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Постановка проблеми. Сьогодні розвиток 
економічного потенціалу на рівні регіону впевнено 
займає основну позицію в господарській розбудові 
держави. Політика державної децентралізації – 
влучний доказ цьому твердженню.

Вихідною точкою в управлінні економікою регі-
ону є стратегія його розвитку. Стратегії розвитку 
регіону присвячено багато наукових досліджень, 
проте поки що залишаються питання, які потре-
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бують наукового обґрунтування. Під час розро-
блення стратегії регіону її можна представити як 
комплексний процес змін регіональної економіч-
ної, соціальної, екологічної, просторової, політич-
ної і духовної сфер, що приводить до їх якісних 
перетворень і, в кінцевому підсумку, до змін умов 
життя людини. Тому стратегія регіону має бути 
спрямована на суспільний прогрес, що виявля-
ється у збільшенні суспільного багатства, тобто 

У статті досліджено економічний потен-
ціал регіону (на прикладі Львівської 
області). Обґрунтовано стратегічні орі-
єнтири розвитку в системі реструкту-
ризації економіки регіону. Опрацьовано 
статистичні дані щодо економічного 
потенціалу Львівської області. Запропоно-
вані пріоритетні шляхи економічного роз-
витку регіону.
Ключові слова: розміщення підприємств, 
регіон, регіональна економіка, стратегія 
розвитку, просторова економіка.

В статье исследован экономический 
потенциал региона (на примере Львовской 
области). Обоснованы стратегические 
ориентиры развития в системе реструк-
туризации экономики региона. Обработано 
статистические данные по экономическому 

потенциалу Львовской области. Предло-
жены приоритетные пути экономического 
развития региона.
Ключевые слова: размещение предпри-
ятий, регион, региональная экономика, 
стратегия развития, пространственная 
экономика.

The article analyzes the economic potential of 
the region (for example, Lviv region). The stra-
tegic directions of development in the system of 
restructuring of the region’s economy are sub-
stantiated. The statistical data on the economic 
potential of the Lviv region have been processed. 
The proposed priority directions of economic 
development of the region.
Key words: location of enterprises, region, 
regional economy, development strategy, spatial 
economy.



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

60 Випуск 26-2. 2018

всієї сукупності об’єктивних і суб’єктивних умов 
життєзабезпечення і життєдіяльності людини, 
і гармонічний розвиток на цій основі самої людини, 
природи, виробництва, суспільства і держави.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження регіонального структурування 
та стратегічних орієнтирів економічного розвитку 
регіону широко описані в [1; 2; 3; 4]. Слід пого-
дитися з С. Шульц [1, с. 273-274] у тому, що для 
визначення пріоритетних напрямів розвитку регі-
ону в довгостроковій перспективі важливим є вра-
хування світових тенденцій економічного розвитку 
з метою окреслення тих сфер економіки, які будуть 
конкурентними і користуватимуться найбільшим 
попитом на зовнішніх ринках та сприятимуть пере-
ходу на новий етап розвитку всієї економіки кра-
їни. За умови збалансованості зовнішніх потреб 
та внутрішньої доцільності такий розвиток регіону 
буде найбільш гармонійним.

Також заслуговують уваги ідеї О. Черевка 
[2, с. 9] в напрямі планування стратегії розви-
тку регіону, яка полягає в поєднанні раціонально 
виробленої стратегії і надзвичайної стратегії, 
зумовленої шаблонами, моделями в потоці рішень 
і дій. Тобто така стратегія є результатом взаємо-
дії планових і незапланованих дій. Такий підхід 
до визначення стратегії зумовлений високим сту-
пенем мінливості сучасного світу: майбутнє непе-
редбачуване; визначеності немає ні в чому; немає 
достовірних прогнозів; цілі постійно змінюються, 

так само як і зовнішні умови. Тому стратегії пови-
нні вибудовуватися таким чином, щоб була можли-
вість їх корекції із плином їх реалізації.

Постановка завдання. Мета статті – провести 
дослідження економічного складника в стратегії 
розвитку регіону в умовах регіональної реструкту-
ризації економіки (на прикладі Львівської області)

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Спираючись на дослідження вчених, що стосу-
ються регіональної реструктуризації економіки 
України, та пропоновані ними ідеї у напрямі страте-
гічного планування розвитку регіону, можемо про-
вести дослідження економічного складника страте-
гії розвитку регіону на прикладі Львівської області.

Сьогодні відомо те, що Львівська область – 
одна з найбільш економічно розвинених облас-
тей України, яка має низку конкурентних переваг: 
освічений і креативний людський капітал, тра-
диції ефективного господарювання та викорис-
тання економічного потенціалу, багаті природні 
та рекреаційні ресурси, наближеність до кордо-
нів ЄС. Раціональне використання усіх цих пере-
ваг є запорукою прискореного розвитку економіки 
області і гарантією стабільного покращення якості 
життя мешканців у майбутньому.

Сучасні глобальні виклики та складнощі рефор-
мування національної економіки зумовлюють 
потребу пошуку нових можливостей для розвитку 
регіону. Часи сподівання винятково на зовнішні 
фінансові ресурси відходять у минуле, а визна-

 

2013

2014

Рис. 1. Структура зайнятості на підприємствах області у 2013-2014 рр.:  
галузевий розріз (тис. осіб)

Джерело: складено автором за даними [5]
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чального значення набуває ефективність викорис-
тання власного соціально-економічного потенці-
алу, посилення згуртованості у межах як регіону, 
так і держави загалом.

Нове бачення вирішення проблем регіональ-
ного розвитку зумовлює необхідність посилення 
ролі органів місцевого самоврядування у влас-
ному стратегічному плануванні та розвитку, що 
відповідає принципам децентралізації. Необ-
хідною умовою реалізації цього курсу реформ 

є залучення усіх суб’єктів регіонального розвитку 
в області до визначення стратегічних пріоритетів 
та вироблення середньострокових планів розви-
тку області.

Реалізація стратегії розвитку регіону пови-
нна полягати у формуванні комплексної системи 
заходів, розумінні поточної ситуації та проблем 
соціально-економічного розвитку усієї області, 
її районів, міст та інших територіальних громад, 
що зможе забезпечити досягнення стратегічного 
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Рис. 2. Динамічна структура валової доданої вартості Львівської області  
в розрізі видів економічної діяльності, 2006-2014 рр.

Джерело: складено автором за даними [5]
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бачення та створення регіону, в якому гармонійно 
поєднуватимуться високотехнологічна промис-
ловість, розвинена транспортно-логістична інф-
раструктура, екологічне сільське господарство, 
оздоровчий, історичний та діловий туризм, що 
дасть змогу досягнути високої якості життя та без-
печного довкілля.

Всього в економіці області у 2014 р. було 
зайнято 1038,2 тис. осіб, або 55,3% населення 
у віці 15-70 рр. (в Україні цей показник – 56,6%). 
Найбільшими за чисельністю зайнятих видами 
економічної діяльності є торгівля та ремонт, сіль-
ське господарство (рис. 1).

У порівнянні з 2010 р. зміни у структурі зайня-
тості були незначними: на тлі скорочення частки 
зайнятих у будівництві (на 1%), промисловості (на 
0,6%), у сфері транспорту та зв’язку (на 0,5%) від-
булося зростання частки зайнятих у сільському 
господарстві (на 2,2%) та освітній сфері (на 0,6%).

Львівська область має відносно добре дивер-
сифіковану економіку. Динамічна структура вало-
вої доданої вартості області в розрізі видів еконо-
мічної діяльності є незмінною впродовж останніх 
років (рис. 2, рис. 3).

Визначальну роль у формуванні валової дода-
ної вартості області незмінно відіграють такі сфери 
економічної діяльності, як гуртова та роздрібна тор-
гівля (17%), обробна промисловість (11%), сільське 
та лісове господарство (9%), транспорт і зв’язок (9%), 
освіта (9%), операції з нерухомим майном (9%).

У Львівській області добре розвинений такий 
вид діяльності, як гуртова торгівля, яка переважно 
зосереджена в місті Львові. Найбільшу частку 
в гуртовій торгівлі становлять харчові продукти, 
тютюн та пальне. Існує кілька великих компа-
ній, що спеціалізуються на різних видах товарів 
(наприклад, «ВестТобакко Груп» торгує алкоголь-
ними напоями та тютюном). Розвиненою є також 
роздрібна торгівля, яка здебільшого представлена 
філіями національних мереж.

У структурі реалізованих послуг переважають 
послуги транспорту, складського господарства, 
пошти та кур’єрської служби, послуги інформації 
та телекомунікацій, у сфері операцій з нерухомим 
майном, адміністративного та допоміжного обслу-
говування, охорони здоров’я.

Сьогодні всі види пасажирського транспорту, 
крім автотранспорту, утримують позитивну дина-
міку як пасажирообороту, так і кількості перевезе-
них пасажирів. Частка автомобільного транспорту 
у загальному обсязі пасажирських перевезень 
становить 55%, а залізничного – понад 10%.

Промисловий комплекс Львівщини представле-
ний різноманітними видами діяльності: від видо-
бутку корисних копалин до виробництва товарів 
першої необхідності (рис. 4).

Серед галузей промислової спеціаліза-
ції Львівської області є харчова промисловість 
(34% промислової продукції), машинобудування 
(7%), деревообробна (9%), виробництво гумових 
та пластмасових виробів, іншої неметалевої міне-
ральної продукції (8,5%).

В області сформувалась ціла низка промис-
лово-територіальних утворень, які є базовими 
компонентами територіальної структури промис-
ловості. Головними з них є: Львівська промис-
лова агломерація, Червоноградсько-Сокальський, 
Дрогобицько-Бориславський, Миколаївсько-Ново-
Роздільський, Яворівський, Кам’янка-Бузький 
та Стрийський промислові вузли.

Спеціалізацію Львівської промислової агломе-
рації визначають машинобудування, оброблення 
деревини та виробництво виробів із деревини, 
легка промисловість.

У Дрогобицько-Бориславському промисло-
вому вузлі галуззю спеціалізації є машинобуду-
вання; спеціалізацію Стрийського промислового 
вузла визначають машинобудування та полігра-
фія; добувна та легка промисловість є галузями 
спеціалізації Червоноградсько-Сокальського про-

мислового вузла; Микола-
ївсько-Ново-Роздільский 
вузол спеціалізується на 
машинобудуванні та вироб-
ництві іншої неметале-
вої мінеральної продукції; 
у Яворівському промисло-
вому вузлі галузями спеціа-
лізації є харчова та хімічна 
промисловість; спеціалізація 
Кам’янка-Бузького промис-
лового вузла – оброблення 
деревини та виробництво 
електроенергії.

У структурі реалізова-
ної продукції переробної 
промисловості Львівської 
області велику частку займає 
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Рис. 4. Структура реалізованої промислової продукції в області, 2014 р.

Джерело: складено автором за даними [5]
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харчова промисловість, текстильне виробництво 
та пошиття одягу, приладобудування, особливо 
виробництво електричного, електронного й оптич-
ного обладнання, що характеризує переробну 
промисловість області як таку, що тяжіє до висо-
ких технологій.

Понад 30% всієї промислової продукції області 
формує виробництво харчових продуктів, напоїв 
та тютюнових виробів. У харчовій галузі провід-
ними підприємствами є кондитерська фабрика 
«Світоч» (належить компанії «Nestle»), компанія 
«Галка», «Львівська пивоварня», ТОВ «Яблуневий 
Дар» та ПрАТ «Галичина».

Основою добувної промисловості є виробни-
цтво вугілля, зосереджене на шахтах у м. Чер-
вонограді. Впродовж останніх років обсяг вироб-
ництва у цій галузі зменшувався, однак сьогодні 
спостерігається приріст у 2,4% за рахунок збіль-
шення видобутку кам’яного вугілля, нафти та при-
родних пісків.

Понад 12% усієї продукції переробної промисло-
вості належить виготовленню виробів з деревини, 
виробництву паперу та поліграфічній діяльності.

Машинобудування посідає п’яту позицію 
у загальних показниках галузі – частка галузі 
у загальному обсязі реалізованої промислової про-
дукції становила 7%. Найбільшими підприємствами 
галузі є ТзОВ «Леоні ваерінгсистемс УА ГМБХ», 
ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», 
ПАТ «Іскра», ДП Львівський державний завод 
«ЛОРТА», ТзОВ «Електроконтакт Україна» та інші.

Нарощує виробництво Державне підприємство 
«Львівський бронетанковий завод», що входить до 
складу «Укроборонпрому». Підприємство працює 
над поточним ремонтом, відновленням та вироб-
ництвом нової військової техніки.

У легкій промисловості темпи зниження випуску 
продукції протягом останніх років, на жаль, при-
скорились.

Зростання обсягів промислового виробництва 
відбулося у 2015 році на підприємствах мета-
лургійного (на 22,8%) та фармацевтичного (на 
10,5%) виробництва. Вплив на позитивну динаміку 
у виробництві фармацевтичних продуктів і фарма-
цевтичних препаратів забезпечили такі підприєм-
ства, як АТВТ «Галичфарм», ДП «Фарматрейд» 
та ТОВ «Фармалайф», що зосередили свою увагу 
на виробництві препаратів для імпортозаміщення.

За останні кілька років Львів став одним із пере-
дових центрів інформаційних технологій в Україні 
та Східній Європі. Компанія KPMG визнала Львів 
одним із найбільш перспективних міст для роз-
витку аутсорсингу в галузі ІТ-індустрії. У Львові 
нараховується понад 100 ІТ-компаній, які пра-
цюють у напрямах розроблення програмного 
забезпечення, аутсорсингу та веб-розроблення. 
Найвідоміші львівські ІТ-компанії з українськими 
власниками – SoftServe з більш ніж 4000 про-
грамістів, Eleks – із понад 1000 та N-IX – понад 
300 працівників.

Сільське господарство продовжує залишатися 
значним сегментом економіки області, хоча його 
частка у ВРП скорочується, і сьогодні показник 
близький до середньоукраїнського – 9%. За обся-
гом сільськогосподарського виробництва Львів-
щина належить до групи областей із середнім роз-
міром сільської економіки.

Частка сільського господарства (включаючи 
мисливство та лісове господарство) у загаль-
ному обсязі валової доданої вартості, так само як 
і у ВРП, становить приблизно 9%. У структурі сіль-
ськогосподарського виробництва області домі-
нуючою є частка виробництва господарств насе-
лення – близько 70% (а у виробництві картоплі, 
овочів і плодоягідних культур господарства насе-
лення займають понад 90%). Це суттєво відрізняє 
сільське господарство області від більшості інших 
областей України (рис. 5).
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Рис. 5. Динаміка виробництва валової продукції сільського господарства

Джерело: складено автором за даними [5]
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У структурі сільськогосподарського виробни-
цтва домінує рослинництво, хоча не настільки, 
як загалом в Україні, і структура рослинництва 
є іншою. Зокрема, лідируючі позиції займає вироб-
ництво картоплі, а також відзначається доволі 
висока частка виробництва овочів, цукрових буря-
ків і кормових культур.

У валовому виробництві сільськогосподарської 
продукції продукція рослинництва становить 65%, 
тваринництва – 35%.

Водночас, враховуючи тенденцію до зни-
ження частки сільського господарства в економіці 
області, а також беручи до уваги перенаселеність 
її сільських територій (частка сільського населення 
становить 39% на тлі загальноукраїнських 31%), 
є всі підстави очікувати подальшої трансформації 
виробничої структури сільської економіки через 
зменшення у ній питомої ваги аграрного сектору 
і збільшення частки торгівлі та сфери послуг.

Львівська область є імпортозалежною, що нега-
тивно позначається на її зовнішньоторговельному 
балансі, який протягом останніх 20 років зали-
шається дефіцитним. Частка Львівської області 
у загальноукраїнському експорті за цей період 
зросла з 1,67% до 2,62%, але зросла і частка 
імпорту з 2,15% до 4, 25%. Якщо в Україні протягом 
останніх трьох років відбувається падіння обсягів 
експорту та імпорту, то у Львівській області спосте-
рігається зростання обсягів експорту (майже у два 
рази упродовж останніх 6 років) та зменшення 
обсягів імпорту. Позитивний вплив на цю ситуацію 
має постійний ріст експорту товарів та прогресу-
ючий ріст експорту послуг, який з 2000 року збіль-
шився у 2 рази.

Львівська область є регіоном з високою інвес-
тиційною привабливістю для інвестора, адже, за 
даними рейтингу «Європейських міст і регіонів 
майбутнього» FDI Magazine, вона належить до 
ТОП-10 регіонів Східної Європи [6] за ефектив-
ністю вкладеного капіталу; за стратегією залу-
чення прямих іноземних інвестицій; за ефектив-
ністю промислової оренди.

Частка обсягу прямих іноземних інвестицій 
області в Україні на початок 2015 року становила 
3%. За цим показником Львівщина зайняла сьоме 
місце в Україні, поступившись м. Києву, Дніпро-
петровській, Донецькій, Харківській та Київській 
та Одеській областям. Слід зазначити, що на поча-
ток 2007 року область за обсягом залученого іно-
земного капіталу була дев’ятою.

Значна частка за обсягом вкладених інозем-
них інвестицій належить харчовій промисловості 
області – 87,1 млн. дол. (16,7% від обсягу іно-
земного капіталу промисловості). За весь період 
іноземного інвестування вагомими були надхо-
дження з Польщі – 39,6 млн. дол., Швейцарії – 

22 млн. дол., Кіпру – 16,4 млн. дол. та Ліхтенш-
тейну – 14,9 млн. дол.

Підприємствами з виробництва харчової про-
мисловості з найбільшими обсягами залучених 
прямих іноземних інвестицій є ТзОВ «Радехівський 
цукор», ПАТ «Львівська кондитерська фірма «Сві-
точ», ТзОВ «Яблуневий Дар», ПАТ «Концерн Хліб-
пром», ТзОВ «Провімі», ТзОВ «Перша приватна 
броварня», ВАТ «Львівський міський молочний 
завод», ТзОВ «Яричів», ПРАТ «Моршинський завод 
мінеральних вод «Оскар». Загалом іноземний капі-
тал залучено в 60 підприємств галузі. Вкладаючи 
свої кошти у виробництво продуктів харчування 
в області, іноземні інвестори орієнтуються в осно-
вному на значний обсяг внутрішнього ринку.

На підприємствах легкої промисловості зосе-
реджено 34,9 млн. дол. іноземного капіталу. З них 
понад дві третини належить партнерам із Данії (ДП 
«Датський текстиль», ТзОВ «Йоха Україна», ДП 
«Юнайтед Текстиль Груп Україна», ДП «Квімекс», 
ДП «ХРТ Текстиль»). Необхідно зазначити, що ці 
підприємства легкої промисловості в основному 
працюють на давальницькій сировині, і майже 
весь обсяг виготовленої ними продукції експор-
тується. Наявність дешевої сировини та ство-
рена ще у радянські часи виробнича база зумо-
вили зацікавленість іноземців до деревообробної 
та целюлозно-паперової промисловості нашого 
регіону. У підприємства з виготовлення виробів 
з деревини, виробництва паперу та поліграфічної 
діяльності залучено 105,1 млн. дол.

У машинобудування залучено 100 млн. дол., 
або 19,3% від інвестицій у промисловість. Німеч-
чина, Угорщина та Кіпр – основні інвестори цього 
сектору промисловості. Німецькі компанії вклали 
у підприємства галузі 61,6 млн. дол., угорські – 
16 млн. дол., кіпрські – 8,7 млн. дол. Здебільшого 
машинобудівні підприємства області спеціалізу-
ються на виготовленні комплектуючих та допоміж-
ного обладнання на давальницькій сировині для 
машинобудівних заводів Європи.

У розрахунку на одну особу у Львівській області 
обсяг прямих іноземних інвестицій становить 
545,7 доларів США. За цим показником область 
входить у першу десятку регіонів України.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, для Львівської області серед пер-
спектив подальшого розвитку значний потенціал 
мають готельний бізнес, ІТ-сфера та телекомуні-
кації, а також доцільно ширше розвивати промис-
лове виробництво.

Подальші дослідження стосуватимуться напряму 
стратегічного розвитку сусідніх областей Львівщини 
з метою проведення глибокого економічного аналізу 
рівня регіонального економічного розвитку і тенден-
цій розвитку західного регіону України.
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