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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

CURRENT STATE AND TRENDS OF CAPITAL INVESTMENTS  
IN THE L’VIV REGION

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано підходи науковців до трактування 

поняття «капітальні інвестиції». На основі статистичних да-
них проаналізовано обсяг та динаміку капітальних інвестицій 
Львівської області за видами економічної діяльності. Визна-
чено, що найбільший обсяг капітальних інвестицій припадає 
на будівельну сферу Львівської області. Проаналізовано ди-
наміку змін у структурі капітальних інвестицій у будівництво 
Львівської області. За результатами розрахунків абсолютних і 
відносних величин капітальних інвестицій у динаміці виокрем-
лено найбільш інвестиційно привабливі види економічної ді-
яльності в регіоні.

Ключові слова: інвестиції, капітальні інвестиції, інвести-
ційна привабливість, регіон, Львівська область.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы подходы ученых к трактовке 

понятия «капитальные инвестиции». На основе статистиче-
ских данных проанализированы объем и динамика капиталь-
ных инвестиций Львовской области по видам экономической 
деятельности. Определено, что наибольший объем капиталь-
ных инвестиций приходится на строительную сферу Львовской 
области. Проанализирована динамика изменений в структуре 
капитальных инвестиций в строительство Львовской области. 
По результатам расчетов абсолютных и относительных вели-
чин капитальных инвестиций в динамике выделены наиболее 
инвестиционно привлекательные виды экономической дея-
тельности в регионе.

Ключевые слова: инвестиции, капитальные инвестиции, 
инвестиционная привлекательность, регион, Львовская об-
ласть.

ANNOTATION
The article analyzes the approaches of scientists to the inter-

pretation of the concept of “capital investment”. On the basis of 
statistical data, the volume and dynamics of capital investments 
in the L’viv region by types of economic activity are analyzed. It is 
determined that the largest volume of capital investments falls on 
the construction industry of L’viv region. The dynamics of changes 
in the structure of capital investments in the construction of the 
L’viv region is analyzed. According to the calculations of absolute 
and relative values of capital investments in dynamics, the most 
investment-attractive types of economic activity in the region are 
identified.

Keywords: investments, capital investments, investment at-
tractiveness, region, L’viv region.

Постановка проблеми. Повноцінне функці-
онування регіону зокрема та країни загалом 

залежить від розвитку економіки. Вкладення 
коштів, яке здійснюється за допомогою інвес-
тицій, дає змогу забезпечити розширене відтво-
рення, що є одним з основних показників еко-
номічного зростання. Одними з джерел такого 
фінансування є капітальні інвестиції. Водночас 
розвиток економіки в країні не є рівномірним. 
Цілком допустимим є припущення, що одні 
регіони функціонують краще та ефективніше, а 
інші, відповідно, гірше.

Сьогодні однією з найбільш розвинутих та 
перспективних областей України вважається 
Львівська. Щорічно зростає кількість інфра-
структурних об’єктів і збільшується потік гро-
шових коштів, який надходить у цей регіон. 
Переваги, зумовлені географічними, еконо-
мічними та культурними передумовами, при-
ваблюють інвесторів вкладати кошти в різні 
види економічної діяльності. В цьому разі про-
стежується проблема виділення серед них най-
більш привабливих та тих, чий розвиток галь-
мується або припинився взагалі. Відповідно до 
зазначеного вище аналізування капітальних 
інвестицій Львівської області за видами еконо-
мічної діяльності та визначення їх перспектив-
них напрямів обумовлюють актуальність теми 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Капітальні інвестиції завжди були об’єктом 
досліджень багатьох науковців. Так, Ю. Бульба 
[1, с. 64–69], О. Лемішко [6, с. 55–61] та 
О. Ємець [3, с. 181–188] у своїх працях здебіль-
шого акцентують увагу на розумінні сутності 
поняття «капітальні інвестиції», звертаючись 
при цьому до законодавчих актів.

Ю. Драчук, Л. Сав’юк, Н. Трушкіна 
[2, с. 216–224] та С. Тимків [14, с. 65–69] ана-
лізують вплив капітальних інвестицій на еко-
номічний розвиток регіонів України тоді як 
О. Лубенченко та Н. Петришина займаються 
проблемами залучення капітальних інвести-
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цій за різних умов середовища господарювання 
[7, с. 279–287].

Також можна виділити низку науковців, 
які досліджували інвестиційні проблеми Львів-
ської області. Так, В. Карковська [4, с. 8–10] 
розглядала проблеми інвестиційної діяльність 
та політики в регіоні. О. Марченко, Л. Гур-
ковська висвітлили теоретико-методологічні 
засади інвестиційної безпеки Львівської 
області [8, с. 266–278]. І. Скоропад аналізувала 
інвестиційну активність Львівської області, 
роблячи акцент на прямих іноземних інвести-
ціях[13, c. 255].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на численні 
дослідження науковців з розглянутої вище про-
блеми, недостатньо розкрито проблему аналізу-
вання стану та тенденцій капітальних інвести-
цій Львівської області за видами економічної 
діяльності.

Мета статті полягає в аналізуванні динаміки 
та структури капітальних інвестицій Львівської 
області зокрема та України загалом за видами 
економічної діяльності, виокремленні найбільш 
привабливих галузей капітальних інвестицій та 
визначенні перспектив їх розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Категорія «капітальні інвестиції» на законо-
давчому рівні висвітлена в таких нормативно-
правових актах, як Податковий кодекс України 
та Наказ ДКС «Про затвердження Методики 
розрахунку індексу капітальних інвестицій». 
Згідно з ПКУ капітальні інвестиції – це госпо-
дарські операції, що передбачають придбання 
будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої 
власності, інших основних засобів і нематері-
альних активів, що підлягають амортизації 
[12]. В Наказі ДКС капітальними інвестиціями 
називають інвестиції у придбання або виготов-
лення власними силами для власного викорис-
тання матеріальних та нематеріальних активів, 
термін служби яких перевищує один рік [9]. 
Отже, можна зробити висновок, що сутність 
капітальних інвестицій розкривається так: 
інвестиції у придбання, оновлення, модерніза-
цію, реконструкцію та/або виготовлення осно-
вних засобів та нематеріальних активів [5]. 
Саме на них покладене завдання забезпечення 
сприятливого клімату для розвитку економіч-
ної одиниці, регіону, країни тощо.

Львівська область є одним з регіонів, який 
активно розвивається. З року в рік зростає 
кількість інфраструктурних об’єктів та гос-
подарських одиниць. Перспективи області є 
великими, що визначається її вигідним гео-
графічним розташуванням поблизу державного 
кордону України, високим рівнем освіти та зна-
чною кількістю кваліфікованих працівників, 
розвиненою відпочинковою та рекреаційною 
зоною, а також симбіозом національної та євро-
пейської культур. Відповідно до зазначеного 
доцільним є аналіз обсягів капітальних інвес-
тиції Львівської області за 2010–2017 роки, що 

дасть змогу оцінити інвестиційний клімат регі-
ону, виділити найбільш та найменш перспек-
тивні види діяльності, прослідкувати динаміку 
вкладання коштів інвесторів у розвиток області 
та зробити певні ймовірнісні прогнози щодо 
майбутньої інвестиційної діяльності.

Як видно з табл. 1, протягом 2010–2011 років 
спостерігається зростання обсягу капіталь-
них інвестицій на 3 283 751 тис. грн., що 
становить 37,19%. Проте в період з 2011 до 
2014 років загальний обсяг капітальних інвес-
тицій помітно скоротився. Так, у 2014 році 
надходження становили 85,5% суми, що була 
отримана у 2011 році. Таке скорочення зумов-
лено світовою економічною та фінансовою кри-
зою, а також загостренням політичної ситуа-
ції в Україні. З 2014 року до кінця 2017 року 
щороку обсяг капітальних інвестицій зростав. 
Зокрема, у 2015 році він збільшився на 40,10%, 
у 2016 році – на 38,98%, а у 2017 році – на 
20,02% порівняно з попереднім періодом.

Графічна інтерпретація динаміки обсягу 
капітальних інвестицій Львівської області наве-
дена на рис. 1.

Аналіз динаміки надходжень дає змогу про-
слідкувати зацікавленість інвесторів у регіоні 
загалом та розглянути перспективи його подаль-
шого розвитку. Однак з урахуванням такої скла-
дової, як інфляція, аналіз капітальних інвес-
тицій в грошових одиницях не є об’єктивним. 
Проаналізуємо структуру надходжень коштів 
від інвесторів у Львівській області (табл. 2).

Проведені розрахунки структури капіталь-
них інвестицій дають змогу виокремити най-
більш привабливі види економічної діяльності у 
Львівській області. Так, упродовж аналізованого 
періоду такі галузі, як промисловість та будів-
ництво, отримували в середньому 20–25% від 
загального обсягу коштів, які інвестори вклада-
ють у регіон. Також упродовж 2010–2014 років 
значні вкладення були здійснені в транспортну 
галузь (зазначимо, що інформація для авіа-
ційного транспорту є комерційною). Також 
чимала сума капітальних інвестицій надходить 
в оптову торгівлю та ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів. Упродовж останніх трьох 
років активізувались інвестиції в державне 
управління й оборону, обов’язкове соціальне 
страхування, отже, вони становили 10,13% від 
загальної суми у 2017 році.

Серед інших видів економічної діяльності 
виділимо ті, частка надходжень у які складає 
менше 1% капітальних інвестицій у Львівській 
області. До таких належать освітній і культур-
ний розвиток, а саме освіта, мистецтво, спорт, 
розваги та відпочинок. Також у різні роки це 
фінансування організації харчування, телеко-
мунікацій, діяльність у сфері адміністративного 
обслуговування, охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги.

У зв’язку з тим, що найбільший обсяг капі-
тальних інвестицій у Львівській області освою-
ється промисловістю, проаналізуємо детальніше 
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Таблиця 1
Обсяг капітальних інвестицій Львівської області  

за видами економічної діяльності за 2015–2017 роки (тис. грн.)

Вид економічної діяльності 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Абсолютне 
відхилення 

(2016–2017 роки)

Відносне 
відхилення 

(2016–2017 роки)
1 2 3 4 5 6

Сільське, лісове та рибне гос-
подарство 695 729 1 158 200 1 332 119 173 919 15,02

Сільське господарство, мис-
ливство та надання пов’язаних 
із ними послуг

649 705 1 092 078 1 270 927 178 849 16,38

Лісове господарство та лісо-
заготівлі 44 107 63 944

Рибне господарство 1 917 2 178
Промисловість 3 648 647 6 367 052 8 089 959 1 722 907 27,06
Добувна промисловість і роз-
роблення кар’єрів 259 481 141 075 339 256 198 181 140,48

Переробна промисловість 2 484 538 4 755 273 5 019 718 264 445 5,56
Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 
повітря

817 711 1 365 111 2 588 285 1 223 174 89,60

Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 86 917 105 593 142 700 37 107 35,14

Будівництво 3 754 897 3 402 995 4 665 109 1 262 114 37,09
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних за-
собів і мотоциклів

967 634 1 073 456 1 489 280 415 824 38,74

Оптова та роздрібна торгівля 
автотранспортними засобами 
та мотоциклами, їх ремонт

59 560 139 219 181 076 41 857 30,07

Оптова торгівля, крім торгівлі 
автотранспортними засобами 
та мотоциклами

616 301 622 640 945 009 322 369 51,77

Роздрібна торгівля, крім 
торгівлі автотранспортними 
засобами та мотоциклами

291 773 311 597 363 195 51 598 16,56

Транспорт, складське гос-
подарство, поштова та 
кур’єрська діяльність

822 894 1 146 159 1 213 727 67 568 5,90

Наземний і трубопровідний 
транспорт 254 444 1 054 957 1 093 474 38 517 3,65

Водний транспорт 0 0,00
Авіаційний транспорт
Складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту

566 609 79 904 114 632 34 728 43,46

Поштова та кур’єрська діяль-
ність 1 240 10 563 5 621 -4 942 -46,79

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 212 579 166 906 222 183 55 277 33,12

Тимчасове розміщування 168 695 122 660 201 296 78 636 64,11
Діяльність із забезпечення 
стравами та напоями 43 884 44 246 20 887 -23 359 -52,79

Інформація та телекомунікації 132 992 231 878 208 227 -23 651 -10,20
Видавнича діяльність, вироб-
ництво кіно- та відеофільмів, 
телевізійних програм, видан-
ня звукозаписів, діяльність у 
сфері радіо та телевізійного 
мовлення

25 818 44 976 17 192 -27 784 -61,78

Телекомунікації 
(електрозв’язок) 41 690 100 247 66 061 -34 186 -34,10

Комп’ютерне програмування 
та надання інших інформацій-
них послуг

65 484 86 655 124 974 38 319 44,22
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1 2 3 4 5 6
Фінансова та страхова діяль-
ність 174 764 329 428 393 857 64 429 19,56

Операції з нерухомим майном 847 283 1 391 332 1 060 120 -331 212 -23,81
Професійна, наукова та тех-
нічна діяльність 250 307 325 412 310 623 -14 789 -4,54

Діяльність у сферах права 
та бухгалтерського обліку, 
архітектури та інжинірингу, 
технічні випробування та до-
слідження, діяльність голо-
вних управлінь (хед-офісів)

229 683 305 416 271 305 -34 111 -11,17

Наукові дослідження та роз-
робки 10 929 8 000 24 260 16 260 203,25

Рекламна діяльність і дослі-
дження кон’юнктури ринку, 
інша професійна, наукова та 
технічна діяльність, ветери-
нарна діяльність

9 695 11 996 15 058 3 062 25,53

Діяльність у сфері адміні-
стративного та допоміжного 
обслуговування

548 331 1 020 507 443 397 -577 110 -56,55

Державне управління й обо-
рона; обов’язкове соціальне 
страхування

956 204 1 567 971 2 261 896 693 925 44,26

Освіта 109 560 118 760 179 870 61 110 51,46
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 152 418 190 246 183 048 -7 198 -3,78

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 70 504 63 063 120 387 57 324 90,90

Надання інших видів послуг 41 791 51 848 156 694 104 846 202,22
Усього 13 386 534 18 605 213 22 330 523 3 725 310 20,02
Джерело: сформовано авторами на основі джерела [11]
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складові цього виду економічної діяльності 
(рис. 2).

З рис. 2 видно, що лідером є переробна про-
мисловість, яка отримує найбільшу частку 
капітальних інвестицій серед промисловості у 
Львівській області загалом. Зокрема, це помітно 
в останні роки, а саме у 2016 році приріст склав 

49,95% порівняно з 2015 роком, що пов’язане з 
активізацією проектів навколо побудови сміттє-
переробного заводу.

Ще однією галуззю є постачання електроенер-
гії, газу, пари та кондиційованого повітря. Упро-
довж 2010–2017 років капітальні вкладення були 
нерівномірними. Зокрема, у 2011 році їх обсяг 

Рис. 1. Графічна інтерпретація динаміки обсягу капітальних інвестицій  
Львівської області за 2010–2017 роки
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Рис. 2. Графічна інтерпретація динаміки капітальних інвестицій  
у промисловість Львівської області за 2010–2017 роки

скоротився на 24,26% порівняно з 2010 роком. 
Водночас у 2012 та 2013 роках спостерігаємо 
їх зростання на 56,32% і 93,50% відповідно. 
У 2014 та 2015 роках надходження знову змен-
шились, тоді як у звітному році приріст склав 
89,60%, що становить 1,23% у структурі усіх 
капітальних інвестицій Львівської області.

Капітальні інвестиції у будівництво Львів-
ської області теж надходять у досить великих 
обсягах. Прослідкуємо динаміку їх зміни в 
структурі усіх інвестицій загалом (рис. 3).

Аналіз динаміки структури капітальних 
інвестицій дає змогу більш об’єктивно оцінити 
надходження коштів від інвесторів, оскільки 
відносний показник дає можливість зменшити 
вплив інфляції на репрезентацію даних.

Отримані результати показують циклічність 
вкладів у будівництво у Львівській області. 
Таким чином, у 2011 році їх частка зменши-
лась на 5,43%. 2012–2014 роки можна охарак-
теризувати як період зростання капітальних 
інвестицій, а отже, збільшення привабливості 
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Таблиця 2
Структура капітальних інвестицій Львівської області за видами економічної діяльності за 

2015–2017 роки (%)

Вид економічної діяльності 2015 рік 2016 рік Відхилення 
(2015–2016 роки) 2017 рік Відхилення 

(2016–2017 роки)
Сільське, лісове та рибне господар-
ство 5,20 6,23 1,03 5,97 -0,26

Промисловість 27,26 34,22 6,97 36,23 2,01
Будівництво 28,05 18,29 -9,76 20,89 2,60
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів і 
мотоциклів

7,23 5,77 -1,46 6,67 0,90

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 6,15 6,16 0,01 5,44 -0,73

Тимчасове розміщування й органі-
зація харчування 1,59 0,90 -0,69 0,99 0,10

Інформація та телекомунікації 0,99 1,25 0,25 0,93 -0,31
Фінансова та страхова діяльність 1,31 1,77 0,47 1,76 -0,01
Операції з нерухомим майном 6,33 7,48 1,15 4,75 -2,73
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 1,87 1,75 -0,12 1,39 -0,36

Діяльність у сфері адміністративно-
го та допоміжного обслуговування 4,10 5,49 1,39 1,99 -3,50

Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 7,14 8,43 1,28 10,13 1,70

Освіта 0,82 0,64 -0,18 0,81 0,17
Охорона здоров’я та надання со-
ціальної допомоги 1,14 1,02 -0,12 0,82 -0,20

Мистецтво, спорт, розваги та від-
починок 0,53 0,34 -0,19 0,54 0,20

Надання інших видів послуг 0,31 0,28 -0,03 0,70 0,42
Усього 100,00 100,00 – 100,00 –
Джерело: сформовано авторами на основі джерела [11]
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Рис. 3. Графічна інтерпретація динаміки зміни структури капітальних інвестицій 
у будівництво у Львівській області за 2010–2017 роки

цього виду економічної діяльності. З 2014 року 
знову спостерігається спад. Така ситуація пояс-
нюється економічною кризою, яка спричинила 
девальвацію національної валюти, а отже, 
сприяла припиненню чи замороженню деяких 
проектів у будівництві, отже, зменшенню обся-
гів вкладів. У 2017 році надходження знову 
зросли, їх зміна у структурі становила +2,60%. 
Розвиток будівництва в регіоні представлений 
значною кількістю будівельних компаній та 
об’єктів, які перебувають на стадії будівництва. 
Варто зазначити, що популярними є зведення 
як житлових об’єктів, так і нежитлових. Проте 
будівництво останніх набирає все більших 
обсягів. Це пояснюється стрімким перетворен-
ням Львова та області на економічний центр з 
локалізацією виробництва, відкриттям аутсор-
сингових фінансових компаній та розвитком 
ІТ-сфери.

Крім цього, аналізуючи 2016–2017 роки, 
можемо побачити, що частка капітальних 
інвестицій у деяких видах діяльності зменши-
лась, попри їх збільшення в грошовому вира-
женні. Найбільше такі зміни спостерігаються в 
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операціях з нерухомим майном, де зменшення 
склало 2,73%, та у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування (3,5%). Водно-
час, окрім промисловості та будівництва, збіль-
шився обсяг вкладень у державне управління, 
охорону та соціальне страхування.

Останнім етапом є розрахунок співвідно-
шення між капітальними інвестиціями, які 
освоюються у Львівській області, та їх обсягом 
по Україні загалом (табл. 4).

Як бачимо, впродовж аналізованого пері-
оду частка інвестицій, які надходили у Львів-
ську область, є досить високою та стабільною. 
В середньому таке коливання відбувалось у 
межах 4,5%, за винятком 2012–2013 років. 
А в останні два роки відношення капітальних 
інвестицій у регіоні до їх обсягу по Україні 
перевищило 5%, що підтверджує перспектив-
ність області.

Висновки. Проведені дослідження обсягів 
надходжень капітальних інвестицій у Львів-
ській області за 2010–2017 роки показали, що 
цей регіон є досить цікавим для інвесторів. 
Вигідне географічне розташування, культурна 

Таблиця 3
Динаміка зміни у структурі капітальних інвестицій  
у будівництво Львівської області за 2015–2017 роки

Вид економічної діяльності 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Будівництво, тис. грн. 28,05 18,29 20,89
Зміна у структурі, % -4,56 -9,76 2,60
Джерело: сформовано авторами на основі джерела [11]

Таблиця 4
Порівняння обсягу капітальних інвестицій Львівської області та України  

за 2010–2017 роки (млн. грн.)
Регіон 2015 рік 2016 рік Q3 2017 року

Львівська область 13 386,534 18 605,213 13 696,153
Україна 273 116,4 329 216,1 259 545
Відсоток у структурі 4,90 5,65 5,28
Джерело: сформовано авторами на основі джерела [10]
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та освітня спорідненість з Європою, велика кіль-
кість кваліфікованої робочої сили та сприятливі 
природні й кліматичні умови дають змогу залу-
чати капітал у розвиток. Це підтверджується 
також тим, що частка капітальних інвестицій 
у Львівській області останніми роками зросла 
до 5%. Найбільш привабливими видами еконо-
мічної діяльності є промисловість та будівни-
цтво, де стабільно освоюється понад 20% надхо-
джень регіону. Також останніми роками значно 
активізувалися вкладення коштів у державне 
управління та оборону. Серед галузей, які отри-
мують найменшу частку капітальних інвести-
цій (менше 1%), слід назвати освіту, мистецтво 
та спорт. Динаміка усіх надходжень показує, 
що останні роки характеризуються стабіль-
ним зростанням, що відбивається на розвитку 
усіх галузей загалом, перетворенням області 
на великий економічний та фінансовий центр, 
створенням нових робочих місць та споруджен-
ням сучасних інфраструктурних об’єктів. Із 
зазначеного вище можемо зробити висновок 
про перспективність розвитку інвестиційної 
діяльності у Львівській області.
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