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КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

Червень 2009 року



Конфіденційно

Вступ

Загальний огляд

 Розробка Стратегії економічного розвитку Львова була ініційована Фондом “Ефективне управління” і 
здійснена компанією Monitor Group у співпраці з Львівською міською радою, представниками обласних 
органів влади, бізнесу, науково-освітніх кіл і громадянського суспільства в період з жовтня 2008 року по 
травень 2009 року

 Оцінка економіки міста показала, що місто має хорошу базу активів для підвищення конкурентоспроможності 
своєї економіки, але водночас існують певні бар'єри, які стоять на шляху подальшого зростання і розвитку

– Цілий ряд активів, серед яких – культурна спадщина під захистом ЮНЕСКО, високий потенціал людських 
ресурсів, низька оплата праці, західна ментальність і перспективи Євро-2012, забезпечують хороші 
можливості для економічного зростання Львова

– Порівняльний аналіз Львова з іншими схожими містами ЦСЄ показує, що поки що Львів відстає від них з 
точки зору загального добробуту, але створює привабливе середовище для інвестицій

Два потенційні кластери – Туризм і Бізнес-послуги – були відібрані серед великої кількості інших кластерів як 
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 Два потенційні кластери – Туризм і Бізнес-послуги – були відібрані серед великої кількості інших кластерів як 
пріоритетні на основі їхнього потенціалу підвищити конкурентоспроможність економіки міста і забезпечити 
йому сталі прибутки

 На основі існуючих активів і кластерів Львів може забезпечити стале економічне зростання шляхом формування 
сучасної економіки, відкритої для зовнішнього досвіду та капіталу і представленої добре збалансованим 
спектром компаній. Для цього місто повинно зосередитися на:

– спрямуванні розвитку галузевих кластерів, таких як Туризм і Бізнес-послуги

– реалізації значного потенціалу своїх освітніх і дослідних установ 

– залученні зовнішнього досвіду та капіталу через Агентство з питань сприяння інвестиціям

– забезпеченні прозорої системи управління, сприятливої для бізнесу

– забезпеченні допоміжної інфраструктури, необхідної для розвитку кластерів та економіки загалом

 Для забезпечення реалізації стратегії потрібно закріпити на інституційному рівні структуру реалізації на базі 
Міської ради, місцевої бізнес-спільноти та інших зацікавлених сторін

– Для забезпечення успіху важливо створити дієву структуру, залучити до неї відповідних людей, зокрема 
представників бізнесу, зосередитися на ключових ініціативах і постійно оцінювати прогрес реалізації



Конфіденційно

 Теперішній економічний спад і фінансова криза приховують і певним чином 

пришвидшують важливі зміни в економіці України та її областях: 

– Перехід від командної економіки

– Інтеграція в європейську та світову економіку

– Реструктуризація промисловості країни

 Політична нестабільність і відсутність на центральному рівні ініціатив для 

Вступ

Мотивація для розробки стратегії
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 Політична нестабільність і відсутність на центральному рівні ініціатив для 
підвищення конкурентоспроможності економіки країни спонукають області та міста 
брати лідерство в свої руки

 Ті міста та області, які правильно спозиціонують себе зараз, щоб бути 

конкурентоспроможними в майбутньому, швидше вийдуть з кризи і успішно

розвиватимуться протягом тривалого часу

Зараз найкращий час для розробки та реалізації довготермінової стратегії 

підвищення конкурентоспроможності



Конфіденційно

Вступ

Представлення проекту

На основі детальної оцінки реалій міста ми сформулювали економічне бачення і розробили 
стратегію економічного розвитку міста. Зараз ми працюємо над затвердженням цієї стратегії на 
сесії Львівської міської ради, щоб почати процес реалізації:

Етап I (7 місяців)Етап I (7 місяців)Етап I (7 місяців)Етап I (7 місяців) ЕтапЕтап IIIIЕтапЕтап IIII

Формулювання 
економічного бачення 

і розробка стратегії

Формулювання 
економічного бачення 

і розробка стратегії

Аналіз і пріоритизація 
кластерів

Аналіз і пріоритизація 
кластерів

Оцінка економіки містаОцінка економіки міста РеалізаціяРеалізація
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Джерела: Глобальна база даних кластерів компанії Monitor, аналіз Monitor

жовтень–грудень грудень–січень лютий–квітень наступні 5–6 місяців

Визначення “швидких” рішень – Передача провідного міжнародного досвіду – Розвиток здібностей і навичок команди
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 Порівняльний аналіз 
економічних та інноваційних 
показників

 Формулювання довгостро-
кового бачення для Львова

 Визначення і пріоритизація 
ключових бар'єрів на шляху 
до підвищення конкуренто-
спроможності міста

 Визначення 
конкурентних кластерів

 Визначення бар'єрів на 
шляху до розвитку 
кластерів

 Пріоритизація 
кластерів для 
детального аналізу

 Порівняльний аналіз двох 
кластерів і їхніх показників

 Визначення ключових бар'єрів 
на шляху до підвищення 
конкурентоспроможності 
кластерів  

 Визначення 4-6 пріоритетних 
ініціатив для підвищення 
конкурентоспроможності

 Визначення оптимального 
організаційного механізму 
для сприяння реалізації

 Формування робочих груп і 
проведення робочих 
зустрічей

 Розробка робочих планів і 
визначення показників для 
кожної ініціативи



Конфіденційно

Львів має ряд ключових активівЛьвів має ряд ключових активів . . .. . .

 Під захистом ЮНЕСКО, 366 історичних пам'яток, 
понад 750 років історії

 Конкурентна оплата праці: зарплати становлять 
~30-40% зарплат у Києві, Вроцлаві чи Будапешті

 Високий потенціал людських ресурсів: 38
вищих навчальних закладів (~130 000 студентів)

. . .. . . однак існують і певні бар'єри однак існують і певні бар'єри 

Оцінка економіки міста

Активи та бар'єри для розвитку міста Львова

 До 80% тіньової економіки в деяких галузях, 
непрозора податкова система

 Складне бізнес-середовище обмежує розвиток і 
запровадження інновацій в компаніях

 Низький рівень інновацій, спричинений
недалекоглядністю представників влади та 

Оцінка економіки Львова показує, що місто може використати ряд активів для підвищення 
своєї конкурентоспроможності; водночас, потрібно усунути існуючі бар'єри на цьому шляху:

Phase IPhase I Phase II

Economic Vision
& Strategy

Development

Cluster Mapping
& Prioritization

Economic
Assessment

Implementation
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вищих навчальних закладів (~130 000 студентів)

 Сильна західна ментальність і 
підприємницький дух, які сприяють розвитку 
малого і середнього бізнесу

 Жителі віддані та емоційно прив'язані до свого 
міста, пишаються ним

 Зацікавлення з боку євр. інвесторів, яким 
належать акції у ~800 компаній Львова

 Євро-2012 створює можливості для покращення 
інфраструктури та якості надання послуг у місті

недалекоглядністю представників влади та 
бізнесу

 Відтік інтелекту позбавляє місто великої кількості 
досвідчених спеціалістів і випускників

 Незадовільний стан громадського транспорту, 
житлової інфраструктури, систем
енергозабезпечення, водопостачання і 
водовідведення

 Корупція, обмеження довготермінового 
планування, нестача свободи в прийнятті 
рішень і політична нестабільність не сприяють 
веденню бізнесу

Джерела: Інтерв'ю з експертами, аналіз Monitor



Конфіденційно

Оцінка економіки міста

Порівняльний аналіз Львова з іншими містами ЦСЄ

Порівняльний аналіз Львова з іншими схожими містами ЦСЄ показує, що поки що Львів відстає від 
них з точки зору загального добробуту, але створює привабливе середовище для інвестицій: 

ВВП на душу населення у Львові значно 
нижчий, ніж в інших схожих містах …

46,9Прага 

40,4Будапешт 

29,1Рига

24,6Краків 

24,2
Вільнюський 

повіт

18,8Київ 

1958Прага 

1611Будапешт 

1595Краків 

1320
Вільнюський

повіт

1291Рига 

1038Київ 

…що призводить до значно менших 
середніх зарплат.

Phase IPhase I Phase II

Economic Vision
& Strategy

Development

Cluster Mapping
& Prioritization

Economic
Assessment

Implementation
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9,1Львів 598Львів 

Однак Львів має велику кількість студентів ВНЗ
для формування відкритої сучасної економіки …

‘000 дол. США. , ПКС1, 2006 р. $, ПКС1, 2007 р.

м2 на 100 жителів, 2008 р.‘000 студентів, 2007 р.
1 Враховуючи Паритет купівельної спроможності; 2 Кількість студентів у Брно не включає студентів медичних і гуманітарних спеціальностей
Джерела: Державні управління статистики України, Польщі, Латвії, Литви, Угорщини та Чехії, Міжнародний валютний фонд, Міністерство економіки України, Colliers,
King Sturge, Cushman & Wakefield, аналіз Monitor

56

63

80

91

100

128

170Краків 

Львів

Бухарест 

Будапешт

Прана

Братислава

Брно2

7

39

67

77

89

178

194Прага 

Варшава 

Таллінн 

Будапешт 

Софія 

Бухарест 

Львів

…і розмаїття інвестиційних можливостей, наприклад, 
розвиток сучасної офісної інфраструктури.



Конфіденційно

У найближчому майбутньому місту потрібно покращити якість надання основних 
громадських послуг. До ключових сфер інвестування належать ремонт і будівництво 
доріг, водопостачання/ водовідведення і збереження культурної спадщини:

Оцінка економіки міста

Інвестиції в основні громадські послуги
Phase IPhase I Phase II

Economic Vision
& Strategy

Development

Cluster Mapping
& Prioritization

Economic
Assessment

Implementation

1,30225
28

44
133

152

238
1,000

1,200

1,400

Інвестиції, необхідні для сфери громадських послуг

Ремонт і 
будівництво 

доріг

Ремонт і 
будівництво 

доріг

 До Євро-2012 потрібно збудувати 7 
нових доріг

 І відремонтувати 18 доріг

Загальний огляд ключових сфер інвестування
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Джерела: Експерти Львівської міської ради, аналіз Monitor

317

365

0

200

400

600

800

 Теперішня система обмежує 
водопостачання до 10-18 г/день

 70% системи подачі води вимагає 
ремонту

 Система водовідведення теж потребує 
модернізації/ реновації

 Більшість будівель в центрі міста 
потребують значної реставрації

 Близько п'яти великих будівель і 
пам'яток потрібно повністю 
реконструювати

Водопостачання/ 
водовідведення
Водопостачання/ 
водовідведення

Збереження 
культурної 
спадщини

Збереження 
культурної 
спадщини

Понад 70% від суми 
необхідних інвестицій 

піде на дороги, систему 
водопостачання/ 
водовідведення і 

архітектуру

Ремонт і 
будівництво 

доріг

Водопос-
тачання/ 

водовідве
-дення

Культурна 
спадщина

Громадський 
транспорт

Тепло-
забезпе-

чення

Житлово-
комунальні 

послуги

Енерго-
забезпе-

чення

Утилізація 
відходів

Всього

млн. 
дол. 
США



Конфіденційно

 Ефективний доступ до спеціалізованих ресурсів
 Простота координування дій різних компаній

Аналіз і пріоритизація кластерів

Роль кластерів в стратегії економічного розвитку міста

Підвищують Підвищують 
продуктивність/ продуктивність/ 

Щоб усунути всі існуючі бар'єри та наростити свою економічну базу, Львову потрібно 
зосередитися на розвитку привабливих галузевих кластерів: 

Кластери виходять за межі конкретної галузі. Ми визначаємо кластер як географічно близьку 
групу взаємопов'язаних компаній і суміжних установ у певній сфері, які мають спільні 

характеристики та взаємодоповнюють одна одну

Кластери сприяють підвищенню конкурентоспроможності економіки…

Phase IPhase I Phase II

Economic Vision
& Strategy

Development

Cluster
Mapping &

Prioritization

Economic
Assessment

Implementation
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Джерела: Професор Майкл Портер, Гарвардська бізнес-школа; аналіз Monitor

 Простота координування дій різних компаній
 Швидке поширення найкращого досвіду 

 Легкі для сприйняття інноваційні можливості
 Наявність численних постачальників та інституцій 

для сприяння науково-дослідній діяльності
 Простота експериментування

 Більш очевидні можливості для нових компаній
 Менші бар'єри входу в сфери бізнес-діяльності, 

пов'язані з кластерами

продуктивність/ продуктивність/ 
ефективністьефективність

Стимулюють та Стимулюють та 
уможливлюють уможливлюють 

інноваціїінновації

Сприяють Сприяють 
комерціалізації комерціалізації 



Конфіденційно

Аналіз і пріоритизація кластерів

Загальний огляд кластерів міста Львова

У процесі аналізу було визначено широкий спектр потенційних пріоритетних 
кластерів і детально вивчено їхній потенціал для подальшого розвитку в місті: 

8.0%

10.0%

12.0%

Виробництво взуття і виробів 
зі шкіри

Освітлювальне та електричне 
обладнання

Конкурентоспроможність відібраних кластерів Львова у порівнянні з Україною у 2003–2007рр.

Офіційна зайнятість

Зайнятість з урахуванням 
тіньової економіки

Напрямок нової тенденції

Phase IPhase I Phase II
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Джерела: Глобальна база даних кластерів компанії Monitor, аналіз Monitor

Частка 
зайнятості 

у  2007
році

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Поліграфія та видавнича справа

Освіта та наука

Бізнес послуги

Фінансові послугиПовітряне транспортування

Наземне/ водне транспортування і логістикаВажке машинобудування

Лісопромисловий 
комплекс

Виробництво 
одягу

Бакалійна продукція, 
що не псується

Готельний бізнес і туризм

Комунікаційне 
обладнання

Вимірювальні прилади

Охорона здоров’я

Біофармацевтика

Частка Львова у 
загальній зайнятості в 
Україні (3,1%)

Зміна частки у 2003–2007 рр.

2

0–1 300 1 301–3 500 3 501–6 000 6 001+



Конфіденційно

Кластер ТуризмуКластер Туризму Кластер БізнесКластер Бізнес--послугпослуг

Аналіз і пріоритизація кластерів

Пріоритизація кластерів Туризму і Бізнес-послуг

На основі певних критеріїв відбору ми визначили два ключові пріоритетні кластери, які можуть 
допомогти підвищити конкурентоспроможність економіки міста і забезпечити йому сталі прибутки 
вже в короткій перспективі:

Phase IPhase I Phase II

Economic Vision
& Strategy

Development

Cluster
Mapping &

Prioritization

Economic
Assessment

Implementation

Ключові причини відбору:

 Історична та архітектурна спадщина, визнана ЮНЕСКО

 Відповідає баченню міста та ментальності його жителів

 Використання потенціалу малого та середнього бізнесу і 
людських ресурсів

Ключові причини відбору:

 Наявність кваліфікованих випускників із західним 
способом мислення

 Здатність втримати робочу силу і залучити жителів, що 
повертаються з-за кордону
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Критерії відбору кластерівКритерії відбору кластерів

Джерела: Глобальна база даних кластерів компанії Monitor, інтерв'ю з експертами, аналіз Monitor

Використання 
наявних активів 

Львова

Використання 
наявних активів 

Львова

Синергія з 
іншими 

системами/ 
кластерами міста

Синергія з 
іншими 

системами/ 
кластерами міста

Економічний 
потенціал

Економічний 
потенціал

Участь у сталому 
соціальному 

розвитку

Участь у сталому 
соціальному 

розвитку

Підтримка з боку 
жителів міста

Підтримка з боку 
жителів міста

Використання 
потенціалу малого 

та середнього 
бізнесу

Використання 
потенціалу малого 

та середнього 
бізнесу

6611 22 44 5533

людських ресурсів

 Влиття капіталу в зв'язку з Євро-2012

Ключові цілі розвитку:

 Збільшити кількість в'їзних туристів від 0,4 млн. до 
понад 1 млн. протягом наступних 5-10 років

 Збільшити прибутковість туризму шляхом збільшення 
середніх витрат туристів і їхнього перебування у місті

повертаються з-за кордону

 Високий потенціал для створення матеріальних благ

 Близькість до Європи, мала різниця в часі

Ключові цілі розвитку:

 Збільшити кількість працівників у сфері бізнес-послуг 
від 3000-4000 до понад 10 000 протягом наступних 5-
10 років

 Залучати внутрішніх і зовнішніх інвесторів



Конфіденційно

Формулювання економічного бачення і розробка стратегії

Пропоновані невід'ємні складові бачення Львова

 Сформувати 
стабільну 
диверсифіковану 
економіку

 Створити 
здорове та 

 Сформувати 
стабільну 
диверсифіковану 
економіку

 Створити 
здорове та 

ЦІЛЬОВІ ДІЇКЛЮЧОВІ АКТИВИКЛЮЧОВІ АКТИВИ

На основі глибокого розуміння ключових активів і бар'єрів для розвитку ми можемо сформулювати 
бачення Львова, яке вимірюється конкретними цільовими кроками, які потрібно зробити місту:

НЕВІД’ЄМНІ СКЛАДОВІ 
БАЧЕННЯ1

Прикордонне 
розміщення

Прикордонне 
розміщення

Світова історична і 
культурна спадщина
Світова історична і 

культурна спадщина

Конкурентні витрати 
на оплату праці

Конкурентні витрати 
на оплату праці

Прив'язаність жителів 
до міста

Прив'язаність жителів 
до міста

Зацікавлення з боку 
євр. інвесторів

Зацікавлення з боку 
євр. інвесторів

Потенціал людських 
ресурсів

Потенціал людських 
ресурсів

Західна ментальність 
і підприємницький дух
Західна ментальність 
і підприємницький дух

Перспектива ЄВРО-Перспектива ЄВРО-

Економічне Економічне 
зростання через зростання через 

розвиток розвиток 
кластерівкластерів

Економічне Економічне 
зростання через зростання через 

розвиток розвиток 
кластерівкластерів

Розвиток Розвиток 
кваліфікованих кваліфікованих 

людських ресурсівлюдських ресурсів

Розвиток Розвиток 
кваліфікованих кваліфікованих 

людських ресурсівлюдських ресурсів
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здорове та 
безпечне 
середовище

 Втримати 
людський 
потенціал та 
інвестувати в 
жителів міста

 Налагодити 
систему та 
процеси 
управління 
містом

здорове та 
безпечне 
середовище

 Втримати 
людський 
потенціал та 
інвестувати в 
жителів міста

 Налагодити 
систему та 
процеси 
управління 
містом

КЛЮЧОВІ БАРКЛЮЧОВІ БАР’’ЄРИЄРИ

ресурсівресурсів 20122012

Тіньова економікаТіньова економіка

Відсутність великого 
капіталу

Відсутність великого 
капіталу

Нестача інноваційНестача інновацій

Відтік інтелектуВідтік інтелекту

Нестача якісних послуг 
для жителів міста

Нестача якісних послуг 
для жителів міста

Корупція і бюрократіяКорупція і бюрократія

Обмеження 
довготермінового 

планування

Обмеження 
довготермінового 

планування
Обтяжлива та 

неефективна податкова 
система

Обтяжлива та 
неефективна податкова 

система

Політична 
нестабільність

Політична 
нестабільність

Нестача свободи в 
прийнятті рішень на 

рівні міста

Нестача свободи в 
прийнятті рішень на 

рівні міста

людських ресурсівлюдських ресурсівлюдських ресурсівлюдських ресурсів

Агентство з питань Агентство з питань 
сприяння сприяння 

інвестиціямінвестиціям

Агентство з питань Агентство з питань 
сприяння сприяння 

інвестиціямінвестиціям

Прозора система Прозора система 
управлінняуправління

Прозора система Прозора система 
управлінняуправління

1 Бачення і цілі міста Львова змінюватимуться з розвитком міста і появою нових бар'єрів. Бачення потрібно постійно переглядати та доповнювати.

Допоміжна Допоміжна 
інфраструктураінфраструктура

Допоміжна Допоміжна 
інфраструктураінфраструктура



Конфіденційно

Формулювання економічного бачення і розробка стратегії

Бачення міста Львова

Через 10–15 років Львів сформує сучасну економіку, відкриту до зовнішнього 

досвіду та капіталу і представлену добре збалансованим спектром компаній. Це 

буде стабільна, диверсифікована економіка, яка використовує власні значні 

людські ресурси, сприяє їх втриманню у Львові та забезпечує місто необхідними 

коштами для інвестування в сферу послуг для створення здорового і безпечного 

середовища для своїх жителів.
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середовища для своїх жителів.

Для втілення цього бачення в життя Львів створить Агентство з питань 

сприяння інвестиціям, використовуватиме значний потенціал своїх освітніх і 

дослідних установ і забезпечить прозоре середовище управління, сприятливе 

для бізнесу. Місто також надаватиме економічний керунок і модернізує допоміжну 

інфраструктуру для розвитку своїх галузевих кластерів, зокрема Туризму і 

Бізнес-послуг.



Конфіденційно

Місто може безпосередньо сприяти втіленню цього бачення в життя шляхом розвитку двох 
пріоритетних кластерів і зосередження на чотирьох ключових складових своєї стратегії, а саме –
створенні прозорої системи управління, узгодженні освіти з бізнес-потребами, залученні зовнішнього 
капіталу/ досвіду та інвестуванні в допоміжну інфраструктуру:

Формулювання економічного бачення і розробка стратегії

Загальний огляд

Спільне економічне баченняСпільне економічне бачення

Кластер Туризму

Реалізувати потенціал Львова як одного з головних туристичних 
напрямків ЦСЄ шляхом згуртування учасників кластеру навколо 

Кластер Бізнес-послуг

Сприяти співпраці в межах кластеру та залучати знання і капітал, 
щоб розвинути і просунути Львів як провідний центр бізнес-послуг у 

Phase IPhase I Phase II
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Джерело: Аналіз Monitor

Освіта

Освіта, яка відповідає 
потребам бізнесу, 

забезпечує компанії 
висококваліфікованим

и людськими 
ресурсами для 

подальшого зростання 
і гарантує їхній 

розвиток і втримання у 
Львові

напрямків ЦСЄ шляхом згуртування учасників кластеру навколо 
єдиної стратегії розвитку туризму та покращення туристичного 

досвіду та загальної інфраструктури для обслуговування цільових 
туристичних ринків і сегментів

щоб розвинути і просунути Львів як провідний центр бізнес-послуг у 
ЦСЄ, який використовує місцевий потенціал людських ресурсів для 

обслуговування українських і міжнародних клієнтів

Агентство з 
питань сприяння 

інвестиціям

Агентство з питань 
сприяння інвестиціям 

залучає до Львова 
капітал і досвід для 
сприяння розвитку 
пріоритетних сфер

Прозора система 
управління

Покращені процеси 
бізнес-регулювання і 

загальна культура 
прозорості управління 
дозволяють компаніям 

розвиватися у 
прозорому та 

сприятливому для 
ведення бізнесу 

середовищі

Допоміжна 
інфраструктура

Забезпечення/ 
модернізація 

інфраструктури міста, 
яка підтримує 

розвиток кластерів та 
економіки міста в 

цілому

Фінансування

Залучення і збір коштів, необхідних для інвестування в розвиток кластерів та основні економічні складові міста



Конфіденційно

Створити 
спільне бачення

Прийняти 
стратегічні 

рішення (вибір)

 Збільшити кількість в'їзних туристів від ~ 0,4 млн.1 (станом на сьогодні) до понад 1 млн. протягом 
наступних 5-10 років, на зразок інших схожих туристичних напрямків ЦСЄ

 Збільшити прибутковість туризму шляхом збільшення середніх витрат туристів і забезпечення їх 
довшого перебування у місті

 Львову варто спочатку зосередитися на 4 ключових туристичних ринках: українських внутрішніх 
туристах (які становлять основу в'їзних туристів), Польщі, Німеччині, Росії

 Для початку зосередитися на трьох ключових цільових сегментах, які повинні бути в центрі 
маркетингової кампанії на основних цільових ринках; здебільшого, це молоді туристи та туристи 
середнього віку, часто чутливі до цін

– Використати бізнес-туризм як додаткову можливість для збільшення прибутків від туризму

Певні ключові елементи стратегії туризму вже присутні в місті, але для подальшого цільового 
розвитку туризму потрібно забезпечити лідерство в кластері та узгодити діяльність його 
учасників:

Формулювання економічного бачення і розробка стратегії

Короткий виклад стратегії розвитку туризму у Львові
Phase IPhase I Phase II
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Забезпечити 
досвід

Активувати 
попит

Управляти 
показниками 
діяльності

– Використати бізнес-туризм як додаткову можливість для збільшення прибутків від туризму

 Використати активи та унікальні риси Львова для його диференціації від інших туристичних міст-
конкурентів ЦСЄ, таких як Київ, Одеса, Краків, Варшава та Прага

 Щоб збільшити туристичні потоки цільових сегментів, Львову потрібно розробити маркетингову кампанію,
яка би через ключові інформаційні канали та канали бронювання позиціонувала Львів як нову незайману 
“заховану перлину” для відпочинкових туристів, які прагнуть побачити давню європейську велич і відчути 
справжню Україну з усіма її таємницями та легендами

 Зосередитися на покращенні туристичного досвіду для ключових пріоритетних сегментів, що 
передбачає збереження культурної спадщини, забезпечення інформації для туристів, збільшення номерного 
фонду готелів економ класу, покращення рівня надання громадських і транспортних послуг, а також 
запровадження прямих рейсів до основних туристичних ринків

 Розпочати комплексну програму збору туристичних даних серед ключових учасників кластеру та 
проводити регулярні опитування в'їзних туристів

 Створити спеціалізовану структурну одиницю в ЛМР, яка займатиметься питаннями стратегії туризму
(постачатиме дані для гравців кластеру та координуватиме їхню діяльність)

1 туристи, які залишаються на ніч
Джерело: Аналіз Monitor



Конфіденційно

Формулювання економічного бачення і розробка стратегії

Потенціал кластеру Туризму у Львові

Основне завдання Львова – зосередити свої ресурси на найбільшому ринку-постачальнику туристів і 
орієнтуватися на найбільш привабливі туристичні сегменти для сприяння збільшенню обсягів і 
вартості в'їзного туризму: 

Інші

Росія

Німеччина

Польща

Україна

30

60

90

120

150

180
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1 CAGR (Compound Annual Growth Rate) – річне зростання у %; Джерела: Опитування в'їзних туристів Львова, лютий 2009р., аналіз Monitor

Хто вониХто вони Чого вони прагнутьЧого вони прагнуть Сприйняття ЛьвоваСприйняття Львова

 Студенти віком < 26 років з України, Польщі та 
Росії

 Подорожували по країні, а також в деякі країни 
Західної Європи, також мають досвід пляжного 
відпочинку

 Динамічний відпочинок, що включає 
декілька місць та  активний огляд 
пам'яток історії і культури, відвідування 
музеїв, кафе та придбання сувенірів

 Близький напрямок 
з хорошим 
транспортним 
сполученням

 Туристи віком 18-45 років з високим рівнем 
доходів з Польщі

 Подорожі по країні, Зах./Сх. Європі, близькі з 
метою пляжного відпочинку

 Нові місця з оглядом пам'яток історії та 
культури та розвагами (обіди, вистави, 
купівля сувенірів)

 Дешевий напрямок

 Подружжя/ сім’ї віком 26-45 років

 Подорожували по країні

 Дешевий відпочинок з активним 
оглядом пам'яток історії/ культури, 
відвідуванням музеїв, релігійних 
об'єктів, кафе та купівлею сувенірів

 Досить дешевий 
напрямок без візи, 
гарні пам'ятки 
культури

1. Молоді активні 
туристи, чутливі до 

цін

2. Дорослі туристи з 
вищим рівнем 

доходів

3.3. Українські Українські 
дорослі туристи, дорослі туристи, 

чутливі до цінчутливі до цін
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20032002
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Визначені пріоритетні 
цільові сегменти



Конфіденційно

Створити 
спільне бачення

Прийняти 
стратегічні 

рішення (вибір)

 Сприяти зростанню кластеру, збільшивши кількість працівників у сфері бізнес-послуг від ~
3000-4000 (станом на сьогодні) до понад 10 000 протягом наступних 5-10 років

 Розвинути і просунути Львів як провідний центр бізнес-послуг у ЦСЄ, який використовує і втримує 
місцевий потенціал людських ресурсів, а також залучає до міста зовнішній капітал і досвід

 Забезпечити ключові умови для успішного розвитку існуючих компаній, приваблювати українські 
компанії для створення сталого внутрішнього попиту та залучати міжнародні компанії для 
підвищення конкурентоспроможності та обміну досвідом

 Орієнтуватися на перспективні сфери послуг у розвитку існуючих і потенційних українських та 
іноземних компаній, серед яких розробка та підтримка прикладних програм, кол центри, аутсорсинг 

Формулювання економічного бачення і розробка стратегії

Короткий виклад стратегії розвитку бізнес-послуг у Львові

У Львові кластер Бізнес-послуг вже почав формуватися, здебільшого навколо розробки програмного 
забезпечення і кол центрів, але для його подальшого розвитку важливо покращити умови для 

бізнес-діяльності та залучити зовнішній досвід і капітал:
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рішення (вибір)

Створити 
конкурентне 
середовище

Управляти 
показниками 
діяльності

іноземних компаній, серед яких розробка та підтримка прикладних програм, кол центри, аутсорсинг 
аналітичних процесів, мережі CDMA, локалізація програмного забезпечення, вбудовані системи та IT
консалтинг

 Використовувати глибокі знання Львова у сфері IT та електроніки, значну робочу силу, доступну за 
конкурентну оплату праці, та вигідне розташування по відношенню до західноєвр. ринків

 Покращити співпрацю між бізнесом і навчальними закладами, сприяти розвитку стабільної і сучасної 
бізнес-інфраструктури, налагодити прозору систему управління і надавати стимули для залучення 
інвестицій

 Створити Агентство з питань сприяння інвестиціям для залучення зовнішнього досвіду та капіталу

 Серед потенційних іноземних інвесторів – мультинаціональні постачальники послуг і представники 
спеціалізованих галузей, тоді як серед внутрішніх – компанії, які спеціалізуються на фінансах, 
телекомунікаціях і IT, яких можна привабити можливістю зменшення затрат завдяки аутсорсингу 

 Постійно проводити порівняльний аналіз конкурентоспроможності міста у сфері аутсорсингу 
бізнес-послуг по відношенню до інших міст-конкурентів ЦСЄ 

 Проводити моніторинг інвестицій, які надходять у кластер, і пристосовувати стратегію залучення 
інвестицій і забезпечення необхідних для цього умов до потреб кластеру

Джерела: Munk et al., аналіз Monitor



Конфіденційно

Формулювання економічного бачення і розробка стратегії

Ключові сфери послуг для потенційного розвитку
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Висока 

На основі інтерв'ю з експертами, оцінки ключових активів та аналізу ринку ми 
визначили десять потенційних цільових сфер для розвитку кластеру Бізнес-послуг:

Привабливість і конкурентоспроможність 
ключових сфер послуг

 Кол центри 

 ПЗ1 для
CDMA

 Вбудовані 
системи

 Локалізація 
ПЗ1

 Повний цикл 
розробки ПЗ1

Повний цикл 
розробки ПЗ1

 Глибокі знання/ досвід

 Існуючі вимогливі клієнти

Загальний огляд пропозиції Львова в 
ключових сферах послуг

Кол центри для ЦСЄ
 Випускники з відповідними навиками

 Існуючі кептивні та незалежні кол центри

Програмування 
вбудованих систем

 Наявні спеціалісти

 Випускники з відповідними навиками

ПЗ1 для CDMA
 Значний досвід/ знання

Унікальне позиціонування України
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Низька Висока 
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Привабливість
(розмір, зростання ринку, маржа…)

Низька 

1ПЗ – програмне забезпечення; 2KPO/ LPO – аутсорсинг аналітичних і юридичних процесів; Джерела: Інтерв'ю з експертами, аналіз Monitor

Найпривабливіша сфера

 Кол центри 
для ЦСЄ

 Бухоблік

 KPO / LPO2 Послуги з 
оплати праці

 Фінанси і 
бухгалтерія

 Поставки
 Збереження 

даних

 Мережеві 
послуги

 Хостинг 
прикладних 
програм

 Організація ведення 
записів

 Фінансові 
операції

 IT консалтинг

ПЗ для CDMA
 Унікальне позиціонування України

Локалізація ПЗ1 для 
ЦСЄ і СНД

 Мовні навики

 Велика кількість невеликих IT компаній

IT консалтинг
 Наявність досвідчених IT спеціалістів

 Можливість поєднання з повним циклом 
розробки ПЗ

KPO / LPO2  Випускники з відповідними навиками

 Близькість до європейських клієнтів

Послуги з оплати 
праці

 Випускники з відповідними навиками

 Близькість до європейських клієнтів

Фінанси і бухгалтерія
 Наявні кваліфіковані спеціалісти

 Випускники з відповідними навиками

Фінансові операції
 Активи місцевого кластеру фінансових 

послуг

 Спеціалізована освіта



Конфіденційно

Важливість для 
розвитку 

кластеру та 
економіки міста 

в цілому

 Надавати випускникам відповідні технічні та міжособистісні навики, а також покращувати 
навики існуючої робочої сили, щоб вони відповідали бізнес-потребам

 Нарощувати унікальні знання/ досвід і розвивати інноваційні технології

 Підтримувати створення нових підприємств шляхом навчання підприємницьким навикам і надання 
для цього приміщень в бізнес-інкубаторах і технопарках

 Забезпечити нейтральну площадку для сприяння активної участі різних зацікавлених сторін
через конференції, семінари, виступи та інші форуми

Львів займає одну з провідних позицій у ЦСЄ з точки зору кількості кваліфікованої робочої сили. 
Однак щоб реалізувати свій потенціал повною мірою, місту потрібно усунути ряд бар'єрів:

 Навчальні програми не відповідають бізнес-потребам, оскільки студентам не вистачає практичних 
бізнес-навиків, таких як вирішення проблем, комунікаційних навиків, навиків роботи в команді та 

Формулювання економічного бачення і розробка стратегії

Освіта
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Ключові бар'єри 

Ключові 
рекомендації

бізнес-навиків, таких як вирішення проблем, комунікаційних навиків, навиків роботи в команді та 
знання іноземних мов

 Викладацький персонал мало мотивований через нестачу стимулів і відсутність доступу до 
практичної бізнес-діяльності

 Недостатня кількість міжнародних програм навчання і стажування, які би включали програми 
обміну, здобуття подвійних ступенів і робочі візити до іноземних навчальних закладів

 Низький рівень лідерства та інноваційного управління через нестачу професійний менеджерів

 Узгодити навчальні програми з теперішніми бізнес-потребами для забезпечення робочої сили з 
відповідними практичними бізнес-навиками 

 Скоординувати дослідницькі програми з ключовими представниками бізнесу та забезпечити 
необхідне фінансування для розвитку знань, технологій і методологій у ключових пріоритетних сферах

 Надавати підтримку підприємцям через проведення тренінгів і такі механізми, як бізнес-парки

 Створювати можливості для співпраці в рамках кластерів через спільні семінари і конференції

 Підготувати стимули для викладацького персоналу шляхом збільшення можливостей 
фінансування і доступу до практичної бізнес-діяльності

Джерело: Аналіз Monitor



Конфіденційно

Важливість для 
розвитку 

кластеру та 
економіки міста 

в цілому

 Зовнішній досвід і капітал є основними каталізаторами розвитку відкритої сучасної економіки

 Використання зовнішнього капіталу та досвіду – це найефективніший спосіб швидкого розвитку 
пріоритетних кластерів

 Залучення капіталу до Львова важливе для вирішення проблеми відсутності великого капіталу

Потрібно створити Агентство з питань сприяння інвестиціям для залучення до Львова 
зовнішнього досвіду та капіталу, що пришвидшить розвиток кластерів та економіки міста в 
цілому: 

Ключові бар'єри

 Відсутність координованої стратегії залучення інвестицій призводить до менших притоків 
капіталу до міста в порівнянні з іншими схожими містами ЦСЄ

 Відсутність ефективної структури, процесів і коштів для залучення інвесторів, надання 

Формулювання економічного бачення і розробка стратегії

Агентство з питань сприяння інвестиціям
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Ключові бар'єри

Ключові 
рекомендації

Відсутність ефективної структури, процесів і коштів для залучення інвесторів, надання 
інвестиційної підтримки та просування Львова як привабливої території для інвестування

 Недостатня кількість фінансових і нефінансових стимулів,  а також відсутність належного 
законодавства в сфері іноземних інвестицій гальмують процес залучення інвесторів до міста

 Закріпити процес залучення інвестицій на інституційному рівні шляхом узгодження стратегії 
сприяння інвестиціям за участі стратегічних партнерів і ключових зацікавлених сторін

– Зробити Агентство незалежним від політичних змін для забезпечення сталої і 
довготермінової стратегії залучення інвестицій

– Узгоджувати всі питання, пов'язані з залученням інвестицій, з центральною та обласною 
владою для забезпечення ефективності

 Налагодити ефективні внутрішні процеси та структуру

 Визначити та зосереджуватися на пріоритетних сферах для інвестування

 Підготувати фінансові та нефінансові інвестиційні стимули шляхом розробки сприятливого 
для здійснення інвестицій законодавства та створення ефективних механізмів розподілу

Джерело: Аналіз Monitor



Конфіденційно

Важливість для 
розвитку 

кластеру та 
економіки міста 

в цілому

 Прозора система управління і сприятливе для бізнесу середовище лежать в основі сучасної 
динамічної економіки, роблячи її відкритою для зовнішнього досвіду/ капіталу та ефективної 
конкуренції

 Прогнозованість і підзвітність політики уряду створюють сприятливе середовище для 
довгострокових інвестицій та економічного зростання

Покращене бізнес-регулювання, більша підзвітність у системі управління і загальна 
культура прозорості – важливі для формування сучасної динамічної економіки: 

 Оцінка частки тіньової економіки в місті – 30%

– Впливає на обмежене надходження коштів до ЛМР

– Перешкоджає нарощуванню капіталу, необхідного компаніям для здійснення інвестицій та 
інновацій

Формулювання економічного бачення і розробка стратегії

Прозора система управління
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Ключові бар'єри

Ключові 
рекомендації

інновацій

 Корупція (Львів замає середні позиції в Україні) залишається ключовим бар'єром для залучення 
іноземних компаній до Львова

 Обтяжлива та неефективна податкова система не сприяє залученню інвестицій і перешкоджає 
розвитку великого бізнесу, що, в свою чергу, погіршує конкурентоспроможність міста

 Керівники компаній як у сфері туризму, так і в сфері бізнес-послуг назвали непрозору систему 
управління однією з основних проблем

 Покращити ефективність управління через збільшення підзвітності та усунення повторення функцій 
та адміністративних бар'єрів

 Підвищити рівень усвідомлення існуючих бар'єрів серед громадськості шляхом висвітлення 
негативних наслідків тіньової економіки та проведення якомога більшої кількості зустрічей, відкритих 
для широкого загалу

– Співпрацювати з міжнародними структурами для здійснення тиску з метою зменшення корупції

 Налагодити ефективну систему моніторингу через регулярне проведення порівняльного аналізу 
показників корупції і бізнес-регулювання у Львові по відношенню до інших інвестиційних територій

– Сформувати лідерство в кластерах та економіці в цілому за допомогою Програми Світового Банку

Джерело: Аналіз Monitor



Конфіденційно

Важливість для 
розвитку 

кластеру та 
економіки міста 

в цілому

 Наявність сучасної інфраструктури відіграє дуже важливу роль у підвищенні конкурентоспроможності 
кластерів і залученні зовнішнього досвіду/ капіталу

– Добре збережені історичні місця, якісні дороги та стабільне водопостачання, тепло - та 
енергозабезпечення сприятимуть розвитку туризму, щоб місто було на рівні з іншими туристичними 
містами-конкурентами

– Достатня кількість сучасних офісних приміщень, стабільні та конкурентні комунальні та телеком. послуги 
необхідні для того, щоб переконати іноземних інвесторів створювати свої компанії у Львові

 Загальна інфраструктура для забезпечення високої якості життя також важлива для приваблення і 
втримання людських ресурсів у місті

Одне з основних завдань ЛМР – забезпечити/ модернізувати інфраструктуру міста, 
яка підтримує розвиток кластерів та економіки міста в цілому:

Для покращення громадських послуг міста необхідно в середньому 1,3 млрд. доларів США. Основні 

Формулювання економічного бачення і розробка стратегії

Допоміжна інфраструктура
Phase IPhase I Phase II

Economic
Vision &
Strategy

Development

Cluster Mapping
& Prioritization

Economic
Assessment

Implementation
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Ключові бар'єри

Ключові 
рекомендації

 Для покращення громадських послуг міста необхідно в середньому 1,3 млрд. доларів США. Основні 
сфери, які потребують інвестицій (70%): будівництво доріг (~ $365 млн.), водопостачання (~ $317 млн.)
та інвестиції в культурну спадщину (~$238 млн.)

– Погана якість існуючих доріг (потрібно відремонтувати 18 доріг до Євро-2012); потрібно також 
збудувати 7 нових доріг до Євро-2012

– Водопостачання обмежується до 10-18 годин на добу; 70% системи водопостачання потребують 
ремонту 

– Більшість історичних будівель в центральній частині міста потребують значних реставраційних 
робіт

 Розглянути можливість використання активів міста для фінансування необхідної інфраструктурної 
модернізації; наприклад, визначені комунальні компанії можна продати навіть за теперішньої економічної 
ситуації завдяки їхній стабільній структурі доходів

 Продовжувати співпрацювати з ЄБРР і визначити інші міжнародні структури для залучення позикових 
коштів

 Вивчити українське законодавство та найкращу практику в країнах ЦСЄ для використання публічно-
приватного партнерства для модернізації інфраструктури

Джерело: Аналіз Monitor



Конфіденційно

Формулювання економічного бачення і розробка стратегії

Економіка Львова: Сьогодні :: В майбутньому

За допомогою цих ініціатив з розвитку кластерів і забезпечення відповідної економічної 
платформи економіка Львова зможе трансформуватися у сучасну відкриту економіку, 
яка забезпечує сприятливе середовище як для малого, так і для великого бізнесу: 

Phase IPhase I Phase II

Economic
Vision &
Strategy

Development

Cluster Mapping
& Prioritization

Economic
Assessment

Implementation

Економіка Львова сьогодніЕкономіка Львова сьогодніЕкономіка Львова сьогодніЕкономіка Львова сьогодні Економіка Львова в майбутньомуЕкономіка Львова в майбутньомуЕкономіка Львова в майбутньомуЕкономіка Львова в майбутньому

 Без чіткого напрямку розвитку, базується 
на місцевих галузях:
Економіка не орієнтується на сфери 
високого зростання, де місто могло би 
реалізувати свій значний інтелектуальний 
потенціал чи отримати прибутки від 

 Без чіткого напрямку розвитку, базується 
на місцевих галузях:
Економіка не орієнтується на сфери 
високого зростання, де місто могло би 
реалізувати свій значний інтелектуальний 
потенціал чи отримати прибутки від 

 Відкрита сучасна економіка:
Завдяки цільовій економічній стратегії і 
допоміжній інфраструктурі місто реалізовує 
свій інтелектуальний потенціал для 
створення наукоємної продукції з високою 
доданою вартістю і є відкритим до 

 Відкрита сучасна економіка:
Завдяки цільовій економічній стратегії і 
допоміжній інфраструктурі місто реалізовує 
свій інтелектуальний потенціал для 
створення наукоємної продукції з високою 
доданою вартістю і є відкритим до 
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Джерело: Monitor Group

потенціал чи отримати прибутки від 
залучення зовнішнього досвіду та капіталу 
потенціал чи отримати прибутки від 
залучення зовнішнього досвіду та капіталу 

 Відсутність великого бізнесу:
Домінування малого і середнього бізнесу з 
низьким рівнем капіталу гальмує подальше 
економічне зростання, наприклад, через 
нестачу інновацій та інвестицій

 Відсутність великого бізнесу:
Домінування малого і середнього бізнесу з 
низьким рівнем капіталу гальмує подальше 
економічне зростання, наприклад, через 
нестачу інновацій та інвестицій

 Непрозоре бізнес-середовище:
Економічний розвиток потерпає від 
недостатньо прозорих регуляторних 
процесів, корупції і значної частки тіньової 
економіки

 Непрозоре бізнес-середовище:
Економічний розвиток потерпає від 
недостатньо прозорих регуляторних 
процесів, корупції і значної частки тіньової 
економіки

доданою вартістю і є відкритим до 
зовнішнього досвіду та капіталу
доданою вартістю і є відкритим до 
зовнішнього досвіду та капіталу

 Великі компанії як додаткові двигуни 
економічного зростання:
Ряд компаній нарощують свої потужності та 
капітал до такого рівня, щоб розвивати 
економічну базу через значні інновації і 
капіталовкладення

 Великі компанії як додаткові двигуни 
економічного зростання:
Ряд компаній нарощують свої потужності та 
капітал до такого рівня, щоб розвивати 
економічну базу через значні інновації і 
капіталовкладення

 Прозорі процеси регулювання, 
сприятливі для ведення бізнесу: 
Завдяки покращеному бізнес-регулюванню і 
загальній культурі прозорості компанії 
можуть розвиватися на рівних умовах

 Прозорі процеси регулювання, 
сприятливі для ведення бізнесу: 
Завдяки покращеному бізнес-регулюванню і 
загальній культурі прозорості компанії 
можуть розвиватися на рівних умовах



Конфіденційно

Реалізація 

Структура реалізації

Успішне проведення етапу реалізації значною мірою залежатиме від створення 
відповідної структури реалізації, яка включатиме необхідні елементи лідерства, 
навиків і знання: 

 Задає напрямок розвитку

 Делегує обов'язки для ключових економічних 
ініціатив

 Здійснює нагляд та оцінює результати діяльності

 Проводить ініціативи та виступає ключовим органом для 
прийняття рішень

Збирає ресурси, йому звітують робочі групи

Рада з питань Рада з питань 
конкурентоспроможностіконкурентоспроможності

Ін
ф

о
р
м

у
є

Виконавчий комітетВиконавчий комітет
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Economic Vision
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Cluster Mapping
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Implementation
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 Збирає ресурси, йому звітують робочі групи

 Підтримує роботу Виконавчого 
комітету та кластерних робочих 
груп

З
в
іт

у
ю

т
ь

Відповідні 
організації з боку 

міста

 Міські, обласні та 
міжнародні експерти

 Галузеві партнери

 Міська влада Львова

 Експертно-
консультативний 
внесок

 Надають підтримку в 
поширенні співпраці

Радять /
Співпрацюють

Координуючий персоналКоординуючий персонал

ТуризмТуризм

Кластер 3

БізнесБізнес--
послугипослуги

Кластер 4

Кластерні робочі групи

Підтримує

 Визначають і втілюють в життя 
місію, цілі та програму дій

 Взаємодіють з ширшою 
аудиторією для впровадження 
змін 

Джерело: Аналіз Monitor



Конфіденційно

 Етап реалізації відрізняється від етапу аналітичної роботи і зосереджений не на 
аналізі та розробці рекомендацій, а на втіленні їх в життя

 Львівська міська рада і місцеві компанії відіграватимуть основну роль на етапі 
реалізації, тоді як роль консультантів обмежуватиметься наданням методологічної 
підтримки та загальним сприянням процесу реалізації

 Формування робочих груп і залучення відповідного персоналу є дуже 

При переході до етапу реалізації важливо пам'ятати про певні фактори, які 
забезпечать успішну реалізацію проекту: 

Реалізація 

Фактори успішної реалізації
Phase I Phase IIPhase II

Economic Vision
& Strategy

Development

Cluster Mapping
& Prioritization

Economic
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Implementation
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 Формування робочих груп і залучення відповідного персоналу є дуже 
важливим, оскільки нестача мотивації і лояльності може поставити під загрозу 
теперішні та майбутні зусилля команди

 Важливо залучити та мотивувати місцеві компанії до активної участі в 
процесі реалізації і тісної співпраці з кластерними робочими групами задля 
втілення бачення міста Львова в життя

 Оскільки ресурси обмежені, важливо зосередити зусилля на ключових 
ініціативах, а не розпорошуватися на реалізацію великої кількості рекомендацій 
водночас

 Оцінка прогресу – запорука успішного процесу реалізації. Вона дозволить команді 
святкувати перемоги та вчитися на помилках



Конфіденційно

Додаток

 Кластер Туризму

– Загальний огляд кластеру

– Рекомендації і план реалізації

 Кластер Бізнес-послуг
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Конфіденційно

Додаток: Загальний огляд кластеру Туризму

Загальний огляд

 Поки що Львів ще не має свого чіткого місця на європейській карті туризму через недостатню 
присутність міста в інформаційно-туристичних каналах і каналах бронювання (63% туристів дізнаються про 
Львів від інших туристів, близько 70% самі займаються бронюванням), а також через відсутність чіткої 
диференціації від інших туристичних міст-конкурентів (таких як Київ, Одеса та Краків)

 Щоб розвинути кластер Туризму, Львів повинен більше використовувати можливості світового ринку 
відпочинкового туризму шляхом створення сильного, диференційованого та зрозумілого 
позиціонування для привабливих туристичних сегментів і шляхом використання потенціалу бізнес-
туристів, які можуть в майбутньому стати туристами, що приїжджають до міста задля відпочинку та дозвілля
(50%)

 Для цього потрібно вжити ряд ключових заходів:

– Зосередитися на привабливих туристичних сегментах – ми провели попередню пріоритизацію в’їзних 

BTY-FUL – Lviv Economic Strategy Presentation – MD 26 Copyright © 2009 Monitor Company Group, L.P. — Confidential — TOR

– Зосередитися на привабливих туристичних сегментах – ми провели попередню пріоритизацію в’їзних 
туристів і пропонуємо зосередитися на молодих і середнього віку туристах, як правило, чутливих до цін, з 
України та інших країн

– Узгодити погляди представників кластеру щодо позиціонування міста, яке би було диференційованим
від позиціонування інших туристичних міст-конкурентів і базувалося на унікальних характеристиках 
Львова, таких як спадщина ЮНЕСКО, релігійні місця і місцеві традиції, щоб привабити пріоритетні 
сегменти 

– “Засвітити” Львів в інформаційно-туристичних каналах і каналах бронювання (наприклад, в 
Інтернеті), тоді як турпакети з іншими туристичними напрямками можуть стати додатковим варіантом 
спільного просування Львова на основних ринках 

– Базувати це позиціонування на покращенні туристичних активів та інфраструктури Львова, важливих 
для пріоритетних сегментів, зокрема інформації для туристів, безпеки, належних умов проживання і 
цільових розваг

 Крім того, є потенціал приваблення бізнес-туристів з ЦСЄ, які приїжджають на конференції та інші заходи



Конфіденційно

Оскільки наші ресурси обмежені, нам варто зосередитися на основних ринках, а саме Польщі, 
Німеччині, Росії та українських туристах, більшість з яких показали двозначні цифри зростання. 
Інші потенційні цільові ринки (наприклад, Австрія) можуть створити додаткові можливості:

180

210

240

1481

14%

3%

188

Інші

Росія

Німеччина

Польща

Україна+16%

CAGR1

2002–2007

16%

22%

26%

6%

17%

Частка зупинок в готелях Львова за країнами, 2002–2007 рр.

Додаток: Загальний огляд кластеру Туризму

Визначення основних ринків
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1 CAGR (Compound Annual Growth Rate) – річне зростання у %
Джерела: Департамент туризму ЛМР, аналіз Monitor
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Конфіденційно

Хто вониХто вони
Розмір та вартість Розмір та вартість 

сегментусегменту
Чого вони прагнуть Чого вони прагнуть 

Сприйняття Сприйняття 
ЛьвоваЛьвова

 Студенти віком < 26 років з України, 
Польщі та Росії

 Подорожували по країні, а також в деякі 
країни Західної Європи, також мають 
досвід пляжного відпочинку

 Розмір - 33%

 Витрати/ добу1 - $43

 Термін перебування2 - 4

 Динамічний відпочинок, що 
включає декілька місць та  
активний огляд пам'яток історії і 
культури, відвідування музеїв, 
кафе та придбання сувенірів

 Близький 
напрямок з 
добрим 
транспортним 
сполученням

 Туристи віком 18-45 років з високим 
рівнем доходів з Польщі

 Подорожі по країні, Зах./Сх. Європі, 
близькі з метою пляжного відпочинку

 Розмір - 16%

 Витрати/ добу - $56

 Термін перебування - 7

 Нові місця з оглядом пам'яток 
історії та культури та розвагами
(обід, вистави, купівля сувенірів)

 Дешевий 
напрямок

 Подружжя/ сім’ї віком 26-45 років

 Подорожували по країні

 Розмір - 11%

 Витрати/ добу - $51

 Дешевий відпочинок з активним 
оглядом пам'яток історії/ 

 Досить дешевий 
напрямок без візи 

Кожен із визначених сегментів в'їзного туризму має чіткий бажаний досвід подорожування та 
потенційний економічний результат:

1. Молоді активні 
туристи, чутливі до 

цін

2. Дорослі туристи з 
вищим рівнем 

доходів

3. Українські 
дорослі туристи, 

Додаток: Загальний огляд кластеру Туризму

Огляд сегментів в'їзного туризму
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 Подорожували по країні  Витрати/ добу - $51

 Термін перебування - 4 культури, відвідуванням музеїв, 
релігійних об'єктів, кафе та 
купівлею сувенірів

з гарними 
пам'ятками 
культури

 Неодружені та пари віком від 26-45

 Подорожували по країні, Східній Європі, 
близькі подорожі з метою пляжного 
відпочинку

 Розмір - 18%

 Витрати/ добу - $74

 Термін перебування - 4

 Дешеві нові місця з активним 
оглядом пам'яток та культурними 
розвагами (наприклад, оперна 
вистава, різні заходи)

 Новий 
привабливий 
дешевий 
напрямок

 46+ літні туристи переважно з Польщі, а 
також з Росії та України

 До цього активно не подорожували

 Розмір - 8%

 Витрати/ добу - $48

 Термін перебування - 5

• Турпакети з відвідуванням 
декількох місць, які пропонують 
огляд пам'яток історії та 
культури

 Огляд пам'яток, 
який собі може 
дозволити турист 

 46+ неодружені літні туристи переважно 
з України, а також з інших країн

 Подорожували по країні, Західній Європі 
та дальні подорожі з метою пляжного 
відпочинку

 Розмір - 5%

 Витрати/ добу - $82

 Термін перебування - 4

 Турпакети з відвідуванням 
декількох місць, які пропонують 
огляд пам'яток та деякі розваги 
(наприклад, обіди)

 Привабливий 
дешевий 
напрямок

 Подорожуючі з низьким рівнем доходу з 
України (26+) та Росії (46+)

 Подорожували по країні, Східній Європі

 Розмір - 9%

 Витрати/ добу - $36

 Термін - 7.5

 Відвідування друзів/ родичів та 
огляд пам'яток, відвідування 
кафе та шоппінг 

 Відвідування 
друзів/ родичів

1 Обмінний курс на 29 березня, 2009р.; 2 Кількість діб
Джерела: Опитування в'їзних туристів Львова, лютий 2009р., аналіз Monitor

дорослі туристи, 
чутливі до цін

4. Іноземні дорослі 
туристи, чутливі до 

цін

5. Літні туристи, 
чутливі до цін

6. Досвідчені літні 
туристи

7. Відвідування 
друзів/ родичів



Конфіденційно

Додаток: Загальний огляд кластеру Туризму

Пріоритизація сегментів в'їзного туризму

ПріоритиПріорити--
заціязація

Аргументація Аргументація 
Схильність Схильність 

повернутисяповернутися//
рекомендуватирекомендувати

 Великий сегмент завдяки обсягу та схильності подорожувати групами

 Витрати розподіляються за різними елементами туристичних пропозицій

 Можна задовольнити існуючими пропозиціями та залізн. та авто маршрутами
 Можна легко і дешево залучити через Інтернет
 Синергія в контексті промоції Євро-2012

 П – 78%

 Р – 79%

 Висока вартість через великі витрати та тривалий термін перебування

 Частина пропозиції туристичних продуктів вже наявна, але цей сегмент може 
виступити еталоном, щоб покращити забезпечення туристичного досвіду

 П – 46%

 Р – 59%

 Стала вартість через високу частку повторних подорожей
 П –77%

Необхідно визначити пріоритетні сегменти, виходячи з їхнього потенціалу сприяти зростанню 
кількості туристів та розвитку кластера:

1. Молоді активні 
туристи, чутливі до 

цін

2. Дорослі туристи з 
вищим рівнем 

доходів

3. Українські 
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Стала вартість через високу частку повторних подорожей

 Сегмент, який можна задовольнити існуючими пропозиціями кластеру

 Формує основу існуючих туристів

 П –77%

 Р –70%

 Важко отримати високу вартість через малу частку повторних подорожей

 Для обслуговування цього сегменту необхідно значно покращити пропозицію 
туристичних продуктів і (транспортну) інфраструктуру

 П – 53%

 Р – 56%

 Низькі витрати та вимоги до послуг, зацікавленість в обмеженому асортименті 
продуктів

 П – 68%

 Р – 68%

 Висока вартість через найбільші витрати та високу зацікавленість у широкому 
асортименті продуктів

 Для обслуговування цього сегменту необхідно значно покращити пропозицію 
туристичних продуктів та інфраструктуру

 П – 47%

 Р – 40%

 Туристи з невеликими витратами, існує брак важелів впливу на кількість 
подорожуючих

 Сегмент, який можна задовольнити існуючими пропозиціями кластеру

 П – 76%

 Р – 76%

Джерела: Опитування в'їзних туристів Львова, лютий 2009р., аналіз Monitor
Високої 
пріоритетності

Низької 
пріоритетності

Пропонуються 
як пріоритетні

дорослі туристи, 
чутливі до цін

4. Іноземні дорослі 
туристи, чутливі до 

цін

5. Літні туристи, 
чутливі до цін

6. Досвідчені літні 
туристи

7. Відвідування 
друзів/ родичів



Конфіденційно

Хоча ми пропонуємо зосередити зусилля на трьох сегментах, інші сегменти також мають значний 
потенціал зростання:

Додаток: Загальний огляд кластеру Туризму

Ключові сегменти на виїзному ринку

Загальна 
кількість 
виїзних 
подорожей

Основні виїзні ринки
(Німеччина, Польща, Росія та Україна)

1

2
Подорожі за 
основними 
типами 
подорожей1

Теперішні та потенційні подорожі цільових 
туристичних сегментів до Львова5

6

8

1,1

7,5

Молоді активні туристи, 
чутливі до цін

71,7 млн.

164,1 млн.
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Подорожі 
цільових 
туристичних 
сегментів

Подорожі 
до ЦСЄ3

3

4

5

Подорожі з 
цільових 
регіонів2

6 Подорожі до міст, 
схожих на Львів4

0

2

4

Поточні подорожі до 
Львова6

4,5

2,0

Можлива кількість 
подорожей

Дорослі туристи з 
вищим рівнем доходів

Українські дорослі 
туристи, чутливі до цін

0,4

19xмлн.
45,5 млн.

20,5 млн.

12,5 млн.

7,5 млн.

1 Типи подорожей включають: екскурсійний тур, оздоровча поїздка, відвідання події, день міста/ поїздка на вихідні, поїздка з особливої нагоди, інше
2 Регіони з найбільшою кількістю виїзних подорожей за основними типами подорожей; 3 на основі даних про минулі подорожі; 4 на основі ймовірності повернутися/ 
рекомендувати ; 5 без туристів на один день; 6 на основі офіційної готельної статистики та частки в'їзних туристів, які зупиняються на ніч
Джерела: Euromonitor, “IPK International” (компанія, яка займ. моніторингом туризму у світі), Опитування в'їзних туристів, лютий 2009р., аналіз Monitor



Конфіденційно

ДЛЯ
Дорослих туристів з вищим рівнем доходів, 18-45р., з України, Польщі, Росії і 
Німеччини1

Львів ПРОПОНУЄ
Нову невивчену “заховану перлину” для відпочинкових туристів, які прагнуть 
побачити давню європейську велич і відчути справжню Україну з усіма її 
таємницями та легендами

Додаток: Загальний огляд кластеру Туризму

Пропоноване позиціонування

Львову варто зосередити своє позиціонування на найбільш вимогливому сегменті – дорослих 
туристах з вищим рівнем доходів – щоб забезпечити такий туристичний досвід, який задовольнить 
й інші цільові сегменти: 
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. . . Привабливе для цільових 
туристів, тому що:

 Вони шукають нові захоплюючі 
дешеві туристичні міста

 Вони прагнуть динамічної 
відпустки – поєднання огляду 
пам'яток і розваг

 Вони вже бували в ЦСЄ/ Україні

ТОМУ ЩО
Львів – це мало відвідуване місто в серці Європи з багатою історією, 
дивовижними пам'ятками і чудовою атмосферою за доступними цінами.

. . . Відрізняється від конкурентів, тому 
що:

 Такі міста, як Прага, Варшава і Краків –
добре розвинені, переповнені 
туристичні напрямки

 У Києві та Одесі не вистачає добре 
збережених традицій справжньої 
України

. . . Реально досягнути, тому що:

 Львів має понад 700 років австрійської, 
польської та української спадщини

 Архітектура міста справді вражає

 Львів може запропонувати унікальні 
невеличкі кафе, ресторани та інші 
місця, де відвідувачі відчують особливу 
атмосферу

1Дорослі туристи з вищим рівнем доходів будуть в основі брендового позиціонування
Джерело: Аналіз Monitor



Конфіденційно

4. Забезпечення бажаного туристичного досвіду

Підвищити рівень усвідомлення важливості збереження 
культурної спадщини та залучення на це інвестицій

Забезпечувати достатньо туристичної інформації/ об'єктів

Створити комплексну пропозицію MICE/ ЗСКП (зустрічі, 
стимули, конференції, події) для внутрішнього ринку

1. Ринки та клієнти

Сформувати структурну одиницю у ЛМР, яка 
координуватиме розробку стратегії розвитку туризму

Створити базу даних про в'їзний туризм, і проводити 
регулярні опитування в'їзних туристів

Додаток: Рекомендації щодо розвитку кластеру Туризму і план реалізації

Місія і рекомендації

Місія кластерної робочої групи

Реалізувати потенціал Львова як одного з головних туристичних напрямків ЦСЄ шляхом згуртування 
учасників кластеру навколо єдиної стратегії розвитку туризму та покращення туристичного досвіду та 
загальної інфраструктури для обслуговування цільових туристичних ринків і сегментів:

1.

2.

10.

11.

12.
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стимули, конференції, події) для внутрішнього ринку

Визначити 4-5 ключових заходів, які є найпопулярнішими і 
можуть стати основою для щорічної програми заходів, 
спрямованої на згладження кривої сезонності

Збільшити номерний фонд готелів через стимули
проходити сертифікацію і залучення іноз. інвестицій/ знань

Покращити основні громадські послуги і транспорт

Сприяти новим авіарейсам до основних ринків

Покращити обслуговування туристів на внутрішній і 
польській митницях

Створити навчальний центр для підвищення кваліфікації 
існуючої і потенційної робочої сили за допомогою місцевих і 
міжнародних експертів

Покращити діяльність існуючих професійних асоціацій,
щоб вони взяли лідерство в свої руки і почали діяти

Провести кампанію для промоції кластеру туризму серед 
жителів міста

Узгодити позицію ключових зацікавлених сторін щодо 
пріоритетних цільових привабливих сегментів

Розглядати бізнес-туризм як можливість створення доданої 
вартості в кластері

2. Диференційоване позиціонування і продуктова пропозиція

Дійти до єдиного позиціонування Львова з ключовими 
зацікавленими сторонами

Провести комплексну промоційну кампанію на осн ринках, 
щоб донести нове позиціонування до ключових сегментів

3. Канали

Регулярно проводити моніторинг ринкових каналів для 
позиціонування Львова

Просувати/ надати інформацію ключовим каналам

Покращити інформацію і зміст повідомлень про Львів в 
Інтернеті

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

12.

13.

18.

17.

16

15.

14.

19.

20.



Конфіденційно

Короткотермінові/ значна підтримка  з боку 
Monitor

 Сформувати структурну одиницю з питань стратегії 
туризму 

 Створити базу даних про в'їзний туризм

 Узгодити позицію ключових зацікавлених сторін 
щодо пріоритетних сегментів

 Дійти до єдиного позиціонування Львова з 

Короткотермінові

 Покращити інформацію і зміст повідомлень про Львів 
в Інтернеті

 Забезпечувати достатньо туристичної інформації

Середньотермінові 

 Покращити обслуговування туристів на митницях

 Регулярно проводити моніторинг ринкових каналів

За підтримки Monitor кластерна робоча група спочатку зосередиться на тих заходах, які можуть 

дати швидкі результати. Водночас, ЛМР може вже почати працювати над іншими ініціативами:

Додаток: Рекомендації щодо розвитку кластеру Туризму і план реалізації

Визначення пріоритетності заходів

Кластерна робоча група Львівська міська рада
Швидкі 

результати
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 Дійти до єдиного позиціонування Львова з 
ключовими зацікавленими сторонами

 Провести комплексну промоційну кампанію

Середньотермінові 

 Просувати інформацію серед ключових каналів

 Визначити 4-5 ключових заходів

 Створити навчальний центр

 Провести кампанію для промоції кластеру туризму

Довготермінові 

 Врахувати бізнес-туризм

 Розробити комплексну пропозицію MICE/ ЗСКП

 Збільшити номерний фонд готелів

 Покращити діяльність існуючих професійних 
асоціацій

 Сприяти новим авіарейсам до основних ринків

Довготермінові 

 Підвищити рівень усвідомлення важливості 
збереження культурної спадщини

 Сприяти новим авіарейсам до основних ринків

Джерело: Аналіз Monitor

Довготермінові 



Конфіденційно

Рекомендації Дієві кроки Показники успіху та важливі події Ресурси

Сформувати 
структурну 
одиницю у ЛМР, яка 
координуватиме 
розробку стратегії 
розвитку туризму

 Провести необхідне планування
 Розробити процес ефективного управління даними та їх 

аналізу
 Забезпечити наявність необхідних навиків для розробки 

стратегії
 Розробити механізм тісної співпраці/ координації дій з 

учасниками кластеру

Короткотермінові 
 Спеціалізована структурна одиниця з питань 

розробки стратегії туризму в ЛМР
 Тренінг для розвитку необхідних навиків
Довготермінові 
 Дієвий механізм співпраці/ координації дій з 

учасниками кластеру

 Львівська міська 
рада (ЛМР)

 ЛОДА
 Компанії в рамках 

кластеру Туризму

Створити базу даних
про в'їзний туризм, і 
проводити регулярні 
опитування в'їзних 
туристів

 Створити шаблони та вказівки для збору даних 
учасниками кластеру, включ. залізницю, аеропорт, готелі 
та туристичні агентства

 Запровадити стимули за вчасну подачу точної інформації 
до бази даних

 Налагодити процес обміну результатами зібраних 
туристичних даних з учасниками кластеру, які долучилися 

Короткотермінові
 Визначені особи, відповідальні за збір/ аналіз даних 

і розповсюдження результатів
 Проведене необхідне планування для наступного 

опитування в'їзних туристів
Довготермінові
 База даних зі зведеними даними про в'їзний туризм

 Львівська міська 
рада

 ЛОДА
 Компанії в рамках 

кластеру Туризму

Додаток: Рекомендації щодо розвитку кластеру Туризму і план реалізації

Пропонований план реалізації: Короткотерміновий (1/2)
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туристичних даних з учасниками кластеру, які долучилися 
до збору інформації

 Знайти місцевого партнера для регулярного проведення 
опитувань на основі розробленої анкети

 База даних зі зведеними даними про в'їзний туризм

Узгодити позицію 
зацікавлених сторін 
щодо пріоритетних 
цільових 
привабливих 
сегментів

 Підготувати інформаційні матеріали з обґрунтуванням 
відбору пріоритетних сегментів

 Інформувати ключових учасників кластеру про осн. 
цільові сегменти в стратегії туризму міста через такі події, 
як, наприклад, Туристичний форум 2009

 Проводити зустрічі в міській раді, присвячені питанням 
туризму

Короткотермінові
 Інформаційні матеріали з обґрунтуванням відбору 

пріоритетних сегментів
 Зустрічі в ЛМР, присвячені питанням туризму
Довготермінові
 Дієвий механізм співпраці/ координації дій з 

учасниками кластеру

 Львівська міська 
рада

 Компанії в рамках 
кластеру Туризму

Дійти до єдиного 
позиціонування
Львова з ключовими 
зацікавленими 
сторонами

 Підготувати інформ. матеріали про позиціонування
 Розробити механізм тісної співпраці/ координації дій з 

учасниками кластеру
 Провести зустріч в ЛМР з осн. учасниками кластеру 

(готелями, туроператорами, авіалініями, кафе, 
неурядовими організаціями, навч. закладами), щоб дійти 
до єдиного позиціонування

Короткотермінові
 Інформаційні матеріали про процес формулювання 

позиціонування
 Зустрічі в ЛМР
Довготермінові
 Дієвий механізм співпраці/ координації дій з 

учасниками кластеру

 Львівська міська 
рада

 Компанії в рамках 
кластеру Туризму

Джерела: Інтерв'ю з експертами, аналіз Monitor Потрібна бюджетна ухвала



Конфіденційно

Рекомендації Дієві кроки Показники успіху та важливі події Ресурси

Провести 
комплексну 
промоційну 
кампанію на осн 
ринках, щоб 
донести нове 
позиціонування до 
ключових сегментів

 Налагодити процес координації маркетингових 
зусиль у відповідних структурних підрозділах 
міської та обласної рад

 Підготувати інструктаж для маркетингового 
агентства у сфері туризму

 Найняти маркетингове агентство у сфері туризму 
для підготовки промоційної кампанії

 Визначити і співпрацювати з іншими національними/ 
обласними ініціативами, спрямованими на 
промоцію туризму (наприклад, портал ‘See you in
Ukraine’, створений недержавною організацією 
Місією “Україна-Відома”)

Короткотермінові
 Інструктаж для маркетингового агентства щодо 

промоційної кампанії
 Зустрічі з представниками ключових ініціатив 

України, спрямованих на промоцію туризму
Довготермінові
 Кількість туристів з цільових сегментів, які 

приїжджають до Львова
 Тендер для відбору маркетингового агентства

 Львівська міська 
рада

 ЛОДА
 Компанії в 

рамках кластеру 
Туризму

 Рекламне 
агентство

Додаток: Рекомендації щодо розвитку кластеру Туризму і план реалізації

Пропонований план реалізації: Короткотерміновий (2/2)
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 Використовувати колишніх жителів Львова для 
сприяння промоції міста

Покращити 
інформацію і 
зміст 
повідомлень про 
Львів в Інтернеті

 Покращити існуючу веб-сторінку, наповнивши її 
актуальним змістом, і забезпечити її переклад на 
англійську, польську, російську та німецьку мови

 Просувати веб-сторінку в Інтернеті, щоб вийти на 
перші позиції в ключових пошукових системах + 
перехресні лінки з осн. туристичними веб-
сторінками

Короткотермінові
 Оновлена і перекладена веб-сторінка
Довготермінові
 Кількість туристів, які дізнаються про Львів 

через Інтернет

 Львівська міська 
рада

 ЛОДА
 Компанії в 

рамках кластеру 
Туризму

Забезпечувати 
достатньо 
туристичної 
інформації та 
об'єктів

 Створити інформаційно-туристичний центр, який би 
надавав гостям міста достовірну інформацію про 
туристичну пропозицію і послуги

 Створити туристичні знаки українською, польською, 
російською, німецькою та англійською мовами, 
інформаційні точки тощо

 Залучити волонтерів-помічників, які би вітали 
туристів у місті, скеровували та допомагали їм

Короткотермінові
 Діючий інформаційно-туристичний центр
 Туристичні знаки на різних мовах на основних 

туристичних маршрутах
Довготермінові
 Кількість туристів, обслуговуваних 

інформаційно-туристичним центром міста
 Кількість туристів, задоволених послугами з 

надання туристичної інформації

 Львівська міська 
рада

 Компанії в 
рамках кластеру 
Туризму

Джерела: Інтерв'ю з експертами, аналіз Monitor Потрібна бюджетна ухвала



Конфіденційно

Рекомендації Дієві кроки Показники успіху та важливі події Ресурси

Просувати/ надати 
інформацію
ключовим каналам і 
їхнім гравцям

 Проводити зустрічі з ключовими пропонованими 
туроператорами, щоб донести до них поточне 
позиціонування і туристичну стратегію Львова

 Підготувати та розповсюдити інформаційні пакети серед 
важливих каналів і їхніх гравців

Короткотермінові
 База даних зі списком ключових каналів і їхніх 

гравців
 Інформаційні пакети для важливих каналів і їхніх 

гравців

 Львівська міська 
рада

Визначити 4-5
заходів, які є 
найпопулярнішими і 
можуть стати 
основою для 
щорічної програми 
заходів, спрям. на 
згладження кривої 
сезонності

 Збирати статистичні дані про відвідувачів і прибутки від 
різних заходів для підготовки відповідної щорічної 
програми заходів

 Залучити ключових учасників кластеру (готелі, ресторани, 
операторів) до процесу планування заходів та 
інформувати їх про програму заходів, щоб вони були до 
них готові

 Узгодити програму заходів з метою згладження 

Короткотермінові
 Команда з питань організації туристичних заходів у 

ЛМР
 Програма заходів на 2010 рік, спрямована на 

приваблення цільових сегментів
Довготермінові
 Кількість цільових туристів, які приїжджають до міста 

на різноманітні заходи, і їхні витрати

 Львівська міська 
рада

 Компанії в рамках 
кластеру Туризму

 Компанії, які 
займаються 
організацією 
заходів

Додаток: Рекомендації щодо розвитку кластеру Туризму і план реалізації

Пропонований план реалізації: Середньотерміновий (1/2)
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сезонності сезонності туристичних потоків
 Розповсюдити щорічний план заходів серед ключових 

журналів про подорожі, туристичних путівників/ веб-
сторінок

Створити навч. 
центр для 
підвищення 
кваліфікації існ. і 
потенційної робочої 
сили через місцевих 
і міжнародних 
експертів

 Визначити, яким практичним навикам потрібно навчати, і 
хто міг би найкраще це робити

 Визначити і вийти на національні та міжнародні навчальні 
заклади в сфері готельного і ресторанного бізнесу для 
співпраці

 Створити мовні курси для працівників кластеру для 
вивчення ними мов основних туристичних ринків

 Організувати курси для державних службовців, які мають 
справу з туристами, для здобуття ними базових мовних 
навиків і загальних знань про обслуговування туристів у 
надзвичайних ситуаціях

Короткотермінові
 Кількість організованих тренінгів 
Довготермінові
 Кількість працівників кластеру/ державних 

службовців, які пройшли тренінги
 Рівень задоволення послугами туристичних 

провайдерів з боку туристів

 Львівська міська 
рада

 Компанії в рамках 
кластеру Туризму

 Освітні заклади

Провести кампанію 
для промоції 
кластеру Туризму
серед жителів міста

 Зрозуміти точку зору жителів Львова на розвиток туризму 
в місті

 Розробити промоційні матеріали
 Визначити формат кампанії (тривалість, засоби тощо)
 Слідкувати за успіхом кампанії

Короткотермінові
 Промоційні матеріали
Довготермінові
 Підтримка жителів міста для розвитку кластеру 

Туризму

 Львівська міська 
рада

 Компанії в рамках 
кластеру Туризму

Джерела: Інтерв'ю з експертами, аналіз Monitor Потрібна бюджетна ухвала



Конфіденційно

Рекомендації Дієві кроки Показники успіху та важливі події Ресурси

Покращити 
обслуговування 
туристів на 
внутрішній і 
польській митницях

 Налагодити зв'язки з відповідними митниками
 Розробити вказівки для обслуговування туристів на 

митницях
 Проводити регулярні зустрічі-консультації

Короткотермінові
 Діалог щодо покращення обслуговування 

туристів на митницях
Довготермінові
 Покращене обслуговування туристів на 

митницях

 Львівська міська 
рада

 ЛОДА
 Державна митна 

служба України
 Державна митна 

служба Польщі

Регулярно 
проводити 
моніторинг 
ринкових каналів
для 
позиціонування 

 Визначити ключові інформаційні канали та канали 
бронювання і їхніх гравців

 Слідкувати за позиціонуванням Львова в цих 
каналах 

 Налагодити процеси та визначити відповідальних 
за регулярний моніторинг каналів

Короткотермінові
 База даних зі списком ключових каналів і їхніх 

гравців
 Оцінка позиціонування Львова

 Львівська міська 
рада

Додаток: Рекомендації щодо розвитку кластеру Туризму і план реалізації

Пропонований план реалізації: Середньотерміновий (2/2)
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позиціонування 
Львова

за регулярний моніторинг каналів

Сприяти новим 
авіарейсам до
основних ринків

 Визначити ключових зацікавлених сторін та 
потенційні важелі для впровадження прямих 
авіарейсів на східну Україну

 Проводити переговори/ лобіювати нові 
авіамаршрути з авіалініями та ключовими 
українськими зацікавленими сторонами 

 Налагодити зв'язки з основними бюджетними 
європейськими перевізниками, щоб вони додали 
Львів до своєї мережі

Короткотермінові
 Зустрічі з основними бюджетними 

перевізниками Європи
Довготермінові
 Збільшена пасажиромісткість для основних 

туристичних ринків
 Конкурентні ціни на авіарейси

 Львівська міська 
рада

 ЛОДА

Джерела: Інтерв'ю з експертами, аналіз Monitor Потрібна бюджетна ухвала



Конфіденційно

Рекомендації Дієві кроки Показники успіху та важливі події Ресурси

Розглядати бізнес-
туризм як 
можливість 
створення доданої 
вартості в кластері

 Визначити ключових постачальників послуг ЗСКП 
(зустрічі, стимули, конференції, події) у Львові

 Провести з ними зустріч, щоб почати діалог і дійти згоди 
щодо організаційних і маркетингових питань

 Створити програму навчання і сертифікації в області 
бізнес-туризму та ЗСКП для місцевих спеціалістів з 
туризму (наприклад, туристичних фірм, готелів і місць 
проведення заходів)

Короткотермінові
 Карта ключових постачальників послуг ЗСКП у 

Львові
 Визначена особа, відповідальна за розвиток сфери 

ЗСКП
Довготермінові
 Кількість постачальників послуг ЗСКП, спектр і якість 

їхніх послуг

 Львівська міська 
рада

 Компанії в рамках 
кластеру Туризму

 Освітні заклади

Створити 
комплексну 
пропозицію MICE/
ЗСКП (зустрічі, 
стимули, 
конференції, події) 

 Провести зустріч з ключовими постачальниками послуг 
ЗСКП (зустрічі, стимули, конференції, події) у Львові, щоб 
дійти згоди щодо пріоритетних напрямків і дієвих кроків 
для збільшення прибутковості цієї галузі

 Створити та розмістити на офіційній туристичній веб-
сторінці Львова базу даних з переліком ключових об'єктів 

Короткотермінові
 План дій для розвитку сфери ЗСКП
Довготермінові
 Кількість туристів ЗСКП, рівень задоволення 

послугами ЗСКП у Львові та коефіцієнт 
перетворення на відпочинкових туристів

 Львівська міська 
рада

 ЛОДА
 Компанії в рамках 

кластеру Туризму

Додаток: Рекомендації щодо розвитку кластеру Туризму і план реалізації

Пропонований план реалізації: Довготерміновий (1/2)
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конференції, події) 
для внутрішнього 
ринку

сторінці Львова базу даних з переліком ключових об'єктів 
і постачальників послуг ЗСКП

перетворення на відпочинкових туристів

Збільшити номерний 
фонд готелів через 
стимули проходити 
сертифікацію і 
залучення іноз. 
інвестицій/ знань

 Забезпечувати прозорість процедури видачі сертифікатів
 Запровадити обов'язкову сертифікацію для готелів
 Налагодити процес регулярного поновлення готельних 

сертифікатів
 Визначити та вийти на відомі світові франчайзинги для 

залучення фінансування і найкращої міжнародної 
практики

Короткотермінові
 Рекомендації щодо процедури видачі сертифікатів
 Список потенційних інвесторів для готельного 

бізнесу Львова
Довготермінові
 Повний список сертифікованих готелів
 Контакти з потенційними інвесторами

 Львівська міська 
рада

 ЛОДА
 Компанії в рамках 

кластеру Туризму

Покращити 
діяльність існуючих 
професійних 
асоціацій, щоб вони 
взяли лідерство в 
свої руки і почали 
діяти

 Визначити ключові професійні асоціації
 Залучити визначені асоціації до робочих груп
 Проводити різноманітні форуми для обговорення 

туристичних питань і прийняття рішень
 Проводити тренінги для ключових представників цих 

асоціацій для розвитку лідерських навиків

Короткотермінові
 Список ключових професійних асоціацій
Довготермінові
 Кількість працівників асоціацій, які пройшли тренінг 

для розвитку лідерських навиків

 Львівська міська 
рада

 ЛОДА
 Компанії в рамках 

кластеру Туризму

Джерела: Інтерв'ю з експертами, аналіз Monitor Потрібна бюджетна ухвала



Конфіденційно

Рекомендації Дієві кроки Показники успіху та важливі події Ресурси

Підвищити рівень 
усвідомлення 
важливості 
збереження 
культурної 
спадщини та 
залучення на це 
інвестицій

 Визначити найкращі приклади з інших міст

 Розробити механізми участі та схеми спільних 
інвестицій

 Розповсюджувати інформацію про важливість 
збереження культурної спадщини та механізми 
участі в цьому процесі серед жителів міста і 
підприємств

 Визначити та налагодити партнерства з ключовими 
міжнародними організаціями (такими як ЮНЕСКО, 
Програма розвитку ООН) для отримання технічної і 
фінансової підтримки

Короткотермінові
 Матеріали щодо збереження культурної 

спадщини для розповсюдження серед 
підприємств і громадськості

 Контакти з міжнародними організаціями
Довготермінові
 Кількість відреставрованих історичних будівель

 Львівська міська 
рада

 Ключові 
міжнародні 
організації з 
питань 
культурної 
спадщини

Покращити основні  Визначити, які комунальні послуги важливо Короткотермінові  Львівська міська 

Додаток: Рекомендації щодо розвитку кластеру Туризму і план реалізації

Пропонований план реалізації (2/2)
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Покращити основні
громадські 
послуги і 
транспорт

 Визначити, які комунальні послуги важливо 
покращити для забезпечення бажаного 
туристичного досвіду

 Визначити пріоритетність закладення коштів у 
міський бюджет на покращення надання визначених 
комунальних послуг

 Розробити пакети для PPP партнерів і міжнародних 
організацій для масштабної інфраструктурної 
модернізації 

Короткотермінові
 Список комунальних послуг, важливих для 

туризму
 Презентаційні матеріали для потенційних 

інвесторів
Довготермінові
 Рівень задоволення інфраструктурою міста з 

боку туристів у порівнянні з основними 
містами-конкурентами

 Львівська міська 
рада

 ЛОДА
 Кабінет міністрів 

України

Джерела: Інтерв'ю з експертами, аналіз Monitor Потрібна бюджетна ухвала



Конфіденційно

Додаток

 Кластер Туризму

 Кластер Бізнес-послуг

– Загальний огляд кластеру

– Рекомендації і план реалізації
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Конфіденційно

Додаток: Загальний огляд кластеру Бізнес-послуг

Загальний огляд

 У місті вже розвивається кластер Бізнес-послуг, який в основному представлений IT/ програмним 
забезпеченням і кол центрами

 Ключові вимоги для успішного розвитку компаній у сфері бізнес-послуг: значні трудові ресурси, здатні швидко 
навчатись, конкурентна оплата праці, стабільна бізнес-інфраструктура, хороше сполучення з близькими 
ринками, державні стимули для ведення бізнес-діяльності та простота ведення бізнесу

– У порівнянні з іншими конкуруючими містами ЦСЄ Львів займає досить вигідну позицію з точки зору кількості 
наявних трудових ресурсів і загальних низьких затрат

 Сфери перспективних ринкових можливостей для існуючих українських і потенційних іноземних компаній: 
розробка та підтримка прикладних програм, кол центри, аутсорсинг аналітичних процесів, мережі CDMA,
локалізація програмного забезпечення, вбудовані системи та IT консалтинг

BTY-FUL – Lviv Economic Strategy Presentation – MD 41 Copyright © 2009 Monitor Company Group, L.P. — Confidential — TOR

локалізація програмного забезпечення, вбудовані системи та IT консалтинг

– Ці цільові сфери використовують значні місцеві знання в області IT та електроніки, а також велику кількість 
студентів і випускників із західною ментальністю, аналітичними та мовними навиками 

– Серед потенційних іноземних інвесторів – мультинаціональні постачальники послуг і представники 
спеціалізованих галузей, тоді як серед внутрішніх – компанії, які спеціалізуються на фінансах, 
телекомунікаціях і IT, яких можна привабити можливістю зменшення затрат завдяки аутсорсингу

 Ключові бар’єри, які потрібно усунути: підготовка актуальних навиків серед випускників, покращення рівня 
управлінських навиків серед менеджерів середньої ланки, вирішення проблеми недостатньої кількості 
офісних приміщень, малої кількості транспортних сполучень, необхідність створення пакету стимулів та 
організаційної структури для залучення компаній до Львова

– Міська рада може взяти на себе деякі важливі ініціативи в сфері бізнес-послуг, зокрема, що стосується 
середньої освіти, забезпечення практичної підготовки та формування інвестиційного бренду міста



Конфіденційно

Розвитку кластеру Бізнес-послуг можна сприяти через зміцнення бази активів 
кластеру, розвиток нових сфер послуг і залучення зовнішніх і внутрішніх інвесторів: 

Додаток: Загальний огляд кластеру Бізнес-послуг

Активи кластеру

26
27

303031

3233

25

30

35

Львів має дуже велику кількість випускників 
у порівнянні з іншими містами ЦСЄ 

Оплата праці в Україні досить конкурентна 
в порівнянні з іншими країнами ЦСЄ

128

170

120

150

180
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Джерела: Інтерв'ю з галузевими експертами і представниками місцевих органів влади, аналіз Monitor
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Конфіденційно

Підприємства, які сприяють аутсорсингу Експорт-орієнтовані
бізнес-послуги

IT/ Розробка ПЗНауково-дослідні установи

Клієнти, готові передати 
свої бізнес-процеси на 

аутсорсинг у Львів

Внутрішні

У місті вже розвивається кластер Бізнес-послуг, який в основному представлений IT/ 
програмним забезпеченням і кол центрам:

Міжнародні

Кол центри

Людські ресурси (HR)

Рекрутинг і навчання

Обладнання для IT(hardware)

Фінансові послуги та 
страхування

Виставки і ярмарки

Консалтинг і маркетинг

>50

>5

>5 >40

>60

>100

Додаток: Загальний огляд кластеру Бізнес-послуг

Карта кластеру Бізнес-послуг
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Легка 
інфраструктура

Важка 
інфраструктура

Університети та училища

Дороги і транспорт

Кластерні асоціації Бізнес-асоціації

Телекомунікації Бізнес-центри та об'єкти

Д
о

п
о

м
іж

н
а

 і
н

ф
р

а
с

т
р

у
к
т

у
р

а

Інші бізнес-послуги (KPO, FS,
поставки тощо)

Постачальники офісного 
устаткування

Управління об'єктами

Центральна, обласна, міська влада

>50

Розвинений Нерозвинений Рівень розвитку:
Примітка: Кількість компаній/ організацій
Джерела: Інтерв'ю з представниками бізнес-послуг у Львові; аналіз Monitor

>10

>7

Відсутній 

>100

>20



Конфіденційно

4. Потенціал залучення інвестицій

Розробити стратегію залучення інвестицій і 
забезпечити необхідні ресурси/ процеси

Залучити до Львова конкретні українські та міжнародні 
компанії для інвестування знань і капіталу

1. Значні трудові ресурси, здатні швидко навчатись

Підняти стандарти осн. навчальних дисциплін

Змінити/ розширити навчальну програму, щоб розвивати 
різні практичні бізнес-навики

Розробити спеціальні бізнес-тренінги для управлінців 

1.

2.

3.

11.

12.

Місія кластерної робочої групи

Сприяти співпраці в межах кластеру та залученню знань і капіталу, щоб розвинути і просунути 
Львів як провідний центр бізнес-послуг у ЦСЄ, який використовує місцевий потенціал 
людських ресурсів для обслуговування українських і міжнародних клієнтів

Додаток: Рекомендації щодо розвитку кластеру Бізнес-послуг і план реалізації

Місія і рекомендації
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компанії для інвестування знань і капіталу

Сприяти доступу компаній до студентів ВНЗ

5. Простота ведення бізнесу

Налагодити спрощені процедури реєстрації нових 
підприємств і видачі дозволів

Збільшити роль місцевих професійних асоціацій

Створити бізнес-парки

Розробити практичні тренінги для підприємців з 
питань заснування нової компанії

Сформувати “мережу ангелів” (початкове 
фінансування) + венчурне фінансування

Розробити спеціальні бізнес-тренінги для управлінців 
середньої ланки

Приваблювати талановитих студентів і спеціалістів з інших 
регіонів

Сформувати лідерство в кластерах та економіці в цілому за 
допомогою Програми Світового Банку

2. Сучасна бізнес-інфраструктура

Сприяти інвестиціям в будівництво сучасних офісних 
приміщень

Сприяти інвестиціям і заохочувати конкуренцію в сфері 
телекомунікацій

3. Хороше сполучення з близькими ринками

Гарантувати відповідність плану розвитку транспортної 
інфраструктури міста потребам кластеру Бізнес-послуг

Збільшити кількість внутрішніх і міжнародних авіарейсів

Продовжувати ініціативи з модернізації міського аеропорту

Джерела: Інтерв'ю з експертами, аналіз Monitor

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

12.

13.

14.

15.

17.

18.

16.

10.



Конфіденційно

Короткотермінові/ значна підтримка  з боку 
Monitor

 Розробити стратегію залучення інвестицій і 
наростити необхідний потенціал

 Залучити до Львова конкретні українські та 
міжнародні компанії

Середньотермінові 

 Підняти стандарти осн. навчальних дисциплін

Короткотермінові

 Налагодити спрощені процедури

 Сприяти інвестиціям в будівництво сучасних офісних 
приміщень

 Сприяти інвестиціям в телекомунікації

Середньотермінові 

 Збільшити кількість авіарейсів

За підтримки Monitor кластерна робоча група спочатку зосередиться на тих заходах, які можуть 
дати швидкі результати. Водночас, ЛМР може вже почати працювати над іншими ініціативами: 

Додаток: Рекомендації щодо розвитку кластеру Бізнес-послуг і план реалізації

Визначення пріоритетності заходів

Кластерна робоча група Львівська міська рада
Швидкі 

результати
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 Підняти стандарти осн. навчальних дисциплін

 Змінити/ розширити навчальну програму

 Розробити спеціальні бізнес-тренінги

 Розробити практичні тренінги для підприємців

 Сформувати лідерство в кластерах

 Приваблювати талановитих студентів

 Сприяти доступу компаній до студентів ВНЗ

Довготермінові

 Гарантувати відповідність плану розвитку 
транспортної інфраструктури міста

 Сформувати “мережу ангелів” (початкове 
фінансування) + венчурне фінансування

 Збільшити роль місцевих професійних асоціацій

 Створити бізнес-парки

 Продовжувати ініціативи з модернізації міського 
аеропорту

Джерело: Аналіз Monitor

Довготермінові 



Конфіденційно

Рекомендації Дієві кроки Показники успіху та важливі події Ресурси

Розробити 
стратегію 
залучення 
інвестицій і 
забезпечити 
необхідні ресурси/ 
процеси

 Окреслити існуючий процес залучення інвестицій і 
підготувати список основних прогалин

 Узгодити стратегію залучення інвестицій з 
Управлінням зовнішніх відносин та інвестицій ЛМР

 Передати ключові навики та знання працівникам 
ЛМР

 Налагодити ефективні процеси залучення 
інвестицій

Короткотермінові
 Опис існуючого процесу залучення інвестицій і 

список основних прогалин
 Узгоджена стратегія залучення інвестицій
Довготермінові
 Діюче та конкурентне агентство з питань 

залучення інвестицій у місто

 Львівська міська 
рада (ЛМР)

Залучити до 
Львова конкретні 
українські та 
міжнародні 
компанії для 

 Узгодити критерії відбору потенційних цільових 
компаній

 Визначити потенційні цільові компанії
 Підготувати презентаційні матеріали для 

потенційних інвесторів

Короткотермінові
 Список цільових компаній
 Презентаційні матеріали для потенційних 

інвесторів
Довготермінові

 Львівська міська 
рада

Додаток: Рекомендації щодо розвитку кластеру Бізнес-послуг і план реалізації
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компанії для 
інвестування знань 
і капіталу

потенційних інвесторів
 Вийти на цільові компанії і провести попередні 

переговори

Довготермінові
 Інвестиції у Львів у формі капіталу та знань/ 

досвіду

Налагодити 
спрощені 
процедури 
реєстрації нових 
підприємств і 
видачі дозволів

 Проводити регулярні опитування серед широкого 
кола учасників кластеру для визначення конкретних 
регуляторних бар'єрів

 Створити список регуляторних питань, які потрібно 
вирішити в першу чергу

 Підготувати для підприємств практичний 
інформаційний буклет з викладом конкретних 
регуляторних і процедурних кроків

 Забезпечити постійний контроль за якістю роботи 
системи єдиного вікна та вирішувати будь-які 
питання, що виникають

Короткотермінові
 Список регуляторних питань, які потрібно 

вирішити в першу чергу
 Інформаційний буклет для підприємств з 

викладом регуляторного процесу
Довготермінові
 Задоволення бізнес-регулюванням з боку 

підприємств

 Львівська міська 
рада

 ЛОДА
 Компанії в 

рамках кластеру 
Бізнес-послуг

Джерела: Інтерв'ю з експертами, аналіз Monitor Потрібна бюджетна ухвала



Конфіденційно

Рекомендації Дієві кроки Показники успіху та важливі події Ресурси

Сприяти 
інвестиціям в 
будівництво 
сучасних офісних 
приміщень

 Визначити потенційних інвесторів для збільшення 
пропозиції офісних приміщень

 Запровадити стимули і спростити процедури для 
інвестування в сучасні офіси

 Підготувати інформаційний пакет для потенційних 
інвесторів

Короткотермінові
 Список потенційних інвесторів
 Інформаційний пакет для інвесторів
Довготермінові
 Збільшення кількості метрів квадратних 

офісного простору на 100 жителів

 Львівська міська 
рада

 Бізнес-асоціації

Сприяти 
інвестиціям і 
заохочувати 
конкуренцію в
сфері 
телекомунікацій

 Провести порівняльний аналіз спектру, якості та 
вартості місцевих телекомунікаційних послуг по 
відношенню до міст-конкурентів

 Провести опитування серед телекомунікаційних 
компаній для визначення існуючих бар'єрів на 

Короткотермінові
 Каталог телекомунікаційних компаній Львова
 Діагностика існуючих бар'єрів на шляху до 

інвестицій в місцеву телекомунікаційну 
інфраструктуру та послуги

 Львівська міська 
рада

 Компанії в 
рамках кластеру 
Бізнес-послуг

Додаток: Рекомендації щодо розвитку кластеру Бізнес-послуг і план реалізації
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сфері 
телекомунікацій компаній для визначення існуючих бар'єрів на 

шляху до інвестицій в місцеву телекомунікаційну 
інфраструктуру та послуги

 Запровадити стимули та спростити процедури 
створення підприємств для нових гравців на ринку 
телекомунікацій Львова

інфраструктуру та послуги
Довготермінові
 Вищий рівень надання телекомунікаційних 

послуг у Львові

Бізнес-послуг
 Телекомунікацій

ні компанії

Джерела: Інтерв'ю з експертами, аналіз Monitor Потрібна бюджетна ухвала



Конфіденційно

Рекомендації Дієві кроки Показники успіху та важливі події Ресурси

Підняти стандарти 
основних 
навчальних 
дисциплін

 Оцінити прогалини в навчанні іноземним мовам у 
загальноосвітніх школах і ВНЗ

 Організувати позакласне вивчення іноз. мов і літні 
тренінги в загальноосвітніх школах/ ВНЗ

 Визначити іноземних партнерів і донорів для 
співпраці за програмами обміну для ознайомлення 
студентів із світовою культурою і системою освіти

 Оцінити кількість комп'ютерів на учня в 
загальноосвітніх школах і збільшити їхню кількість 
(де необхідно) для покращення навиків роботи з 
комп'ютером

Короткотермінові
 Оцінка прогалин у навчанні іноземним мовам і 

список курсів вивчення іноземних мов
 Список іноземних навчальних закладів/ 

спонсорських програм (грантів)
Довготермінові
 Список студентів, задіяних у позакласному 

вивченні іноз. мов та іноземних програмах 
обміну

 Кількість комп'ютерів на учня/ студента в 
загальноосвітніх школах і ВНЗ

 Львівська міська 
рада

 Освітні заклади

Змінити/ 
розширити 

 Сформувати місцеві комісії експертів у складі 
роботодавців і представників навчальних закладів 

Короткотермінові
Комісія експертів у складі роботодавців і 

 Львівська міська 
рада

Додаток: Рекомендації щодо розвитку кластеру Бізнес-послуг і план реалізації
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розширити 
навчальну 
програму, щоб 
розвивати різні 
практичні бізнес-
навики

роботодавців і представників навчальних закладів 
для обговорення можливих змін до існуючих 
навчальних програм, спрямованих на розвиток 
різних практичних бізнес-навиків 

 Сприяти обміну між навч. закладами та компаніями 
у сфері бізнес-послуг шляхом організації лекцій і 
семінарів за участю бізнес-професіоналів, 
стажування для студентів і викладачів тощо

 Розробити курси для перекваліфікації потенційних 
працівників у IT спеціалістів

 Визначити донорів для освітніх ініціатив

 Комісія експертів у складі роботодавців і 
представників навчальних закладів для обміну 
думками

 Кількість лекцій, семінарів і стажувань
Довготермінові
 Кількість людей, задіяних в освітніх ініціативах

рада
 Освітні заклади
 Компанії в 

рамках кластеру 
Бізнес-послуг

Розробити 
спеціальні бізнес-
тренінги для 
управлінців 
середньої ланки

 Розробити та просувати міні -MBA програми для 
управлінців середньої ланки компаній у сфері 
бізнес-послуг у співпраці з місцевими бізнес-
школами (наприклад, Львівською бізнес-школою)

 Налагодити партнерства між місцевими бізнес-
школами та провідними MBA програмами ЦСЄ
(наприклад, програми обміну для студентів і 
викладачів)

Короткотермінові
 Список місцевих навч. закладів і програм для 

управлінців серед. ланки у сфері бізнес-послуг
 Список іноз. та укр. бізнес-шкіл, зацікавлених у 

співпраці з ключовими місцевими програмами
Довготермінові
 Кількість випускників MBA, працевлаштованих 

у кластері Бізнес-послуг

 Львівська міська 
рада

 Освітні заклади
 Компанії в 

рамках кластеру 
Бізнес-послуг

Джерела: Інтерв'ю з експертами, аналіз Monitor Потрібна бюджетна ухвала



Конфіденційно

Рекомендації Дієві кроки Показники успіху та важливі події Ресурси

Розробити практичні 
тренінги для 
підприємців з 
питань заснування 
нової компанії

 Визначити цільову аудиторію для тренінгів і створити 
ефективні канали комунікації

 Зібрати кваліфікованих лекторів з кластеру бізнес-послуг, 
навчальних закладів та інших джерел, щоб розробити 
серію практичних тренінгів

 Визначити потенційні тренінги та джерела фінансування з 
боку міжн. громадських організацій

Короткотермінові
 База даних цільової аудиторії
 База даних потенційних лекторів і міжнародних 

громадських організацій, яких можна залучити
Довготермінові
 Кількість учасників

 ЛМР
 Компанії в рамках 

кластеру Бізнес-
послуг

 Освітні заклади
 Міжн. громадські 

організації

Сформувати 
лідерство в 
кластерах та 
економіці в цілому за 
допомогою Програми 
Світового Банку

 Звернутися до Світового Банку для обговорення 
можливості участі в програмі

 Визначити осіб, які візьмуть участь в програмі

Короткотермінові
 Список ключових місцевих лідерів/ організацій, 

відданих справі економічного розвитку кластерів та 
області загалом

 Контакти зі Світовим Банком
Довготермінові

 ЛМР
 Представники 

Світового Банку в 
Україні

 Фонд “Ефективне 
управління”

Додаток: Рекомендації щодо розвитку кластеру Бізнес-послуг і план реалізації
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Довготермінові
 Кількість людей, задіяних у програмі

управління”

Приваблювати 
талановитих 
студентів і 
спеціалістів з інших 
регіонів

 Визначити і налагодити зв'язки з провідними 
загальноосвітніми школами, щоб приваблювати і 
втримувати талановитих випускників із західної і 
центральної України

 Спростити процедуру отримання дозволів на працю для 
іноз. спеціалістів з відповідними навиками та досвідом

 Зрозуміти критерії визначення національних рейтингів 
ВНЗ (наприклад, рейтинги ЮНЕСКО, Софія Київська, 
СКМ)

Короткотермінові
 Список національних рейтингів ВНЗ і критеріїв їх 

визначення
Довготермінові
 Зростання кількості емігрантів та іноземних 

спеціалістів, працевлаштованих у кластері Бізнес-
послуг

 Кількість студентів, які приїжджають до Львова з-за 
меж Львівської області

 Львівська міська 
рада

 Освітні заклади
 Компанії в рамках 

кластеру Бізнес-
послуг

Сприяти доступу 
компаній до 
студентів ВНЗ

 Визначити навчальні заклади, важливі для компаній у 
сфері бізнес-послуг

 Налагодити зв'язки з навчальними закладами
 Організовувати та просувати на базі ВНЗ регулярні 

рекрутингові заходи для студентів і потенційних 
роботодавців

Короткотермінові
 Список навчальних закладів, важливих для компаній 

у сфері бізнес-послуг
 Планування рекрутингових заходів для кластеру 

Бізнес-послуг
Довготермінові
 Співпраця у залученні працівників між компаніями у 

сфері бізнес-послуг і навчальними закладами

 Львівська міська 
рада

 Освітні заклади
 Компанії в рамках 

кластеру Бізнес-
послуг

Джерела: Інтерв'ю з експертами, аналіз Monitor Потрібна бюджетна ухвала



Конфіденційно

Рекомендації Дієві кроки Показники успіху та важливі події Ресурси

Збільшити кількість 
внутрішніх і 
міжнародних 
авіарейсів

 Розробити план збільшення кількості авіасполучень 
зі Львовом, в тому числі необхідні стимули, 
зацікавлені сторони та інфраструктурні зміни

 Визначити потенційні авіалінії, готові обслуговувати 
Львів

 Забезпечити кошти, необхідні для надання 
авіалініям стимулів для приходу в Львів

Короткотермінові
 План збільшення кількості авіасполучень
 Список потенційних авіаліній, з якими потрібно 

налагодити контакти 
Довготермінові
 Збільшення кількості внутрішніх і міжнародних 

авіамаршрутів

 Львівська міська 
рада

 Міжнародний 
аеропорт “Львів”

Продовжувати 
ініціативи з 
модернізації 
міського 
аеропорту

 Розробити довготерміновий план розвитку 
міжнародного аеропорту “Львів” і узгодити його з 
ключовими зацікавленими сторонами

 Визначити потенційні джерела та механізми 
фінансування для реконструкції міського аеропорту

Короткотермінові
 Список потенційних джерел і механізмів 

фінансування для реконструкції міського 
аеропорту

 Інформаційний пакет для потенційних 

 Львівська міська 
рада

 Міжнародний 
аеропорт “Львів”

 Міністерство 

Додаток: Рекомендації щодо розвитку кластеру Бізнес-послуг і план реалізації
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 Підготувати інформаційні матеріали для інвесторів інвесторів
Довготермінові
 Збільшення кількості подорожуючих, які 

користуються послугами аеропорту

транспорту

Джерела: Інтерв'ю з експертами, аналіз Monitor Потрібна бюджетна ухвала



Конфіденційно

Рекомендації Дієві кроки Показники успіху та важливі події Ресурси

Гарантувати 
відповідність плану 
розвитку 
транспортної 
інфраструктури 
міста потребам 
кластеру Бізнес-
послуг

 Визначити транспортні пріоритети кластеру Бізнес-послуг
 Гарантувати включення визначених пріоритетів у план 

розвитку транспортної інфраструктури міста
 Збільшити бюджет для пріоритетних проектів
 Визначити потенційних інвесторів для модернізації 

транспортної системи міста

Короткотермінові
 Список транспортних пріоритетів
 Список потенційних інвесторів для модернізації 

транспортної системи міста
Довготермінові
 Покращена транспортна система 

 Львівська міська 
рада

 ЛОДА

Сформувати 
“мережу ангелів”
(початкове 
фінансування) + 
венчурне 
фінансування

 Визначити українські та іноземні фірми з венчурним 
капіталом і приватних інвесторів, які можуть бути 
зацікавленими в інвестуванні у Львів

 Підготувати інформаційний пакет про фінансові 
можливості у Львові для потенційних інвесторів

 Налагодити та просувати ефективні комунікаційні канали 

Короткотермінові
 Список потенційних інвесторів
 Інформаційний пакет для інвесторів
Довготермінові
 Кількість профінансованих проектів

 Львівська міська 
рада

 Компанії в рамках 
кластеру Бізнес-
послуг

 Дослідні установи

Додаток: Рекомендації щодо розвитку кластеру Бізнес-послуг і план реалізації

Пропонований план реалізації: Довготерміновий
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фінансування  Налагодити та просувати ефективні комунікаційні канали 
між об'єктами фінансування і фінансуючими 
організаціями

 Налагодити обмін між провідними інституціями в сфері 
інновацій і комерційними фінансовими структурами для 
реалізації інноваційного потенціалу дослідних установ 
Львова

 Дослідні установи

Збільшити роль 
місцевих 
професійних 
асоціацій

 Визначити ключові українські та іноземні професійні 
асоціації у сфері бізнес-послуг

 Залучити асоціації до процесу розвитку кластеру
 Розробити план спільних дій

Короткотермінові
 План спільних дій
Довготермінові
 Активна участь і значний вплив асоціацій

 Львівська міська 
рада

 Професійні 
асоціації

Створити бізнес-
парки

 Розробити концепцію бізнес-парків на основі найкращої 
практики провідних аутсорсингових територій

 Підготувати інформаційні матеріали для затвердження 
концепції та отримання фінансування

 Визначити і налагодити контакти з потенційними 
інвесторами

Короткотермінові
 Інформаційні матеріали щодо концепції бізнес-

парків
 Список потенційних інвесторів і механізмів 

фінансування
Довготермінові
 Діючий бізнес-парк у Львові в сфері бізнес-послуг

 Львівська міська 
рада

 Компанії в рамках 
кластеру Бізнес-
послуг

 Освітні заклади

Джерела: Інтерв'ю з експертами, аналіз Monitor Потрібна бюджетна ухвала


