській (12,5%), Донецькій (14,6%) та 
Луганській (16,6%) областях. 

За даними Одеського обласного центру зайнятості [12], кількість вакансій, 
заявлених роботодавцями, у грудні 2017р. порівняно з листопадом зменшилася на 
11,9% і на кінець місяця становила 2956 одиниць. На кінець грудня 2017р. 
найбільша кількість вакансій спостерігалась серед працівників, професії яких 
передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, 
біологічних, агрономічних, медичних, гуманітарних наук (19,3% від загальної 
кількості заявлених вакансій), а найменша – серед кваліфікованих робітників 
сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства (1,0%) 
(Додаток Б та В). 

Структура зареєстрованих безробітних станом на 1 квітня 2018 року. За 
статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 6,5 
тис. осіб (або 49%), жінки – 6,9 тис. осіб (або 51%). За віковими групами: 28,3% 
зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років; 29,3% - у віці від 35 до 45 років; 
42,4% - у віці понад 45 років (Рис. 1.12). 
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За віковими групами За освітою 

Рис. 2.1 – Розподіл зареєстрованих безробітних, станом на 1 квітня 2018 року 
Побудовано за даними [12,13] 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по 
Одеській області збільшилось з 3 осіб на кінець листопада 2017р. до 4 осіб на 
квітень та 5 осіб на грудень 2017р. У 2018 році ця динаміка ще трохи змінилась 
(Рис. 1.13). 

 
Рис. 2.2 – Кількість претендентів на 1 вакансію у порівнянні на 01.04.2017 та 

01.04.2018 року 
Побудовано за даними [12,13] 

Із загальної кількості вакансій майже кожна п’ята була в промисловості, 
кожна сьома – в державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному 
страхуванні, кожна восьма – у транспорті, складському господарстві, поштовій та 
кур’єрській діяльності, кожна дев’ята – в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті 
автотранспортних засобів і мотоциклів. 

По області навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче 
місце (вакантну посаду) коливалося від 1 особи у містах Одесі, Чорноморську, 
Южному і Лиманському районі до 195 осіб у Любашівському районі. 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника 
підприємств, установ та організацій у 2017р. становила 6542 грн і зросла порівняно 
з відповідним періодом минулого року на 36,1%. Нарахування за одну 
відпрацьовану годину становили 46,22 грн, що на 36,7% більше, ніж у відповідному 
періоді 2016р. 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у грудні 2017р. 
становила 8297 грн, що в 2,6 раза більше мінімальної заробітної плати (3200 грн) і 
на 26,9% більше, ніж у грудні 2016р. Нарахування за одну відпрацьовану годину 
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дорівнювали 57,31 грн, що на 35,9% більше, ніж у грудні 2016р. і на 29,4% більше, 
ніж у листопаді 2017р. (Табл. 2.1, Рис 2.1). 

Зростання рівня заробітної плати у грудні 2017р. порівняно з листопадом 
2017р. зафіксовано в усіх видах економічної діяльності, крім сільського 
господарства, лісового господарства та рибного господарства (зменшення на 1,5%). 

Високий рівень заробітної плати у грудні 2017р. спостерігався у державному 
управлінні й обороні; обов`язковому соціальному страхуванні, фінансовій та 
страховій діяльності, виробництві автотранспортних засобів, причепів і 
напівпричепів, інших транспортних засобів, виробництві електричного 
устатковання, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 
транспорті, складському господарстві, поштовій та кур'єрській діяльності, 
виробництві комп`ютерів, електронної та оптичної продукції, професійній, 
науковій та технічній діяльності, де заробітна плата працівників в 1,2–1,6 раза 
перевищила середній показник по економіці області. 

 
Таблиця 2.1 – Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата у 2017 році 
(Побудовано за даними [5,12,13]) 

 Номінальна 
заробітна плата, грн 

Індекс заробітної плати, у % до попереднього місяця 
номінальної реальної 

Січень 5666 86,7 85,5 
Лютий 5698 100,6 99,5 
Березень 6157 108,1 105,8 
Квітень 6062 98,4 97,9 
Травень 6322 104,3 102,6 
Червень 7007 110,8 108,9 
Липень 6691 95,5 94,7 
Серпень 6445 96,3 96,6 
Вересень 6624 102,8 101,0 
Жовтень 6681 100,9 99,9 
Листопад 6837 102,3 101,4 
Грудень 8297 121,3 119,9 

 

 
Рис. 2.1 – Індекси номінальної та реальної заробітної плати 2017 року 

(у % до відповідного місяця попереднього року)  
Побудовано за даними [12,13] 
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Зростання рівня заробітної плати у 2017р. порівняно з 2016р. відбулося в усіх 
видах економічної діяльності. Зокрема, значне зростання відбулось в операціях з 
нерухомим майном (на 70,2%), сільському господарстві, лісовому господарстві та 
рибному господарстві (на 58,7%), державному управлінні й обороні; обов`язковому 
соціальному страхуванні (на 55,5%), в освіті (на 54,0%), в мистецтві, спорті, 
розвагах та відпочинку (на 48,0%), охороні здоров`я та наданні соціальної 
допомоги (на 46,7%), у діяльності у сфері адміністративного та допоміжного 
обслуговування (на 40,7%), у добувній промисловості і розробленні кар`єрів (на 
40,3%), тимчасовому розміщенні й організації харчування (на 40,3%), будівництві 
(на 38,5%), фінансовій та страховій діяльності (на 38,4%) та водопостачанні; 
каналізації, поводженнях з відходами (на 34,2%) (Додаток Г). Також має місце 
гендерне співвідношення заробітної плати, де більше заробляють чоловіки 
(Додаток Д) 

Водночас, абсолютний розмір заробітної плати працівників добувної 
промисловості і розроблення кар`єрів, сільського господарства, лісового 
господарства та рибного господарства, тимчасового розміщування й організації 
харчування, надання інших видів послуг, водопостачання; каналізація, поводження 
з відходами, установ охорони здоров`я та надання соціальної допомоги, оптової та 
роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, будівництві, 
не перевищував 79,0% від середнього рівня по області. 

Індекс реальної заробітної плати у грудні 2017р. порівняно з листопадом 
2017р. становив 119,9%, з груднем 2016р. – 110,4%, у 2017р. порівняно з 2016р. – 
116,6%. 
 

 
 
 
 
 
 
Висновок за розділом 
 
Статистика та дані від державної служби зайнятості населення показує, що 

рівень безробіття зменшується, висуваючи одеську область на четверте місце серед 
інших регіонів країни, рівень заробітної плати росте з кожним звітним періодом. 
Майже в усіх галузях заробітна плата у чоловіків більше, ніж у жінок. 

Ситуація із працевлаштуванням теж покращується, адже кількість відкритих 
вакансій скорочується, разом із кількістю безробітних, які стоять на обліку у 
центрах зайнятості. По галузях – не вистачає більше всього співробітників на у 
сільському та лісовому господарстві, технічних службовців, керівників та 
менеджерів. 

Слід відмітити позитивну тенденцію ВПО, щодо зайнятості, адже кількість 
осіб, що потребують працевлаштування скорочується з кожним звітним періодом. 
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  Р О З Д І Л  3 . 
ОСТАННЯ ДИНАМІКА В ЕКОНОМІЦІ РЕГІОНУ 
 

Ефективність проведення структурних перетворень в економіці країни та 
регіону відображена в динаміці розвитку економіки регіону, та залежить від якості 
та повноти інформації про демографічну, галузеву, інвестиційну, зайнятості та 
сферу внутрішньої торгівлі. Це забезпечує можливість своєчасного прийняття 
правильних управлінських рішень.  

На сучасному етапі розвитку інвестиційних відносин держава перебуває у 
складному становищі. На фоні мало чисельних ефективно функціонуючих 
інвестиційних проектів, більшість іноземних інвесторів з недовірою відносяться до 
проектів в регіонах України.  

Аналіз демографічної ситуації Одеської області за 2012-2017 роки свідчить 
про існування негативних тенденцій, зокрема, скорочення чисельності наявного 
населення (Рис. 3.1).  

 
Рис. 3.1 – Динаміка чисельності населення 2013-2017 рр. 

(тис. осіб, на кінець року)  
Побудовано за даними [2] 

 
У 2012 році чисельність наявного населення становила 2395,2 тис. осіб. З 

2013 по 2014 роки вона зростає, у 2015-2016 роках спостерігається тенденція до 
скорочення. Згідно з інформацією Головного управління статистики в Одеській 
області на початок грудня 2017 року чисельність наявного населення становила 
2382,6 тис. осіб. (Рис 3.2).  
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Рис. 3.2 – Динаміка чисельності наявного населення Одеської області у 2012-2017 

рр. (відхилення до попереднього року)  
Побудовано за даними [2] 

 

У січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем 2017р. індекс 
промислової продукції становив 100,5%, у т.ч. у добувній промисловості та 
розробленні кар’єрів – 45,8%, переробній – 100,2%, постачанні електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря – 102,7%. Індекс промислової продукції у березні 
2018р. порівняно з лютим 2018р. становив 110,2 (Рис. 3.3). 

 

 
Рис. 3.3 – Галузева динаміка за 2013-2017 рр. (у % до попереднього року)  

Побудовано за даними [2,7] 
 
Обсяг прямих інвестицій з регіону в економіку країн світу станом на 

31.12.2017 становив 20159,4 тис. дол. США.  
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій в 

економіку Одеської області за 2017 рік становив 1363,2 млн. дол. США., показник 
трохи підріс у порівнянні з попереднім роком. 
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З країн ЄС внесено 825,1 млн.дол. США (65% загального обсягу) та з інших 
країн світу – 477,3 млн.дол. США (35%). Прямі іноземні інвестиції у розрахунку на 
1 особу населення становлять 572,4 дол. США. (Рис 3.4). 

 
Рис. 3.4 – Динаміка прямих інвести

ції Одеського регіону за 2013-2017 рр. 
(на кінець року; млн. дол. США)  

Побудовано за даними [2,7] 
За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з 

питань економічної активності кількість зайнятого населення віком 15–70 років у  
2017р. становила 986,6 тис. осіб, а кількість безробітних – 77,2 тис. осіб.  

Рівень безробіття серед економічно активного населення віком 15–70 років 
збільшився з 6,8% у 2016р. до 7,3% у 2017р. (Рис. 4.5). 

 
 

 
Рис. 3.5 – Динаміка показників ринку праці Одеського регіону за 2013-2017 рр. 

(у %, на кінець року)  
Побудовано за даними [2,7] 

 
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної 

діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2017р., у порівнянні з 2016р., збільшився на 
6,5% і становив 47001,6 млн. грн. (Рис. 3.6.). 
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Рис. 3.6 – Динаміка обсягу роздрібного товарообороту підприємств  

за 2013-2017 рр., (млн.грн.) 
Побудовано за даними [2,7] 

 
Продовольчих товарів через торгову мережу реалізовано на 18213,4 млн.грн 

(38,8% всього роздрібного товарообороту торгової мережі), що у порівняних цінах 
більше на 7,1%, ніж у 2016р. Непродовольчих товарів через торгову мережу 
реалізовано на 28788,2 млн.грн (61,2%), що у порівняних цінах на 6,0% більше, ніж 
у 2016р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Висновок за розділом 
 
Проведений динамічний аналіз розвитку економіки Одеського регіону 

виявив погіршення демографічної ситуації в області, коливання галузевої 
динаміки, зменшення прямих інвестицій в економіку регіону та збільшення 
інвестицій з регіону до країн світу, тенденцію зростання безробіття та позитивне 
зростання обсягу роздрібного товарообороту – а це вказує на високу 
підприємницьку діяльність населення. 
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  Р О З Д І Л  4 . 
ОСНОВНІ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 
 

Одеська область – високорозвинутий індустріальний регіон держави, 
промисловість якої грає значну роль в структурі народногосподарського комплексу 
України.  

Основними промисловими галузями Одеської області є машинобудування та 
металообробка, паливна промисловість, хімічна та нафтохімічна промисловість, 
медична промисловість, легка промисловість, харчова промисловість. На території 
області розміщені унікальні промислові підприємства, що мають загальнодержавне 
значення: Одеський припортовий завод, який виробляє мінеральні добрива, ВАТ 
«Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» — єдине у країні 
підприємство, що випускає алмазно-розточні, координатно-розточні, радіально-
свердлильні і хонінгувальні верстати — єдине на півдні України підприємство — 
виробник литва чорних і кольорових металів для машинобудування, Одеський 
завод «Центроліт», ВАТ ОЗПВ «Мікрон» — провідне підприємство 
верстатобудівної галузі, яке виробляє металорізальні верстати з числовим 
програмним управлінням, багатоцільові свердлильно-фрезерно-розточні. 
Південний державний науково-виробничий центр «Прогрес» — підприємство з 
переробки брухту та відходів, які містять дорогоцінні метали. 

У 2017 році до 2016 року обсяг промислового виробництва зріс на 11,8% 
(2016 рік – 109,2%, 2015 рік - 96,1%). (ІІ місце по Україні). 2017 рік – темп росту 
111,8% - протягом 2 півріччя - 1 місце, за результатами року – 2 місце серед регіонів 
країни.  

Це забезпечено, в першу чергу, за рахунок того, що бізнес відчув стабільність 
та почав активно інвестувати в розвиток. Так, забезпечено зростання обсягів 
виробництва:  

− харчової промисловості на 20,4%, у т.ч. - обсягів виробництва 
нерафінованої та рафінованої соняшникової олії, маргарину та харчових 
жирів +36,7% (ТОВ «Дельта Вілмар СНД», ТОВ «Українська 
Чорноморська Індустрія»);  
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− борошна пшеничного +15,6%, (ДП «Куліндорівський комбінат 
хлібопродуктів»);  

− рибних, ракоподібних консервів +15,2% (ТОВ «Аквафрост») молока, 
масла вершкового, свіжого неферментованого сиру +6,4% (ТОВ 
«Гормолзавод»); 

− гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої продукції – на 15,1%, 
у т.ч. виробництво цементу (ТОВ «Цемент», ТОВ «Паритет»); 

− металургійного виробництва - готові металеві вироби - на 12,7% – у т.ч. 
шляхом введення дільниці виробництва канатів з чорних металів, фібри, 
цвяхів заводу «Стальканат»; 

− текстильного виробництва – на 7,2%, у т.ч. за рахунок зростання виробів 
ПП «Балтська швейна фабрика», ОВ «Тімдресс Дебетекс», ТОВ «Белста».  

− машинобудування – на 6,0%, у т.ч. телевізійних приймачів, лічильників 
електроенергії ТОВ «Телекомунікаційні технології», ТОВ «Телекарт-
Прилад», ТОВ «Телекомунікаційні технології» у 2,3 раза, з ремонту 
авіатехніки ДП «Одеський авіаційний завод». 

Щодо малого та середнього бізнесу, то найбільше їх суб’єктів малого та 
середнього підприємництва (з урахуванням фізичних осіб-підприємців) 
здійснюють діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі (45,9%), операцій з 
нерухомим майном (8,0%), інформації та телекомунікації (6,0%), професійної, 
наукової та технічної діяльності (5,9%), транспорту (5,8%), промисловості (5,4%), 
готельно-ресторанного господарства (4,1%), будівництва (3,3%).  

Цю статистику підтверджує B2B-портал "Бізнес-Гід" [14]. В основні галузі 
економіки Одеського регіону на 01.04.2018 попали Торгівля, Операції з 
нерухомістю та Сільське господарство (Рис 4.1). 

 

 
Галузеве розподілення в Одеському регіоні Регіональне розподілення по галузях 

Рис. 4.1 – Галузеве та регіональне розподілення економіки регіону  
Побудовано за даними [14] 

 
За січень-лютий 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. індекс промислової 

продукції становив 101,3%. Так у: 
− переробній промисловості індекс промислової продукції становив 

102,1%. 
− виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів у січні–

лютому 2018р. проти січня–лютого 2017р. обсяг випуску продукції 
зменшився на 3,0%, у тому числі у виробництві напоїв – на 22,8%, готових 
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кормів для тварин – на 16,1%, продуктів борошномельно-круп’яної 
промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 11,6%, хліба, 
хлібобулочних і борошняних виробів – на 7,1%, олії та тваринних жирів 
– на 3,4%, м’яса та м’ясних продуктів – на 1,7%. Однак, збільшилися 
обсяги випуску продукції у переробленні та консервуванні фруктів і 
овочів у 1,6 раза, у виробництві інших харчових продуктів – на 33,9%, 
молочних продуктів – на 26,2%, у переробленні та консервуванні риби, 
ракоподібних і молюсків – на 13,3%. 

− січні–лютому 2018р. вироблено 43 т свинини свіжої чи охолодженої - 
туші, напівтуші, 629 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м'яса, 
субпродуктів чи крові, 10485,9 тис.л сумішей соків фруктових та 
овочевих, 150,6 тис.т нерафінованої соняшникової олії та її фракцій, 979 
т молока та вершків незгущених без додання цукру чи інших 
підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, 357 
т масла вершкового жирністю не більше 85%, 109 т сиру свіжого 
неферментованого (уключаючи сирну сироватку та кисломолочний сир), 
109 т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого, 11,9 
тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 10,4 тис.т хліба та 
виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 92,4 тис.дал вина 
ігристого «Шампанське України». 

− текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів індекс промислової продукції становив 78,4%, у тому 
числі: у текстильному виробництві – 88,3%, у виробництві одягу – 84,7%, 
у виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 68,9%. За 
підсумками січня–лютого 2018р. вироблено 15,9 тис.шт брюк, бриджів 
чоловічих та хлоп’ячих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних 
або штучних, суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, пальт та 
плащів, жіночих та дівчачих. 

− виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної 
діяльності індекс виробництва становив 115,5%. 

− січні–лютому 2018р. проти січня–лютого 2017р. індекс промислової 
продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 
276,5%. На підприємствах із випуску гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції індекс виробництва становив 
119,6%. 

− металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування, випуск продукції збільшився на 114,6%. 

 
Висновок за розділом 
 
Результатами за розділом четвертим є виявлення основних галузей економіки 

регіону. Виявлено, що за напрямком діяльності лідируючи позиції займають 
Торгівля, Операції з нерухомістю та Сільське господарство. А за регіональним 
розподіленням – на першому місці м. Одеса, на другому Овідіопольський район, а 
на третьому м. Чорноморськ.  
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  Р О З Д І Л  5 

ЗАТРЕБУВАНІ ПРОФЕСІЇ В РЕГІОНІ 
 

Протягом І кварталу 2018 року роботодавці проінформували центри 
зайнятості про наявність майже 12,8 тис. вакансій, що на 4,6% менше, ніж у І 
кварталі 2017 року. 

За видами економічної діяльності структура вакансій на 01.03.2018 була 
наступною: у державному управлінні й обороні (11,4%); у сільському, лісовому та 
рибному господарстві (26,9%); в транспорті (9%); на підприємствах та установах 
переробної промисловості (11,2%); в оптовій та роздрібній торгівлі (8,4%) (Рис. 
5.1). 

 

Рис. 5.1 – Структура вакансій одеського регіону на 01.03.2018 рік 
(у %, за видами економічної діяльності)  

Побудовано за даними [12,13] 
За професійними групами: найбільший попит роботодавців спостерігається 

на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування, на представників 
найпростіших професій, кваліфікованих робітників з інструментом та 
професіоналів. 
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В Одесі найбільш затребувані фахівці галузі Торгівля / Продажи. За 
статистикою сайтів з пошуку роботи [15,16,17], 01.04.2018 рік, кількість вакансій у 
цій галузі становить 15.6% від загальної кількості пропозицій в Одесі (Рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2 – Популярні галузі за кількістю вакансій в Одесі на 01.04.2018 р. 

Побудовано за даними [15,16,17] 
 

Також за інтернет-рейтингом «Прибиральник» є найбільш затребуваною 
професією в Одесі [15]:  

1. Прибиральник; 
2. Агент з продажу нерухомості; 
3. Англійська перекладач; 
4. Ріелтор з нерухомості; 
5. Майстер ремонту; 
6. Водій таксі; 
7. Керівник відділу продажу; 
8. Менеджер магазину; 
9. Водій експедитор; 
10. Інтернет-менеджер. 

Рівень середньої заробітної плати у професії «Прибиральник» дорівнює 4500 
грн.  

У розрізі професій найбільший попит роботодавців спостерігається на 
кваліфікованих робітників – це водії, електромонтери, слюсарі, 
електрогазозварники, швачки, тощо (Рис. 5.3).  

 
Рис. 5.3 – Структура вакансій за професійними групами в Одеській області, 

станом на 01.04.2018 р., % 
Побудовано за даними [15,16,17] 
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Залишається високим попит на професіоналів та фахівців з досвідом роботи 
- бухгалтерів, спеціалістів державної служби, лікарів, вчителів, інженерів різних 
галузей, фармацевтів, ІТ- фахівців, менеджерів а також економістів.  

Також затребувані працівники сфери послуг (продавці, покоївки, кухарі, 
охоронники, офіціанти, бармени, молодші медичні сестри, тощо). 

 У сільськогосподарському секторі – трактористи, робітники з 
обслуговування сільськогосподарського виробництва, виноградарі та рибалки. 

Серед найпростіших професій найбільш затребувані підсобні робітники, 
вантажники, прибиральники, двірники, сторожі та контролери енергонагляду.  

Станом на 1 квітня 2018 року у базі даних служби зайнятості Одеської області 
налічувалося понад 5,1 тис. вакансій, що на 32% більше, ніж на 1 квітня 2017 року 
(Табл 5.1). Крім того, у базі даних служби зайнятості містилася інформація про 607 
пропозицій роботи, отриманих з інших джерел. 
 
Таблиця 5.1 – Професії, по яких існує дефіцит кадрів (Побудовано за даними [12]) 

Назва професії 

На кінець 2017 року Станом на 01.04.2018 року 
Загальна 
кількість 
вакансій, 

од. 

Загальна 
чисельність 
безробітних, 

осіб Д
еф

іц
ит

 
ка

др
ів

 

Вакансій 

Середній 
розмір 

заробітної 
плати, грн. 

Професіонали 
Спеціаліст державної служби 269 199 70 82 4 802 
Державний виконавець 121 5 116 46 3 824 
Вчитель навчального закладу 104 60 44 45 4 353 
Інспектор  62 3 59 55 5 291 
Інспектор 59 15 44 40 7 877 
Лікар-терапевт 23 1 22 10 4 310 

Фахівці 
Сестра медична 203 94 109 67 4 072 
Фахівець 111 77 34 59 5 907 

Технічні службовці 
Касир (в банку) 53 18 35 28 6 111 

Працівники сфери торгівлі та послуг 
Поліцейський (спеціалізація) 45 3 42 43 7 023 

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та 
рибальства 

Рибалка прибережного лову 225 113 112 60 3 723 
Кваліфіковані робітники з інструментом 

Швачка 245 65 180 205 4 079 
Електромонтер  91 20 71 57 5 728 
Слюсар-сантехнік 76 35 41 46 4 638 

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання 
Токар 59 29 30 28 5 348 
Водій трамвая 22 1 21 22 8 173 

Найпростіші професії 
Вантажник 128 86 42 66 5 681 
Двірник 109 76 33 41 3 716 
Прибиральник територій 83 52 31 38 3 868 
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В Табл. 5.1 зазначені тільки ті професії, які мають великий дефіцит кадрів. 
Середній  розмір заробітної плати у вакансіях становив 5,0 тис. грн. (на 

відповідну дату 2017 року – 3,7 тис.  грн.), у  62%  вакансій  розмір заробітної плати 
– вище мінімальної.  

Серед районів та міст області найбільшу заробітну плату пропонували 
роботодавці Овідіопольського та Біляївського району – в середньому 5,9 тис. 
гривень, міст Одеса та Южний – 5,7 та 5,6 тис. грн., Ширяївського району – 5,3 тис. 
гривень (Додаток Д).   

За професійними групами, середній розмір оплати праці у вакансіях для 
законодавців, вищих державних службовців, керівників становив 6,4 тис. грн., для 
технічних службовців та кваліфікованих робітників з інструментом – 5,2 тис. грн., 
для професіоналів – 5,1 тис. грн., для робітників з обслуговування та експлуатації 
устаткування і машин та для технічних службовців – 5,0 тис. грн., для фахівців – 
4,9 тис. грн., для працівників сфери торгівлі та послуг – 4,8 тис. грн., для 
представників найпростіших професій – 4,4 тис. грн., найнижчий розмір заробітної 
плати для кваліфікованих працівників сільського господарства – 3,9 тис. грн. 

Найвищий розмір оплати праці пропонується у вакансіях для головного 
режисера (по 24,3 тис. грн.), головного механіка (по 23,1 тис. грн.), 
концертмейстера з класу вокалу (по 21,9 тис. грн..), режисера-постановника (по 
20,6 тис. грн.), техніка-технолога (текстильна та легка промисловість) (по 20,0 тис. 
грн.), начальника їдальні (по 17,6 тис. грн..), артиста-вокаліста, концертмейстера з 
класу вокалу та артиста балету (17,4 тис. грн.), капітана (по 14,9 тис. грн..). 

Також, високий рівень заробітної плати пропонується рихтувальник кузовів 
(20,0 тис. грн.), машиністу пневматичної установки (14 тис. грн.) та електромеханік 
з ліфтів (11,1 тис. грн). 
 
 
 
 

 
Висновок за розділом 
 
Отже статистика 2017 року державної служби занятості вказує на наявність 

певних затребуваних професій в регіоні, а сайти з пошуку роботи трохи інші.    
Так сайти з пошуку роботи показують «затребуваність / заробітна плата» таки 

професії, як «Керівник відділу продажу», «Ріелтор з нерухомості», «Агент з 
продажу нерухомості», але якщо заробітну платню відкинути на другий план – 
найзатребуваніша професія буде – «Прибиральник». 

Дані отримані ж від служби зайнятості населення, свідчать, що найбільший 
попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників – це водії, 
електромонтери, слюсарі, електрогазозварники. Також високим є попит на 
професіоналів та фахівців з досвідом роботи.  

Незважаючи на розбіг між різними даними, всі вони об’єднані тим, що 
входять в загальний рейтинг затребуваних професій, на яких є постійний та стійкий 
попит.  
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  Р О З Д І Л  6 

ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 
 
В якості важелів, які формують перспективи соціально-економічного 

розвитку Одеського регіону можна виділити 2 основних нормативні документи: 
1. Стратегія економічного і соціального розвитку Одеської області на період 

до 2020 року, яка була розроблена з урахуванням Стратегії сталого розвитку 
«Україна-2020» та затверджена рішенням обласної ради  21.12.2015 [6]; 

Стратегія стала важливим інструментом налагодження партнерства між 
обласною державною адміністрацією, обласною радою, районними державними 
адміністраціями, міськими і районними радами, науковими інституціями, а також 
широким колом організацій громадянського суспільства для того, аби стратегічний 
документ став надбанням усіх зацікавлених сторін з метою забезпечення суспільної 
підтримки реалізації заходів та проектів Стратегії. 

Стратегія враховує специфіку регіонального планування, особливості 
соціально-економічного розвитку регіону та спрямована на вирішення його 
сучасних проблем. 

Отже, Стратегія формує рамки для соціально-економічного розвитку 
Одеської області до 2020 року, спрямовуючи зусилля на досягнення наступного 
стратегічного бачення та місії: 

− Одеська область 2020 – це міжнародний логістичний та туристично-
рекреаційний центр півдня України з конкурентоспроможною 
економікою, де налагоджений діалог між владою та суспільством для 
гармонійного розвитку особистості і  створення безпечних та якісних 
умов життя на принципах сталого розвитку 

− забезпечення інтеграційних зв’язків в сфері міжнародного та 
міжрегіонального співробітництва у напрямку покращення ділового та 
інвестиційного клімату шляхом застосування комунікаційних технологій. 

Згідно з її концепцією розроблено структуру стратегічних та операційних 
цілей Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 
року (Табл. 6.1). 
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Таблиця 6.1 – План заходів у 2018-2020 роках Стратегії економічного та 
соціального розвитку одеської області до 2020 року (Побудовано за даними [6,18]) 

№ Стратегічні цілі Операційні цілі 
Регіональний пріоритет:  Забезпечення конкурентоспроможної економіки 

1. 
Розбудова та модернізація 

транспортної 
інфраструктури 

− Створення сучасної мережі автомобільних доріг  
− Модернізація та подальша розбудова портового господарства 
− Орієнтація транспортної інфраструктури на обслуговування туристських 

потоків 
− Розвиток транзитного потенціалу 
− Створення умов для розвитку малого бізнесу в транспортній сфері 

2. Забезпечення енергетичної 
самодостатності області 

− Задоволення потреби регіону в енергетичних ресурсах 
− Підвищення рівня енергоефективності 

3. 
Якісний розвиток 

туристично-рекреаційної 
інфраструктури 

− Підвищення якості та конкурентоспроможності туристичного продукту 
− Раціональне використання рекреаційного та туристичного потенціалів  
− Розвиток регіональної інформаційної інфраструктури рекреаційних та 

туристичних послуг 
− Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу у туристичній 

сфері 

4. 
Розвиток 

високопродуктивного 
аграрного виробництва 

− Ефективне функціонування аграрної сфери 
− Розвиток ринкової інфраструктури в агропромисловому комплексі 
− Стабільне зростання виробництва продукції тваринництва 
− Створення умов розвитку малого та середнього бізнесу в аграрній сфері 

5. Розбудова сучасної 
індустрії 

− Відновлення виробничого потенціалу 
− Впровадження  інноваційно-інвестиційної моделі розвитку індустрії 
− Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу в індустрії 

Регіональний пріоритет: Розвиток людського потенціалу 

6. 
Формування 

конкурентоспроможного 
інтелектуального капіталу 

− Розвиток сучасної високоякісної освіти та науки 
− Кадрове та комунікаційне забезпечення 
− Формування активного бізнес-середовища 

7. 
Забезпечення умов для 

здорового та культурного 
розвитку населення 

− Підвищення якості та доступності медичних послуг 
− Розвиток культури та збереження об’єктів культурної спадщини 
− Розвиток фізичної культури та спорту 
− Реалізація державної молодіжної та сімейної політики 

Регіональний пріоритет: Забезпечення гідних умов життя та екологічної безпеки 

8. Забезпечення комфортних 
умов проживання 

− Реформування житлово-комунальної сфери 
− Підвищення якості обслуговування в комунальній сфері 

9. Створення безпечного 
життєвого простору 

− Підвищення стандартів життя 
− Забезпечення екологічно сприятливих умов життя 

Регіональний пріоритет: Підвищення якості управління регіональним розвитком 

10. Підвищення ефективності 
розвитку територій 

− Покращення планування у сфері територіального розвитку 
− Активізація транскордонного співробітництва 

11. Інституційне зміцнення 
регіону 

− Посилення інституційної спроможності територіальних громад 
− Формування дієвого публічно-приватного партнерства 

12. Забезпечення суспільно-
політичної злагоди  

− Покращення системи надання адміністративних послуг 
− Розвиток громадського суспільства 

 
2. Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Одеси на 

2018 рік, яку було розроблено наприкінці 2017 року Одеською міською радою та 
затверджено рішенням від 16 лютого 2018 року. Наведені в Програмі пріоритетні 
напрямки діяльності, завдання та основні заходи відображають розвиток міста 
Одеси відповідно до актуалізованої Стратегії економічного і соціального розвитку 
до 2022 року. Згідно затвердженого рішенням виконавчого комітету Одеської 
міської ради 28 грудня 2017 року плану дій з реалізації Стратегії економічного та 
соціального розвитку міста Одеси до 2022 року (актуалізована) на 2018 рік 
планується сконцентруватись на 13 пріоритетних напрямках (Табл. 6.2). 
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Таблиця 6.2 – 13 пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку                        
м. Одеси до кінця 2018 року (Побудовано за даними [18,19]) 

№ Пріоритетний 
напрямок: Стратегічна ціль 

1 
Конкурентосп

роможна 
Одеса 

− Сприяння розвитку підприємництва 
− Створення привабливого інвестиційного клімату, сприяння інвестиційній 

діяльності 

2 Інноваційна 
Одеса 

− Сприяння розвитку інноваційної діяльності 
− Створення умов для розвитку IT-індустрії 

3 Приваблива 
Одеса − Міжнародний діловий центр 

4 Розумна Одеса 
− Спрощення процедури отримання адміністративних послуг 
− Прозора та ефективна робота міської влади 
− Безпечне проживання мешканців міста (безпека на вулицях, захист майна) 

5 Туристична 
Одеса 

− Створення комфортного середовища для туристів у м. Одесі 
− Розвиток інформаційної інфраструктури щодо туристичних послуг 
− Просування та позиціонування міста як міжнародного туристичного центру, 

цікавого для відвідування протягом усього року 

6 Зручна Одеса − Модернізація транспортної інфраструктури 
− Транспортно-логістичний центр міжнародного рівня 

7 Прекрасна 
Одеса 

− Відродження історичного вигляду центру міста 
− Збереження культурної самобутності Одеси 
− Удосконалення просторової організації міста 

8 Комфортна 
Одеса 

− Забезпечення одеситів житлом, підвищення якості житлового фонду міста та 
комфорту проживання громадян 

− Модернізація житлового господарства та поліпшення якості комунальних послуг 
− Модернізація систем тепло-, водо-, газо-, енергозабезпечення 
− Благоустрій та захист узбережжя міста від небезпечних інженерно-геологічних 

процесів 

9 Енергоефектив
на Одеса − Підвищення рівня енергоефективності 

10 Чиста Одеса − Забезпечення екологічно сприятливих умов життя населення міста та збільшення 
зелених насаджень 

11 Освічена 
Одеса 

− Створення умов для повноцінного розвитку дітей та підлітків 
− Забезпечення прозорості та рівного доступу до якісної освіти 

12 Турботлива 
Одеса 

− Забезпечення умов повноцінного життя для всіх мешканців міста 
− Підвищення якості та доступності медичних послуг 
− Поліпшення здоров’я дітей 
− Популяризація здорового способу життя 
− Створення умов для соціальної адаптації людей похилого віку та з обмеженими 

можливостями 
13 Прозора Одеса − Реальна участь міської громади в управлінні та життєзабезпеченні міста 

 
 
Висновок за розділом 
 
Як видно з таблиць 6.1 та 6.2 перспективи соціально-економічного розвитку 

регіону дуже високі. Використання конкурентних переваг та можливостей області 
для ефективного їх використання та створення регіону, в якому гармонійного 
поєднуватимуться високотехнологічна промисловість, розвинена транспортно-
логістична інфраструктура та морегосподарський комплекс, екологічне сільське 
господарство, оздоровчий, історичний та діловий туризм, що дозволить досягнути 
високої якості життя та безпечного довкілля. 
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  В И С Н О В К И . 
Висновки 

 
В ході проведення соціально-економічного дослідження «Огляд соціально-

економічної ситуації в Одеському регіоні: тенденції та перспективи» були 
розв’язані всі поставлені завданням, а саме: 

1. Приведено загальну оцінку соціально-економічної ситуації в Одеському 
регіоні.  Завдяки спільним зусиллям влади та різних недержавних структур майже 
всі головні показники соціально-економічної ситуації в Одесі та регіоні займають 
лідируючи позиції серед інших регіонів України. Ретроспективний аналіз 
показників виявив тенденцію на збільшення, або прискорення їх розвитку, що 
робить загальну оцінку соціально-економічної ситуації в регіоні досить високою, а 
сам регіон привабливим як для інвестицій, так для започаткування 
підприємницької діяльності (Зведені дані наведено у Додатку Ж). 

2. Аргументована ситуація з працевлаштування та безробіття в галузевому 
розрізі. Статистика та дані від державної служби зайнятості населення показує, що 
рівень безробіття зменшується, висуваючи одеську область на четверте місце серед 
інших регіонів країни, рівень заробітної плати росте з кожним звітним періодом. 
Майже в усіх галузях заробітна плата у чоловіків більше, ніж у жінок. Ситуація із 
працевлаштуванням теж покращується, адже кількість відкритих вакансій 
скорочується, разом із кількістю безробітних, які стоять на обліку у центрах 
зайнятості. По галузях – не вистачає більше всього співробітників на у сільському 
та лісовому господарстві, технічних службовців, керівників та менеджерів. Слід 
відмітити позитивну тенденцію ВПО щодо зайнятості, адже кількість осіб, що 
потребують працевлаштування скорочується з кожним звітним періодом. 

3. Проведено динамічний аналіз розвитку економіки Одеського регіону, 
який виявив погіршення демографічної ситуації в області, коливання галузевої 
динаміки, зменшення прямих інвестицій в економіку регіону та збільшення 
інвестицій з регіону до країн світу, тенденцію зростання безробіття та позитивне 
зростання обсягу роздрібного товарообороту – а це вказує на високу 
підприємницьку діяльність населення. 
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4. Сформульовані основні галузі економіки Одеського регіону – за 
напрямком діяльності лідируючи позиції займають Торгівля, Операції з 
нерухомістю та Сільське господарство. А за регіональним розподіленням – на 
першому місці м. Одеса, на другому Овідіопольський район, а на третьому м. 
Чорноморськ. 

5. Виявлені актуальні галузі та найзатребувані професій у сфері зайнятості 
в Одеському регіоні. За статистикою 2017 року державної служби занятості вказує 
на наявність певних затребуваних професій в регіоні, а сайти з пошуку роботи 
трохи інші.   Так сайти з пошуку роботи показують «затребуваність / заробітна 
плата» таки професії, як «Керівник відділу продажу», «Ріелтор з нерухомості», 
«Агент з продажу нерухомості», але якщо заробітну платню відкинути на другий 
план – найзатребуваніша професія буде – «Прибиральник». Дані отримані ж від 
служби зайнятості населення, свідчать, що найбільший попит роботодавців 
спостерігається на кваліфікованих робітників – це водії, електромонтери, слюсарі, 
електрогазозварники. Також високим є попит на професіоналів та фахівців з 
досвідом роботи. Незважаючи на розбіг між різними даними, всі вони об’єднані 
тим, що входять в загальний рейтинг затребуваних професій, на яких є постійний 
та стійкий попит. 

6. Визначено, що тенденції та перспективи в соціально-економічному 
розвитку Одеського регіону дуже високі. Використання конкурентних переваг та 
можливостей області для ефективного їх використання та створення регіону, в 
якому гармонійного поєднуватимуться високотехнологічна промисловість, 
розвинена транспортно-логістична інфраструктура та морегосподарський 
комплекс, екологічне сільське господарство, оздоровчий, історичний та діловий 
туризм, що дозволить досягнути високої якості життя та безпечного довкілля. 

Загальний висновок з проведеного дослідження вказує на привабливість 
одеського регіону для інвесторів, майбутніх і існуючих підприємців, шукачів 
роботи та роботодавців, навіть не зважаючи на де-які тенденції к зниженню. Адже 
є всі умови для подальшого соціально-економічного зростання Одеського регіону. 
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  Д О Д А Т К И . 
Додатки 

Додаток А. 

Зареєстрованих ВПО в Одеській області на 01.04.2018 

№
 з/

п Назва району 
(міста, району у місті) 

Обліковано 

О
со

би
 

пр
ац

ез
-

да
тн

ог
о 

 
ві

ку
 Потребують 

працевлаштування 

Д
іт

и 

Ін
ва

-
лі

ди
 

П
ен

сі
о-

не
ри

 

осіб сімей працездатні 
особи  інші 

1 м. Одеса 30817 23483 15812 5771 6 7534 1257 7154 
2 м. Білгород-Дністровський 869 613 400 220 0 130 155 184 
3 м. Ізмаїл 312 205 144 30 17 64 11 93 
4 м. Подільськ 122 67 43 4 1 46 6 27 
5 м. Теплодар 78 64 20 5 0 17 5 21 
6 м.Чорноморськ 1788 1137 479 91 0 616 39 567 
7 м. Южне 697 435 318 0 0 141 41 197 
8 Ананьївський р-н 112 88 46 18 0 29 13 44 
9 Арцизський р-н 91 55 28 15 6 27 9 27 
10 Балтський р-н 233 131 73 50 23 76 12 72 
11 Березівський р-н 129 100 47 3 0 34 8 24 
12 Білгород-Дністровський р-н 274 165 122 34 0 77 24 51 
13 Біляївський р-н 1242 737 481 247 0 371 64 327 
14 Болградський р-н 120 67 35 2 24 36 11 38 
15 Великомихайлівський р-н 38 16 9 7 0 22 3 8 
16 Захарівський р-н 24 10 8 3 5 10 1 5 
17 Іванівський р-н 86 61 32 19 4 18 11 25 
18 Ізмаїльський р-н 60 41 23 15 0 15 1 19 
19 Кілійський р-н 115 57 38 6 0 39 8 28 
20 Кодимський р-н 85 41 25 13 0 34 2 24 
21 Лиманський р - н 1464 899 727 960 2 343 43 350 
22 Любашівський р-н 54 34 15 7 8 14 5 20 
23 Миколаївський р-н 28 21 7 5 0 4 4 13 
24 Овідіопольський р-н 1289 603 427 299 163 305 32 368 
25 Окнянський р-н 21 14 5 0 0 4 0 12 
26 Подільський р-н 60 41 12 9 0 10 7 31 
27 Ренійський р-н 56 28 15 6 0 22 2 17 
28 Роздільнянський р-н 205 133 61 0 61 47 18 79 
29 Савранський р-н 64 41 23 12 10 16 1 22 
30 Саратський р-н 71 33 28 21 0 29 3 11 
31 Тарутинський р-н 82 48 36 2 0 27 5 16 
32 Татарбунарський р-н 73 51 33 20 0 15 6 19 
33 Ширяївський р-н 26 16 4 3 0 6 2 14 

Всього по області: 40785 29535 19576 7897 330 10178 1809 9907 
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Додаток Б 

Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій за видами економічної діяльності  

 
Кількість 

зареєстрованих 
безробітних1, осіб 

Кількість вакансій, 
одиниць 

Навантаження на одну 
вакансію, 

осіб 
 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2017 

Усього 13395 14053 2956 2665 5 5 
Сільське господарство, 
лісове господарство та 
рибне господарство 

5948 5925 113 109 53 54 

Промисловість 1020 984 594 490 2 2 
у тому числі 

Добувна промисловість 
і розроблення кар’єрів 44 21 – – – – 

Переробна 
промисловість 689 708 403 349 2 2 

Будівництво 140 118 105 83 1 1 
Оптова та роздрібна 
торгівля; ремонт 
автотранспортних 
засобів і мотоциклів 

996 859 312 296 3 3 

Транспорт, складське 
господарство, поштова 
та кур’єрська діяльність 

591 579 360 249 2 2 

Тимчасове 
розміщування й 
організація харчування 

173 175 86 41 2 4 

Інформація та 
телекомунікації 171 176 35 47 5 4 

Фінансова та страхова 
діяльність 284 447 29 37 10 12 

Операції з нерухомим 
майном 70 79 63 47 1 2 

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 159 125 63 72 3 2 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного 
обслуговування 

300 204 123 111 2 2 

Державне управління й 
оборона; обов’язкове 
соціальне страхування 

1300 2003 438 442 3 5 

Освіта 217 201 281 278 1 1 
Охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги 

410 417 289 293 1 1 

Мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок 24 41 27 29 1 1 

Надання інших видів 
послуг 78 82 38 41 2 2 

Особи, які раніше не 
працювали 1514 1638 х х х х 
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Додаток В 

Середньооблікова кількість працівників за видами економічної діяльності на 01.01.2018 рік 

 Середньооблікова кількість штатних працівників 
Осіб на 01.01.2018 рік у % до 01.01.2017 року 

Усього  424987 99,0 
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство  22309 95,9 

у т.ч. сільське господарство  21346 96,0 
Промисловість  57729 103,0 
Будівництво  9719 100,4 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів  40819 99,8 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність  67459 98,3 

транспорт  18733 104,0 
складське господарство та допоміжна 
діяльність у сфері транспорту  44961 96,3 

поштова та кур'єрська діяльність  3765 95,1 
Тимчасове розміщування й організація 
харчування  4549 94,0 

Інформація та телекомунікації  6173 96,6 
Фінансова та страхова діяльність  8721 94,2 
Операції з нерухомим майном  7556 109,3 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність  8719 99,2 

Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування  12195 79,4 

Державне управління й оборона; 
обов'язкове соціальне страхування  25416 96,2 

Освіта  87582 100,8 
Охорона здоров'я та надання соціальної 
допомоги  53977 98,5 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок  9205 103,5 

у тому числі  
діяльність у сфері творчості, мистецтва 
та розваг  6364 101,7 

функціювання бібліотек, архівів, музеїв 
та інших закладів культури  1786 94,3 

Надання інших видів послуг  2859 124,7 
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Додаток Г 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах  

та районах у ІV кварталі 2017 року 
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Додаток Д 

Середньомісячна заробітна плата жінок та чоловіків за окремими видами економічної 
діяльності у ІV кварталі 2017 року 
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Додаток Ж 

Основні показники економічного і соціального розвитку м. Одеси за 2017 рік 

Показник Одиниця виміру 2017 рік 
Промисловість 

Обсяг реалізованої промислової продукції у 
діючих цінах  млн.грн 25 862,6 

Обсяг реалізованої промислової продукції на 
одну особу  грн 25 585,8 

Капітальне будівництво 
Прийнято в експлуатацію загальної площі житла  тис.м2 420,0 
Обсяг виконаних будівельних робіт  млн.грн 8 081,7 

Транспорт 
Вантажооборот  млн.ткм 62 576,1 
Перевезено (відправлено) вантажів  млн. тонн 35,6 
Пасажирооборот  млн.пас.км 10 941,4 
Перевезено (відправлено) пасажирів  млн.пас. 276,4 

Інвестиції та зовнішньоекономічна діяльність 
Капітальні інвестиції у фактичних цінах  млн.грн 11 597,3 
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій  
(акціонерний капітал та боргові інструменти) на 
31.12.2017  

млн.дол.США 1 568,0 

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний 
капітал) на 31.12.2017  млн.дол.США 530,9 

Експорт товарів та послуг  млн.дол.США 1 329,2 
Імпорт товарів та послуг  млн.дол.США 1 124,6 
Сальдо торговельного балансу  млн.дол.США +204,6 

Внутрішня торгівля 
Роздрібний товарообіг підприємств, які 
здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі  млн.грн 34 474,7 

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообігу 
підприємств  
(у % до відповідного періоду попереднього року)  

% 115,9 

Показники рівня життя населення 
Середньомісячна номінальна заробітна плата 
одного штатного працівника  грн 6 757 

Заборгованість з виплати заробітної плати на 
01.01.2018  млн.грн 45,8 

Населення 
Чисельність населення на 01.01.2018  тис. осіб 1 011,5 
Чисельність зареєстрованих безробітних  тис. осіб 1,9 

Підприємницька діяльність 
Кількість фізичних осіб-підприємців (на кінець 
року)  тис.од. 75,6 

Кількість юридичних осіб (на кінець року)  тис.од. 54,6 
Кількість малих підприємств (очікуване)  тис.од. 11,3 
Кількість середніх підприємств (очікуване)  тис.од. 0,41 
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 
малими та середніми підприємствами  млрд.грн 119,5 
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