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Обґрунтована актуальність формування у кризовий період дієвих громадських осередків на основі самоорганіза-
ції фахівців з  різних професійних  середовищ та роль  регіональних інформаційно-інноваційних центрів в ініціації та 
підтримці таких процесів. Висвітлено практичний досвід Львівського державного центру науки, інновацій  та інфор-
матизації у створенні та підтримці діяльності громадських організацій у науково-інноваційній, підприємницькій та 
освітянській сферах західного регіону України.
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ІНФОРМАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЯК ЧИННИК 

ФОРМУВАННЯ ТА ПАРТНЕР ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ФАХОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ РЕГІОНУ

Як свідчить практика [1], обов’язковою скла-
довою успішних реформ у багатьох країнах 
світу був пріоритетний розвиток інтелек ту-
аль но-фахового потенціалу та активне його 
залучення через громадські організації (ГО) 
до проведення необхідних змін, зокрема у нау-
ково-інно ва ційній, підприємницькій та осві-
тянській сферах.

Світовий досвід показує, що життєвий рі-
вень усіх прошарків населення, соціально-еко-
номічна ситуація в країні визначаються сту-
пенем освіченості суспільства, його ставлен-
ням до інтелектуальних і духовних цінностей 
та інновацій. Лише інтелектуально та духов-
но багате суспільство [2], яке спроможне стати 
на шлях гармонійного інноваційного розвит-
ку, є гарантом побудови сильної, справедливої 
та кон курентоспро мож ної у глобальному світі 
дер жа ви, що забезпечить умови для самореа-
лізації і достойного рівня жит тя кожного гро-
мадянина, навіть за відсутності енергоносіїв і 
корисних копалин.

Для активізації вітчизняного інтелекту аль-
но-фахового потенціалу перш за все необхідно 
на державному рівні створити в Україні ефек-
тивну інфраструктуру та стимулюючі фінан со-
во-кредитні і правові механізми для перетво-
рення нових ідей в комерційні продукти та по-
слуги [3, 4, 5]. З іншого боку, у сьогоднішніх 
соціально-політичних умовах потрібен висо-
кий рівень самоорганізації науково-технічної 
інтелігенції, підприємців, освітян та збільшен-
ня їхнього впливу на процеси реформ у всіх  
сферах суспільного життя.

Каталізаторами формування громадських ор-
ганізацій для підтримки позитивних змін, зо-
крема у науково-винахідницькому, підприєм-
ницькому та освітянському середовищах, по-
винні стати як активні підприємства та орга-
нізації усіх форм власності, так і небайдужі 
осо бистості, моральні авторитети.

Певний досвід такої діяльності набуто в за-
хідному регіоні України [6, 7]. Значну роль у 
цьому питанні відіграє Львівський держав-
ний центр науки, інновацій та інформатизації 
(ЛвЦНІІ) — далі Центр. 
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З моменту утворення і до сьогоднішнього  дня 
Центр позиціонує себе як складовий елемент 
регіональної інноваційної системи та сприяє 
просуванню результатів науково-дослідних і до-
слідно-конструкторських робіт, винаходів ук-
ра їнських вчених і новаторів на внутрішній та 
зарубіжні ринки.

Зважаючи на існуючі реалії та гостру по-
требу в консолідації українського суспільства 
для проведення необхідних соціально-еко но-
міч них реформ, Центр виступає ініціатором 
створення та партнером осередків громадсь-
ко-про фесійної активності у науково-інно ва-
ційній, під приємницькій та освітянській сфе-
рах, сприяє процесам самоорганізації і гармо-
нійному інноваційному розвитку місцевих те-
риторіальних громад. Ця робота проводиться 
у тісному контакті з науковими установами, 
вищими нав чаль ними закладами (ВНЗ), біз-
нес-асоціаціями, громадськими організаціями 
та зацікавленими суб’єктами підприємницької 
діяльності [8].

Підтримуючи неурядові організації та клас-
терні структури, Центр ставить собі за мету ста-
ти інтелектуально-організаційним ядром та ких 
партнерств, які здатні формувати і реалізову-
вати ефективні екологічно-безпечні інно ва цій-
но-інвестиційні проекти, продукувати та пере-
давати в економіку нові знання та інформацію, 
сприяти вихованню високодуховної та висо-
коморальної ділової еліти, спроможної швид-
ко реагувати на глобальні і локальні зміни, до-
помагати українським вченим і спеціалістам у 
налагодженні міжнародних контактів.

За безпосередньої участі Центру або за його 
підтримки у регіоні було створено 4 бізнес-асо-
ціації, 19 громадських об’єднань, 3 науково-тех-
нологічних парки, 3 кластери, 3 недержавні ВНЗ. 
У 90-х роках ХХ ст. Центр виступив засновни-
ком міжнародної виставки-ярмарку «Галицькі 
контракти», західноукраїнської біржі науково-
технічної продукції, регіональної Асоціації ін-
новаційних фірм «Львівтехнополіс», постійно 
діючої виставки «Інновації та інвестиційні про-
екти західного регіону України» та став партне-

ром Асоціації захисту прав винахідників «Ат-
лант», Асоціації малих і середніх підприємств 
«Львівська гільдія».

У першому п’ятнадцятиріччі ХХІ cт. за ра-
хунок власних і залучених ресурсів у співпра-
ці із Західним науковим центром Національ-
ної академії наук та Міністерства освіти і нау-
ки України (ЗНЦ НАН і МОН України), про-
мислово-під приємницьким колами, органами 
місцевої вла ди і громадськими організаціями 
на платформі Цент ру були утворені та отри-
мали підтримку:
 регіональний інтернет-портал «Інноваційне  
підприємництво» (http:www.cstei.lviv.ua);
 західний регіональний контактний пункт по 
співпраці з Європейським Союзом (ЄС) у 
сфері науки і технологій;
 контактний пункт польських регіонів;
 аналітико-інформаційний осередок з питань 
використання енергоощадних технологій    з 
демонстраційною  експозицією;
 осередок організаційної підтримки діяльнос-
ті Львівського крайового товариства «Рідна 
школа» (http:www.ridnashkola.lviv.ua);
 партнерська мережа «Регіональний бізнес-ін-
новаційний центр «Львівтехнополіс», у се ре-
довищі якої отримали стартову інфор ма цій-
но-організаційну підтримку такі малі іннова-
ційні підприємства, як «Астер» (біотехнології); 
«Петерсон-системи» (інфор маційно-кому ні-
каційні технології); медико-логопедичний 
центр «Світава Галицька»; група компаній 
«ВЕЕМ» (будівництво, виробництво меб-
лів); «Інвестпроект» (проектно-пошукові ро-
боти); «Новий погляд» (дизайн); «Пролог» 
(нові технології для ремонту та утримання 
доріг) та ін.
 громадська організація «Агенція європей-
ських інновацій»(АЄІ);
 національний контактний пункт «Малі та се-
редні підприємства» рамкової програми ЄС з 
досліджень та інновацій «Горизонт—2020»;
 консорціум «Львіввалеополіс»;
 клуб винахідників і новаторів «Інтелект—
Культура—Капітал».
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За участі Центру були реалізовані спільні 
про екти з такими громадськими об’єднаннями 
та інноваційними структурами:
 студентська громадська організація «Лабо-
раторія ідей»;
 громадська організація молодих учених 
«Пантеон наук»;
 ГО «Інститут громадського лідерства»;
 Львівська обласна асоціація малого та серед-
нього підприємництва;
 ГО «Товариство «Турківщина» у м. Львові»;
 Всеукраїнське громадське товариство «Бой-
ківщина» ХХІ століття»;
 молодіжна газета «Галицьке юнацтво»;
 Львівська обласна Мала академія наук;
 благодійний фонд «Львівська дитяча гале-
рея»;
 ГО «Науково-дослідне об’єднання»;
 регіональна агломерація «Дрогобиччина»;
 сільськогосподарський обслуговуючий ко-
оператив «Вулкан» (с.м.т. Бориня Турківсь-
кого р-ну Львівської області);
 об’єднання підприємницьких організацій 
Львів щини;
 Комітет підприємців з питань промислово-
го розвитку та інновацій Львівської торгово-
промислової палати;
 благодійна організація (БО) «Фонд розви-
тку Глинян» (м. Глиняни Золочівського ра-
йону Львівської області);
 ГО «Агенція розвитку Стрийщини»;
 ГО «Агенція економічного розвитку Турків-
щини»;
 агенція місцевого розвитку м. Самбора Львів-
ської області;
 Рада роботодавців Львівського центру проф-
техосвіти державної служби зайнятості;
 ГО «Ротарі — клуб «Львів»;
 асоціація органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати—Україна»; 
 агенція  регіонального розвитку та європей-
ської інтеграції (м. Львів).
 технопарк «Яворів»; 
 Науковий парк Ужгородського національ-
ного університету;

 Науковий парк «Інноваційно-інвестиційний 
кластер Тернопілля».
Титульними для Центру і важливими для  

ре гіону стали організовані разом з партнерами  
міжнародні науково-практичні конференції:
 «Нетрадиційні і поновлювані джерела енер-
гії як альтернативні первинним джерелам 
енергії в регіоні»;
 «Ресурси природних вод Карпатського регі-
ону: проблеми охорони та регіонального ви-
користання»;
 «Розвиток науково-технологічних парків та 
інноваційних структур інших типів: Україна 
і світовий досвід».
У багатьох випадках як фундамент для на-

лагодження партнерської діяльності були ви-
користані результати бюджетних науково-
дослідних робіт «Актуалізація регіонального 
сегменту державної інноваційно-інфор ма цій-
ної інфраструктури для супроводження про-
цесів інтеграції науки з промисловою та со ці-
ально-економічною сферами» та «Дослід жен ня 
стану розвитку інноваційної інфраструктури 
України в регіональному розрізі», вико наних 
Центром протягом останніх років. Зокрема 
Центр брав активну участь при розробці і реа-
лізації міжнародних грантових проектів «За-
про вадження енергоощадних технологій в Гли-
нянській районній лікарні» і «Відновлення при-
міщення старої школи та створення на її базі 
інтелектуального та розвиткового центру — ба-
гатофункціонального навчально-виробничого 
комплексу трансформерного типу «Мозаїка» 
(БО «Фонд розвитку Глинян»), при розробці 
Програми створення наукового парку «Ужго-
родський національний університет», при під-
готовці Програми сприяння розвитку підпри-
ємництва у м. Львові на 2014—2016 рр. та ін.

Пропозиції Центру щодо застосування ме-
ханізму громадсько-державного партнерства  
для регіонального розвитку були використані 
з метою формування на базі Західного науко-
вого центру НАН і МОН України науково-
організаційної та експертно-технологічної плат-
форми регіональної інноваційної системи [8, 9], 
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при підготовці та проведенні ІІ-го (2005 р.), ІІІ-го 
(2010 р.) та IV-го (2014 р.) Всеукраїнських педа-
гогічних конгресів, організатором яких ви сту пи-
ло Львівське Крайове товариство «Рідна школа», 
п’ятих Всесвітніх бойківських фестин (2012 р.) 
та третього Всесвітнього конгресу ет нічної групи 
українців-бойків (2015 р.), основ ним організато-
ром яких було Всеукраїнське громадське това-
риство «Бойківщина ХХІ століття».

Як приклад ефективної моделі кооперації для 
досягнення поставленої мети можна привести 
результати співпраці з ГО «Агенція європейсь-
ких інновацій (АЄІ)». Протягом 2010—2015 рр. 
АЄІ спільно з ЛвЦНІІ у партнерстві із зару-
біжними експертами та організаціями реалізу-
вали ряд експертно-консультаційних проектів 
у сфері інформаційно-комунікаційних техно-
логій, енергозбереження, відновлюваних та аль-
тернативних джерел енергії, реформи сфери во-
допостачання та водовідведення, інвестицій та 
промоцій малих міст. У результаті проведення 
семінарів, консультацій, навчальних виїздів до 
Польщі та інших країн ЄС утворилися сталі 
проектні групи у різних сферах економічного 
життя, які почали вже втілювати тверді інно ва-
ційно-інвестиційні проекти.

Нові можливості для такого плідного співро-
бітництва надав новий польсько-український 
проект FARADAY (2013—2014 рр.) «Побудова 
довготривалих механізмів транскордонної спів-
праці у сфері відновлюваних джерел енергії», 
який був підтриманий програмою транскор-
донного співробітництва «Польща—Україна—
Білорусь». Загальна мета проекту полягала  у 
покращенні умов для розвитку та використан-
ня відновлюваних джерел енергії на території 
двох регіонів, охоплених проектами Крос нян-
сько—Перемишльського субрегіону Польщі та 
Львівської області в Україні. Одним із резуль-
татів проекту є встановлення на будівлі ЛвЦНІІ 
пілотної установки генерації електроенергії з 
фотомодулів загальною потужністю 2,0 кВт та 
вітростанції потужністю 0,5 кВт.

Слід відзначити, що форми діяльності регі-
ональних ЦНІІ, підтверджені успішною прак-

тикою, знайшли своє відображення у Дер жав-
ній цільовій економічній  програмі «Створення 
в Україні інноваційної інфраструктури на 2009—
2013 роки» (Постанова Кабінету Мі ністрів Ук-
раїни від 14 травня 2008 р., № 477) та у Дер жав-
ній цільовій програмі розвитку системи ін фор-
маційно-аналітичного забезпечення реалізації 
державної інноваційної політики та мо ніто рин-
гу стану інноваційного розвитку економіки (По-
станова Кабінету Міністрів України від 7 трав-
ня 2008 р., № 439) [10].

Зокрема, у вищеназваних Державних про-
грамах за ініціативи Центру було запланова но 
утворення в ряді областей регіональних ін фор-
маційно-аналітичних бізнес-інноваційних цент-
рів (РІАБІЦ) європейського зразка на ба зі іс-
нуючих інформаційних структур.

Однак, як і багато інших державних про-
грам, ці програми через відсутність повноцін-
ного бюд жетного фінансування не були ви-
конані і РІАБІЦ не були створені.

Щоб успішно розвиватися у сьогоднішніх 
кризових умовах і бути дієвими елементами ре-
гіональної складової національної інноваційної 
системи, вирішувати виниклі проблеми з утри-
манням та експлуатацією майнових комплек-
сів, центрам потрібно кооперуватися та форму-
вати спільні проекти з фінансово потужнішими 
структурами, зокрема вищими навчальними зак-
ладами регіону. Наприклад, враховуючи нау ко-
во-інноваційний  потенціал та ресурсні можли-
вості Національного університету «Львівська 
політехніка», досвід, наявність майнового комп-
лексу та організаційно-фахові компетенції Львів-
ського державного центру науки, інновацій та 
ін форматизації, доцільно було б ввести ЛвЦНІІ 
у структуру університету і створити на його 
базі Регіональний науково-інноваційний центр 
(РНІЦ).

Місія РНІЦ полягала би в розвитку науково-
технічної та інноваційної діяльності у західно-
му регіоні України за рахунок ефективного і 
раціонального використання науково-іннова цій-
ного потенціалу регіону, насамперед Націо наль-
ного університету «Львівська політехніка», його 
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матеріально-технічної бази та фінансів. Це мож-
на проводити такими засобами: продукування 
та поширення нових знань, науково-технічної  
та ділової інформації на українському та між-
народному ринках та їх обміну; комерціалізація 
результатів наукових досліджень та їх впрова-
дження в реальний сектор економіки; вихован-
ня ініціативних, креативних, професійно підго-
товлених молодих підприємців з активною жит-
тєвою позицією, бажанням досягти успіху та 
здатністю формувати сучасний інноваційний 
сек тор економіки задля підвищення рівня са-
моорганізації та добробуту людей.

У складі РНІЦ реально створити та розви-
вати такі структурні підрозділи:

1) інноваційний бізнес-інкубатор;
2) регіональний центр комерціалізації та транс-

феру технологій;
3) регіональний центр науково-технічної та 

економічної інформації;
4) регіональний навчально-науковий інсти-

тут винахідництва;
5) науково-пізнавальний молодіжний центр.
Крім того, з метою подальшого розвитку гро-

мадянського суспільства, формування іннова-
ційної культури у професійних середовищах 
регіону органам державної виконавчої влади і 
місцевого самоврядування слід активно на кон-
курсних засадах залучати до виконання дер-
жавних завдань та матеріально підтримувати 
ті громадські організації, які результативно за-
рекомендували себе у сферах освіти, науки, під-
приємництва та інноваційної діяльності, та ут-
ворювати на засадах партнерства між держав-
ним, приватним та громадським секторами Аген-
ції регіонального розвитку [11].
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ИНФОРМАЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

И ПАРТНЕР ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СРЕДАХ РЕГИОНА

Обоснована актуальность формирования в кризис-
ный период действенных общественных организаций на 
основе самоорганизации специалистов из разных про-

фессиональных сред и роль региональных информаци-
онно-инновационных центров в инициации и поддержке 
таких процессов. Освещен практический опыт Львовс-
кого государственного центра науки, инноваций и ин-
форматизации в создании и поддержке деятельности 
общественных организаций в научно-инновационной, 
предпринимательской и образовательной сферах запад-
ного региона Украины.
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INFORMATION AND INNOVATION CENTER 
AS A FACTOR OF NGO DEVELOPMENT 

AND PARTNER IN INTELLECTUAL 
AND PROFESSIONAL ENVIRONMENT 

OF THE REGION

Relevance of forming during the crisis effective public 
institutions based on self organization of specialists from 
different professional environments and the role of regional 
information and innovation centers in the initiation and 
maintenance of such processes are substantiated. Practical 
experience of the Lviv State Centre of Science, Innovations 
and Informatization in the creation and support of NGOs in 
research and innovation, business and educational fields in 
Western Ukraine is elucidated.
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