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ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Інвестиційна привабливість області проявляється в здатності області 

залучати інвестиційні ресурси, формується під дією цілої низки 

факторів. 

Інвестиційна привабливість є однією з найвагоміших характеристик 

окремих підприємств – з позицій перспективності їх розвитку, 

розширення параметрів виробництва і збуту продукції, зміцнення позиції 

на ринку, ефективності використання активів та їх ліквідності, стану 

платоспроможності та фінансової стійкості, що в цілому може 

забезпечити відповідний рівень конкурентоспроможності суб’єкта 

господарювання. Тому одним із найважливіших завдань, які стоять перед 

кожним з них зокрема та перед економікою країни в цілому є 

підвищення рівня інвестиційної привабливості [1, с. 1]. 

Львівська область – унікальний регіон в Україні, який межує з 

Європейським Cоюзом, і завдяки своєму вигідному географічному 

розташуванню є своєрідними воротами в Україну для європейців. 

Львівська область – це перехрестя торгівельних шляхів Європи та Азії. 

На сьогодні Львівщина є одним з найбільш інвестиційно привабливих 

регіонів України. Існує багато чинників, які впливають на залучення 

інвестицій у регіон. Найважливішими для зручності роботи інвесторів є 

розвинута інфраструктура, близькість до кордону, підготовлені території, 

які можна використовувати під реалізацію інвестиційних проектів. 

Згідно оприлюдненої інформації Державної служби статистики 

України від 14.02.2014 року, обсяг внесених з початку інвестування в 

економіку України прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) 

на 31 грудня 2013 р. становив 58156,9 млн. дол. США, що на 5,2% 

більше обсягів інвестицій на початок 2013 р., та в розрахунку на одну 

особу населення України складає 1283,6 дол. З країн ЄС внесено 

44423,0 млн. дол. інвестицій (76,4% загального обсягу акціонерного 

капіталу), із країн СНД – 5043,5 млн. дол. (8,7%), з інших країн світу – 

8690,4 млн. дол. (14,9%). У розрізі областей України Львівщина входить 

у п’ятірку найгірших областей за приростом прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу) у 2013 році. Приріст на Львівщині за 
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2013 р. становить лише 4,2% у порівнянні до рівня станом на 

01.01.2013 р. Відставання Львівщини від лідера за приростом інвестицій 

Кіровоградської області у 10,8 раз. В розрахунку на одну особу 

населення Львівської області приріст іноземних інвестицій за 2013 рік 

складає 27,5 дол. (672,1 – 644,6 дол.) Враховуючи те, що впродовж 

2013 року населення Львівщини зменшилось на 2,3 тис. осіб то цей 

показник реально буде ще меншим.  

Водночас, на розроблення та впровадження ефективної регіональної 

політики у сфері інвестиційної діяльності, поліпшення інвестиційного 

іміджу області, створеннія сприятливого і стабільного інвестиційного 

клімату для забезпечення зростання надходжень інвестицій в економіку 

Львівської області із обласного бюджету у 2013 році передбачалось 

витрати 800 тис. грн., а це за офіційним курсом НБУ (7,99 грн. / дол.) – 

100125 дол. Зокрема, Львівською ОДА кошти були скеровані на 

проведення Міжнародного форуму інвестицій та інновацій у червні 

2013 р. у м. Львові – 255 тис. грн., проведення ХІІІ Міжнародного 

економічного форуму у жовтні 2013 р. у м. Трускавець – 114 тис. грн. та 

ін. заходи.З огляду на це, можна порахувати, що один відсоток приросту 

іноземних інвестицій у 2013 році коштував для платників податків 

Львівщини понад 23,8 тис. дол. США, а приріст одного долара іноземних 

інвестицій на одну особу населення коштує для територіальної громади 

понад 3,6 тис. дол. 

Низька активність іноземних інвесторів щодо вкладення капіталу у 

Львывську область в першу чергу зумовлена негативним іміджем 

України на світовому інвестиційно-кредитному ринку, основними 

причинами якого є: 

  недосконала законодавча база, яка регулює дану діяльність; 

  нестабільна політична ситуація, спричинена дуже низькою 

ефективністю державного управління; 

  недостатній рівень розвитку фінансового ринку, що полягає у 

відсутності фінансових ресурсів для забезпечення інвестиційного 

попиту; 

  невизначеність статусу українських земель, що спричиняє низьку 

ефективність їхнього використання; 

 відсутність системи страхування інвестицій; 

  низький рівень ділової і професійної кваліфікації підприємців; 

  недостатньо привабливі інвестиційні проекти і разом з тим брак 

зацікавлених партнерів; 

  підвищений рівень інфляції. 

За результатами дослідження «Рейтингу інвестиційної 

привабливості регіонів 2014», презентованого 28 квітня 2014 року 

Державним агентством з інвестицій та управління національними 

проектами України, Львівська область посіла перше місце, – про це 
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поінформував т.в.о. начальника відділу інвестиційної діяльності 

Львівської ОДА Богдан Антохів. «В основі дослідження використано три 

компоненти, які мають практичне застосування при прийнятті рішень 

про інвестування – це визначення інвестиційного потенціалу та 

інвестиційних ризиків, а також оцінка перешкод та можливостей для 

інвестиційної діяльності окремо в кожному регіоні», – розповів 

Б.Антохів. За його словами, результати дослідження рейтингу є цінним 

як для інвесторів, так і для влади, оскільки рейтинг дозволяє чітко 

зрозуміти, які сфери є найцікавішими і заслуговують особливої уваги з 

точки зору розвитку регіону загалом [2]. 

Передумови для підвищення рівня інвестиційної привабливості 

регіону: 

 близькість регіону до кордону з країнами ЄС;  

 наявність сировинної бази для створення спільних підприємств у 

галузі будівельної індустрії, виробництва міндобрив, деревообробки, 

харчопереробних підприємств;  

 сконцентровані висококваліфіковані кадри, якісні матеріальні та 

природні ресурси, високий підприємницький потенціал, що в поєднанні 

із стратегічним розташуванням регіону формують його інвестиційну 

привабливість;  

 виробничі площі з розвиненою інфраструктурою;  

 наявність промислових територій, земельних ділянок;  

 Львівська область володіє широким спектром мінерально-

сировинних ресурсів (розвідано 472 родовища, з яких 186 розробляють). 

Найбільше значення мають паливно-енергетичні та сировина для 

хімічної промисловості. Горючі корисні копалини представленні нафтою 

та природним газом, кам’яним вугіллям, торфом. Значні поклади 

калійної та кам’яної солі, сірки. Важливе значення мають запаси 

природних будівельних матеріалів (гіпсу, вапняку, мергелю, пісковиків, 

глини, у тому числі цементної). Є велика кількість різноманітних джерел 

мінеральних вод, а також озокериту та лікувальної грязі.  

 функціонування технопарку « Яворів» з відповідними пільговими 

умовами; доступ до реалізації інноваційних та ЕКО проектів, за рахунок 

коштів ЄС в рамках Програми транскордонного співробітництва 

«Україна-Польща-Білорусь», через галузеві кластери;  

 пільгове оподаткування для окремих пріоритетних галузей (легка 

промисловість, сільське господарство, енергозбереження, енергоощадне 

будівництво);  

 наявність підприємств, які призупинили виробничу діяльність, але 

є збережена інфраструктура, виробничі приміщення, трудові ресурси. Ці 

підприємства готові розглядати пропозиції щодо створення СП, 

залучення інвестицій, освоєння нових видів продукції (ВО «Полярон», 

ВАТ «Автонавантажувач», ВАТ «Новороздільський завод «Карпати», 
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Бориславський РЕМА, Дрогобицький машинобудівний завод, ВАТ 

«Сільмаш»); 

 наявність економічно активних підприємств, які на договірних 

умовах готові до залучення інвестицій, та випуску нових видів продукції, 

за рахунок збільшення відсотку завантаження виробничих потужностей 

(ВАТ «Іскра», Львівська ізоляторна компанія, ТОВ «Стрий авто»).  

Отже, інвестування є явищем багатогранним і складним. За 

інвестиційною привабливістю Україна характеризується як країна з 

негативним інвестиційним іміджем і в той же час високим інвестиційним 

потенціалом, що значно впливає на інвестиційний клімат Львівської 

області. Найпершим кроком щодо покращення інвестиційної 

привабливості є створення стабільного, послідовного правового 

середовища функціонування як іноземних, так і вітчизняних суб’єктів 

інвестиційної діяльності. Львівська область, яка на теренах Західної 

України є своєрідним економічним лідером і входить в зону високої 

інвестиційної привабливості. Важливу роль у регулюванні інвестиційної 

діяльності відіграють органи місцевої влади. Вони повинні нести 

відповідальність за раціональне використання інвестиційних ресурсів. На 

рівні місцевих органів влади можуть вирішуватись такі питання: 

проведення інформаційно-рекламної кампанії для створення іміджу 

регіону як привабливого місця вкладення інвестицій; надання широкому 

колу інвесторів достатнього обсягу інформації про інвестиційні 

можливості, економічне і правове середовище; надання іноземним 

інвесторам інформації з питань проведення адміністративних дій, 

необхідних для здійснення інвестицій. 
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