
Стратегічний план 

залучення інвестицій 

до Львова до 2020 року



Ця стратегія – спільна робота представників місцевого бізнесу, міжнародних інституцій, Львів-
ської міської ради. Документ розроблявся протягом одного року в рамках проекту «Місцевий 
економічний розвиток міст України» спільно з канадськими, польськими та українськими 
експертами.

Документ представляє собою простий прагматичний план, що сприятиме покращенню інвес-
тиційної діяльності, який розділений за трьома напрямками: інвестиційна промоція, інвести-
ційна політика та створення об’єктів для інвестування. Для більшості підприємців інвестори 
– потенційні партнери. Для міста – це нові робочі місця та надходження до бюджету. Цей план 
допоможе систематизувати наші дії, чітко визначити пріоритети роботи. 

Дана публікація видана в рамках Проекту “Місцевий економічний розвиток міст України” 
(Проект МЕРМ), що впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів (ФКМ) за фі-
нансової підтримки уряду Канади через Канадське агентство міжнародного розвитку (КАМР). 
Зміст публікації є виключною думкою авторів та не обов’язково відображає офіційну позицію 
уряду Канади та КАМР.

Проект “МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК МІСТ УКРАЇНИ” спрямований на створення 
сприятливого клімату для економічного розвитку в Україні та зміцнення демократії і має на 
меті покращити умови та можливості економічного зростання завдяки ефективному вряду-
ванню, яке відповідає інтересам громадян та бізнес-спільноти за активної підтримки з боку 
центральних органів влади. Проект МЕРМ реалізується з січня 2010 року до грудня 2014 року 
і надає підтримку у вдосконаленні планування та постачання послуг, що сприяють економіч-
ному зростанню та розвитку дванадцяти українських міст Львівської та Дніпропетровської 
областей. (Більше про Проект МЕРМ на сайті: www.mled.org.ua).

ЛЮТИЙ 2013
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Метою цієї стратегії є залучення нових інвестицій 
у бізнес м. Львова. Територіальні громади як основ
ний фактор успіху в реалізації інвестиційних стра
тегій, націлених на розширення або приваблення 
комерційних та промислових підприємств, зазвичай, 
визначають низку ключових компонентів своїх пла
нів щодо залучення інвестицій на основі сили гро
мади, оптимізації її ресурсів, розвитку зв’язків між 
ланцюжками постачання, формування кластерів та 
використання відповідного синергетичного ефекту, 
постійних інновацій та підвищення продуктивності, 
інвестування у людський капітал.

План спрямований на місцевий економічний роз
виток як процес стратегічного партнерства влади, 
громади та бізнесу, який допомагає прискоренню 
зростання продуктивності місцевої економіки че
рез стимулювання інвестицій у нові та наявні під
приємства, виробництво найбільшої кількості благ 
та створення максимальної кількості робочих місць 
за рахунок реалізації переваг конкурентоспромож
ності міста у порівнянні з іншими містами та регіо
нами України.

У процесі актуалізації Стратегічного плану фахів
ці проекту “Місцевий економічний розвиток міст 
України” (Проект МЕРМ) здійснювали методичне за
безпечення, експертний аналіз даних і результатів 
досліджень, отриманих під час здійснення процесу 
планування, забезпечували надання консультацій
них послуг з питань, які належать до всіх аспектів 
стратегічного планування.

Вступ

Обгрунтування положень Стратегічного плану 
здійснено на основі статистичних показників 
в Україні, Львівській області, місті Львові та 
аналітичної й оперативної інформації струк
турних підрозділів Львівської міської ради.

Очікуваний результат 
від втілення Стратегічного плану:

Залучення інвестицій на основі 
сили громади.

Постійні інновації та підвищення 
продуктивності.

Розширення числа та різноманіття 
робочих місць.

Економічна диверсифікація та 
підвищення доходів громадян.
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Етапи стратегічного планування

Процес роботи над Стратегічним планом розпочав
ся 3 серпня 2011 року з презентації проекту МЕРМ 
для представників Робочої групи. На першій стадії 
робіт зі стратегічного планування було здійснено 
аналіз теперішньої ситуації у сфері залучення інвес
тицій. Фахівці міської ради та Виконавчого комітету 
за підтримки консультантів проекту МЕРМ підготу
вали Профіль м. Львова, який містить демографічне 
повідомлення про місцеве населення, інформацію 
про місцеву економічну базу, комунальну та техніч

ну інфраструктуру, стан довкілля та умови життя 
тощо. Інформація для цього документа була надана 
виконавчими органами міської ради, управлінням 
статистики та іншими установами.

Також за сприяння Львівської міської ради було 
проведено опитування підприємців та керівників 
підприємств міста. Аналітичні висновки за його ре
зультатами були відображені у Звіті про опитування 
суб’єктів підприємницької діяльності Львова.
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Стратегічний план підкреслив конкурентні пере
ваги міста, сфокусував увагу на існуючих ресур
сах, які при належній організації та об’єднанні 
зусиль можна використовувати для вирішення 
проблем місцевого економічного розвитку. Тому 
Стратегічний план зосереджений на напрямках, 
які нададуть для економічного розвитку найбіль
ші шанси у майбутньому.

Питання інфраструктури, розвитку місцевих під
приємств і залучення інвестицій взаємопов’язані, 
тому успішна робота над ними можлива лише за 
умови сприйняття їх як цілісної системи. Покра
щення в одному з питань сприятиме удоскона
ленню інших.

Стратегічний план пов’язаний з Комплексною 
стратегією розвитку та Стратегією підвищен-
ня конкурентоспроможності Львова, а також з 
цільовими програмами, які вже прийняті міською 
радою і виконуються її Виконавчим комітетом.

Стратегічне планування – це не одноразова подія 
з певним початком і кінцем, а навпаки – це ефек
тивний інструмент менеджменту і нескінченний 
процес, який повинен тривати безперервно, бо 
зовнішні і внутрішні чинники постійно змінюють
ся. Для підвищення ефективності від застосуван
ня цього управлінського інструменту Стратегічний 
план потрібно постійно коригувати. 

Місцева 
влада

Бізнес

Неурядові громадські 
організації

Результат роботи 
представників трьох 

секторів громади

Головні висновки
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Стратегічні напрямки 

Через 10–15 років Львів сформує сучасну економіку, відкриту для зовнішнього досвіду та ка
піталу і представлену добре збалансованим спектром компаній. Це буде стабільна, диверси
фікована економіка, яка використовує власні значні людські ресурси, сприяє їх утриманню у 
Львові та забезпечує місто необхідними коштами для інвестування у сферу послуг для ство
рення здорового і безпечного середовища для своїх мешканців.

Засідання Робочої групи зі стратегічного планування для визначення стратегічних напрямків 
розвитку міста відбулося 23 листопада 2011 року. На основі проведеного SWOTаналізу та 
визна ченого Стратегічного бачення члени Робочої групи визначили стратегічні напрямки:

Інвестиційна 
промоція

Інвестиційна 
політика

Стратегічні напрямки

Інвестиційні 
об’єкти

Стратегічне бачення економічного розвитку
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Стратегічний напрямок А. 
Інвестиційна промоція*

Розвинути інструменти 
інвестиційної промоції

Забезпечити промоцію міста 
під час спеціалізованих 
інвестиційних заходів

Провести та оприлюднити 
маркетингові дослідження

Участь у спеціалізованих промоційних 
заходах (інвестиційні форуми, виставки)

Промоція “історій успіху“ місцевих інвесторів 
та структур супроводу інвестицій

* Ухвала міської ради від 20.09.2012 № 1733, додаток 1 ст. 30 

Підготувати та провести п’ять 
інвестиційних роудшоу

Забезпечити системну підтримку 
промоційних інструментів

Продовжити практику проведення щорічних 
економічних (інвестиційних) форумів

Систематизувати інвестиційну промоційну 
діяльність (розробити маркетингову стратегію)

А.1. А.2.

А.1.1 А.2.1

А.1.2 А.2.2

А.1.3 А.2.3

А.1.4

Безпосередній вплив на здатність влити новий 
капітал у місцеву економіку має рівень успіш
ності поточної стратегії маркетингу та промо
ції, підтримка якій повинна надаватися на на
ціональному рівні. Існує багато типів та видів 
маркетингу, що застосовуються у різних містах 
та країнах. Причина такої кількості підходів 
у тому, що вони базуються на проблемах та 

потребах окремих міст та на способі вирішен
ня цих проблем конкретними міськими орга
нами влади. Проте головною ознакою всіх під
ходів є розуміння того, що кожний потенційний 
актив міста повинен бути розвинутий як окре
мий продукт, конкурентоспроможний порівня
но з альтернативними продуктами інших міст і 
такий, що може бути проданий на ринку.
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Стратегічний напрямок Б. 
Інвестиційна політика*

Покращити процедури 
залучення інвестицій

Визначити і затвердити пріоритетні сфери 
економіки міста для залучення інвестицій

Створити Корпорацію місцевого 
економічного розвитку

Налагодити діалог владабізнес для 
активізації залучення інвестицій

Б.1.1

Б.1.2

Б.1.3

Покращити інструменти 
сприяння інвестуванню

Системне консультування місцевих 
виробників щодо сертифікації продукції

Покращити профорієнтацію молоді

Покращити діяльність дозвільного офісу та 
організацій, що надають послуги дозвільного 
характеру

Б.2.

Б.2.1

Б.2.2

Б.2.3

1. Визначення пріоритетів для міста у галузі 
інвестування.

2. Визначення переліку місцевих послуг, зао
хочень для інвесторів та обсяг їх надання 
відповідно до пріоритетності стратегічних 
інвестицій.

3. Врахування вимог Генерального плану міс
та та місцевих правил забудови.

4. Детальний опис процедур і умов продажу 
та/або оренди земельних ділянок та майна.

5. Розробка типових зразків регуляторних 
актів та правовстановлюючих документів.

6. Створення спеціалізованої інституції із міс
цевого економічного розвитку, до функцій 
якої входитиме залучення інвестицій, під
тримка економічного розвитку існуючих 
підприємств та забезпечення збалансова
ного економічного зростання міста згідно з 
стратегічними пріоритетами.

Крім активної промоціі, для інвестора важливо встановити зрозумілі та прозорі правила взаємодії. 
Відповідно важливий крок у питанні залучення інвестицій – формування місцевої інвестиційної по
літики, що включає в себе:

Б.1.

* Ухвала міської ради від 20.09.2012 № 1733, додаток 1 ст. 42 



14

Покращити управління 
наявними інвестиційними 
об’єктами

Здійснити підготовку пріоритетних ділянок 
для залучення інвестицій

Впорядкувати реєстр 
комунального майна

Стимулювати створення зон 
поліпшення бізнесу

С.1.

С.1.1

С.1.2

С.1.3

Реалізувати інвестиційні 
проекти державноприватного 
партнерства

Розробити та реалізувати проект ДПП 
“Електронний квиток“

Розробити та реалізувати проект ДПП 
“Управління твердими побутовими 
відходами“

Розробити та реалізувати проект ДПП 
“Управління паркуванням автотранспорту“

Розробити та реалізувати проект ДПП 
“Промисловий парк Рясне2“

Розробити та реалізувати проект ДПП “Бізнес
парк біля аеропорту“

С.2.

С.2.1

С.2.2

С.2.3

С.2.4

С.2.5

Однією з переваг у конкурентній боротьбі за 
інвестиції, які створюють нові робочі місця, є 
існування переліку земельних ділянок, не над
то дорогих та обладнаних інфраструктурою 
(з доступними тарифами на енергопостачан
ня). Наявність у межах м. Львова територій 
“greenfield“ понад 300 га території довкола 
нового футбольного стадіону «Арена Львів» є 
чудовим прикладом цікавої пропозиції для за
лучення інвесторів.

Реалізація інвестиційних проектів і впрова
дження інвестиційної політики передбачає 
вирішення комплексу земельноправових пи
тань:

1. Визначення правового режиму землі як 
територіальної основи економічного роз
витку міста.

2. Розробка і затвердження місцевих правил 
регулювання земельних відносин та забу
дови на принципах приватнопублічного 
партнерства.

3. Визначення територій пріоритетного інвес
тиційного розвитку міста.

4. Створення районів комерційного розвитку 
на території міста.

5. Визначення пріоритетних форм та видів за
лучення інвестицій у розвиток міста.

Стратегічний напрямок В. 
Інвестиційні об’єкти (продукти)*

* Ухвала міської ради від 20.09.2012 № 1733, додаток 1 ст. 50 
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Для забезпечення належного рівня відповідальності 
за реалізацію Стратегічного плану необхідно ство
рити систему моніторингу його впровадження. Така 
система повинна включати Орган з моніторингу 
(необ хідно створювати із врахуванням особливос
тей територіальної громади); Документ (Положення) 
про систему моніторингу виконання Стратегічного 
плану; Систему індикаторів (результатів) виконання 
Стратегічного плану (кількісні та якісні).

Забезпечення реалізації – це управлінське завдан
ня, яке передбачає контроль за діяльністю числен
них організацій, які задіяні у процесі впроваджен
ня Стратегічного плану. Цим повинен займатись 
Комітет з управління впровадженням, створений з 
представників органів місцевого самоврядування і 
бізнесу. До складу цього органу входять особи, які 
представляють найважливіших учасників процесу 
планування і реалізації Стратегічного плану: пред
ставники міської влади, які брали участь у його роз
робці, представники бізнесасоціацій та приватного 
сектора.

Питання впровадження проектів і заходів Стратегіч
ного плану повинні належати виключно до компе
тенції Комітету з управління впровадженням.

Також можливі інші форми Органу з моніторингу 
впровадження Стратегічного плану: Моніторинго
вий комітет; Тимчасова комісія міської ради; вико
нання повноважень з моніторингу постійною комі
сією фінансів та планування бюджету; створення 
окремого управління (відділу) міської ради; Агенція 
місцевого економічного розвитку – може створюва
тись у формі громадської організації або комуналь
ної установи (підприємства).

Стратегічний план потрібно буде постійно актуалі
зовувати, оскільки одні проекти будуть завершені, 
а деякі замінено іншими. Необхідно проводити ре
тельний моніторинг виконання Стратегічного плану 
і відповідно коригувати його з огляду на зміну си
туації. Саме Комітет з управління впровадженням 
Стратегічного плану є відповідальним за забезпе
чення актуальності та реалістичності стратегічних і 
оперативних цілей та за їх досягнення.

Дорадчий 
комітет

Комітет
управління 

впровадженям

Інформує

Звітує

Консультанти 
проекту МЕРМ

Інститут міста
Підтримує

Консультує

Впровадження та моніторинг
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№ Цільові показники 
(назва)

Значення показників

од. виміру 2010 р. 2015 р. 2025 р.

1 Бюджет міста на 1 мешканця дол. США / ос. 310 500 650

2 Середня місячна заробітна плата дол. США 250 400 1000

3 Загальний обсяг експорту
товарів і послуг млн. дол. США 333 350 500

4 Рівень прямих іноземних 
інвестицій на 1 мешканця дол. США / ос. 761 900 3470

5 Валовий Регіональний 
Продукт на душу населення тис. дол. США 13 19 25

6
Показник інвестиційних настроїв 
іноземних інвесторів у Львові (див. 
методологію ЕВА)

% до середньо 
українського 100 100 100

7 Обсяг інвестицій в основний капітал млн. дол. США 500 520 1000

8 Рівень безробіття % 8,6 6 5

Показники оцінки реалізації Стратегічного плану
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Часові рамки Стратегічного плану

Загальний період реалізації Стратегічного плану визна
чений до 2020 року. Саме таким є прогнозований період 
актуальності стратегічних напрямків та цілей. При цьому 
стратегічне бачення сформоване на період 1015 років. 
У межах кожної стратегічної цілі визначено ряд оператив
них цілей. При цьому часовий термін, на який розроблені 
оперативні цілі, складає 3 роки (20122014 рр). Ці обрані 
часові рамки співпадають з періодом середньостроко
вого фінансового (ресурсного) планування і створення 
фінансових механізмів та установ, що керуватимуть реа
лізацією Стратегічного плану.

ХІІ ІХІ

Х

ІХ

VIII



Спеціаліст з місцевого економічного розвитку – Лепьошкін Ігор 

Регіональний координатор – Рожко Соломія 

Консультанти з місцевого економічного розвитку та стратегічного планування: 
Волошинський Олександр, Кашевський Василь

Перелік осіб, долучених до опрацювання Стратегічного плану

1. Васильченко Галина

2. Войтович Марта

3. Воробей Володимир

4. Галишич Андрій

5. Гримак Ірина

6. Дмитрасевич Іван

7. Довжик Вікторія

8. Жиромська Оксана 

9. Заяць Галина

10. Зубрицький Любомир

11. Кіраль Сергій

12. Кобзарев Олександр

13. Ковалишин Олег

14. Ковтало Христина

15. Лаврик Олег

16. Лиса Оксана

17. Луцишин Мар’яна 

18. Майорчак Наталія

19. Микитюк Устина

20. Михайлюк Ольга

21. Нагорний Андрій

22. Назаровець Роман

23. Наконечний Ростислав

24. Пак Христина

25. Панкевич Богдан

26. Глащенков Володимир

27. Пецій Дмитро

28. Попик Наталя

29. Процик Остап

30. Пундор Андрій

31. Рісний Олег

32. Рущишин Ярослав

33. Хижняк Валерій

34. Хомицький Андрій

35. Худо Андрій

36. Юринц Тарас

37. Юськевич Наталя  

38. Яницький Олег

ЛЮТИЙ 2013




