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Вступ 

Програма сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2017-2019 роки 
(надалі – Програма) є важливим інструментом реалізації на місцевому рівні державної 
та регіональної політики підтримки підприємництва, зайнятості населення, 
інвестиційно-інноваційної стратегії та стратегії сталого розвитку. Програма визначає 
мету, завдання та пріоритети розвитку підприємництва, включає комплекс заходів 
(проектів), спрямованих на створення сприятливих умов розвитку підприємництва у м. 
Львові, надходження інвестицій та забезпечення економічного зростання. 

Програма підготовлена відповідно до норм Законів України “Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України“, 
“Про розвиток і державну підтримку малого і середнього підприємництва“, “Про 
Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні“, “Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“, “Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців“, “Про 
адміністративні послуги“, розпоряджень Кабінету Міністрів України “Про схвалення 
Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва 
на 2014-2024 роки“ враховуючи Методичні рекомендації щодо формування і реалізації 
регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, 
затверджені наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та 
розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44. 

Програма враховує положення Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», 
схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015, Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої Постановою Кабінету 
Міністрів України від 06.08.2014 № 385, складовою частиною  Комплексної стратегії 
розвитку Львова до 2025 року, затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 
20.10.2011 № 861, логічним продовженням Програми сприяння розвитку 
підприємництва у м.Львові на 2014-2016 роки та взаємоузгоджується з іншими 
програмами Львівської міської ради.   

Програму сприяння розвитку підприємництва на 2017-2019 роки підготовлено та 
погоджено робочою групою на її засіданні (Протокол № 3 від 24 листопада 2016 року). 

  



1. Характеристика Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 

2017-2019 роки 

 

1
. 

Загальна характеристика міста (станом на 01.01.2016 р.): 

Площа території -  171 тис. км. кв. 

Кількістьнаселення -  758,4 тис. осіб 

Відсотокбезробітних до всьогопрацездатногонаселення  - 1,1 (%)  

2
. 

Дата затвердженняПрограмисприяннярозвиткупідприємництва: січень-лютий 2017 р. 

3
. 

РозробникПрограми: управлінняекономіки департаменту 
економічногорозвиткуЛьвівськоїміської ради 

4
. 

Співрозробники: Робочагрупа: представники асоціативних підприємницьких 
структур, депутатського корпусу, громадських організацій, дорадчих органів, 
наукових установ та організацій (РМГ від 19.10.2016 № 548) 

6
. 

Цільовіпоказникирозвиткупідприємництва на 
територіїміста 

Дані 
станом на 
початок 

діїПрограм
и 

Очікуваніпоказник
и (прогноз) 

Кількістьмалихпідприємств на 10 тис. 
осібнаявногонаселення (одиниць), 2015 р. 

129 140 

Обсягреалізованоїпродукції у м. Львові за 
основними видами промисловоїдіяльності 
у січні-листопаді 2016 р. (млн.грн.) 

28 160,4 30 976,4 

Обсягреалізованоїпродукціїмалимипідприємствам
и (робіт, послуг) млн. грн. (2015 р.) 

25 309,5 27 840,5 

у тому числі на мікропідприємствах (2015 р.) 8 967, 8 9 864 

Кількістьстворенихновихробочихмісць 
(тис. одиниць) (січень-жовтень) 2016 року 

4 324 4 756 

Відсоток до загальноїкількостіпідприємств 
м. Львова 

% % 

малі 95,8 94,1 

середні 4,1 5,7 

великі 0,1 0,2 

7
. 

Терміни і етапиреалізаціїПрограми 2017-2019 роки 

8
. 

ДжерелафінансуванняПрограми У 
межахкошториснихпризначень 

  



 

 

2.Мета, цілі та пріоритетні завдання Програми сприяння розвитку 

підприємництва у м. Львові на 2017-2019 роки 

Метою Програми є сприятливі умови для ефективного функціонування 
підприємницького сектору м. Львова. При цьому, необхідно враховувати реалії і 
можливості міської економіки задля оптимального використання наявних та 
потенційних міських ресурсів, залучення широких верств населення до 
підприємницької діяльності. Досягнення цієї мети дозволяє реалізувати «Пріоритет 
№2 – розвинута конкурентоздатна та інноваційна економіка», визначений 
Комплексною стратегією м. Львова на 2012 -  2025 року. 

В свою чергу, сприятливим є середовище з чіткими і зрозумілими правилами ведення 
бізнесу – урегульованим нормативно-правовим полем з доступними матеріальними, 
інформаційними ресурсами, а також розвинутою бізнес – інфраструктурою: наявністю 
професійних спілок, асоціацій, підприємницьких об’єднань, умовами для розвитку 
різних форм бізнесу – як самозайнятих підприємців, так і виробничих, інноваційних, 
високотехнологічних підприємств. 

 

Цілі: 

• Ресурси
• Інформаційне 
забезпечення

•Кадрове 
забезпечення

•Профорієнтаційні 
заходи

•Навчальні програми

• Інвестиції
•Ваучерні 
механізми

•Інвестиційна 
підтримка

•Супровід проектів

•Інфра-
структура
•Асоціативно-
підприємницькі 
структурти

•Кластери

•Інноваційна 
інфраструктура

• Правове 
поле

•Регуляторна 
політика

•Електронні 
адміністративні 
послуги

•Консультації
МЕТА: 

Сприятливе 

середовище

для ведення 

бізнесу 

Мета Програми: 

Сприятливіумови для 

ефективногофункціонуванняпід

приємницького сектору  

м. Львова, 

оптимальневикористаннянаявн

их та 

потенційнихміськихресурсів, 

залучення широких 

верствнаселення до 

підприємницькоїдіяльності 



Відповідно до мети, цілі сформовано за чотирма основними блоками питань: 
вдосконалення нормативно-правового поля, розвиток інфраструктури сприяння 
підприємництву, залучення інвестицій та сприяння внутрішнім і зовнішнім інвесторам у 
реалізації інвестиційних проектів, ресурсне та методичне забезпечення діяльності 
підприємців на території міста. Основним інструментом виконання завдань для 
досягнення поставлених цілей є ефективне партнерство влада-громада-бізнес. 
Завдання та заходи формуються відповідно до найактуальніших запитів підприємців 
та громадських, асоціативних структур та організацій, що працюють у сфері підтримки 
підприємництва. Отже і реалізація зазначених завдань здійснюється у співпраці та із 
залученням всіх зацікавлених сторін. 
  



4. Механізм реалізації Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові 
на 2017-2019 роки 
 
4.1. ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 

 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за 

рахунок міського бюджету м. Львова, позабюджетних коштів, а 

також інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством України. 

Міська рада передбачає у проектах міського бюджету м. 

Львова на 2017-2019 р. кошти на підтримку підприємництва.  

Окрім вищезазначених джерел фінансування на заходи підтримки підприємництва 

можуть використовуватись: фінансові ресурси асоціативних підприємницьких структур, 

кредитних спілок, банківські кредити, гранти міжнародної технічної допомоги, 

добровільні внески фізичних та юридичних осіб, інших організацій, зацікавлених у 

реалізації Програми або окремих її заходів. 

 
4.2. МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 

 

Департаментом економічного  розвитку проводиться 

щоквартальне узагальнення результатів виконання заходів 

Програми, опрацьовуються пропозиції та зауваження, що 

виникають в процесі її реалізації. 
 
 

Звіт про виконання заходів Програми щоквартально 

розміщується на інтернет-порталі  Львівської міської ради. 

Презентація результатів виконання заходів Програми проводиться на зустрічах з 

представниками підприємницького середовища, круглих столах, засіданнях керівників 

промислових підприємств тощо. 
 

Щорічний звіт про хід виконання заходів Програми подається на розгляд постійної 

комісії конкурентоспроможності, сталого розвитку та підприємництва Львівської міської 

ради. 

 

5.Очікувані результати виконання Програми сприяння розвитку підприємництва 

у м. Львові на 2017-2019 роки 

 

 

Реалізація заходів Програми повинна сприяти: 
1. Дерегулюванню бізнесу та спрощенню адміністративних 

процедур. 
2. Підвищенню рівня економічного потенціалу міста. 
3. Розвитку львівських товаровиробників. 
4. Розвитку молодіжного підприємництва. 
5. Формуванню розвиненої бізнес-інфраструктури у м. 
Львові. 
6. Підвищенню кадрового потенціалу міста. 
 

 
 
 
 



Очікувані результати: 

У сфері нормативно-правового регулювання: 
 спрощення процедур регулювання підприємницької діяльності; 
 залучення громадськості до здійснення державної регуляторної політики; 
 електронізація процесів взаємодії між владою та бізнесом, розширення послуг 
електронного урядування; 
 підвищення рівня якості надання адміністративних послуг, зменшення часових та 
матеріальних витрат на їх забезпечення; 
 забезпечення економії фінансових ресурсів при використанні механізму 
електронних державних закупівель. 
У сфері інвестиційної підтримки: 
 реалізація проектів державно-приватного партнерства; 
 розвиток ділової та інвестиційної активності; 
 розвитокекспортоорієнтованого підприємництва; 
 збільшення кількості інноваційних проектів на території міста; 
 розширення переліку механізмів ресурсної підтримки (в т.ч. фінансової) малого та 
середнього бізнесу; 
 розвиток соціального партнерства між бізнесом та міською радою. 
В процесі реалізації маркетингової стратегії «Купуй Львівське!»: 
 сприятливі умови для місцевих товаровиробників, підвищення їх 
конкурентоспроможності; 
 просування продукціїсуб’єктів підприємництва, збільшення обсягів реалізації 
місцевої продукції на ринку;  
 формування  позитивного іміджу продукції  місцевих товаровиробників, 
підвищення ефективності їх діяльності. 
За результатами проведення підприємницьких навчань: 

 залучення молоді, внутрішньо переміщених осіб, соціально незахищених категорій  
до підприємництва; 
 забезпечення всіх бажаючих можливістю отримання знань та навичок для 

започаткування підприємницької діяльності; 

 підвищення рівня знань, навичок суб’єктів господарювання щодо ведення бізнесу; 

 підвищення рівня підприємницької освіти населення; 

 збільшення кількості успішних бізнесів, підвищення позитивного іміджу підприємця. 

В сфері розвитку  ділової інфраструктури: 

 збільшення кількості суб’єктів бізнес-інфраструктури; 
 кооперація підприємств шляхом розширення кількості надаваних послуг; 
 інформаційне, методичне, ресурсне забезпечення діяльності кластерів; 
 впровадження стартап–проектів, що просувають нові технології, підвищення їх 
життєстійкості та конкурентоспроможності. 
Щодо розвитку кадрового потенціалу: 

 популяризація робітничих професій; 
 налагодження діалогу між підприємствами та ПТНЗ щодо забезпечення робочими 
місцями випускників; 
 організація виробничого навчання студентів на підприємствах; 
 збільшення кількості суб’єктів  підприємництва, створення нових робочих місць; 
 інтеграція підприємницького стилю у навчальні програми.  
 

 

Секретар ради        А. Забарило 

 

Віза: 

Директор департаменту 
економічного розвитку        І. Кулинич  



Додаток 1 до Програми 
сприяння розвитку підприємництва 
у м. Львові на 2017-2019 роки 

 
Аналіз стану, проблем та основних тенденцій розвитку підприємництва у м. 

Львові 
 

Підприємництво є обов’язковим елементом розвитку та ефективного функціонування 
економіки та засобом досягнення якісно нового рівня життя населення. 
Результативність функціонування бізнесу значною мірою залежить від підтримки як на 
державному, регіональному так і на місцевому рівнях.  

 
Кількість малих підприємств у м. Львові і Львівській області  

 

 

У 2015 році у м. Львові 
функціонувало 9 806 малих 
підприємств (55,1 % від 
загальнообласної кількості), з яких 
переважна частина (8 370 або 85,4 
%) належить до мікропідприємств.  

 

 
Кількість малих підприємств на 10 тис. наявного населення  

по містах України у 2015 році  

 

 

Кількість малих підприємств на 10 тис. 
осіб наявного населення у м. Львові є 
найбільшою серед міст обласного 
значення  та районів області і 
становила 129 одиниць, що в 1,8 разів 
перевищує загальнообласний 
показник (73 підприємства). За 
показником кількості малих 
підприємств на 10 тис. осіб наявного 
населення серед обласних центрів 
України м. Львів разом з м. Харків 
посідає 2-ге місце. 

 
Внесок малого бізнесу м. Львова у загальнообласні показники є таким: маючи частку 

55,8% у загальній кількості найманих працівників малого бізнесу, ними створено 56,7% 

обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг). 

Варто звернути увагу на рівень продуктивності у підприємницькому секторі у розрізі 
великих, середніх, малих та мікропідприємств.Продуктивність серед малих та 
мікропідприємств у 2015 році становила  відповідно 22,3 % і 7,9%. Продуктивність 
середніх і великих підприємств становить 37,2% і 40,5% відповідно. 
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Середньорічна кількість найманих працівників малих і  
мікропідприємств м. Львова 

 

 

 

У 2015 році на малих 
підприємствах  
м. Львова було 
зайнято  52 938 
працівників, з яких -  
49 420 – наймані 
працівники, з них – 
20 390 – наймані 
працівники на 
мікропідприємствах 

 

 
Питома вага м.Львова у загальнообласних показниках  

малого бізнесу у 2015 році, % 
 

 

Внесок малого 
бізнесу у загальний 
обсяг реалізованої 
продукції суб’єктів 
підприємницької 
діяльності міста (бл. 
113,6 млрд.) 
становив 22, 3 % (на 
Львівщині загалом –
179,2 млрд. (24,9%)).  

 

 
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими та 

мікропідприємствами м.Львова у 2013-2015 рр. (млрд.грн.) 
 

 

У 2015 році малі 
підприємства 
м.Львова реалізували 
продукції (робіт, 
послуг) на 25,3 млрд. 
грн. (з них 
мікропідприємства – 
9 млрд. грн.)  
порівняно із 18 млрд. 
грн. (з них 
мікропідприємства – 
6, 3 млрд. грн.) у 2014 
році. 
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Обсяг реалізованої продукції у м.Львові 
у січні-жовтні 2016 року 

 
У січні–жовтні 2016 року 
промислові підприємства 
міста Львова реалізували 
промислової продукції на 
24,8 млрд.грн. Більше 
половини (56,4%) у 
загальному обсязі займала 
продукція підприємств 
переробної промисловості. 
Підприємствам з 
постачання електроенергії, 
газу, пари та 
кондиційованого повітря 
належало 34,5% продукції, 
добувної промисловості і 
розроблення кар’єрів – 
7,2%, з водопостачання, 
каналізації, поводження з 
відходами – 1,9%. 

 
 

  

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами 
діяльності у м. Львові у січні-жовтні 2016 року 

 
Обсяг реалізованої 
продукції промислових 
підприємств м. Львова у 
січні–жовтні 2016 року 
становив 47,8% від 
загальнообласного обсягу 
реалізації. 

З видів діяльності 
переробної промисловості 
найбільше реалізовано 
продукції підприємствами з 
виробництва харчових 
продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів (6,9 
млрд.грн), 
машинобудування, крім 
ремонту і монтажу машин і 
устатковання (1,6 
млрд.грн), з виробництва 
гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції (1,4 
млрд.грн), текстильного 
виробництва (0,7 млрд. 
грн.).  
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Моніторинг бізнес - середовища 
 

За Рейтингом «DoingBusiness» (http://www.doingbusiness.org/)в нормативно-правовій 
базі, що регулює розвиток бізнес середовища в Україні, все ще залишається багато 
проблем. 

 

 вирішення проблем з неплатоспроможністю; 
 міжнародна торгівля; 
 реєстрація власності; 
 доступ до отримання кредитів; 
 отримання дозволів на будівництво 

Експерти програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» презентували 
результати нового річного дослідження бізнес-середовища України «Щорічна оцінка 
ділового клімату в Україні» (AnnualBusinessClimateAssessment - АВСА) 2015, що 
включає опитування, фокус-груп та інтерв’ю з представниками малого та середнього 
підприємництва (МСП). 1827 представників сектору МСП, які взяли участь в 
опитуванні, визначили основні проблеми бізнесу. Малий та 
середнійбізнесУкраїнипереважнооцінювавділовийклімат у державі нейтрально або 
негативно. Лише 6% опитаних МСП вважалиділовийкліматсприятливим.  

 
Україна піднялася на три пункти у рейтингу Doing Business-2017, посівши 80 місце 
серед 190 країн світу. У порівнянні із  2016 роком, Україна покращила свої позиції за 
показниками: 

 реєстрація підприємства  - з 30-го до 20-го місця; 
 підключення до електромереж – із 137-го до 130-го місця; 
 оподаткування – із 107-го до 84-го місця. 

Крім того, у представництві назвали сфери, в яких показники погіршилися або 
залишилися на тому самому рівні. Серед них: 

 вирішення проблем із неплатоспроможністю – із 141-го до 150-го місця; 
 міжнародна торгівля – із 109-го до 115-го місця; 
 реєстрація власності – із 61-го до 63-го місця; 
 доступ до отримання кредитів – із 19-го до 20-го місця; 
 отримання дозволів на будівництво – без змін. 

 
Опитуванняпредставниківмалих та середніхпідприємств, проведенеПрограмоюUSAID 
ЛЕВ, показало, що вони обтяженірегулюванням та численнимиперевірками, 
щоперешкоджаєїхрозвитку. Цедослідженнякількіснообчислиловитратибізнесу з точки 
зору часу і грошей, якіпідприємцізатрачають на те, 
щобвиконувативимогирегулювання(http://finbalance.com.ua/news/Problemi-maloho-i-
serednoho-biznesu-doslidzhennya-USAID)  
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Вартість дотримання регуляторних вимог МСП України 

Пряма вартістьдотриманнярегуляторноїпроцедури (грн.) 

Річнаоцінказагальноївартості (включаючипряму та непрямувартість) дотриманнярегуляторних процедур МСП 

у 2015 році 

   Часові витрати на дотримання регуляторної процедури (днів)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка кожної з регуляторних  

процедур у загальних витратах, % 

                                                                       Сертифікат 
                                                                     відповідності  
        Перевірки          Державний      Ліцензії           
                                  Реєстратор                         Гігієнічний дозвіл     

 

 

 
Індекс змін регуляторного клімату та його складові* 
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Процес та умовиреєстрації 
 

Процес та умови, повязані з початком 
користуванняприміщеннями 

 

Процес та умови, повязані з отриманнямліцензій 
 

Процес та умови, повязані з 
отриманнямсертифікатіввідовідності та 

снітарнихвисновків 
 

Ситуація з перевірками 
 

Процес та умовиадміністрування та сплатиподатків 
 

Процес та умовиповязані з імпортнимиопераціями 
 

Процес та умовиповязані з експортнимиопераціями 
 

Індексзмін регуляторного клімату 

29 760,71  
річна оцінка вартості  
  ведення бізнесу у  
  2015 році* 

 

 ГРН 



За результатами досліджень бізнес-середовища України з метою оцінки реалізації 
акта з питань малого бізнесу (АМБ) для Європи у 2016 році, проведених ОЕСD 
(BetterPoliciesForBetterLives), EuropeanBank, встановлено, що першочергового 
вирішення потребують такі проблеми: 
 відсутність комплексної стратегії розвитку МСП, відомства, відповідального за її 

реалізацію, або структурної координації; 
 проблеми у сфері регулювання, зокрема тривалий термін для започаткування 

бізнесу; 
 низький доступ до фінансування – основна перешкода для бізнесу (н-д, низький 

відсоток фірм, оборотний капітал яких фінансується банками); 
 відсутність політичної координації та фінансування у сферах інновацій і 

підтримки бізнесу; 
 відсутність схем стимулювання експорту; 
 слабкий потенціал судової системи; 
 високий рівень сприйняття корупції. 

 
ОцінкаУкраїни на основіпринципів АМБ 

 

 
 
За результатами опитування, проведеного Центром громадської експертизи 
Представництва Центру міжнародного приватного підприємництва в Україні 
(СІРЕ – Україна) в 2016 р. було визначено такі основні перешкоди у веденні 
підприємницької діяльності: 
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Щодо боротьби з корупцією: як 

показуютьдослідженняміжнародної організації 

TransparencyInternational, у 2016 році Україна визнана 

найбільш корумпованою країною в Європі і Центральній Азії. 

Відзначається високий рівень хабарів і негативні соціальні умови для антикорупційних 

дій. Крім того, в TransparencyInternational вважають, що Україна найменш активна в 

подоланні проблеми корупції. 

 

 

Для визначення зручності ведення справ використовується 

рейтинг простоти сплати податків. У листопаді PwC і Група 

Світового банку опублікували результати спільного 

дослідження «Оподаткування 2017» (PayingTaxes 2017). 

Рейтинг враховує величину податків, кількістьплатежів і час, якийбізнесвитрачає на 

заповненняподатковоїзвітності. Українапосілав рейтингу 84 місце із 190 країн, 

змістившись на 1 позицію вниз в порівнянні з 2015 роком. 
 

 
Порівняльнийаналізіндикаторів рейтингу «Оподаткування»  

для України в 2014-2015 роках 
 

  

 
 

 

За результатами оцінки інвестиційної привабливості України, 
яку проводить Європейська Бізнес Асоціація 
(http://eba.com.ua/uk/press-and-media/press-
room/indices/investment-attractiveness-index),  

і яка ґрунтується на регулярному моніторингу бізнес-клімату представниками 

компаній-членів Асоціації виявлено, що поточні позитивні зміни у законодавстві, 

управлінні та державному регулюванні щодо ведення бізнесу неможливі без глибокої 

участі бізнес спільноти, як основної зацікавленої сторони. 
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Індекс інвестиційної привабливості ЄБА 
 

 
0-2   негативне значення 
2-3   нейтральна зона 
3-4   позитивне значення 
 
Постійне посилення тиску на бізнес є основним наріканням бізнес середовища до 

держави вже протягом кількох хвиль опитування (67% бізнесменів не задоволенні 

бізнес кліматом). Серед опитаних бізнесменів 74% не помітили реформи судової 

системи та незадоволені корупцією, 60% не вважають фінансовий ринок стабільним, 

63% не бачать зрушень у земельній реформі, 49% не бачать поліпшення митних 

процедур та 49% не задоволені ходом відшкодування ПДВ.  

 

 

Рейтингове агентство «Євро-Рейтинг» (http://euro-

rating.com.ua/regiony/rejtingovaya-shkala/) поновило рейтинг 

інвестиційної ефективності міст України за результатами 2-го 

кварталу 2016 р.  

Місто Львів покинуло категорію ineА, перемістившись на одну позицію вниз до 

категорії ineB. Для такої території характерна значна активність інвесторів, що 

забезпечує приріст більшості базових показників в соціально-економічній сфері.. В 

результаті високу інвестиційну ефективність (ineВ) демонструють, окрім Львова, 

Івано-Франківськ, Одеса і Миколаїв.  

У 2015 році Львівський кластер ІТ та Бізнес послуг спільно із соціологічною 

агенцією «Фама» реалізували масштабне та унікальне дослідження ІТ ринку Львова - 

LvivITResearch. Поряд з ІТ ринком було досліджено бізнес-середовище м. Львова. 

Однією із головних переваг дослідження є його точність, репрезентативність 

результатів та залучення взаємодоповнюючих методів збору інформації.За 

результатами дослідження здійснено порівняння міського і загальнодержавного  

бізнес-середовища. Респондентам було запропоновано оцінити середовище для 

ведення бізнесу загалом станом на 2015 р.  
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Львів та Україна як бізнес-середовище 

  

* Оцінказдійснювалась за 5-бальною шкалою,де 1 - Дужепогане, 2 - Радшепогане, 3 - І 
так,інірівноюмірою, 4 - Радше добре, 5 - Дуже добре. 
 
Дослідження«Львівський товаровиробник на локальному ринку роздрібної 
торгівлі: виявлення позиції та шляхів її зміцнення», що було  проведено у  2016 
році Соціологічною агенцією «Фама».Основне дослідницьке завдання полягало у 
виявленні позиції львівського товаровиробника на регіональному ринку роздрібної 
торгівлі та пошук шляхів її зміцнення.  

 

За результатами дослідження  запропоновано: 
 інвестувати у місцеве виробництво шляхом придбання 

товарів львівських товаровиробників; 
 збільшити асортимент товару за рахунок створення 

нових видів продукції; 
 безперервно покращувати якісні характеристики 

товарів; 
 активно використовувати маркетинг та промоцію 

продукції. 
Серед проблем, поширених у м. Львовівиділено: 

 відтік кваліфікованих кадрів за кордон; 

 низька якість підготовки спеціалістів; 

 наявність компаній, що випускають свою продукцію без реєстрації торгової 

марки (підпільні компанії); 

 застарілі технологічні процеси у виробництві. 

 

Зазначенесвідчить про наявність проблем системного характеру, 

щоперешкоджаютьрозвитку МСП. У суспільстві не 

сформованіналежнісвітоглядніпередумови для розвиткупідприємництва, поширеним є 

упередженняставленнядо приватного секторуекономіки, а державна 

політикащодопідтримкирозвиткубізнесу є непослідовною та неефективною.  

За результатами моніторингу бізнес - середовища, зважаючи на запити львівських 

підприємців щодо вирішення актуальних для бізнесу питань, можемо сформувати 

основні проблеми для розвитку підприємництва на території міста, сприяння у 

вирішенні яких належить до повноважень органу місцевого самоврядування 

(вважаємо за доцільне дотримуватися поділу на цільові групи – початківців та 

існуючих підприємців – з огляду на фокусну спрямованість відповідних заходів):  
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИРОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

ПІДПРИЄМЦІВ-ПОЧАТКІВЦІВ 

 

ДІЮЧИХ ПІДПРИЄМЦІВ 

 

 організаційно-правові труднощі 
започаткування бізнесу, особливо на 
стадії переходу від реєстрації до 
початку діяльності; 

 низький обсяг реалізації продукції 
та надання послуг через  недостатній 
рівень розвитку маркетингу на 
підприємстві;  
 

 відсутність монетарних засобів 
заохочення започаткування 
підприємницької діяльності; 

 слабо розвинений потенціал 
готовності до виходу на ринки ЄС 
(відсутність інформації про 
контрагентів та клієнтів, затратність 
процесу сертифікації продукції); 
 

 відсутність спеціальних знань і 
навичок у започаткуванні власної 
справи; 

 високі відсоткові ставки за 
користування банківськими кредитами 
 

 отримання приміщень в оренду 
на початковому етапі ведення бізнесу 
на пільгових умовах; 

 наявність інформаційного вакууму у 
взаємовідносинах між суб’єктами 
господарювання, науковими та 
навчальними закладами, елементами 
інфраструктури та органами місцевої 
та регіональної влади; 
 

 великі затрати часу при 
отриманні погоджень на ведення 
підприємництва 

 брак кваліфікованих спеціалістів; 
невисокий рівень кваліфікації 
підприємців, що значно ускладнює 
перспективи інноваційного розвитку; 
відтік кваліфікованих  кадрів за кордон; 
 

 незначна залученість до 
зайняття підприємницькою діяльністю 
жінок, молоді, внутрішньо переміщених 
осіб; 
 

 високі витрати часу і коштів 
підприємців на реєстрацію власності; 

 недостатня інформаційна 
підтримка щодо питань 
започаткування і ведення власної 
справи; 

 відсутність внутрішнього попиту на 
інновації у підприємництві (зокрема, 
країни ЄС і США вкладають значні 
кошти у розвиток наукового й 
інтелектуального виробництва); 
 

 брак дешевих фінансових 
ресурсів для розвитку підприємництва 

 обмежена наявність товарів, 
продукції, послуг місцевого 
виробництва на споживчому ринку. 

  
 



 

Водночас, незважаючи на наявність великої кількості 

проблемних питань у сфері розвитку 

підприємницької діяльності, за рейтингом 

комфортності журналу Фокус, проведеним у 2016 

році, м.Львів стало найкращим для життя в Україні. 

Серед основних критеріїв є збільшення туристичного 

потоку, розвиток ІТ, інфраструктури та бізнес-

клімату. 

Львів – одне з найкомфортніших міст України для ведення бізнесу в сучасних умовах. 

За рівнем інвестиційної привабливості наше місто поступається лише столиці. Навіть в 

нинішні кризові часи інвестори не бояться запускати тут нові проекти. Непогано 

почуваються і самозайняті підприємці. Завдяки сусідству з Польщею велика кількість 

місцевих жителів займається пасажирськими перевезеннями і постачаннями продуктів 

харчування та побутових товарів. 

У м. Львові відносно недорога оренда офісних приміщень, і в останні роки до Львова з 

Києва почали перебиратися аутсорсингові IT-компанії. Зараз динаміка зростання IT-

сектора у Львові найвища в країні, і через це місто часто називають столицею високих 

технологій.  

 

 

 

 

Директор департаменту 
економічного розвитку        І. Кулинич  



Додаток 2 доПрограми 
сприяннярозвиткупідприємництва 
у м. Львові на 2017-2019 роки 

 

ПідсумкивиконанняПрограмисприяннярозвиткупідприємництва ум. Львові на 
2014-2016 роки 

Напрям: Вдосконалення нормативно-правового 
регулюванняпідприємницькоїдіяльності 
 
І.ОПТИМІЗАЦІЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
 
Розвинений сектор малого та середнього підприємництва не лише створює більшість 

робочих місць, але й забезпечує значну частку надходжень до бюджету м.Львова. 

Впродовж 2014-2016 рр. було здійснено низку заходів з дерегуляції у сфері 

господарської діяльності, впровадження сучасних інструментів та механізмів 

підтримки малого та середнього підприємництва, які позитивно впливають на умови 

ведення бізнесу в м. Львові, сприяють збереженню існуючих та збільшенню нових 

робочих місць, покращенню інвестиційного клімату. 

 
Електронне урядування 
 
15 жовтня 2014 року відбулося відкриття 
Центру надання адміністративних послуг 
(ЦНАПу) у Львівській міській раді. 
У 2015 р. відкрились ЦНАПи у Сихівському 
та Личаківському районах. 
 
У 2016 розпочали роботу ЦНАПи у 
Шевченківському та Залізничному районах 

 

 Загальнакількістьадмінпослуг – 269, з них – 9 обласних, 260 – міських. 
 ЗагальнаплощаприміщеньЦНАПів – 1 252,6кв.м 
 Середньомісячна кількість надання адмінпослуг – 1 461. 

 

Впровадженнясистемиелектронногодокументообігу 

 

Електронна система управління документами та записами 

для Львівської міської ради була впроваджена в рамках 

проекту технічної допомоги Шведського агентства 

міжнародного розвитку (Sida) «Підтримка електронного 

управління в Україні» на платформі 

AlfrescoCommunityEdition.В результаті впровадження було 

розроблено 14 бізнес-процесів проходження електронних 

документів, функціонал організації особистого прийому 

громадян, підготовка проектів нормативних актів 

посадовцями, календар подій та резервації ресурсів та 

інше.  

  



 

 

Кожен працівник отримав персональну 
сторінку «Мій електронний кабінет», де 
зберігаються його завдання та документи. 
Система підтримує створення 
електронних резолюцій, проведення 
електронного візування, розсилку 
миттєвих повідомлень та повідомлень на 
електронну пошту, можливість 
дистанційного доступу до документів та 
інше. 
 

З 

впровадженнямсистемиелектронногодокументообігувдалосядосягтимиттєвогонадсила

ннязавдань до виконавців, зменшенняпаперовихпримірниківдокументів, швидкого 

доступу до документівтощо. В планах розвиткусистеми – підключення до 

системикомунальнихпідприємств та установ, інтеграція з іншимиелектронними 

системами міста.   

 
ІІ. РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА 
 
Перед прийняттямрегуляторнихактівїхпроектиобговорюютьсяпублічно на 

громадськихслуханнях за участюпредставниківгромадськостіміста, 

органіввиконавчоївлади, підприємств, установ та організацій. 

Проектирегуляторнихактівтааналізирегуляторнихвпливіврозміщуються на 

офіційномупорталіЛьвівськоїміської ради (http://city-adm.lviv.ua/lmr/economy/regulations) 

 
Забезпеченняповноти та 
якостівиконанняположеньдержавноїрегуляторноїполітики 
 

 

Щорічно  розпорядженням міського голови затверджуються плани 
прийняття регуляторних актів: 

 № 15 (5 проектів ухвал, 9 проектів рішень) 
 № 42 (4 проекти ухвал, 10 проектів рішень) 
 № 72 (7 проектів ухвал, 3 проекти рішення)  

Постійно надаються консультації розробникам регуляторних актів 
з питань здійснення регуляторної діяльності 

 
Забезпеченнявідкритості та прозоростіприйняттяуправлінськихрішень 

 

 

Проводяться громадські слухання та обговорення з метою 
врахування інтересів громадян під  час  розроблення проектів 
нормативних актів (всі протоколи - на сайті http://city-
adm.lviv.ua/public-hearings): 

 2014 рік -30; 
 2015 рік -24; 
 2016 рік – 36 (станом на 20.10.2016).  

 
  

http://city-adm.lviv.ua/lmr/economy/regulations


На офіційному порталі Львівської міської ради у розділі «Економіка. Регуляторна 

політика» здійснюється адміністрування регуляторної діяльності щодо стану 

прийняття та порядку проходження процедури регуляторних актів. 

 

 

ІІІ. ЕЛЕКТРОННІ ЗАКУПІВЛІ 
 

 

З метою забезпечення прозорості та відкритості закупівель, 

економії бюджетних витрат, ширшого залучення бізнесу та 

розширення реальної конкуренції при здійсненні закупівель за 

кошти міського бюджету, а також запобігання корупції завдяки 

громадському контролю, Львівською міською радою прийнято 

рішення від 13.01.2016 № 13 «Про здійснення електронних 

закупівель у м. Львові» у системі електронних державних 

закупівельProZorro. 

Впровадженнясистемизакупівель PROZORRO у м.Львові 

Це дало змогу зекономити у 2016 році 12,56 млн. грн. міського бюджету, а це у свою 

чергу 15,27% від очікуваної вартості. За результатами здійснення закупівель іншими 

містами, такі як Дніпро, Тернопіль, Вінниця, їхня економія становить 12%, Київ -11%, 

Харків – 9%.  

В січні – серпні 2016 р. було проведено 28 навчальних семінарів для розпорядників 

коштів та бізнесу з питань електронних закупівель.  В навчаннях взяли участь 1 343 

осіб.  

 

Сектором тендерних закупівель управління економіки 

департаменту економічного розвитку постійно проводяться 

консультації для суб’єктів господарювання, які хочуть 

долучитись до системи електронних торгів.  

Інформацію про здійсненняелектроннихзакупівельможнаотримати на  офіційному 

сайті Львівської міської ради (http://city-adm.lviv.ua/lmr/economy/elektronni-zakupivli) 

 

 

  

http://city-adm.lviv.ua/lmr/economy/elektronni-zakupivli


Етапи закупівель 

 

Під час аукціону учасники беруть вартість пропозицій один одного, але не бачать назв конкурентів. 
Після завершення аукціону автоматично відкриваються всі пропозиції  

 

Кількість  допорогових закупівель  ЛКП

 

Економія, % 

 

  

ЛКП "Львівавтодор"

ЛКП "Львівтеплоенерго"

ЛКП "Транспортна фірма "Львівспецкомунтранс"

ЛКП "Автотранспортне підприємство №1"

ЛКП "Львівелектротранс"

ЛМКП "Львівводоканал"

ЛКП "Львівсвітло"

ЛКП "Міський центр інформаційних технологій"

6

6

8

12

13

21

31

38

ЛКП "Транспорта фірма …

ЛКП "Автотранспортне підприємство №1"

ЛКП "Львівавтодор"

ЛКП "Львівелектротранс"

ЛМКП "Львівводоканал"

ЛКП "Львівсвітло"

ЛКП "Міський центр інформаційних …

ЛКП "Львівтеплоенерго"

2.63%

4.84%

5.24%

8.95%

12.64%

18.78%

22.63%

26.40%



Напрям: Ресурсне та інформаційнезабезпечення, підтримка та розвиток 
кадрового потенціалупідприємництва 

І. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ НАВЧАННЯ 

Для підприємців-початківців та осіб, що планують розпочати власну справу і 

розглядаютьсамозайнятість, як вихід з кризової ситуації, та для осіб, що бажають 

удосконалити свої вміння та навики, продовжено курс тренінгів «Вчимося бізнесу». 

З проблемних питань законодавчого регулювання ведення підприємництва 

організовуються навчання для представників львівських підприємств (маркетологів, 

бухгалтерів, спеціалістів з якості тощо) та тематичні навчання з найактуальніших для 

підприємців питань.Тематика тренінгових програм формується відповідно до потреб 

та запитів підприємницького середовища.  

Навчальні та тренінгові програми реалізуються в активній співпраці з громадськими 

організаціями, асоціативними структурами, інституціями, що працюють в сфері 

розвитку громадянського суспільства, сприяння розвитку підприємництва.Бізнес-

тренінгидозволяють набути практичного досвіду щодо реалізації бізнес ідей, 

проконсультуватися щодо актуальних для початківців запитань.Для досягнення вищої 

якості тренінгових курсів сформовано інформаційну базу даних бізнес-тренерівта 

партнерських організацій, що залучаються до проведення навчань. 

Курстренінгів «Вчимосябізнесу» 

 

Цикл навчання складається з 10-ти тем – від логістики 

започаткування підприємницької діяльності до питань 

оподаткування, юридичних аспектів ведення 

бізнесу.Впродовж 2014-2016 років проведено 7 

тридцятигодинних тренінгів «Вчимося бізнесу», у яких 

взяли участь 133 осіб. 

Тематичнінавчання 

 

Організовано та проведено 25 тематичних тренінгів, 

семінарів для підприємців, в яких взяло участь 1542 

ос.Податкова реформа 2016»;«Семінар-нарада з 

керівниками акціонерних товариств, щодо змін у 

законодавстві»;  

Семінар “Фактори успішного бізнесу” «Автоматизація для бізнесу: переваги, затрати і 

ризики при впровадженні CRM системи»; «Системи управління безпечністю харчових 

продуктів (НАССР)»;  «Мистецтво продажів»;  «Новий Кримінальний процесуальний 

кодекс»;  «Контексна реклама GooglAdWords – як інструмент пошуку клієнтів»; «Крок 

до успіху»; «Короткий огляд змін в міжнародних стандартах фінансової звітності» 

Нашіпартнери – тренери,фахівці,консультанти 

 

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів, 

аудиторська фірма «Контракти та аудит», ЗТУ 

«Національної комісії з питань паперів та фондового 

ринку», АТ «Банк Львів», ГО «Центр «Жіночі 

перспективи», ТзОВ «Комунікаційний Хаб «Економіка», 

Diamond FMS B.V., iHUBLviv, консультаційні відділи 

державної фіскальної служби, пенсійного фонду, 

управління юстиції тощо. 

 



ІІ. ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ «ШКІЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО» 

У 2016 році, з метою сприяння становленню молодіжного бізнес-середовища, 

активізації підприємницького потенціалу, формування бізнес-культури серед 

підростаючого покоління, а також розвитку таких особистих якостей як креативність, 

кмітливість, спостережливість, вміння долати труднощі в процесі досягнення 

поставлених цілей при відкритті власної справи, департаментом економічної політики 

спільно з постійною депутатською комісією конкурентоспроможності, сталого розвитку 

та підприємництва Львівської міської ради, вперше впроваджено «Пілотний проект 

«Шкільне підприємництво» для учнів 9-10 класів 12 львівських шкіл Сихівського 

району.  

СимуляційнаграCity-park» 
 

 

Квітень-травень 2016 р. – серед учнів старших класів 

м.Львова проведено 3 симуляційні гри - інтерактивні моделі 

економічної системи, максимально наближені до реальних 

умов. Зареєстровано учасників – 80 осіб 

Курс навчальнихсемінарів «Відбізнес-ідеї до бізнес-плану» 

 

Цикл навчання складається з 10-ти тем, що 

включають - від генерування бізнес-ідей школярів 

до створення чіткого плану дій щодо їх реалізації 

на практиці 

Зареєстровано учасників - 30 осіб 

Партнери: ПАТ «Львівський інститут 
менеджменту», Український католицький 
університет 

 

 
 

 
 

21 червня 2016 р. у приміщенні iHub Львів відбувся фінал 

конкурсу бізнес-ідей, де учні презентували власні бізнес-

проекти.  Учасники отримали сертифікати про проходження 

навчання, а переможці - цінні подарунки.  

Планується продовження втілення пілотного проекту з 

охопленням шкіл інших 5-ти районів м. Львова.  

 

ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 

Електронний журнал «ПРОСТІР БІЗНЕСУ»  

Щотижнево випускається електронний журнал 

«ПРОСТІР БІЗНЕСУ» де розміщується 

інформація про підприємства Львова, новини 

нормативно-правового законодавства в сфері 

регулювання бізнес-середовища, важливі події, 

анонси виставок, ярмарків, що відбуваються у м. 

Львові та інших містах. 

 



 

На офіційному порталі Львівської міської ради розміщується та 
постійно оновлюється корисна інформація для суб’єктів 
господарювання про виставки, ярмарки, конференції, бізнес-
навчання, інші події та розсилається на електронні скриньки 
через  інтернет-платформу MailChimp розраховану на 283 
підприємства (по базі даних, сформованих департаментом 
економічної політики). 

Департаментом економічної політики Львівської міської ради розробляється та 
надсилається підприємцям для ознайомлення електронний журнал «Простір бізнесу».  

ІV. ПРОЕКТ«ВЧИМОСЯБІЗНЕСУ»Цей проект був реалізований департаментом 
економічної політики Львівської міської ради спільно із Громадською організацією 
«Жіночіперспективи» та здійснювався за підтримкиВідділупреси, освіти та культури 
Посольства США в Україні. В рамках реалізації проекту видано довідник 
«Вчимосябізнесу» (тираж 500 примірників) та проведено 5 
тридцятигодиннихтренінговихкурсів «Як започаткувативласну справу». За 
результатами навчанняу 2015 році з 76 учасників 19 відкриливласну справу. 

 

 

В березні 2016 року проведено круглий стіл спільно з ГО «Жіночі 
перспективи» де учасники поділилися досвідом реалізації 
успішних бізнес-історій за результатами реалізації проекту.  

На інтернет-сторінці Faсebook створено спільноту учасників 
проекту «Вчимося бізнесу», де обговорюються особливості 
ведення бізнесу в сучасних умовах. 



V. ПІДТРИМКА ТА РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

З метою розвитку профтехосвіти, з огляду на важливість промоції робітничих 

професій, налагодження взаємовигідних ділових контактів з підприємцями, збільшення 

кількості абітурієнтів департаментом економічної політики Львівської міської ради 

організовуються профорієнтаційні заходи. 

День Кельнера «Подаруй кельнеру квітку!» 

 

Щорічно 21 травня проводиться День Кельнера.  

Впродовж 2014 – 2016 рр. відзначено 385 кращих 

кельнерів м. Львова 

У 2016 р. до організації долучилися Львівський 

туристичний альянс, Клуб галицької кухні та Галицька 

Школа Гостинності. 

Власники,керівникизакладів ресторанного господарствата посадовціЛьвівськоїміської 

ради в цей день такожстають кельнерами (50 - протягом 2014-2016 рр.). 

 
Битва модельєрів 

 

Щорічний Всеукраїнський конкурс студентів-дизайнерів 

одягусеред навчальних закладів України: 

 2014 р. – 13 колекцій; 

 2015 р. – 26 колекцій; 

 2016 р. – 46 колекцій. 

Захід організовується Львівським коледжем легкої 

промисловості Київського Національного університету 

технологій та дизайну, ПрАТ «Гал-ЕКСПО», за підтримки 

департаменту економічної політики Львівської міської 

ради. Переможці відзначаються кубками. 

 
Майстри моди та краси 

 

Впродовж 2014, 2016 років 12 закладів професійної 

технічної освіти представили власні експозиції в конкурсі. 

Учні професійно-технічних навчальних закладів, окрім 

набутих професійних навичок, презентують також свої 

заклади та запрошують на навчання робітничим 

професіям. Понад 600 учнів старших класів взяли участь у 

таких профорієнтаційних заходах. 

 
Чемпіонатперукарськогомистецтва «Форум моди та краси» 
 

 

В рамках виставки «Стиль» та «Імідж краси» фірми-

виробники галузі легкої промисловості з усієї України 

представили свою продукцію, а також проводились 

чемпіонати перукарського мистецтва, нігтьової естетики 

та візажу. Для фахівців галузі послуг проведено майстер-

класи провідних перукарів та візажистів, спеціалістів з 

нігтьової естетики на спеціалізованому майданчику 

«Майстерня модного образу». 

 
 



Напрям: Фінансова-кредитна та інвестиційнапідтримкапідприємництва 

Додатковимджереломфінансування є залученняміжнародноїтехнічноїдопомоги. 
Впродовж2014-2016 роківЛьвівськоюміською радою 
реалізованонизкупроектівміжнародноїтехнічноїдопомоги в 
сферісприяннярозвиткупідприємництва.  

Проект «Соціальне підприємство «Рукомисли» 
- реалізований центром «Жіночі перспективи» за підтримки ОБСЄ та у співпраці з 
Львівською міською радою, з метою сприяння зайнятості та працевлаштування осіб, 
що опинилися в кризовій ситуації. 

 

Впродовж дії проекту навчання пройшли 75 осіб, з них: 
 5 працевлаштовані на соціальному підприємстві; 
 25 виготовляють і реалізовують вироби ручної 

роботи самостійно; 
 5 працевлаштувались на інших фірмах; 
 проведено 22 тренінги з валяння, батіку, художньої 

обробки дерева. 
 
Проект «Створення Інкубатору молодіжного підприємництва»(YEI – 
YouthEntrepreneurIncubator) 
- реалізований КУ «Інститут міста», Інститут розвитку міст у Кракові, 
«StartupDepot» за підтримки Львівської міської ради, задля залучення молоді до 
підприємницької діяльності. 

 

Проведено два етапи Школи молодіжного 
підприємництва: 
на І етапі: подано 65 заявок з12міст України,15 
випускників Школи соціального  підприємництва; 50 
годин навчальної програми; 45 годин менторства; 6 
соціальних бізнес-проекти, що отримають до 
фінансування; 1 простір коворкінгу для соціальних 
підприємців; 
на ІІ етапі: проведено 3 навчальні сесії, презентовано та 
обговорено 7 проектів учасників, відзначено 
5перспективних проектів 

 
Проект «Кращі практики місцевогосамоврядування» 
 

 

Курс тренінгів «Жінки в підприємництві» визнано 
кращою практикою місцевого самоврядування 

 організовано виїзне засідання у м. Львові 
Комітету АМУ з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок та чоловіків; 

 у 2015 р. Львівська міська рада стала 
переможцем за темою «Стимулювання економічної 
активності, створення робочих місць»: «StartupDepot – 
перший бізнес-інкубатор у Львові» та призером (2 місце) 
за темою «Енергозбереження та енергоефективність»: 
«Впровадження щоденного моніторингу споживання 
енергоресурсів у бюджетних установах міста Львова». 

 
Проект «Прозорість і соціальна відповідальність державних органів і 
муніципалітетів» 
Розроблено та впроваджено Стандарт відкритостідержавнихзакупівель для 
органівмісцевогосамоврядування. Методологію Стандарту 



розробилиекспертиTransparencyInternational. Відповідно до Стандарту на 
офіційномусайтіміської ради створюєтьсяспеціальнийрозділ, присвяченийзакупівлям. 
Напрям: Розвиток інфраструктури сприяння підприємництву, підтримка ринку 
ділових послуг, підтримка інноваційних проектів 

І. ЦЕНТРИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ 

Розвиток або формування мережі ефективних інституцій підприємництва – набуває 

все більшого значення для розширення підприємницької діяльності, зменшення 

ризиків на початкових етапах діяльності підприємницьких структур, заміщення 

недоліків інституційного розвитку підприємств, виходу на нові ринку збуту тощо. Для 

започаткування підприємницької діяльності, розвитку ефективного бізнес-середовища, 

надання ресурсної підтримки наявному бізнесу, задоволення потреб бізнесу в 

розвитку, просуванні інтересів підприємницьких структур у відносинах з органами 

місцевого самоврядування в м. Львові створено такі нові елементи ділової 

інфраструктури:  

Бізнес-інкубатор 

«StartupDepot»

 

В лютому 2014 р. створено бізнес-інкубатор «StartupDepot» 
(вул. Весняна, 4) 

 мета – розвиток середовища підприємців у м. Львові, 
готових втілювати в життя глобальні ІТ проекти та будувати 
великі компанії «madein Lviv»  

 послуги: робочий простір, фахова менторська підтримка, 
фінансування на розвиток проектів, зустрічі, презентації, 
майстер-класи, тренінги від професійних тренерів, успішних 
підприємців 

 партнери: спільний українсько-канадський проект 
«Місцевий економічний розвиток України» (МЕРМ), спільно з 
Інститутом міста, ІТ-компанією «ELEKS» та Львівською міською 
радою  

 
Центр 

підтримки 
підприємництва

 

5 листопада 2015 р. створено простір «iHUBLviv»  для 
представників креативних індустрій таІТ-стартаперів(вул. 
Замкнена, 9) 

 послуги: коворкінг, фінансування кращих проектів,    
менторство  безкоштовні тренінги та майстер-класи  
Центр створено як публічно-приватне партнерство: 
Посольство Норвегії, SeedForum – благодійний фонд та 
Львівська міська рада 

 

Департамент економічної політики також активно співпрацює з існуючими 
суб’єктами інфраструктури підтримки підприємництва, зокрема: 

Центр 
підтримки 

бізнесу  

Надано сприяння в організації конференції партнерських 
платформ «Fitfor WIN-WIN Partnership», яка проводилась в 
рамках реалізації Програми Федерального міністерства 
економіки та енергетики Німеччини  
Проведено активні інформаційні кампанії в 2014-2016 рр. 
серед підприємців. Залучено до відборів:  

 2014 р. – 19 кандидатів; 
 2015 р. – 22 кандидати; 
 2016 р. – 27 кандидатів 

Для участі відібрано 55 представників бізнесуз м. Львова. 

 



  



ІІ. ПІДТРИМКА ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСТЕРІВ 

Комплексна стратегія розвитку Львова на 2012-20125 рр. передбачає розвиток 

певних пріоритетних кластерів, зокрема  галузь ІТ- бізнес-послуг разом зі сферою 

туризму визначено пріоритетними кластерами для розвитку економіки міста. Вони 

маютьнайбільшийпотенціал для розвитку і створенняробочихмісць. З метою 

розвиткуділовоїактивності,  взаємодіїнауково-досліднихустанов і 

комерційнихпідприємствзадлярозвитку науки та створенняінновацій шляхом 

пришвидшення і локалізаціїобмінунаявнимизнаннями та інформацією, 

департаментом економічноїполітикизабезпеченопідтримкудіяльностікластерів м. 

Львова. 

 

Кластер туризму Збільшено потік в’їзних туристів до м. Львова:  

 2014 рік – 1 700 000; 

 2015 рік – 2 000 000; 

 2016 рік – 2 200 000 (станом на 01.11.2016 р.)* 

Створено Центр туристичної інформації, відзначений у 2016 р. 

сертифікатом TripAdvisor 

Розроблено проекти для вирівнювання туристичних потоків у 

міжсезоння 

Організовано Міжнародний день туризму, Дні Європейської 

спадщини; презентовано маршрути науковим Львовом; 

здійснено промоцію музею Дзиндри 

Проводиться робота над розширенням туристичних меж 

Організація підтримки і реалізації проектів і заходів розвитку 

туризму м. Львова на 2016-2022 роки 

 

 

 

Кластер ІТ та 
Бізнес послуг

 

2-4 жовтня 2014 р., 2-4 жовтня 2015 р., 30 вересня – 2 жовтня 

2016 р. - конференції LvivITArena та фестиваль електронної 

музики FuturelendFestival. У 2016 р. захід відвідали більше 

4 400 учасників 

 2014 р. - відкрито LvivITSchool, яка об’єднує 7 напрямків 

навчання: програмування, тестування, веб дизайн, проектний 

менеджмент, рекрутинг та HR, бізнес аналіз і бізнес 

дивелопмент, проект дитячого навчання LITS4kids. Відкрито 

філіали в Одесі, Харкові та Києві.  

 у 2015 році спільно з соціологічною агенцією ФАМА 

проведено масштабне дослідження ІТ ринку у м. Львові 

Кластер 
видавничої 

діяльності та 
поліграфії

 

 
16 квітня 2016 р. - проведено презентацію «Місце кластера 

видавничої діяльності та поліграфії в стратегії підвищення 

конкурентоспроможності Львова» 

 зареєстровано у вересні 2016 року, що включає до 

свого складу 8 учасників. 

 залучено до виставок – ярмарків («Книга – це 

незалежність», «Бібліотека одного дня»  - у 2015 р., 

«Львівський товаровиробник» - у 2015 та 2016 р.) 

 участь у Форумі видавців. 

 
 



Спільна 
діяльність 
кластерів 

23 вересня 2014 р. відбувся перший Форум кластерів. Мета: 

обговорення успішності діючих кластерів в галузі ІТ і туризму, 

опрацювання можливостей та цілей роботи майбутніх 

кластерів – поліграфії та легкої промисловості, організований 

Інститутом міста, за підтримки проекту МЕРМ.Обговорено ідеї: 

 створення літературно-мистецьких маршрутів 
 реалізація спільних проектів. 
 

 

ІІІ. СПІВПРАЦЯ З ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

Підвищення 
потужності 
підприємств 

Львова 

 

У 2015 році прийнято Програму сприяння розвитку львівських 

товаровиробників 2015: 

 2015 рік – проведено 5засідань комісії щодо 

застосування коригуючого коефіцієнту у сплаті  орендної 

плати для промислових підприємств м. Львова. Надано  

коригуючий коефіцієнт з плати за землю для 19 

промисловихпідприємств на суму 10 млн. грн. 

 2016 рік - проведено 4 засідання комісії. Надано  

коригуючий коефіцієнт з плати за землю для 15 промислових 

підприємств на суму 12,5 млн. грн. 

 
З метою вдосконалення механізму співпраці Львівської міської ради з промисловими 

підприємствами м. Львова, узгодження адміністративних та громадських зусиль для 

збереження у місті сприятливих умов для економічного та соціального розвитку при 

Львівському міському голові діє Рада директорів промислових підприємств. 

Рада директорів Впродовж 2014-1016 рр. відбувалися засідання Ради 

директорів 

 організовано низку зустрічей представників підприємств 

з органами державної влади та місцевого самоврядування 

щодо вирішення проблемних питань покращення регулювання 

підприємницького середовища; 

 підготовлено та надано інформацію керівникам 

промислових підприємств про вільні земельні ділянки та 

виробничі приміщення, призначені для промислових потреб  

 

 

ІV. ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВІ ЗАХОДИ 

Департаментом економічної політики Львівської міської ради надано підтримку в 

організації 3 ярмарків харківських виробників (залучено 20 львівських підприємств). 

Відбувалося постійне інформування підприємців про виставково-ярмаркові заходи. 

Впродовж 2014 – 2016 рр. залучено львівських 
товаровиробників  до участі у заходах:  
 Виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник». 
 Ярмарок товаровиробників м.Харкова. 
 Виставка-ярмарок «Стиль», «Імідж краси» тощо. 

 

 



V. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДТРИМКИ МІСЦЕВОГО ТОВАРОВИРОБНИКА  

 

Виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник» 

 

Відбувається щорічно у жовтні з 2009 року 
3-7 жовтня 2014 р. (67 учасників) 
1-6  жовтня 2015 р. (98 учасників) 
6-10 жовтня 2016 р.(100 учасників) 
Участь у виставці беруть  підприємства м. Львова 

Конкурс дитячого малюнку «Купуй львівське!» 

 

2014-2016 рр.- 2574 учнів 1-4 класів загальноосвітніх 
шкіл міста Львова взяли участь у конкурсі. 
Переможців нагороджує Львівський міський голова  

Промоційна кампанія у торгових мережах 

 

Розроблено та розміщено єдиний логотип 

львівського товаровиробника у торгових мережах 

міста – 750 магазинів, 50000 цінників 

Зустрічі, презентації 

 

Організовано та проведено зустрічі львівських 
виробників з представниками торгових мереж 
(«Епіцентр, Метро, JYSK) 
Проведено 3 презентаційні заходи «Львівський 
виробник – львівському споживачеві» для 
зацікавлених ЛКП м. Львова 

Промоційний каталог  

 

 
Містить інформацію про продукцію, послуги та 
контакти для ділових партнерів 156 підприємств 

Інформаційна кампанія 

 

Щорічно по місту розміщуються біл-борди, сіті-лайти 

та брендмаури з логотипом проекту підтримки 

місцевого виробника 

Мобільний додаток  MadeinLviv 

 

Містить контактну інформацію про 156 підприємств-
виробників продукції різних галузей – адреси, 
телефони, електронні пошти, веб-сайти, короткий 
опис про підприємство та фото продукції. 
Завантажити додаток можна на офіційному сайті 
програмного забезпечення для пристроїв на ОС 
Android-GooglePlay за посиланням:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.nt.made

inlviv 

Директор департаменту 
економічного розвитку        І. Кулинич 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.nt.madeinlviv
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.nt.madeinlviv

