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КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У СИСТЕМІ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 

СИСТЕМЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

COMPETITIVE ADVANTAGES OF LVIV REGION IN THE 

INVESTMENT ATTRACTIO 
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Анотація. Досліджено основні конкурентні переваги Львівської 

області. Виявлено основні чинники, які підвищують рівень інвестиційної 

привабливості та впливають на конкурентоспроможність регіону: вигідне 

економіко-географічне розташування, наявність об’єктів спортивної 

інфраструктури міжнародного рівня, високий рівень диверсифікації 

економіки регіону, в тому числі аграрний сектор, розвиток транспортної та 

інженерної галузі, розвинена транспортно-логістична та готельно-

ресторанного бізнесу інфраструктура, високий рівень ділової активності 

підприємств області.  

Ключові слова: конкурентні переваги, інвестиційне забезпечення, 

інвестиційна привабливість регіону, підприємства, інвестиції. 

 

Аннотация. Исследованы основные конкурентные преимущества 

Львовской области. Выявлены основные факторы, которые повышают 

уровень инвестиционной привлекательности и влияют на 

конкурентоспособность региона: выгодное экономико-географическое 

расположение, наличие объектов спортивной инфраструктуры 

международного уровня, высокий уровень диверсификации экономики 

региона, в том числе аграрный сектор, развитие транспортной и 

инженерной отрасли, развитая транспортно-логистическая и гостинично-

ресторанного бизнеса инфраструктура, высокий уровень деловой 

активности предприятий области.  

Ключевые слова: конкурентные преимущества, инвестиционное 

обеспечение, инвестиционная привлекательность региона, предприятия, 

инвестиции. 

 

Abstract. The basic competitive advantages of Lviv region were 

investigated. The basic factors that increase the level of investment 

attractiveness and affect the competitiveness of the region were revealed, they 

are: favorable economic and geographical location, availability of sports 

infrastructure of international level, a high level of diversification of the regional 

economy, including the agricultural sector, the development of transport and 

engineering industry, developed transport , logistics, hotel and restaurant 

business infrastructure, high business activity of the area. 

Keywords: competitive advantages, investment support, investment 

attractiveness of the region, businesses, investments. 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. В сучасних умовах 

зростає роль інвестиційної складової для розвитку регіону, визначення 

конкурентних переваг, здатності швидкого адаптування до постійних змін. 
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Конкурентні переваги регіону – це сукупність специфічних 

природних, соціально-економічних, науково-технічних, освітніх, 

інформаційних, інституційних, культурних умов, які склалися в регіоні, 

наявність та реалізація яких надає йому довгострокові перспективи 

виробництва товарів і послуг [2]. 

Аналіз досліджень цієї проблеми. Теоретичні та практичні аспекти 

обґрунтування конкурентних переваг для покращення інвестиційної 

привабливості знайшли відображення в працях вітчизняних і зарубіжних 

учених. Основну частину цих проблем висвітлено такими вченими: Ф.В. 

Бандуріним, І.О. Бланком, Н.Ю. Брюховецькою, А.П. Гайдуцьким, Т.В. 

Майоровим, A.A. Пересадою, В.Г. Федоренком, П.М. Хавранеком, 

О.В.Хасановою, А.І. Яковлєвим та ін. Проте і досі змінюються та детально 

вивчаються конкурентні переваги окремих областей для покращення їх 

рівня інвестиційної привабливості.  

Метою даної статті є виявлення конкурентних переваг Львівської 

області для покращення інвестиційної привабливості та залучення 

інвестиційних ресурсів. 

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих 

результатів дослідження. Потенціал підприємництва не може 

реалізуватися повною мірою в Україні через незадовільний бізнес-клімат, а 

несприятливий бізнес-клімат є основним чинником, що стримує інвестиції. 

Крім того, економічна криза значно звузила внутрішні джерела для 

інвестицій, а міжнародні фінансові ресурси стали практично 

недоступними. Багато міжнародних інвесторів вимушені обережніше 

ставитися до ризиків країни. Зокрема, низький інвестиційний імідж 

України зробить країну менш привабливою для міжнародного капіталу у 

посткризовий період [4]. 

Проте, у таких важких умовах окремі області все таки намагаються 

покращити інвестиційний клімат, із зосередженням більшої уваги на 
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конкурентні переваги. Найбільш важливим для обґрунтування 

конкурентних переваг Львівської області є стан природних ресурсів, нових 

технологій, державної підтримки та наявності кваліфікованої робочої сили, 

транспортно-логістичне забезпечення. 

У період сучасного стану економічної кризи, підвищення рівня 

конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості, зменшення 

фінансового навантаження на підприємства, що виробляють продукцію на 

території м. Львова, Львівською міською радою впроваджується ряд 

заходів, що мають на меті спрощення умов ведення діяльності для 

виробничих підприємств, місцевих товаровиробників. Зокрема, розроблено 

програму сприяння розвитку львівських товаровиробників на 2016 рік, яка 

є одним з важливих механізмів реалізації на місцевому рівні політики 

підтримки виробничого підприємництва, зайнятості населення, 

підвищення конкурентоспроможності та економічного розвитку міста.  

Непрості умови, у яких на сьогодні працюють львівські 

товаровиробники, зумовлюють необхідність докладання місцевими 

органами влади додаткових зусиль для збереження і розвитку 

підприємництва у виробничий сфері. 

Покращення рівня економіко-інвестиційного розвитку регіону можна 

досягти вирішивши наступні завдання:  

 підвищити життєвий рівень  населення; 

 покращити екологічну ситуацію; 

 удосконалити функціонування всіх типів підприємницьких структур 

на території Львівської області; 

 становлення обласного центру як міста з розвиненою мережею 

освітніх та наукових закладів; 

 переростання обласного центру в центр торгівлі між сходом та 

заходом; 

 покращення експортної діяльності місцевими підприємствами [3]. 
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Зазначимо, що важливим інструментом покращення рівня 

інвестиційної привабливості підприємств Львівської області є підвищення 

уваги до виявлення та розширення конкурентних переваг. 

За оцінками незалежних експертів, обґрунтуємо чинники, що 

призвели до покращення інвестиційної привабливості підприємств 

Львівської області, які систематизовано у вигляді табл. 1. 

Таблиця 1. 

Чинники, які призвели до покращення інвестиційної привабливості 

підприємств Львівської області 

Показники 

Оцінка рівня 

показника за  

4-ох бальною шкалою 

Вигідне економіко-географічне розташування 4 

Наявність об’єктів спортивної інфраструктури 

міжнародного рівня 

4 

Високий рівень диверсифікації економіки регіону, в 

тому числі аграрний сектор 

2 

Розвиток транспортної та інженерної інфраструктури. 3 

Розвинена транспортно-логістична інфраструктура (в 

т.ч. міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила 

Галицького, залізничний вокзал, логістичні центри) 

4 

Розвинута інфраструктура готельно-ресторанного 

бізнесу 

3 

Високий рівень оплати праці 3 

Розвинене підприємницьке середовище, високий 

рівень ділової активності 

3 

* Оцінки експертів 

Отже, конкурентними перевагами Львівської області в сучасних 

умовах вважаємо: 

 найвищий в Україні потенціал рекреаційних ресурсів, зокрема, 

курортів, сільського зеленого туризму; 

 розвинутий рівень міжнародного наукового співробітництва; 

 високий рівень освідченості населення; 
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 значна кількість історико-культурних пам’яток; 

 розвинений сектор диверсифікованої сфери послуг; 

 активне використання прикладних наукових досліджень та 

інноваційних технологій в різні сектори економіки; 

 нижчий середнього по Україні ступінь антропогенного 

навантаження на довкілля. 

Питома вага кожного чинника в структурі конкурентних переваг 

області подана на рис. 1. 

13%

13%

15%

18%

5%

7%

17%

12%

Вигідне економіко-географічне розташування

Наявність об’єктів спортивної інфраструктури міжнародного рівня

Високий рівень диверсифікації економіки регіону, в тому числі аграрний сектор

Розвиток транспортної та інженерної інфраструктури.

Розвинена транспортно-логістична інфраструктура

Високий рівень оплати праці

Розвинута інфраструктура готельно-ресторанного бізнесу

Розвинена підприємницьке середовище

Рис. 1 Джерела конкурентних переваг Львівської області* 
*За результатами опитування експертів 

 

Незважаючи на високий інвестиційний потенціал Львівської області, 

її інвестиційна привабливість залишається недостатньо високою. Прямі 
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іноземні інвестиції зберігають тенденцію до деякого зростання, однак на 

планований період (до 2020 року) це зростання буде на рівні статистичної 

похибки і кардинально ситуації не змінить. Зберігатимуться й надалі 

територіальні диспропорції ПІІ, при цьому нових інвесторів буде залучати 

все важче [3]. 

Висновки і пропозиції. Систематизувавши результати аналізу, 

проведених досліджень та прогнози експертів визначимо основні 

конкурентні переваги Львівської області, які впливатимуть на рівень 

інвестиційної привабливості: 

1) розвиток прикордонної інфраструктура, зокрема, відкриваються нові 

митні переходи; 

2) зростає транскордонний товарообмін; 

3) зростає рівень освідченості населення; 

4) розпочато технологічну модернізацію промислових підприємств 3-4 

технологічного укладу; 

5) підвищується інвестиційна привабливість області та, відповідно, 

зацікавленість з боку міжнародних інвесторів; 

6) поступовий вихід економіки з «тіні», зокрема у малому і середньому 

бізнесі; 

7) зміна переорієнтації учасників прикордонної «човникової» торгівлі 

на робочі місця на технологічно модернізованих та нових 

виробництвах; 

8) зростає матеріально-фінансове забезпечення базових АТО – громад 

та їх можливості у місцевому економічному розвитку [1]. 
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