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Для оцінки конкурентоздатності регіону на шляху створення агломерації слід провести 

аналіз позитивних характеристик та негативних рис регіону з точки зору його привабливості 
для інвестицій як з боку держави, так і з боку потенційних інвесторів. Окреслимо ділянку 

навколо Мелітополя радіусом 75–80 км та окреслимо позитивні ознаки цієї території, серед 
яких слід виділити [1]:  

– розвинену транспортно–логістичну структуру, високу якість дорожнього покриття в 
центрі, в південному та північному напрямках;  

– наявність залізничного транспорту та розгалуженої мережі залізничних шляхів;  
– наявність в регіоні брендів, наприклад «Мелітопольської черешні», розвиток якого 

дасть змогу залучити потенційних інвесторів світового рівня;  
– наявність в регіоні залишків висококваліфікованих фахівців, колишніх робітників 

чисельних заводів м. Мелітополь;  
– наявність в регіоні підприємств переробної промисловості (консервний, олійно– 

екстракційний, пивоварний, м´ясокомбінат, МЖК «Південний», хлібокомбінат);  
– наявність залишків промисловості (виробничі площі, технологічні лінії, 

інфраструктура);  
– постійний розвиток інфраструктури м. Мелітополь, створення або оновлення 

паркових зон, місць відпочинку в районах, створення цікавих архітектурних інсталяцій;  
– недалеке розташування від м. Мелітополь групи курортних осередків, розташованих 

в 55–75 км від міста на Азовському узбережжі (Кирилівка, Степанівка, Приморський Посад, 
Тубал) та рекреаційних зон, розташованих на Молочному лимані);  

–   умови для розвитку альтернативної енергетики (сонячної, вітрової, біогазової);  
– наявність в регіоні ґрунтів, які є найбільш придатними для вирощування ряду 

культур, наприклад черешні та винограду;  
– наявність в регіоні людей, які володіють підприємницькою ініціативою та 

необхідними знаннями для створення власних підприємств.  
Разом з цим слід окреслити і недоліки, або недостатньо розвинені напрямки розвитку в 

означеному регіоні, серед яких слід виділити низький рівень статків, погану логістично– 

транспортну структуру та дороги низької якості в східному та західному напрямку від м. 

Мелітополь; скорочення набору до ЗВО та кількості випускників, які володіють необхідним 

набором професійних компетенцій, відсутність нормативно-правової бази в питаннях 

реалізації децентралізації, що гальмує розвиток території; нерозвиненість транспортно-

логістичного зв’язку частини з курортів. Додавання зусиль більш міцного міста–центру для 

взаємовигідної співпраці між поселеннями та містом–центром дозволить вирішити значну 

частину перерахованих проблем. 
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