
Якою може бути стратегія?



Що таке стратегія?



Стратегія конкурентоспроможності Львова

Спільне економічне бачення

Освіта

Освіта, яка відповідає 
потребам бізнесу, 

забезпечує компанії 
висококваліфікованими 
людськими ресурсами 

для подальшого 
зростання і гарантує 

їхній розвиток і 
втримання у Львові

Кластер Туризму

Реалізувати потенціал Львова як одного з головних туристичних 
напрямків ЦСЄ шляхом згуртування учасників кластеру навколо 
єдиної стратегії розвитку туризму та покращення туристичного 

досвіду та загальної інфраструктури для обслуговування
цільових туристичних ринків і сегментів

Кластер ІТ та Бізнес-послуг

Сприяти співпраці в межах кластеру та залучати знання і капітал, 
щоб розвинути і просунути Львів як провідний центр бізнес-

послуг у ЦСЄ, який використовує місцевий потенціал людських 
ресурсів для обслуговування українських і міжнародних клієнтів

Сприяння 
інвестиціям

Агентство з питань 
сприяння інвестиціям 

залучає до Львова 
капітал і досвід для 
сприяння розвитку 
пріоритетних сфер

Прозора система 
управління

Покращені процеси 
бізнес-регулювання і 

загальна культура 
прозорості управління 
дозволяють компаніям 

розвиватися у 
прозорому та 

сприятливому для 
ведення бізнесу 

середовищі

Допоміжна 
інфраструктура

Забезпечення/ 
модернізація 

інфраструктури міста, 
яка підтримує розвиток 
кластерів та економіки 

міста в цілому

Фінансування

Залучення і збір коштів, необхідних для інвестування в розвиток кластерів та основні економічні складові міста



Комплексна стратегія розвитку Львова

МІСІЯ

ВІЗІЯ

Пріоритети

Місто, в якому комфортно 
жити, навчатись, працювати

Розвинута
конкурентоздатна та 
інноваційна економіка

Твердиня національних
цінностей. Місто традицій, 
знань, культури, туризму та 
спорту

 Інтегрована концепція розвитку центральної частини м. Львова

 Програма сталого 
енергетичного 
розвитку м. Львова

 Стратегія підвищення 
конкурентоспромож-
ності м. Львова

Невід’ємні складові частини

 Генеральний план розвитку Львова



Факт №1 про стратегію.
Все не буде так як ви запланували. 



Якою може бути стратегія?

»План

»Перспектива

»Принципи

»Позиція

»Прийом



Що означає добра стратегія?

Це стратегія яка дає бажані результати.

Скоріше проста, ніж складна.

Скоріше коротка, ніж довга.



Що означає добра стратегія?

Бути №1 чи №2 в галузі,
інакше виправити, продати
або закрити.



4000%

Що означає добра стратегія?



Чи можливі такі ж результати
в міській стратегії?



Кількість туристів, млн
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Кількість
ІТ фахівців тис.
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ІТ фахівців, %

10

40

2008 2017

30



Ріст задоволеності по всіх напрямках
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Комунальні послуги Дозвілля в місті



Чи все так ідеально добре?



Індикатори виконання

Місто, в якому комфортно 
жити, навчатись, 

працювати

● Бюджет міста на 1 мешканця

● Рівень задоволеності
комунальними послугами

● Рівень відчуття безпеки в 
місті

● Оцінка достатності закладів
для проведення дозвілля

● Рівень задоволеності
медичними послугами

● Частка пасажироперевезень

екологічно чистими видами 
транспорту (в т.ч. 
велосипедним)

● Наявне населення Львова

● Обсяг енергоспоживання

містом

● Частка ОСББ серед житлових
багатоквартирних будинків у 
місті

Розвинута
конкурентоздатна та 

інноваційна економіка

● Валовий Регіональний 

Продукт на душу населення

● Рівень прямих іноз. інвестицій 
на 1 мешканця

● Рівень безробіття 

● Рівень задоволеності 
умовами для ведення бізнесу

1 2

Твердиня національних
цінностей. Місто традицій, 
знань, культури, туризму

та спорту

● Відсоток об’єктів культурної

спадщини у задовільному і 
доброму стані

● Рівень ЗНО

● Рівень задоволеності

освітньою інфраструктурою
(дошкільною, шкільною та 
позашкільною)

● Кількість студентів

● Відсоток мешканців, що

займаються фізкультурою та 
спортом

● Оцінка достатності спортивної
інфраструктури

● Кількість туристів

● Рівень задоволеності
туристичними послугами

3

позитивна 
динаміка

перевиконання 
запрогнозованих
показників

негативна 
динаміка

динаміка
відсутня



Рівень прямих іноземних інвестицій
на 1 мешканця
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Середні витрати туриста 
на день, дол.
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Моніторинг, коригування і т.д



Висновки



Вибирайте компоновку стратегії в залежності
від цілей, які ставите. 

Легше досягнути невелику і чітку ціль, ніж велику і розмиту



Якщо хочете більших результатів в стратегічних
пріоритетах, то мають бути і стратегічні жертви



Рухайтесь в бік просторового планування



Пам’ятайте, що різні середовища мають різні
швидкості. Не намагайтесь загнати їх під єдиний
стандарт



Партисипація


