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Підставою розроблення Регіональної програми інноваційного розвитку
Львівської області на 2012 – 2015 рр. (далі – Програма) є розпорядження голови
Львівської обласної державної адміністрації (далі – ЛОДА) № 97/0/5-11 від
10.02.2011 р.
Регіональна програма інноваційного розвитку Львівської області
спрямована на реалізацію завдань Стратегії розвитку Львівщини до 2015 р.
(Затвердженої рішенням сесії обласної ради №193 від 13.03.2007 р.), а саме
досягнення:
Стратегічної цілі 1: “Львівська область – регіон сталого економічного й
підприємницького розвитку” і
Стратегічної цілі 3: “Львівська область – регіон високоосвічених людей,
інноваційного потенціалу та технологічно розвинутих підприємств”.
1. Визначення проблеми
Розвиток інноваційної діяльності є одним із найважливіших системних
факторів підвищення рівня конкурентоспроможності економіки та національної
безпеки держави.
На національному та регіональному рівнях одним із ключових напрямів
стало стимулювання інноваційного розвитку, запровадження технологій VI та
VII технологічних укладів. Ключового значення набуває створення власної
інноваційної інфраструктури, що забезпечує максимально короткий шлях від
фундаментальних наукових розробок до технологічного втілення та
виробничого запровадження інноваційних рішень.
У сучасній економіці інновації є основою стрімкого та стабільного
соціально-економічного розвитку, забезпечують високий технологічний і
конкурентоспроможний рівень як країн, так і окремих регіонів, галузей та фірм,
за рахунок продукування, впровадження та дифузії нових ідей, які володіють і
науковою, і ринковою новизною.
Згідно із результатами проведених мультиметодних досліджень,
“Ситуативний аналіз інноваційної інфраструктури Львівської області” та
консультацій з представниками зацікавлених сторін, у Львівській області:
інноваційні процеси практично не включені в систему цивілізованих ринкових
відносин; наявна інноваційна інфраструктура діє недостатньо ефективно (через
відсутність координації дій елементів/суб’єктів на регіональному рівні), тому
формування сприятливого для малого бізнесу інноваційного середовища стає
на сьогодні одним із найважливіших завдань людського, соціального,
технічного та економічного регіонального розвитку.
Законодавство України у сфері інноваційної діяльності базується на
Конституції України і складається із Законів України “Про інвестиційну
діяльність”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про наукову і
науково-технічну експертизу”, “Про спеціальний режим інвестиційної та
інноваційної діяльності технологічних парків “Напівпровідникові технології і
матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка”, “Інститут електрозварювання
імені Є. О. Патона”, “Інститут монокристалів”, “Про спеціальну економічну
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зону “Яворів”, “Про інноваційну діяльність”, “Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні” та інших законодавчих актів, що регулюють
суспільні відносини у цій сфері.
Загалом, в Україні створена важлива законодавча база для здійснення і
розвитку інноваційної діяльності. Формування в Україні інноваційної моделі
економічного зростання потребує сприяння держави у створенні та
ефективному функціонуванні інноваційної інфраструктури, особливо на
міжгалузевому та регіональному рівнях. Створення інфраструктури підтримки
інноваційної діяльності, комерціалізація результатів науково-дослідних робіт,
поширення малого інноваційного підприємництва є одним із шляхів
відновлення економіки, розвитку науки і освіти.
Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні зобов’язують
органи виконавчої влади всіх рівнів створювати режим найбільшого сприяння
виконанню робіт, спрямованих на реалізацію відповідних пріоритетних
напрямів, та концентрації на них фінансово-економічних та інтелектуальних
ресурсів. На регіональному рівні розробляються та реалізовуються
середньотермінові
пріоритетні
напрями
інноваційної
діяльності.
Середньотермінові пріоритетні напрями можуть бути загальнодержавного,
галузевого та регіонального рівнів. Саме Стратегією розвитку Львівщини до
2015 р. визначено такі стратегічні цілі, як:
1. Розвиток системи освіти, відповідно до вимог економіки знань.
2. Посилення наукового потенціалу.
3. Зростання інноваційного потенціалу регіональної економіки.
В Україні державна інноваційна політика ґрунтується на гармонійному
розвитку людського потенціалу, економіки і природного середовища держави.
Законом України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”
визначено такі стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні на 2011 – 2021 рр.:
1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження
енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних
джерел енергії;
2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку
транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування,
озброєння та військової техніки;
3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і
з’єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;
4) технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;
5) впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного
обслуговування, лікування, фармацевтики;
6) широке застосування технологій більш чистого виробництва та
охорони навколишнього природного середовища;
7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій,
робототехніки.
Відповідно, регіональна інноваційна політика повинна враховувати
загальнодержавні пріоритети.
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2.
Аналіз причин виникнення проблеми
та обґрунтування необхідності її вирішення програмним методом
За результатами проведених досліджень та за інформацією Головного
управління статистики у Львівській області, у 2010 р. інноваційні заходи
здійснювало 102 промислові підприємства, що на 3,8% менше, ніж
попереднього року. Питома вага підприємств, що займалися інноваціями (у%) з
2006 р. до 2010 р. варіювала від 8,4% у 2006 р. до 15,8% у 2007 р. У 2008 р.
питома вага таких підприємств дещо знизилась до 12,1%, однак у 2009 та 2010
рр. відбулось невелике зростання частки підприємств у промисловості, які
займались інноваціями – до 13,4 %.
Таблиця 1
Основні показники інноваційної діяльності у Львівській області*
Основні показники інноваційної діяльності у Львівській області
Кількість інноваційно активних
підприємств, одиниць
Кількість інноваційно активних
підприємств у % до загальної кількості
промислових підприємств
Обсяг реалізованої інноваційної продукції,
млн грн
Обсяг реалізованої інноваційної продукції
у % до загального обсягу промислової
продукції
Обсяг інноваційних витрат у
промисловості, млн грн
Впроваджено нових технологічних
процесів, одиниць
Освоєно нових видів продукції, одиниць
З нових видів продукції освоєно нових
видів техніки, одиниць

2006

2007

2008

2009

2010

62

127

101

106

102

8,4

15,8

12,1

13

13,4

423,6

1 064,20

627,1

690,8

383,6

3,3

6,5

3,1

3,5

1,6

72,5

272,5

296,7

211,1

139,3

8

54

54

56

63

102

190

138

152

117

9

52

22

37

31

*За даними Головного управлiння статистики у Львiвськiй областi (далі ГУСуЛО)

Серед інноваційно активних підприємств 41 впроваджувало інноваційні
процеси, 32 – інноваційну продукцію, по 13 підприємств – маркетингові та
організаційні інновації. У 2010 р. було: впроваджено 63 нових технологічних
процесів, із них найбільше – у харчовій промисловості, целюлозно-паперовому
виробництві та видавничій діяльності, машинобудуванні; у промисловості
освоєно 117 інноваційних видів продукції, з них 31 – нові види техніки.
Найбільше
нових
видів
продукції
впровадили
підприємства
машинобудування – 43, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів – 26. Для модернізації виробничих процесів підприємства області
придбали 29 нових технологій.
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Обсяг реалізованої інноваційної продукції за 2010 р. становив 383,6 млн
грн, що становило 1,6% від загального обсягу реалізованої промислової
продукції (у 2009 р. – 3,5%). Загалом, спостерігається тенденція до зниження
питомої ваги реалізованої інноваційної продукції. В усі попередні роки частка
обсягу реалізованої інноваційної продукції становила не менше 3%, тоді, як у
2010 р. вона зменшилась майже у 2 рази.
Найбільший обсяг інноваційної продукції реалізовано підприємствами
машинобудування та харчової промисловості.
Що стосується загальної суми витрат на інноваційну діяльність, у 2007 та
2008 рр. спостерігалось значне її збільшення, з 72 млн грн у 2006 р. до 296 млн
у 2008 р. Однак у 2009 та 2010 рр. відбулось скорочення витрат на інноваційну
діяльність, і у 2010 р. їхня сума становила 139 млн грн. Більше половини коштів
було скеровано у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів – 52,7% від загальної суми інноваційних витрат, целюлозно-паперове
виробництво та видавничу діяльність – 18,9%, машинобудування – 8,2%.
Таблиця 2
Впровадження інновацій на промислових підприємствах*
Впровадження інновацій на промислових підприємствах
Львівська область
2006
2007
2008
2009
Питома вага підприємств, що впроваджували
інновації, %
Впроваджено нових технологічних процесів,
процесів
Впроваджено маловідходних,
ресурсозберігаючих процесів, процесів
Освоєно інноваційних видів продукції,
найменувань
Освоєно нових видів техніки, найменувань
Питома вага реалізованої інноваційної продукції
в обсязі промислової, %

2010

6,4

9,8

8,5

12,1

11,6

8

54

54

56

63

3

31

22

19

17

102

190

138

152

117

9

52

22

37

31

3,3

6,5

3,1

3,5

1,6

*За даними ГУСуЛО

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації (у%) за останніх 5
років, опублікованих ГУСуЛО, мала тенденцію до збільшення. Питома вага
підприємств, що впроваджували інновації, збільшилась із 6,4% у 2006 р. до
11,6% у 2010 р.
Чітку тенденцію до зростання має показник впровадження нових
технологічних процесів. У 2006 р. було впроваджено лише 8 нових
технологічних процесів, тоді, як у 2010 р. їх було впроваджено уже 63.
Також
у 2010
р.
було
впроваджено
17
маловідходних,
ресурсозберігаючих процесів. Найбільша їх кількість була впроваджена в 2007
р., тоді, як після 2007 р. цей показник почав дещо зменшуватись. Крім цього, у
2010 р. було освоєно 117 інноваційних видів продукції та 31 новий вид техніки.
Але не можуть не викликати занепокоєння статистичні дані, за якими на
одне підприємство, яке займалось інноваційною діяльністю у Львівській
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області, у 2010 р. припало у середньому 1,4 млн грн інноваційних витрат,
що у 4 рази менше, ніж у середньому в Україні (дані ГУСуЛО).
За висновками фахівців Державного агентства з питань науки, інновацій
та інформатизації України, основною проблемною ланкою в розвитку
інноваційної діяльності в Україні є не брак фінансових ресурсів, не нормативна
база, яка також гальмує справу, а відсутність структур, спроможних
перетворювати ідеї в науково-технічні розробки і забезпечувати впровадження
останніх у виробництво.
Необхідно зазначити, що інноваційна інфраструктура є “двигуном”
інноваційного розвитку. Вона забезпечує горизонтальні і вертикальні зв’язки
між суб’єктами інноваційної діяльності. Зокрема, основними елементами
інфраструктури є: інноваційні і технологічні центри, бізнес-інкубатори,
технопарки, наукові парки і технополіси. Досвід розвинених країн свідчить, що
такі інноваційні структури створюють сприятливі умови для ефективної
діяльності та розвитку малих інноваційних підприємств, що реалізують
оригінальні науково-технічні ідеї через надання їм у тимчасове користування
виробничих площ, матеріально-технічної бази, інформаційних мереж,
забезпечення дослідними приладами і устаткуванням та надання
консультативної допомоги з широкого кола науково-технологічних,
економічних і правових питань.
За дослідженнями вітчизняних науковців, інноваційна інфраструктура
розвивається безсистемно і без належної державної підтримки. На сьогодні у
регіонах України зокрема функціонує 12 технопарків, 20 інноваційних центрів,
24 інноваційні бізнес інкубатори, 11 центрів комерціалізації інтелектуальної
власності, 15 центрів науково-технічної та економічної інформації.
Інноваційна інфраструктура Львівської області представлена такими
основними елементами:
1. Західний науковий центр Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України є організуючою і
координуючою ланкою регіональної системи науково технічної та інноваційної
діяльності в західних областях України.
2. Науково-технологічний парк (далі – НП) “Яворів”. НП “Яворів”
займається впровадженням науково-технічних розробок у виробництво та
виведенням їх на ринок через середні та малі підприємства. Пріоритетними
напрямами діяльності технопарку “Яворів” є: удосконалення хімічних
технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій; машинобудування та
організація виробництва побутової техніки з використанням вітчизняних
технологій; мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації;
розвиток інноваційної культури суспільства; охорона і оздоровлення людини та
навколишнього середовища. У 2009 р. технопарком “Яворів” зареєстровано
перший інноваційний проект – “Методи і геоінформаційні технології
дистанційного моніторингу природних ресурсів України”.
3. Державна бюджетна установа “Львівський регіональний центр з
інвестицій та розвитку” займається розробленням та виконанням комплексу
заходів щодо активізації інвестиційної діяльності, стимулювання розбудови
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регіональної інвестиційної інфраструктури; вживає заходи щодо впровадження
сучасних інструментів сприяння залученню інвестицій, адаптованих до умов
регіону, надання допомоги регіону у практичному їх застосуванні; сприянням у
підготовці та реалізації інноваційних та інвестиційних проектів за принципом
“єдиного вікна” тощо.
4. Львівський Державний центр науки, інновацій та інформатизації (далі
ЛДЦНІІ). ЛДЦНІІ
є провідною державною науково-інформаційною
структурою Західного регіону України і охоплює своєю діяльністю Львівську,
Тернопільську, а за деякими напрямками і Закарпатську області.
5. Західноукраїнська
регіональна
асоціація
інноваційних
фірм
“Львівтехнополіс” є колективним членом Львівської обласної асоціації малого і
середнього підприємництва, об’єднанням підприємницьких організацій
Львівщини та однією з пілотних організацій в області з питань практичної
реалізації проектів створення технопарків та інноваційних центрів.
З метою аналізу наявної інноваційної інфраструктури Львівської області
в межах проекту PRISM упродовж лютого – березня 2011 р. було проведене
соціологічне мультиметодне дослідження “Ситуативний аналіз інноваційної
інфраструктури Львівської області”: 16 глибинних інтерв’ю (керівники
підприємств-виробників інновацій, керівники технологічних парків, працівники
науково-дослідних установ); експертні опитування шляхом анкетування
(державні службовці Львівської області); 4 фокус-групові дискусії (керівники
підприємств споживачів інновацій) (див. додаток 3)
та консультації з
представниками зацікавлених сторін. Обговорення проекту інноваційної
політики з зацікавленими сторонами під час проведення комунікаційних
заходів, засідань комітетів Львіської обласної ради, робочих груп (зокрема з
представниками депутатського корпусу) у травні – грудні 2011 р. виявило такі
проблемні питання інноваційного розвитку Львівської області:
 відсутність пільг та пільгового кредитування суб’єктів інноваційної
діяльності;
 низька поінформованість стейкхолдерів;
 відсутність комплексного підходу до реалізації інноваційної політики
на загальнодержавному рівні;
 недосконалість механізму створення та функціонування регіонального
інноваційного фонду;
 недостатній взаємозв’язок між ланками наука – підприємство – влада;
Також, одним з елементів дослідження стану інноваційної діяльності у
Львівській області було проведення ситуативного аналізу інноваційної
інфраструктури Львівської області за допомогою SWOT – аналізу.
SWOT-аналіз стану інноваційної діяльності у Львівській області
SWOT - аналіз стану інноваційної діяльності у Львівській області
виконано під час проведення ситуативного аналізу наявної інноваційної
інфраструктури Львівської області (під час проведення глибинних інтерв’ю та
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фокус-груп) із використанням досвіду і знань працівників науково-дослідних
установ та підприємств виробників інновацій.
SWOT- аналіз проводився в два етапи:
 формування матриці первинного SWOT-аналізу для визначення
переваг та недоліків,можливостей та загроз;
 визначення пріоритетних напрямів розвитку на основі матриць
SWOT-аналізу.
У результаті сформована матриця первинного SWOT- аналізу.
Таблиця 3
Матриця первинного SWOT- аналізу

1.

Переваги

Людські ресурси
Недоліки

1. Відсутність зацікавленості у підготовці
1. Потужний науковий потенціал.
нових кадрів.
2. Наявна робоча сила.
3. Збережена
висока
технологічна 2. Відтік людей за кордон, через низькі
зарплати.
культура.
3. Відсутність ділових навичок.
4. Багато талановитих інженерів.
4. Відсутність наукового менеджменту.
5. Широкий обмін досвідом із Європою. 5. Відсутній зв’язок ВНЗ із виробниками (з
6. Дисципліновані люди, працьовиті.
метою працевлаштування, практики студентів).
7. Збереглись потужні наукові установи. 6. Багато кандидатів наук (6000) з нульовою
8. Прикордонне розташування дозволяє віддачею.
7. Освіта теоретична – відірвана від практики
залучати іноземних науковців.
9. Велика кількість вищих навчальних 8. Застарілі навчальні програми.
9. Старіння кваліфікованих інженерних кадрів.
закладів (далі – ВНЗ).
Можливості
1. Кваліфіковані науковці.

Загрози
1. Падіння авторитету інженерів та науковців.
2. Нема зв’язку між бізнесом і наукою.
3. Відтік найбільш професійних кадрів за
кордон.
4. Відсутність ділових навичок.
5. Небажання малого бізнесу
займатись.інноваціями, погоня за швидким
гарантованим прибутком.
6. Відсутній імпорт індекс та індекс цитування.
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2.

Техніка і технологія

Переваги
1. Потенціал у нанотехнологіях для
електроніки.
2. Розвинута хімічна наука.
3. Екологічна інфраструктура (лікувальні
води, чисте повітря, санаторії).
4. Розвинуте матеріалознавство (зокрема
проблеми міцності).
5. Прикордонне розташування дозволяє
користуватись
матеріально-технічною
базою сусідів у науково-дослідницьких
цілях.
6. Розвинуте програмування.

Недоліки
1. Малий доступ до новітніх технологій.
2. Дуже мала кількість обладнання.
3. Технології залишаються на рівні ідей, не
втілюються.
4. Розвалені заводи.
5. Застаріла техніка, обладнання, технології.
6. Тривалі терміни розмитнення імпортованих
речовин - складових інноваційних продуктів
(при обмеженні їх терміну зберігання).

Можливості
1. Досвід роботи у високотехнологічних
галузях:
авіабудування,
космічні
технології.
2. Висока комп’ютеризація і доступне
програмне забезпечення.

Загрози
1. В Україні не розробляється і не виробляється
високотехнологічне обладнання.
2. Зношене промислове обладнання.
3. Через брак політичної стабільності власники
потужних підприємств бояться інвестувати у
модернізацію.
4. Бідність підприємств, які не можуть закупити
високотехнологічне обладнання.
5. Відсутні структури, які могли б бути базою
для технологічних дослідів малих підприємств.

3. Послуги
Переваги
1. Проводяться інноваційні ярмарки.
2. Велика кількість юридичних компаній.
3. Значна кількість консалтингових
компаній.

Недоліки
сформована інвестиційна

1. Не
програма
регіону.
2. Нема реклами місцевих інноваційних
розробок і товарів.
3. Висока вартість послуг відносно прибутку
підприємств у регіоні.
4. Рекламний ринок непрофесійний (ніхто не дає
тобі аналізу щодо того, скільки треба витратити
і скільки повернеться, лише вказують на свої
можливості).
5. Юридичні послуги зводяться зараз до того,
хто і де які контакти має, тобто вони достатньо
непрозорі.
6. Важко знайти спеціалізованого юриста,
кваліфікованого маркетолога і рекламіста.
7. Мало фахових консалтингових компаній.
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Можливості
1. Достатньо професійні рекламні
агентства.
2. Високий рівень маркетингової галузі.

Загрози
1. По Україні мало інноваційних ярмарків.
2. Висока вартість маркетингового і рекламного
супроводу.
3. Немає дорожньої карти для тих, хто хоче
почати свій інноваційний бізнес.
4. Відсутність навчання для виробників
інновацій
із
просування
продукції
на
вітчизняних і закордонних ринках.
5. Відсутній ринок (площадка), на якому б
співпрацювали інноваційні підприємства.

4. Фінансування
Переваги
1. Наявність технопарків, які надають
пільги в оподаткуванні.
2. Великий обсяг іноземних грантів.

Недоліки
1. Фінансування на рівні області дуже мале.
2. Державні гранти роздають по принципу
величини установи, а не по принципу
ефективності.
3. Підприємцям невідомо про наявні програми
стимулювання інноваційних підприємств.
4. Скасовано пільги по ввізному миту і
оподаткуванню у спеціальних економічних
зонах (далі – СЕЗ).
5. Відсутність інвесторів, через невміння
скласти грамотний бізнес-план.

Можливості
1. Є можливість отримати закордонні
ґранти.
2. Існує програма державних ґрантів і
стипендій

Загрози
1. Немає механізмів співфінансування чи
погашення певних відсотків тих підприємств,
які б хотіли впроваджувати у своє виробництво
певні інновації.
2. Низька оплата праці науковців.
3. Необ’єктивне присудження грантів.
4. Бюрократія у присудженні грантів.
5. Для ВНЗ – роки діє заборона на купівлю
обладнання, приладів і комп’ютерів за державні
гроші.
6. Наявне мито та податок на додану вартість
(далі – ПДВ) при ввезенні інноваційного
обладнання.
7. Великі податки.

З огляду на результати аналізу, Львівська область має великий потенціал
розвитку інноваційної інфраструктури, який нівелюється значними
перешкодами. Так, перевагою Львівської області відносно людських ресурсів є
велика кількість спеціалістів, проте вона нівелюється відсутністю ділових
навичок та відірваністю освіти/розробок від практичних потреб бізнесу.
Львівська область має високо розвинуту хімічну промисловість,
приладобудування, унікальні розробки у галузі нанотехнологій та
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біотехнологій, проте малий доступ до сучасного обладнання та інформації про
наявні технології у світі. У області багато рекламних, юридичних,
маркетингових компаній, проте їхні послуги є досить дорогими і часто
низькопрофесійними. Відсутні майданчики для спілкування покупців і
продавців інновацій, є вкрай мало виставок та круглих столів. Спроби ж
фінансової допомоги (наприклад введення спеціальних режимів оподаткування)
нівелюються нестабільною податковою політикою та повною відсутністю
програм фінансової підтримки інноваційних підприємств.
Узагальнюючи результати кількісних та якісних досліджень, проведених
у процесі роботи над програмою, можна окреслити основні проблеми, що
стримують інноваційний розвиток у Львівській області.
Отже, основними проблемами, що стримують інноваційний розвиток у
Львівській області, є:
– недосконалість державної політики стосовно розвитку інноваційних
підприємств;
– недостатнє на регіональному рівні здійснення підтримки інноваційної
діяльності малих підприємств через створення та забезпечення діяльності
місцевих інноваційний фондів (органами місцевого самоврядування та
місцевими державними адміністраціями);
– існування адміністративних бар’єрів;
– наявна інноваційна інфраструктура діє недостатньо ефективно,
потребує розвитку та координації діяльності існуючих суб’єктів на
регіональному рівні;
– недостатньо розвинута інноваційна культура у регіоні, відсутність
культури інвестування у розвиток інновацій;
– недостатня кількість освітніх програм, зорієнтованих на розвиток
інноваційного середовища;
– недостатня кількість виставок/майданчиків, для розміщування
інформації про виробників і потенційних покупців;
– недостатня кількість впроваджених інновацій із застосування
енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних
джерел енергії та запровадження екологічно безпечних виробництв;
– загальний низький технологічний рівень функціонуючого виробництва;
– неадаптованість більшості інноваційних розробок до впровадження;
– утруднений доступ до закордонних ринків через високу вартість
патенту і складність його отримання;
– відсутність фахових агентств-посередників (венчурних компаній, спінгоф компаній, маркетингових та рекламних агенцій тощо);
– складність доступу до фінансово-кредитних ресурсів.
З’ясовано, що значною мірою ефективність регіональної політики з
інноваційного розвитку знижується внаслідок відсутності у Львівській області
регіональної програми, яка б упорядкувала, належно обґрунтувала та чітко
розмежувала/скоординувала завдання між місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, суб’єктами інноваційної/підприємницької
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діяльності, суб’єктами громадянського
інноваційної інфраструктури.
3.

суспільства,

а

також

суб’єктами

Мета Програми

Метою регіональної програми інноваційного розвитку Львівської області
на період 2012 – 2015 рр. є сприяння сталому економічному зростанню
Львівської області через створення інституціональних і економічних передумов
для активізації інноваційних процесів у малому та середньому підприємництві
у Львівській області.
Відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо розроблення
середньотермінових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого
та регіонального рівня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту, Мінекономіки та з питань європейської інтеграції,
Міпромполітики, Мінфіну та Національної академії наук України
№ 442/279/180/298/449 від 09.07.2003 р., розроблення середньотермінових
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності регіонального рівня повинно
базуватися на принципах: цілісності та взаємної узгодженості; випереджаючого
розвитку; відповідності; гласності; попередження завдання шкоди довкіллю;
оцінки впливу на навколишнє середовище та залучення громадськості до
процесу прийняття рішень; демократичного розвитку на засадах паритетності
статей.
Кожен із наведених принципів, водночас із максимальним залученням
всіх зацікавлених сторін, може розглядатися як одна з базових умов для
розробки регіональної політики, що буде сприяти економічному зростанню
Львівської області через створення сприятливого інноваційного бізнессередовища у регіоні.
4.

Шляхи і способи вирішення проблеми

Для вирішення проблеми та досягнення визначеної мети Програми, згідно
з результатами проведених досліджень, було визначено основні напрямки
роботи над Програмою:
1. Розвиток інноваційної культури та вдосконалення інноваційної
інфраструктури – сприятливого середовища для створення підприємств і
зростання передових технологічний секторів.
2. Просування
екоінновацій:
впровадження
енергоефективних,
ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативнх джерел енергії та
запровадження екологічно безпечних виробництв.
3. Формування політики сприяння інноваційній діяльності через
створення сприятливого регуляторного середовища, відбір на конкурсних
засадах регіональних інноваційних проектів, залучення в міжнародні
інноваційні проекти та програми з розвитку інновацій, промоція Львівщини як
регіону інновацій та підприємництва.
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Основою моделі реалізації Програми є конструктивний діалог усіх
зацікавлених сторін та ефективне партнерство “університет – промисловість –
влада”.
5. Завдання Програми та заходи щодо їх реалізації
Стратегічний напрям 1. Розвиток інноваційної культури та
вдосконалення інноваційної інфраструктури – сприятливого середовища для
створення підприємств та зростання передових технологічний секторів.
1.1. Розвиток інноваційної культури та академічного підприємництва в
університетах та інших ВНЗ:
1.1.1. Запровадження в університетах та інших ВНЗ навчальних програм з
інновацій та підприємництва;
1.1.2. Поширення практики та створення мережі міжфакультетських
лабораторій ідей “від студента до підприємця” (на зразок студентських “бізнесгаражів” у Фінляндії, “IdeaLab” у Швеції, “FabLab” у Швейцарії);
1.1.3. Поширення практики “інноваційних офісів” в університетах –
мультіплікація досвіду Національного університету “Львівська Політехніка”
1.1.4. Організація семінарів “Від ідеї до ринку”;
1.1.5. Організація фестивалів науки та інновацій для випускників середніх
шкіл та коледжів;
1.1.6. Підтримка профорієнтаційної діяльності університетів та інших
ВНЗ Львівщини.
1.2. Актуалізація попиту на інновації в бізнес середовищі області:
1.2.1. Заохочення університетів та бізнес-шкіл до забезпечення на
регіональному рівні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів із питань управління інноваційною діяльністю;
1.2.2. Створення інформаційно-консультаційних центрів із питань
інноваційного підприємництва на базі агенцій регіонального розвитку.
Проведення циклу навчань із залученням сторонніх експертів для працівників
агенцій, підготовка та видання посібника з основних питань діяльності
інформаційно-консультативного центру;
1.2.3. Запровадження спільного навчання питанням інноваційного
менеджменту керівників державних установ, керівників бізнес-компаній та
представників неприбуткових організацій;
1.2.4. Розробка економічних механізмів стимулювання малих та середніх
підприємств до проведення наукових досліджень, здійснення інноваційної
діяльності;
1.2.5. Підтримка впровадження інновацій у діяльність суб’єктів малого
підприємництва у селі, зокрема у селянських (фермерських) господарствах
(зокрема “зелений туризм”), із застосуванням кластерного підходу;
1.2.6. Сприяння розвитку інноваційного молодіжного підприємництва,
особливо у малих містах і у сільській місцевості.
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1.3. Підвищення спроможності органів виконавчої влади і місцевого
самоврядування до розробки, просування, моніторингу політики розвитку
інновацій та прийняття програм регіонального та місцевого розвитку.
1.3.1. Модернізація основних етапів процесу управління персоналом
ЛОДА шляхом розробки і впровадження нової кадрової стратегії з акцентом на
розбудову спроможності до ефективного ведення політики управління
знаннями та розвитку інновацій;
1.3.2. Запровадження систематичних тематичних семінарів з управління
знаннями, інновацій, інноваційної політики та започаткування програм з
розвитку інновацій у Львівському регіональному інституті державного
управління Національної академії державного управління при Президентові
України (далі – ЛРІДУ НАДУ) на замовлення ЛОДА;
1.3.3. Формування інноваційної організаційної культури обласної,
районних і міських державних адміністрацій на засадах концепції “організації,
що навчається”.
1.4. Розбудова співпраці між освітою, наукою та промисловістю:
1.4.1. Виявлення та стимулювання кластерних ініціатив із подальшим їх
формуванням як моделей інноваційно-інвестиційного розвитку регіону;
1.4.2. Створення та підтримка центрів передового досвіду
(енергозберігаючих технологій, біотехнологій, нових матеріалів тощо);
1.4.3. Запровадження в університетах практики в наданні послуг (з
інтенсивним використанням знань) промисловим підприємствам;
1.4.4. Сприяння створенню біржі високотехнологічної продукції та
інноваційних технологій;
1.4.5. Утворення інтегральної науково-аналітичної команди, яка б
об’єднувала представників освіти, науки, бізнесу та влади.
1.5. Зміцнення інноваційної інфраструктури:
1.5.1. Проведення консультацій та практичних робіт зі створення,
державної реєстрації та ресурсного забезпечення діяльності Львівського центру
інновацій, об’єднання зусиль ЛДЦНІІ та Агенції з інновацій та інвестицій у
складі Львівського центру інновацій.
1.5.2. Сприяння створенню центрів трансферу технологій чи
інноваційних офісів в університетах та науково-дослідних інститутах.
Стратегічний напрям 2. Просування екоінновацій: впровадження
енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативнх
джерел енергії та запровадження екологічно безпечних виробництв.
2.1 Розробка і застосування механізмів стимулювання до впровадження
енерго- та ресурсозберігаючих технологій, альтернативних джерел енергії,
екологічно безпечних виробництв та технологій, інновацій у сфері
природокористування.
2.2. Проведення аналізу та створення банку даних щодо успішних
практик суб’єктів досліджень та господарювання з розробки, застосування
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енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних
джерел енергії та запровадження екологічно безпечних виробництв.
2.3. Створення ассоціативно-підприємницьких структур у галузі
енергетики та екології.
2.4. Прикордонна співпраця малого і середнього бізнесу в питаннях
енергоефективнссті та інноваційних технологій використання відновлювальних
джерел енергії.
2.5. Навчання керівників підприємств, представників громадських
організацій, державних службовців, керівників органів місцевого управління
сучасним підходам до розробки політики та впровадження енергоефективних,
ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії та
запровадження екологічно безпечних виробництв.
2.6. Сприяння впровадженню систем екологічного управління серед
суб’єктів малого та середнього бізнесу.
2.7. Розробка регіонального інноваційного проекту “Технопарк –
ЕкоЕнергія” як платформи для співпраці науковців та бізнесменів,
сприятливого середовища для розвитку підприємств малого і середнього
бізнесу, роботи дослідних лабораторій.
2.8. Встановити пріоритети для регіональних інноваційних програм
(проектів), такі як енергозберігаючі технологій, відновлювальні джерела
енергії та біопаливо, біотехнології та нові лікарські препарати, нові матеріали
та електроніка, інформаційно-комунікаційні технології та послуги.
Стратегічний напрям 3. Формування політики сприяння інноваційній
діяльності через створення сприятливого регуляторного середовища, відбір на
конкурсних засадах регіональних інноваційних проектів, залучення в
міжнародні інноваційні проекти та програми з розвитку інновацій, промоція
Львівщини як регіону інновацій та підприємництва.
3.1. Запровадження ваучерної програми, яка передбачає надання
фінансової допомоги на конкурсних засадах консорціумам, до яких належать
університети науково-дослідні інституції,
інноваційні малі і середні
підприємства, банки, агенції та асоціації підприємств, органи самоврядування
та влади на замовлення інформаційних та консалтингових послуг під час
розробки регіональних інноваційних проектів (технопарків, наукових парків,
інноваційних центрів та бізнес-інкубаторів і т.д.).
3.2. Часткове (до 20%) фінансування з бюджету області міжнародних
програм технічної допомоги з розвитку інновацій та забезпечення
конкурентоздатності як регіону загалом, так і місцевого розвитку районів та
міст зокрема.
3.3. У партнерстві з фінансовими інституціями області розробити
інвестиційно-кредитні механізми для Start-up, малих та середній підприємств
здатних до швидкого зростання. Розглянути можливість створення венчурного
фонду.
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3.4. Розробка додаткових стимулів для комерціалізації досліджень та
розвитку підприємництва
3.5. Промоція Львівщини як регіону інновацій та підприємництва:
3.5.1. Проведення щорічного форуму “Інновації та підприємництво”.
3.5.2.
Удосконалення
інвестиційного
порталу
Львівщини
(http://www.invest.lviv.ua/) веб-сторінками районів, міст, інноваційних
підприємств та інвестиційних проектів тощо.
3.5.3.
Створення
бази
даних
інноваційних
підприємств/технологій/продуктів послуг на веб-порталі Львівщини. Створення
бази даних інноваційних розробок наукових установ та вищих навчальних
закладів Львівщини (з виданням відповідного каталогу розробок). У
подальшому можливе створення інтернет-порталу з відображенням інформації
про розробки (короткий зміст, автори, ступінь завершеності, патентна
захищеність (Західний науковий центр).
3.5.4. Сприяння участі дослідників і підприємців на виставках
національного та міжнародного рівнів. Проведення промоційних заходів:
публікації в ЗМІ, видання інформаційних буклетів про інноваційні наукові
розробки, організація семінарів.
3.6. Відкриття відділів європейської інтеграції та підтримка
національного контактного пункту у м. Львові.
3.7. Налагодження діалогу та формування ефективного міжсекторального
партнерства для розвитку інновацій – співробітництва між представниками
бізнесових кіл, університетами та науково-дослідними інституціями,
суб’єктами громадянського суспільства, органами місцевого самоврядування та
місцевими органами виконавчої влади.
3.8. Інституалізація на регіональному рівні координації із інновацій та їх
імплементація в програми розвитку регіону. Створення обласної
координаційної ради з розвитку інновацій.
6. Очікувані результати виконання Програми
Програма передбачає реалізацію в два етапи. Початок виконання
Програми – 2012 р., закінчення виконання – 2015 р.
У Програмі конкретизуються заходи, передбачені: Законом України “Про
пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні” № 3715 від
08.09.2011 р.; Програмою економічних реформ на 2010 – 2014 рр. “Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” Комітету з
економічних реформ при Президентові України; Стратегією розвитку
Львівщини до 2015 р. (затверджено рішенням Львівської обласної ради № 193
від 13.03.2007 р.).
Для моніторингу та оцінки результативності заходів Програми загалом
розроблено відповідні показники, за допомогою яких систематично можна
отримувати об’єктивну інформацію про реальний стан інноваційного розвитку
малого та середнього підприємництва у Львівській області.
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Виконання Програми дасть змогу:
 підсилити темпи економічного зростання Львівської області через
формування сприятливого інноваційного бізнес-середовища у регіоні;
 підвищити ефективність функціонування та взаємодії елементів
інноваційної інфраструктури Львівської області шляхом створення
Регіональної інноваційної ради та Львівського інноваційного центру;
 інтенсифікувати впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих
технологій, освоєння альтернативних джерел енергії та запровадження
екологічно безпечних виробництв;
 підвищити спроможність місцевих державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування щодо розвитку та підтримки інновацій у регіоні;
 збільшити кількість екологічних інновацій та покращити стан їх
запровадження, підвищити екологічну свідомість інноваційних підприємств;
 прискорити розвиток інноваційної активності як дослідної сфери, так і
суб’єктів малого та середнього бізнесу у Львівській області;
 інтенсифікувати розвиток нових форм академічного підприємництва в
університетах ВНЗ Львівської області: створення міжфакультецьких
лабораторій “від студента до підприємця”; поширення практики центрів
передового досвіду; створення в Національному університеті “Львівська
політехніка” мультіплікаційної практики інноваційних офісів в унівреситетах
регіону;
 підсилити тенденцію збільшення кількості малих інноваційних
підприємств;
 збільшити внесок малого бізнесу в процес зміцнення економічної бази
регіону;
 створити додаткові робочі місця;
 поліпшити бізнес-клімат та імідж Львівської області;
 підвищити інноваційну активність університетів та промислових
підприємств Львівщини;
 збільшити обсяги виробництва інноваційної продукції;
 збільшити кількість інвестицій, залучених підприємствами Львівської
області для реалізації інноваційних проектів;
 підвищити інноваційну активність школярів та студентів, а також
збільшити кількість молоді, що займається науковою, науково-технічною,
дослідно-конструкторською діяльністю;
 покращити якісний стан навколишнього середовища та ефективніше
використовувати природні ресурси у підприємницькій діяльності;
7. Терміни та етапи виконання Програми
Базовим принципом інноваційного розвитку в області є реалізація двох
послідовно взаємозалежних етапів Програми, а саме:
– короткотерміновий етап Програми (2012 – 2013 рр.);
– середньотерміновий етап Програми (2014 – 2015 рр.).
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Плани заходів щодо реалізації середньотермінового етапу Програми
розроблятимуться відповідно до отриманих результатів реалізації попередніх
етапів Програми.
У частині конкретних економічних показників Програма буде щорічно
уточнюватися і коригуватися згідно з загальнодержавними та регіональними
соціально-економічними пріоритетами.
8. Оцінка ресурсного забезпечення Програми
До основних джерел фінансування Програми належать кошти з:
державного, обласного та місцевих бюджетів; підприємств та громадських
об’єднань підприємців; інших джерел, незаборонених чинним законодавством.
9. Організація управління та моніторинг реалізації Програми
1. Координацію діяльності органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій області, суб’єктів
інноваційної інфраструктури, інших причетних структур щодо виконання
Програми здійснює Головне управління економіки та інвестицій Львівської
обласної державної адміністрації та Регіональна координаційна інноваційна
рада.
2. Моніторинг реалізації Програми здійснює постійна комісія Львівської
обласної ради з питань підприємництва та Головне управління економіки та
інвестицій Львівської обласної державної адміністрації.
3. Із метою забезпечення прозорості та відкритості процесу реалізації
Програми передбачається залучати до заходів із контролю за її виконанням
об’єднання підприємців, громадські організації та наукові установи.
4. Організаційно-методичне забезпечення реалізації Програми здійснює
Головне управління економіки та інвестицій Львівської обласної державної
адміністрації.
5. Хід реалізації Програми періодично розглядається на засіданнях
відповідних дорадчих органів облдержадміністрації.
6. Головне управління економіки та промислової політики Львівської
обласної державної адміністрації подає голові облдержадміністрації щороку
узагальнений звіт про хід її реалізації.
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ДОДАТКИ
Додаток 1
ПАСПОРТ
Регіональної програми інноваційного розвитку Львівської області
на 2012 – 2015 рр.
№ з/п
Показники та учасники виконання Програми
1 Ініціатор розроблення Програми Львівська обласна державна
адміністрація, Головне управління
економіки та промислової політики
облдержадміністрації
2 Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади про розроблення Програми
3 Розробник Програми
Головне управління економіки та
промислової політики Львівської
обласної державної адміністрації
4 Співрозробники програми
Проект PRISM
5 Відповідальний виконавець
Головне управління економіки та
Програми
промислової політики Львівської
обласної державної адміністрації
6 Учасники Програми
Головне управління економіки та
промислової політики Львівської
обласної державної адміністрації,
райдержадміністрації, виконкоми рад
міст обласного значення, інші
неприбуткові установи та організації
інноваційної спеціалізації (за згодою),
підприємства, установи
7 Термін реалізації Програми
2012 – 2015 рр.
8 Загальний обсяг фінансових
У межах бюджетних призначень
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, тис. грн
Всього
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Додаток 2
Заходи Регіональної програми інноваційного розвитку
Львівської області на 2012 – 2015 рр.
№
з/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Зміст заходу

Виконавці

Термін
Джерела
Вартість,
виконання
фінансування
тис грн
1. Пріоритетне завдання:
просування та впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій,
освоєння альтернативних джерел енергії та запровадження екологічно безпечних виробництв
Створення банку даних
Головне управління
Постійно
Обласний
У межах
успішних практик суб’єктів
економіки та
бюджет
кошторисних
економічної та дослідницької
промислової політики
призначень
діяльності у галузі застосування облдержадміністрації,
енергоефективних,
Головне управління
ресурсозберігаючих технологій, освіти і науки
освоєння альтернативних
облдержадміністрації,
джерел енергії та
вищі навчальні заклади
запровадження екологічно
області
безпечних виробництв
Розробка і застосування
Національний
Постійно
Обласний
У межах
механізмів стимулювання до
університет “Львівська
бюджет,
кошторисних
впровадження, енерго- та
політехніка”, Центр
кошти
призначень
ресурсозберігаючих технологій, науки інновацій та
національних
альтернативних джерел енергії,
інформатизацій, інші
та
екологічно безпечних
неприбуткові установи
міжнародних
виробництв та технологій,
та організації
програм,
інновацій у сфері
інноваційної
кошти малого і
природокористування
спеціалізації (за
середнього
згодою), підприємства,
бізнесу
установи
Проведення круглих столів і
Головне управління
Постійно
Обласний
У межах
семінарів з посилення зв’язків
економіки та
бюджет
кошторисних
між малим та середнім бізнесом, промислової політики
призначень
наукою у: енергозбереженні,
облдержадміністрації,
біотехнології, IT-технологіях,
вищі навчальні заклади
екології
області, інші
неприбуткові установи
та організації
інноваційної
спеціалізації (за
згодою)
Навчання керівників
Головне управління
Постійно
підприємств, представників
освіти і науки
громадських організацій,
облдержадміністрації,
державних службовців
вищі навчальні заклади
сучасним підходам до
області
впровадження
–
–
енергоефективних,
ресурсозберігаючих технологій,
освоєння альтернативних
джерел енергії та
запровадження екологічно
безпечних виробництв
Навчання керівників органів
Головне управління
Постійно
місцевого управління,
освіти і науки
державних службовців,
облдержадміністрації,
керівників підприємств,
вищі навчальні заклади
представників громадських
області
–
–
організацій сучасним підходам
до розробки політики з
впровадження альтернативних
джерел енергії
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2. Пріоритетне завдання: Розвиток інноваційної культури та вдосконалення інноваційної інфраструктури –
сприятливого середовища для створення підприємств та зростання передових технологічний секторів
2.1
Проведення соціологічних
Головне управління
2012 р.
Обласний
У межах
досліджень суб’єктів
економіки та
бюджет
кошторисних
підприємницької діяльності
промислової політики
призначень
щодо впровадження інновацій з
облдержадміністрації,
метою розробки методики
інші неприбуткові
моніторингу процесів
установи та організації
інноваційного розвитку з
інноваційної
урахуванням гендерних
спеціалізації (за
індикаторів
згодою)
2.2
Виявлення та просування
Головне управління
Постійно
кластерних ініціатив із
економіки та
подальшим їх формуванням
промислової політики
облдержадміністрації,
–
–
Головне управління
освіти і науки
облдержадміністрації
2.3
Запровадження моніторингу
Головне управління
Постійно
якості та асортименту послуг
економіки та
підприємцям, винахідникам,
промислової політики
університетам і науковооблдержадміністрації,
дослідним інститутам, які
головне управління
надаються окремими
освіти і науки
елементами інноваційної
облдержадміністрації,
–
–
інфраструктури області для
Центр науки інновацій
просування від ідеї до бізнесу,
та інформатизацій, вищі
від лабораторії до ринку,
навчальні заклади
максимального їх наближення
до потреб науково-дослідної
сфери та суб’єктів
підприємництва
2.4
Координація інноваційної
Головне управління
2012 р.
діяльності через створення
економіки та
обласної координаційної
промислової політики
регіональної інноваційної ради
облдержадміністрації,
–
–
Головне управління
освіти і науки
облдержадміністрації
2.5
Розробка механізмів просування Національний
2012 р.
Обласний
У межах
інноваційних технологій та
університет “Львівська
бюджет
кошторисних
продукції на внутрішньому й
політехніка”, Центр
призначень
зовнішньому ринках
науки інновацій та
інформатизацій, інші
неприбуткові установи
та організації
інноваційної
спеціалізації (за
згодою), підприємства,
установи
2.6
Створення постійно діючої
Головне управління
2012 –
Обласний
У межах
виставки інноваційної
економіки та
2013 рр.
бюджет,
кошторисних
продукції. Забезпечення участі
промислової політики
кошти малого і
призначень
дослідників і підприємців на
облдержадміністрації,
середнього
виставках національного та
Головне управління
бізнесу
міжнародного рівнів
освіти і науки
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
2.7
Проведення щорічної наукової
Головне управління
Щорічно у
Обласний
У межах
конференції “Інноваційна
економіки та
березні
бюджет,
кошторисних
весна”
промислової політики,
місяці
кошти
призначень
дирекція “Інноваційної
національних
весни”, вищі навчальні
та
заклади області
міжнародних
програм,
кошти малого і
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середнього
бізнесу
2.8

2.9

2.10

2.11

Проведення
перепідготовки/підвищення
кваліфікації з управління
інноваційною діяльністю
працівників органів державної
влади та місцевого
самоврядування
Забезпечення
підготовки/перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів
для суб’єктів малого
підприємництва з питань
інноваційної діяльності
Підготовка спеціалістів із
інноваційного і проектного
менеджменту у вищих
навчальних закладах (за
державним замовленням)

Створення інформаційноконсультаційних центрів із
питань інноваційного
підприємництва на базі агенцій
регіонального розвитку

Львівський
регіональний інститут
державного управління
Національної академії
державного управління
при Президентові
України
Головне управління
освіти і науки
облдержадміністрації,
вищі навчальні заклади
області

Постійно

Львівський
регіональний інститут
державного управління
Національної академії
державного управління
при Президентові
України, Національний
університет “Львівська
політехніка”
Головне управління
економіки та
промислової політики
облдержадміністрації,
агенції регіонального
розвитку,
райдержадміністрації,
міста обласного
значення
Керівники галузевих
управлінь
облдержадміністрації,
голови
райдержадміністрацій

Постійно

–

–

–

–

–

–

Обласний
бюджет

У межах
кошторисних
призначень

Постійно

2012 –
2013 рр.

Визначення в галузевих
2012 р.
управліннях обласної державної
адміністрації та районних
–
–
державних адміністраціях
посадових осіб, відповідальних
за інноваційну політику
3. Пріоритетне завдання: формування фінансової і податкової політики сприяння інноваційній діяльності через
залучення в міжнародні інноваційні проекти та створення регіонального фонду підтримки інноваційного розвитку
3.1
Створення регіонального Фонду Головне управління
2012 –
Обласний
У межах
(Центру) підтримки
економіки та
2013 рр.
бюджет
кошторисних
інноваційного розвитку
промислової політики
призначень
облдержадміністрації,
Головне управління
освіти і науки
облдержадміністрації,
Національний
університет “Львівська
політехніка”, Центр
науки інновацій та
інформатизацій
3.2
Запровадження ваучерної
Обласний
У межах
програми, яка передбачає
бюджет,
кошторисних
надання фінансової допомоги на
кошти
призначень
конкурсній основі дослідним
національних
інституціям та інноваційним
та
малим та середнім
–
–
міжнародних
підприємствам на замовлення
програм
інформаційних та
консалтингових послуг при
розробці та реалізації
інноваційних проектів
3.3
Часткове фінансування
Головне управління
2013 р.
Обласний
У межах
міжнародних інноваційних
економіки та
бюджет
кошторисних
2.12
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проектів
3.4

Підтримка молоді, що
займається науковою, науковотехнічною, дослідноконструкторською діяльністю
(стипендії, премії, гранти)

3.5

Проведення обласних
учнівських і студентських
конкурсів інноваційних
пропозицій з подальшим
формуванням Банку
молодіжних інноваційних ідей

3.6

Створення сприятливих умов
для інноваційних суб’єктів
підприємницької діяльності на
ринку кредитних та
інвестиційних ресурсів

промислової політики
облдержадміністрації
Головне управління
економіки та
промислової політики
облдержадміністрації,
Головне управління
освіти і науки
облдержадміністрації,
вищі навчальні заклади
Головне управління
економіки та
промислової політики
облдержадміністрації,
Головне управління
освіти і науки
облдержадміністрації,
вищі навчальні заклади,
Центр науки інновацій
та інформатизацій, інші
неприбуткові установи
та організації
інноваційної
спеціалізації (за
згодою), підприємства,
установи
Асоціація банків
Львівщини, кредитні
спілки, агенції
регіонального розвитку,
фонди підтримки
підприємництва

призначень
Постійно

Постійно

Обласний
бюджет,
кошти
національних
та
міжнародних
програм,
кошти малого і
середнього
бізнесу
Обласний
бюджет,
кошти
національних
та
міжнародних
програм,
кошти малого і
середнього
бізнесу

У межах
кошторисних
призначень

–

–

У межах
кошторисних
призначень

Постійно
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Додаток 3
Глосарій
Інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені
конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційнотехнічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або)
соціальної сфери.
Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює
випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.
Інноваційний продукт – результат науково-дослідної і (або) дослідноконструкторської розробки, що відповідає вимогам, встановленим Законом
України “Про інноваційну діяльність”.
Інноваційна продукція – нові конкурентоздатні товари чи послуги, що
відповідають вимогам, встановленим Законом України “Про інноваційну
діяльність”. Інноваційний проект – комплект документів, що визначає
процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (зокрема інвестиційних) щодо
створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної продукції.
Пріоритетний інноваційний проект – інноваційний проект, що належить
до одного з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, затверджених
Верховною Радою України.
Інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс,
інноваційний бізнес-інкубатор тощо) – підприємство (об’єднання підприємств),
що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи
послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70% його загального обсягу
продукції і (або) послуг.
Інноваційна інфраструктура – сукупність підприємств, організацій,
установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що надають
послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, консалтингові,
маркетингові, інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо).
Енергозбереження – діяльність (організаційна, наукова, практична,
інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економне
витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних
ресурсів у національному господарстві і яка реалізується з використанням
технічних, економічних та правових методів.
Енергоефективна продукція, технологія, обладнання – продукція або
метод, засіб її виробництва, що забезпечують раціональне використання
паливно-енергетичних ресурсів порівняно з іншими варіантами використання
або виробництва продукції однакового споживчого рівня чи з аналогічними
техніко-економічними показниками.
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Альтернативні джерела енергії – відновлювані джерела енергії, до яких
належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів,
гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційноочисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать
доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ,
перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів.
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Додаток 4
Львівська обласна державна адміністрація
Головне управління економіки та промислової політики
Проект розробки та впровадження публічної політики в Україні
(Проект PRISM)
Мультиметодне дослідження
“Ситуаційний аналіз наявної інноваційної інфраструктури Львівської області”
Лютий – березень 2011 р.
Результати
проведення фокус-груп із представниками малого бізнесу
у м. Львові (2 фокус-групи) та районах області (м. Дрогобич та м. Яворів)
1. Аналіз ситуації
Серед учасників усіх фокус-груп, з одного боку, домінувала думка, що
кожен функціонуючий на даний час бізнес є інноваційним, у протилежному
випадку, якщо ти не інноваційний, ти зникаєш. З іншого боку, була думка, що
ринку інноваційного ринку у нас взагалі немає. Все відбувається за старою
адміністративною системою управління. Інноваційний ринок Львівщини нічим
не відрізняється від інших областей. Що є в Україні, те і є в нас. Найшвидше
розвиваються інформаційні технології і все, що з ними пов’язане.
На прохання назвати інноваційні підприємства Львівщини, згадувались
такі: усі підприємства, що займаються написанням програмного забезпечення;
“Іскра” – виготовлення діодних освітлювальних ламп; “Галичина” – постійно
вводить інноваційні продукти, у своїй структурі має лабораторію, яка розробляє
нові продукти; виготовлення піролізних котлів “Термо”; Українсько-датське
підприємство з автоматизації вітряних турбін. Було згадано також, що
інновацією для нас було входження великих супермаркетів, створення торгових
центрів,
наприклад,
“Південного”;
будівництво
з
використання
енергозберігаючих технологій.
Поняття “інновація” учасники сприймали по-різному, для одних – це нові
технології, зокрема у сфері енергозбереження, новий формат підходу до справи,
навіть у політичному руслі. Для інших – це лише наукові розробки або кліше,
під яке підганяють все нове і незрозуміле. Важливою, як на мене, була
наявність думки, що інновація – це ідея, яка завжди підкріплена дією. Інновація
– оновлення українською, залежить від того як ми співпрацюємо зі змінами.
На думку більшості учасників фокус-груп, на ринку інновацій пропозиція
домінує над попитом. Відсутність попиту зумовлена, здебільшого, відсутністю
коштів. Ідеї є, однак відсутні люди, які готові діяти, а також відсутній механізм,
який б зміг допомогти тим, хто має ідею. Отже, потенціальна енергія є, а
кінетична енергія відсутня. Пропозицій інновацій (наприклад, сонячні батареї)
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є більше ніж тих, хто готовий їх споживати. Знайти інновації не є проблемою, у
цьому допомагає Інтернет, однак впроваджувати важко. Будь-яке нове
обладнання вимагає сертифікації в Україні та узгодження з багатьма службами,
іноді недоречними у певних ситуаціях, наприклад, Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України. Хоча сам процес сертифікації визнається учасниками
необхідним.
На одній з фокус-груп домінувала думка, що в суспільстві відсутня
можливість споживати традиційні продукти, що вже говорити про інноваційні
продукти. Було також зазначено про наявність зворотної тенденції на ринку
екологічно-чистих продуктів (інновація), а саме пропозиція менша ніж попит.
В одній з фокус-груп було визначено цей процес, як несправжній,
симульований. Внутрішній ринок інновацій не є прозорий для світу. На думку
учасників, ми “законсервувались” у банці. Часто ми займаємось тим, що було
вже винайдено. Патентування в Україні здійснюється в замкнутому просторі.
Немає жодного журналу, який котирується на інноваційному ринку світу.
Водночас було зазначено такі факти. Непрозоре виділення коштів у
розмірі 4,1 млн грн підприємству “Галицька родзинка” на створення 40 робочих
місць. Програма “Доступне житло” – необдумана програма, яка не має
реального попиту, на думку учасників – це лишень демагогія. Потрібною є
Програма переходу на Організацію співвласників багатоквартирних будинків.
Програма відшкодування коштів при енергозбереженні частково ефективна, але
існують проблеми з реалізацією, оскільки не всюди працює. Програма
енергозбереження є кращою за інші, оскільки вона є непрямої дії. Було
наведено факт, що Стабілізаційний фонд держави 4 млрд, з яких 3 млрд
спрямовані на Донецьку область. У Львівській області фінансові ресурси для
впливу на інноваційний розвиток відсутні. У м. Дрогобичі було задекларовано
процес лобіювання виділення 16 млн грн на місто з Стабілізаційного фонду
держави, завдяки приналежності мера міста до Партії Регіонів.
Реалізація програм державного інноваційного фонду була ефективною
лишень на початку. Наводився приклад, коли за кошти фонду вдалось
налагодити виробництво труб для тепломереж, кошти інофонду були успішно
повернуті. Усі подальші інноваційні кошти, на думку учасників, розікрали в
минулому. Декларувалась повна відсутність фінансування програм соціальноекономічного розвитку.
У більшості груп яскраво прослідковувалось скептичне ставлення до
розробки політик і місцевих програм. “Оскільки вони є “мертвонародженими”
документами і не діють, під них не має коштів. Не згадуйте про те, що існує
Стратегія розвитку Львівщини, її немає, бо там відсутні люди”. Така ситуація,
на думку одного з учасників, зумовлена тим, що працівники
облдержадміністрації керуються планом соціально-економічного розвитку і
стратегією розвитку Львівщини, але між стратегією і планом немає програм,
немає середньотермінового програмування. Своєю чергою це зумовлено, тим,
що бюджет, який приймається на рік, як вища норма закону не
підпорядковується програмам. Водночас, на думку учасників, на місцевому

29

рівні, зокрема обласному, цей процес можна змінювати, тобто здійснювати
середньотермінове планування і виділяти на це кошти.
Учасники з районів області, висловлювали своє незадоволення
бюрократією в обласному центрі. Їх прохання полягало в тому, щоб менше
проводити нарад для представників районів, оскільки доводиться їхати,
витрачати час і кошти.
Окремо слід зупинитись на питанні функціонування Яворівської СЕЗ,
оскільки проблеми її функціонування зайняли значну частину обговорення в м.
Яворові. Яворівська СЕЗ нараховувала на момент створення 139 діючих
підприємств. Після ліквідації СЕЗ в 2005 р. залишилось 76, з них 50%
припиняють виробництво після перенесення митного поста з Яворівського
району. Абсурд ситуації полягає в тому, що перенесли митний пост не в
прикордонний район, а в Городоцький район, який не межує з державним
кордоном. Наводили також абсурдність ситуації щодо величини митних зборів,
якщо у Львівській області, зі слів учасників, розмитнення умовно коштує 1 грн,
у Тернополі – 50 коп., а в Києві – 30 коп.
В Яворівському районі також зазначили, що контрабандний товар
становить на ринку області до 20% і в багатьох випадках саме його наявність
стримує деякі підприємства від інновацій, оскільки вони потребують
капіталовкладень, а термін повернення їх через наявність контрабандного
товару суттєво збільшується. Через це, з одного боку, було прохання посилити
митний контроль за ввезенням товарів в Україну, з іншого – було прохання
зменшити адміністративний тиск на підприємства. “Тиснуть всі хто може,
включно до цивільної оборони, підставляють відразу фірми, в яких потрібно
замовляти ті чи інші послуги”. Все це відбивається відразу на собівартості
продукції. Ніхто з чиновників не хоче слухати про реальний стан справ на
підприємстві, жоден чиновник не запитує, чому скорочується кількість
працівників. На думку учасників, чиновникам потрібно слухати тих, хто
ближче до землі.
Зі сторони виробників інноваційної продукції говорилось також про
неспроможність ЛОДА відстоювати та просувати інноваційні продукти
Львівщини на ринку України, зокрема під час тендерних закупівель. Як
приклад наводилась продукція НВП “Полярон” – сонячні батареї, а також
підприємства, що знаходиться в Яворівській СЕЗ і продукує вироби з латексу
(презервативи тощо).
Дуже багато коментарів на усіх фокус-групах стосувались державної
політики загалом. Здійснювалась критика фіскальної політики держави,
відсутність законодавства, яке б стимулювало впровадження інновацій загалом
і для малого і середнього бізнесу зокрема. Актуальним для підприємств
залишається повернення ПДВ, оскільки до сьогодні багато підприємств не
можуть повернути ПДВ. Усіх турбують ціни на енергоносії і ситуація, коли у
газовому ринку гурт коштує більше ніж роздріб. “Ціна для всіх на енергоносії
має бути однаковою, як в Польщі”. Також піднята ціна на землю в 3 рази.
Підприємці вимагають дотримання закону і зрозумілість правил принаймні на 5
років. “Неможливо укласти контракт, через несталість правового поля! Зміна
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цін протягом року є недопустимою. Через це китайці спокійно можуть укласти
контракт, а ми ні”.
У заходах, які проводяться задля інноваційного розвитку, на думку
учасників, домінує театральність. Наприклад, відбувся економічний форум, але
ніхто не знає підсумків роботи. Усім цікаво знати які угоди підписуються, які
результати таких заходів короткотермінові і довготермінові.
Єдиний координаційний центр із інновацій відсутній як зі сторони
міської ради, так зі сторони облдержадміністрації. Відсутня підтримка
інноваціям. Немає структурних фондів, наприклад, як в ЄС, які б працювали на
підтримку інновацій. Структури, що мали б генерувати інновації, не
функціонують так, як мали б функціонувати. Вони існують, наприклад,
Західний науковий центр, Центр науково-технічної інформації тощо. Вони
навіть щось продукують, але інформація “замикається” у книжках. Впала
культура технологій і культура праці. Шукається причина, як нічого не робити.
Вся система існує, але вона не діє. Відсутнє лідерство зі сторони ЛОДА.
Відсутня державна статистика з інновацій, статистика працює по старій
системі. ЛОДА немає правдивих даних, їх достовірність 20 – 30%. Прийняття
рішень відбувається на рівні інтуїції. Єдині державні електронні реєстри
знаходяться в комерційних структурах і ніхто не може сказати, що з ними
діється.
Як виняток позитивний досвід співпраці комерційних структур із
Національним університетом “Львівська Політехніка”, яка скеровує своїх
випускників на замовлення цих структур. Тому, як рекомендація прозвучало,
що структури задля інноваційного розвитку мали б функціонувати при
університетах. Оскільки студенти – це той людський капітал, на який потрібно
розраховувати. Як приклади наводились історії: два студенти розрахували на
парі певну електронну схему, відразу передзвонили кілька корейських і
японських фірм і отримали кошти на її впровадження. Інший приклад полягав
на тому як студентський колектив здійснював розробку військової ракети.
Негативний приклад, полягав в тому, що “студентів-вундеркіндів” втягнули у
процес налагодження виробництва психотропних речовин, через відсутність
точки прикладання своїх знань у щоденному житті.
2. Цілі та шляхи інноваційного розвитку Львівської області
Усі фокус-групи були єдині в тому, що пріоритетом для інноваційного
розвитку має бути людина. Все що є суспільно-значиме для людини.
Наприклад, працевлаштування, питна вода, сміття, здоров’я, освіта,
забезпечення її життєдіяльності. Стосовно кількості пріоритетів, їх повинно
бути 2 – 3, а не 52. Оскільки 52 пріоритети, це все одно, що їх немає. Серед
конкретних напрямків називались: аграрний сектор, виробництво харчових
продуктів, транспорт, будівництво, здоров’я нації, енергозбереження,
утилізація твердих і рідких побутових відходів, житлово-комунальне
господарство як один з найбільш значущих суспільно-значимих секторів.
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“Хрущовки” пропонувались як “плацдарм” для інновацій у будівельному
секторі.
Для стимулювання інноваційного розвитку, усіма учасниками
зазначалось, що сама ЛОДА повинна бути інноваційною. Так, на думку
учасників, треба створити комп’ютерну мережу, проводити наради у скайпі. Усі
необхідні наради проводити за один день, а не розтягувати їх упродовж тижня.
Впровадити електронний документообіг, і таким чином спростити сам процес
документообігу Розробити технологічні процеси в облдержадміністрації,
оптимізувати структуру і кількість персоналу. Запровадити проектно-цільовий
принцип управління територією. Кожен відділ має бути оператором однієї
програми, управління – напрямку, заступник голови ЛОДА – блоку напрямків
(стратегічний пріоритет).
Чиновник не повинен визначати пріоритети інноваційного розвитку.
Бізнес-середовище повинно визначати бачення та пріоритети для розвитку. Це
бачення може виникати в асоціативних структурах чи дорадчих радах.
Управління економіки в цьому процесі має відігравати роль секретаріату.
Науковців необхідно залучити до визначення пріоритетів у ролі рецензентів.
Однак треба зазначити, що для Львівщини характерно є відсутність
кооперації між виробниками, кожен намагається самостійно впроваджувати
інновації. Зі сторони ЛОДА необхідно структурувати бізнес-середовище за
кластерами, виявити лідерів у кожному з них. Під розробку програми для цих
кластерів власне і могли б об’єднатись підприємства. Таким чином кластер
може стати механізмом переведення стратегії у плани соціально-економічного
розвитку. Окрім цього, в кожному кластері можна вибудувати технологічний
ланцюг. Знайти слабку ланку і під це здійснювати, наприклад, залучення
зовнішнього інвестора (зокрема згадати про відсутність на Львівщині
гальванічного центру).
У сільському господарстві як інновацію доцільно впроваджувати
кооперацію. А також кооперацію кооперації, творити своєрідні кооперативні
холдинги. Облдержадміністрації треба забезпечувати паритетність виробника і
посередника у ціноутворенні на сільськогосподарську продукцію. ЛОДА
потрібно сприяти у сільському господарстві підприємствам, які реєструються за
місцем здійснення діяльності.
ЛОДА необхідно забезпечити прозорість та інформування громадськості
з приводу усіх конкурсів та тендерів, що нею проводяться, а також чітко
прописати критерії, на основі яких виділяються ті чи інші кошти, необхідно
розробити положення про конфлікт інтересів під час відбору переможців.
Поінформованість населення має здійснюватись про будь-які зміни, інновації в
місцевій політиці, про наявність тих чи інших планів. Необхідно проводити
круглі столи, презентації за участю тих, хто працює на інноваційному ринку.
Ще 2 – 3 роки назад проводилось подібне дослідження ЄБРР, але про
результати ніхто не знає.
Повинна проводитись постійно діюча виставка інноваційної продукції,
виставка інвестиційних проектів. ЛОДА зобов’язана оприлюднювати усю
інформацію щодо запитів до органів влади про ті чи інші економічні
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ініціативи. Пропонується створити “Єдине вікно – контактний центр” для
інвестора (як внутрішнього, так і зовнішнього), наводились приклади ініціативи
створення “Технопарку Яворів”.
Основне, на думку більшості учасників фокус-груп, що може сприяти
інноваціям, – це кошти. Хоча була й думка, що кошти – це не основне. Кошти
можуть бути у вигляді пільгових кредитів. Це може бути допомога у реалізації
продукції, надання переваг вітчизняному (місцевому) виробнику; наявність
відповідального в ЛОДА, хто їздить по закордонах і залучає інвестиції.
Потрібно знаходити не бюджетні кошти на розвиток інновацій; здійснювати
консультативну підтримку підприємств, які хочуть впроваджувати інновації;
створити систему, де на державних 100000 грн, виділених, наприклад, на
консультування, можна було б залучити 1 млн. Зазначалось, що ЛОДА може
виступати гарантом при реалізації тих чи інших інноваційних проектів із
іноземними партнерами. Як проблему, в цьому руслі було відзначено, що
ЛОДА не має впливу на Фонд держмайна України і не може оперувати певними
державними активами і було б принаймні доцільно координувати свою
діяльність в інноваційній сфері з Регіональним представництвом Фонду
держмайна України у Львівській області. Водночас не можна творити пільги і
преференції для малозабезпечених, необхідна лише адресна допомога.
Багато уваги у всіх фокус-групах приділялось питанню підготовки
спеціалістів як одного з способів впливу на інноваційну політику. Звучали
загальні поради, на кшталт залучати наукових працівників, використовуючи
місцевий потенціал, навчати людей сучасним технологіям, виховувати культуру
праці. Щодо конкретики, було зазначено, що підготовка спеціалістів на
теоретичному рівні здійснюється, але у них відсутні практичні навики, тому
ЛОДА задля розвитку інновацій доцільно забезпечити доступ найкращим
студентам до найкращих підприємств для проходження практики, це стосується
спеціалістів, насамперед технічних спеціальностей; здійснювати пошук
молодих людей (вундеркіндів) і забезпечувати їх роботою; сформувати
“золотий фонд” спеціалістів. Порушувалось також питання про необхідність
існування Центру підвищення кваліфікації (перекваліфікації) спеціалістів, який
міг би існувати, наприклад, при Державному центрі зайнятості.
Функціонування центру важливе ще для прищеплення навиків вміння
продавати свої інновації.
Обговорення торкнулось і загальнодержавного рівня. Пропозиції
стосувались відміни сплати мита та ПДВ при ввезенні інноваційного
обладнання, зменшення податкового навантаження. Введення квотування у
сільському господарстві на зразок Європейського союзу.
До обговорення теми інновації і Євро-2012 усі групи віднеслись дуже
скептично, з огляду на два чинники: по-перше, вже пізно про будь-що
говорити, оскільки залишилось обмаль часу; по-друге, зазначалось, що немає
жодних механізмів впливу на процес підготовки до Євро-2012. Зазначалось, що
бажано було б залучити місцевих інноваційних підрядників, але це нереально. З
конкретних пропозицій прозвучала ідея запровадити системи відеонагляду за
місцями скупчення людей. У контексті Євро-2012 звучали коментарі про те, що
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необхідно привести прикордонні переходи до міжнародних стандартів.
“Зелений” коридор повинен бути зеленим, а не “жовтим”. Необхідна
відсутність будь-яких преференцій при перетині кордону для посадових осіб.
3. Екологічна та гендерна складова
Думки учасників щодо екологічної і гендерної складових були
різноманітними. Йшлося про те, що є приклади, які шкодять довкіллю, а є такі,
що допомагають. Інновації, здебільшого, – це завжди позитив для довкілля, на
думку частини учасників, але досить часто при впровадженні інноваційних
технологій
в умовах України забувають про необхідність дотримання
природоохоронних вимог, тому необхідно їх дотримуватись при впровадженні
інновацій екологічних норм. Інша частина учасників фокус-груп вважає, що
інноваційні технології в глобальному сприйнятті – це завжди шкода для
довкілля. Тому, розглядаючи інновації, завжди потрібно говорити про безпеку
життєдіяльності. На думку учасників, насамперед необхідно звертати увагу на
ті інновації, які зменшують парниковий ефект, запобігають забрудненню
довкілля.
На думку учасників фокус-груп, жінки більш інноваційні, але в бізнессередовищі домінують чоловіки. Більша інноваційність жінок проявляється в
їхній дієвості, а це власне те, чого бракує для впровадження інновацій.
Чоловіки ж генерують ідеї, а з цим ситуація трохи краща, ніж з дієвістю. Жінки
менше залучаються до інноваційних бізнес-процесів, досить часто через
репродуктивну функцію, виконання ними сімейних обов’язків.
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Додаток 5
Львівська обласна державна адміністрація
Головне управління економіки та промислової політики
Проект розробки та впровадження публічної політики в Україні
(Проект PRISM)
Мультиметодне дослідження
“Ситуаційний аналіз наявної інноваційної інфраструктури Львівської області”
Лютий – березень 2011 р.

Результати експертних опитувань держслужбовців Львівської області
та глибинних інтерв’ю із виробниками інновацій на тему “Вплив ЛОДА
на інноваційну сферу Львівської області”
1. Оцінка співвідношення попиту та пропозиції.

Думка працівників ЛОДА, n
пропозиція

попит

7
6

5

5
3
1

4






IT-сектор

2
Легка
промисловість

1
Сфера послуг

Транспорт і зв'язок

Харчова
промисловість

0

Важка
промисловість

Сільське
господарство

2
0

5

3

Екологія та
ресурсозбереження

2

4

Думка підприємств:
ринок інновацій в області не сформовано;
виробників інновацій – малих підприємств є дуже мало;
споживачів – майже немає;
попит переважає лише щодо сфер IT та екологічно чистої продукції.
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2. Спеціалізація малих підприємств у інноваційній сфері.
Думка працівників ЛОДА, n

7

IT-сектор

6

Легка промислов ість

5

Сфера екології та ресу рсозбереження

4

Сфера послу г

4

Транспорт і зв 'язок

3

Харчов а промислов ість

Думка підприємств:
 ІТ-сектор;
 сфера послуг (громадське харчування, консалтинг);
 дрібне
виробництво
(материнських
плат
для
телекомунікаційного обладнання, вимірюючих приладів).

енергетики

3. Інновації яких галузей народного господарства Львівщини найбільше
орієнтовані на закордонного споживача?
Думка працівників ЛОДА, n

6

IT-сектор
Сфера екології та
ресурсозбереження
Харчова
промисловість
Сільське
господарство
Транспорт і зв'язок

4
4
3
3

Сфера послуг
Легка промисловість
Важка
промисловість
Важко відповісти

5

6

2
1

4. Зміст впливу ЛОДА на діяльність інноваційних підприємств.
Думка працівників ЛОДА, n

31

Організаційні заходи щодо сприяння
розв итку малого підприємництв а

13

Норматив но-прав ов е регу люв ання
Фінансов а підтримка ініціатив
Жодного
Важко в ідпов істи

Думка підприємств:

7
7
18

36

 “ЛОДА майже не втручається”, ІН;
 “ЛОДА в нас постійно змінюється. Я не бачу виразної концепції ЛОДА
в розвитку інноваційної системи, ІН;
 “Вони тільки анкети вміють розсилати”, ІП;
 “Бюрократія страшна, вічно на якісь наради викликають, тільки час і
гроші витрачаєш”, ФГД;
 “Підтримка була. Не фінансова – моральна. Ну як вони сказали – Ви
працюйте, ми не проти, от і все”, ІП;
 “Це негативний вплив, оскільки в нас є багато агенцій (центрів), які б
мали відповідати за інновації – там сидить купа чиновників, які споживають
купу грошей, якби ці гроші віддали комусь на конкурсній основі комусь з
інноваторів, то це було б корисно. А так – це чиновницьке споживання”, ІП.

5. Вплив нормативно-правового регулювання ЛОДА.

Думка службовців ЛОДА, n
Цілком сприятливе
Швидше несприятливе
Важко відповісти

Швидше сприятливе
Зовсім не сприятливе

22

отримання дозволів

29

існуючий режим пільг для
інноваційних підприємств

6

24

забезпечення умов добросовісної
конкуренції

7

25

11

19

існуючий механізм набуття та
захисту прав інтелектуальної
власності

17

53
15

21
16

9
16

Думка підприємств:
 нормативно-правове регулювання у області відсутнє;
 не забезпечує умов добросовісної конкуренції: не бореться з
контрабандою, не реагує на конфлікт інтересів у тендерних комітетах,
необдумано переносить митні пости у межах області, високі митні збори;
 здійснює нарощування обсягу документів.
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6. Стан фінансування інноваційних підприємств.

Думка працівників ЛОДА
З яких джерел відбувається фінансування
науково-дослідних розробок та інноваційного
бізнесу?, n

27

Держав ний бюджет
Місцев і бюджети
Спеціалізов ані позабюджетні кошти
Немає фінансув ання
Важко в ідпов істи

10
9
11
12

Думка підприємств:
 “Не знаю чи ЛОДА на це виділяє кошти”, ІН;
 “Була пропозиція внести пропозиції у обласний бюджет, але навряд чи
з тим щось буде”, ІН;
 “Я не знаю чи в ЛОДА є ресурси для підтримки, боюсь їх просто
немає” ІН;
 “Не чув про таку можливість”, ІП;
 “У Львівській області фінансові ресурси для впливу на інноваційний
розвиток відсутні”, ФГД.
7. Оцінка прозорості
інноваційного розвитку.

загальнодержавної

та

обласної

політики

Відгуки про політику ЛОДА:
 імовірно у області така політика відсутня;
 є суто декларативною характер;
 розподіл коштів на рівні області є непрозорим.
Відгуки про державну політику:
 максимально непрозорий розподіл коштів;
 відкати до 50% від суми фінансування;
 фінансування наукових проектів є прозорим;
 відсутній контроль за результативністю виділеного фінансування.
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8. Відносини між підприємствами інноваційної сфери та ЛОДА.
Відносини підприємств з ЛОДА,
думка службовців, n
Частота звернень
Частота надання допомоги

26

27
12

18

14
13

2

11

1

0

Ду же часто

Достатньо часто

Рідко

Ду же рідко

Важко в ідпов істи

Характеристика відносин “бізнес – ЛОДА”:
 відповідно до відповідей державних службовців, підприємці
звертаються до них рідко, здебільшого це стосується дозвільних процедур
(50%) та роз’яснення нормативно-правових актів (30%);
 у третині випадків звернення стосуються прохання про організаційну
чи фінансову допомогу;
 більшість державних службовців стверджують, що підприємці рідко
отримують допомогу;
 бізнес вказує на відсутність відносин із ЛОДА.
9. Підтримка малих інноваційних підприємств.

Думка працівників ЛОДА
Чи проводяться ЛОДА заходи з маркетингової
підтримки малих інноваційних підприємств і
чи є вони ефективними?, n

12

Пров одяться і в они є ефектив ними

20

Пров одяться, але в они є не
ефектив ними
Не пров одяться
Важко в ідпов істи

6
24

Поінформованість щодо програм ЛОДА:
• понад половина службовців вважає інноваційну інфраструктуру області
привабливою для інвесторів, третина – швидше непривабливою, при цьому
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підприємці не чули про програму, орієнтовану на формування інвестиційної
привабливості виробників інновацій;
• також представникам бізнесу не відомо про існування програм,
орієнтованих на підтримку малого бізнесу в сфері інновацій;
• жоден учасник не знає про заходи з маркетингової підтримки
підприємств, тоді як половина опитаних державних службовців стверджує, що
вони проводяться, хоч і не завжди є ефективними.
10. Програма технологічного розвитку.

Думка працівників ЛОДА
Чи діє у області програма технологічного
розвитку і чи є вона ефективною?, n

Діє і в она є
ефектив ною
Діє, але в она не
є ефектив ною

Не діє

Важко в ідпов істи

1
11
14
36

Відгуки експертів про програму технологічного розвитку Львівської
області:
 “Постійно ходять чутки про технопарки і тому подібне, але вони не
доходять до науковців. Це означає одне – що вони взагалі по вибраних людях”,
ІН;
 “Я знаю, що хотіли зробити технопарк на базі Яворівського району. Але
ця програма загрузла в бюрократії. І люди не мають стільки часу, щоб могли це
все подолати”, ІП;
 “Про програму створення технопарків мало знаю. Але було б цікаво
вивчити умови оформлення території як технопарку, бо я знаю, що в межах
технопарку надавався ряд пільг (але, здається, вони були скасовані)”, ІП;
 “Нічого не знаю про такі програми”, ІП;
 “Технологічні парки себе не реалізували. Там тільки масштаби зросли –
і зразу зросли попити фіскальних органів і люди втікають з них”, ІН.
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11. Найбільш ефективний механізм розвитку інновацій
Думка працівників ЛОДА, n

26

Центри передового досвіду

19

Технологічні парки

5

Наукові установи

Кластери

Важко відповісти

3
9

Думка підприємств:
 підприємці найефективнішим механізмом вважають кластери
(об’єднання підприємств галузі для спільного вирішення складних питань);
 науковці виступають за формування центру передового досвіду;
 більшість експертів вважають, що технологічні центри вичерпали себе і
так і не довели свою ефективність;
 зрідка експерти підтримували наукові установи.
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Додаток 6
Результати обговорення проекту інноваційної політики з зацікавленими
сторонами під час проведення комунікаційних заходів, засідань комісій
Львівської обласної ради, робочих груп (зокрема з представниками
депутатського корпусу) у травні – грудні 2011 р.
Основні проблемні питання інноваційного розвитку Львівської області

1.
Сучасні проблеми інноваційних процесів в регіоні:
 недостатнє інформаційне забезпечення інноваційних процесів;
 відсутність сформованої інноваційної інфраструктури;
 відсутність фінансування інноваційних розробок на місцевому рівні та
його непрозорість на державному рівні;
 нестабільність податкової політики відносно пільг для інноваційних
підприємств;
 відсутність підтримки підприємств, які прагнуть впроваджувати
інновації з боку місцевих органів влади;
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 недостатня кількість фахових агенств-посередників
компаній, маркетингових та рекламних агенцій).

(венчурних

2. Пропозиції до “Завдань Програми та заходів щодо їх реалізації”:
2.1. Просування
та
впровадження
енергоефективних,
ресурсосберегаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії та
запровадження екологічно безпечних виробництв:
 використання відновлюваних джерел енергії: енергії сонця, тепла землі,
біогазу, спалювання вугілля, торфу, водовугільного палива на основі
вуглевідходів (шлами, пиловий продукт циклонної очистки тощо);
 впровадження додаткових стимулів та механізмів використання
альтернативних джерел енергії (за прикладом фінансування об’єктів
вітроенергетики);
 розроблення та впровадження програми використання в якості
сировини для вироблення біопалива біомаси в широкому розумінні;
 реалізація Державної програми підтримки розвитку нетрадиційних і
відновлюваних джерел енергії;
 розроблення та впровадження вітчизняного енергетичного обладнання
з використанням теплових насосів тощо.
2.2. Удосконалення інноваційної інфраструктури та розвиток
інноваційної культури – сприятливого середовища для створення підприємств
та зростання передових технологічних секторів:
 інформаційне забезпечення і формування сприятливого середовища
для науково-інноваційної, підприємницької та освітянської діяльності;
 створення ефективної інфраструктури та механізм перетворення нових
ідей у комерційні конкурентоспроможні продукцію і послуги;
 створення умов для появи нових інноваційних фірм;
 підвищення конкурентоздатності Львівського регіону шляхом
формування інноваційних кластерів в основних сферах економіки області;
інформаційні технології, енергозбереження, будівництво, деревообробка,
приладобудування, сільське господарство, медицина;
 формування бази потреб у науково-дослідних розробках. Надання
фінансової підтримки для впровадження результатів науково-дослідних робіт
на підприємствах міста та області;
 підтримка творчих людей в регіоні: винахідників, вчених, викладачів;
 створення осередків інформації та знань у малих містах і районах
Львівської області;
 пошук українських партнерів для іноземних інвесторів;
 організація бази даних інноваційних пропозицій, потенційних
виконавців і джерел фінансування проектів;
 створення окремого розділу на сайті ЛОДА стосовно інноваційної
діяльності;
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 видання інформаційно-аналітичних вісників, довідково-методичних
посібників, інформаційних бюлетенів;
 формування переліку засобів масової інформації, працюючих у сфері
інновацій та організація системної взаємодії щодо висвітлення роботи
інфраструктури;
 розробка щорічного плану видання літератури з питань інноваційного
розвитку. Передбачення фінансування видання такої літератури за рахунок
коштів Державного та обласного бюджетів;
 організація постійно діючих, спеціалізованих і міжнародних виставок
зразків інноваційної продукції та послуг, науково-технологічних вітчизняних
інноваційних розробок, які максимально наближені до стадії впровадження у
виробництво;
 проведення рекламно-інформаційних презентацій та підготовка і
видання рекламних проспектів;
 організація курсів із підготовки та перепідготовки фахівців у сфері
інноваційної діяльності;
 реформування системи освіти (з метою розвитку наукового
потенціалу), передбачення створення спеціальної програми кадрового
забезпечення інноваційних процесів;
 сприяння створенню та функціонуванню технологічних парків;
 проведення
маркетингових
досліджень
ринків
інноваційних
технологій;
 надання консалтингових послуг із підготовки інноваційних проектів;
 проведення моніторингу процесів впровадження інноваційних
технологій;
 робота з організаціями та конкретними винахідниками з метою як
інформаційно-правового забезпечення створення нових винаходів, так і оцінки
вже створених для визначення перспектив їхньої комерціалізації та виявлення
перспективних винаходів;
 постійне оновлення та поповнення бази даних перспективних
винаходів та технологій;
 розробка методик оцінки техніко-економічної ефективності винаходів;
 організація заходів із пожвавлення винахідництва та пропагування і
рекламування перспективних розробок (семінари, круглі столи, виставки тощо).
3. Формування фінансової і податкової політики сприяння інноваційній
діяльності через створення регіонального фонду підтримки інноваційного
розвитку. Серед податкових механізмів стимулювання науково-технічного
прогресу, які доцільно запровадити, потрібно виділити такі:
 застосування знижених ставок при оподаткуванні прибутку,
отриманого від продажу інноваційного продукту, а також часткове звільнення
від оподаткування прибутку новостворених підприємств;
 необхідно передбачити відтермінування оподаткування непотрібного
та застарілого обладнання для ефективнішого його перерозподілу між
суб’єктами господарювання;
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 виконання інвентаризації існуючих джерел фінансування різних етапів
інноваційного процесу;
 можливість створення регіональних фондів кредитування інноваційних
проектів, венчурних фондів, компаній страхування ризиків інноваційної
діяльності й можливостей формування їх із залученням різних інвестиційних
джерел, зокрема закордонних;
 звільнення від оподаткування коштів, спрямованих на підвищення
кваліфікації і перепідготовку наукових кадрів (із прирівнюванням їх до
інвестицій в людський капітал);
 звільнення від оподаткування коштів підприємств, які спрямовуються
на фінансування наукових досліджень (із прирівнюванням їх до інвестицій у
інтелектуальний капітал);
 звільнення від оподаткування коштів комерційних банків, страхових
компаній, пенсійних фондів та інших фінансових установ, які інвестуються в
інноваційні підприємства та встановлення пільг із оподаткування коштів,
отриманих внаслідок цих інвестицій;
 надання пільг в оподаткуванні комерційних банків, які здійснюють
кредитування інноваційних підприємств, насамперед довготермінове;
 проведення комплексного моніторингу задля уникнення зловживань у
сфері пільгового оподаткування;
 гарантування
державою
повернення
кредитів
та
часткове
відшкодування відсотків за кредитом.
4. Доповнення до “Оцінки ресурсного забезпечення Програми”:
 пряме бюджетне фінансування та співфінансування;
 відшкодування відсоткових ставок за кредитами, отриманими
суб’єктами господарювання у банках;
 кредити за рахунок коштів державного бюджету, кредити (позики) і
гранти міжнародних фінансових організацій, залучених державою або під
державні гарантії;
 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
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Додаток 7
Досвід реалізації інноваційних політик у Фінляндії
Фінляндія – лідер рейтингу конкурентоспроможності країн за 2009 –
2010 рр., який регулярно публікується двома міжнародними організаціями –
Світовим економічним форумом (СЕФ) та Швейцарської бізнес-школою (IMD).
Важливим досягненням країни є один із найнижчих рівнів корупції серед країн
світу, а також законослухняність та чесність громадян, що поряд із іншими
факторами і зумовило її успіх. Валовий внутрішній продукт (далі – ВВП) на
душу населення у 2010 р. становив 44,491 дол. США, одним із найвищих у світі
є щорічний приріст ВВП - 5,1% (в середньому по країнах Євросоюзу – 2,6%).
Особливо важливим є те, що Фінляндія належить до країн із найменшим
соціальним розшаруванням. Важливу роль при визначенні напрямку
економічного розвитку і побудові інформаційного суспільства відіграє держава.
Фінляндія – одна з найбільш високотехнологічних країн Європи, її
називають “країною хай-теку”. За обсягом інвестицій у наукові дослідження
Фінляндія належить до числа провідних країн світу. Країна інвестує в наукові
дослідження та розробки 5 млрд євро на рік, у 2010 р. цей показник становив
3,3% ВВП. 73,3% від цієї суми надходить безпосередньо від підприємств, а
26,7% – від держави.
До найбільших компаній, які найактивніше працюють у сфері
інноваційного впровадження, зокрема в електронній та електротехнічній
галузях, належать концерни та міжнародні промислові корпорації, такі як
“Нокіа”, “АББ” і “Елкотек”.
“Нокіа” належить до числа світових лідерів із виробництва мобільних
телефонів і відповідного обладнання для систем стільникового зв’язку.
Фінляндія стала першою серед країн Європи, яка прийняла концепцію
національної інноваційної системи як основного елемента політики у сфері
науки і технології. На практиці це означало збільшення кількості підприємств,
здатних до швидкого зростання за рахунок інновацій та впровадження ноу-хау,
а також підтримку організацій, які займаються дослідницькою діяльністю.
Інноваційна система Фінляндії заснована на взаємодії держави, університетів,
науково-дослідних установ, дослідницьких центрів та підприємств.
Організаціями, відповідальними за наукову, технологічну та інноваційну
політику, є Міністерство освіти та Міністерство торгівлі і промисловості,
Міністерство працевлаштування та економіки. Через них здійснюється майже
80%
державного
фінансування
науково-дослідних
та
дослідноконструкторських розробок (далі – НДДКР). Серед організацій, які отримують
державне фінансування наукових розробок та розвитку технологій, центральне
місце займають університети, політехнічні інститути, академія Фінляндії та
Фінське фінансове агентство з технологій та інновацій “Текес” (Teknologian
Keskus). У 2010 р. загальний обсяг асигнувань і витрат із бюджетних коштів на
наукові дослідження становив 2,055 млн євро.
“Текес” фінансує розробку інноваційної продукції, послуг і
технологічних процесів, а також науково-дослідні проекти з розробки, що
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сприяють бізнесу концепцій, методів і брендів. На сьогодні “Текес” фінансує
приблизно 1500 проектів НДДКР у приватному секторі, а також майже 600
аналогічних проектів в університетах, науково-дослідних інститутах та
професійних ВНЗ. Будучи державною фінансової установою, “Текес” не
націлений на отримання від своєї діяльності прямої економічної вигоди і не
вимагає авторських прав на винаходи. Проекти, які фінансуються “Текес”,
спрямовані на довготермінову користь для економіки та суспільства.
Важливими чинниками конкурентоспроможності та економічного зростання є
міжнародне співробітництво і створення партнерських мереж. Фінансовані
фондом “Текес” проекти міжнародного співробітництва різноманітні за
формою. Співпраця передбачає реалізацію спільних проектів із іноземним
партнером або програми обміну інформацією та придбання промислових прав
для виробничого впровадження розробок. Науково-дослідні проекти можуть
також передбачати роботу фінських науковців і спеціалістів за кордоном, а
також запрошення зарубіжних науковців та фахівців до Фінляндії. “Текес”
виконує консолідуючу функцію між громадськими та приватними
дослідницькими
організаціями
і
промисловістю,
насамперед
між
університетами та малими і середніми підприємствами. У контексті
виробничих компаній програми “Текесу” привабливі тим, що забезпечують
доступ до знань, а дослідницькі інститути мають можливість продавати
результати своїх досліджень комерційним структурам.
Національний фонд досліджень та розвитку “Сітра” (Suomen itsenaisyyden
juhlarahasto) функціонує як головний орган, що формує основні напрями
інноваційної політики держави, і підпорядковується безпосередньо фінському
парламенту. Діяльність “Сітри” фінансується за рахунок доходів від статутного
капіталу та об’єктів венчурного капіталовкладення. “Сітра” і “Текес”
здійснюють фінансування прикладних досліджень та наукових розробок.
Інноваційна система Фінляндії представлена також університетами, які
здебільшого здійснюють фундаментальні дослідження, що фінансуються із
державного бюджету, політехнічними інститутами, різними науководослідними
установами,
технопарками,
бізнес-інкубаторами
тощо.
Університети та науково-дослідні інститути тісно співпрацюють із
промисловим сектором, утворюючи єдину, взаємопов’язану мережу.
Університет Аальто (Aalto University) утворений в 2010 р. шляхом злиття
трьох великих ВНЗ Фінляндії: Гельсінська вища школа економіки, Університет
мистецтва і дизайну та Технологічний університет Гельсінкі. Таке унікальне
поєднання різних галузей знань мотивує студентів на досягнення в суміжних
дисциплінах і спеціальностях та стимулює розвиток креативного мислення й
інноваційних підходів до організації бізнесу. При університеті існує бізнесінкубатор, який крім того, що надає в оренду офіси до 12 кв. м, конференц-зали,
Інтернет, також проводить навчання, тренінги, сприяє встановленню контактів,
наставництво з боку досвідчених бізнесменів, знайомство з бізнес-ангелами.
До бізнес-інкубатора приймаються команди (від 2 до 4 осіб), які мають
інноваційні ідеї та зареєстровані у Фінляндії. Інкубаційний період триває 3
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роки, кожного року бізнес-інкубатор переукладає договір з підприємством.
Весь інкубаційний процес поділяється на три періоди:
1. Передінкубаційний період, що передбачає цикл навчальних програм
для допомоги у написанні бізнес-плану.
2. Власне інкубаційний період, протягом якого надається офісне
приміщення та консультаційні послуги. На цій стадії мала компанія
розвивається та комерціоналізує свій інноваційний продукт.
3. Постінкубаційний період, коли успішні компанії можуть залишатися в
бізнес-інкубаторі як наставники.
При прийнятті до інкубатора держава надає 10 – 15 тис. євро для
розвитку компанії. Згодом молода компанія після перших успішних кроків
реалізації власного проекту може звернутись за підтримкою до “Текеса”.
Поряд із традиційним бізнес-інкубатором в Університеті Аальто існує і
прискорена програма створення власного бізнесу – стартовий Майданчик для
бізнесу (Venture Garage).
Сформувати економічне середовище, яка забезпечує сталий розвиток
науково-технічного підприємництва, дають змогу технопарки. У Фінляндії на
сьогодні існує 7 технопарків. Так у м. Еспо в межах технопарків розвивається
три кластери: мобільних послуг, ІТ-технологій та дизайнерських послуг. У м.
Оулу, яке є північним центром бізнесу Фінляндії, існує два основні кластери:
біотехнологій та медичного обладнання.
Фундаментальні та прикладні дослідження у Фінляндії проводить VTT.
Ця організація надає високо технологічні рішення та інноваційні послуги, а
також послуги з розробки, ліцензування та патентування продукції. Третину
фінансування VTT здійснює уряд Фінляндії, третину – промислові
підприємства, які замовляють дослідження, а третину своїх коштів організація
отримує, беручи участь у тендерах по програмах ЄС та “Текеса”.
Таким чином, ознайомившись із інноваційною системою Фінляндії,
можна зробити висновок, що комплексний підхід до створення інноваційної
моделі національної економіки, системне стимулювання розвитку
підприємництва, активне сприяння держави підприємствам, здатним до
швидкого
зростання,
промоція
експорту
та
сприяння
приходу
транснаціональних компаній, ефективна взаємодія науки з бізнесом,
довготермінові вкладення в освіту, науку, інновації дали змогу цій країні в
короткі терміни здійснити прорив у число високорозвинених країн світу.
Підтримка інноваційного та конкурентоспроможного середовища для
розвитку малого та середнього підприємництва; культура та соціальний капітал
– ключові компоненти конкурентоспроможності в епоху економік знань;
перевтілення знань та технологій у надання бізнес-послуг.
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Додаток 8

КОНЦЕПЦІЯ
розвитку індустріальних парків Львівської області
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1. ВСТУП
Ця Концепція розвитку індустріальних парків Львівської області
Регіональної програми інноваційного розвитку Львівської області на 2012–2015
роки (надалі – Концепція) визначає основи правових, організаційних і
економічних умов створення й функціонування індустріальних парків на
території Львівської області з метою реалізації інвестиційної й інноваційної
політики місцевих органів влади і сприяння розвитку усіх видів
підприємництва в регіоні.
Концепція розроблена відповідно до Закону України “Про індустріальні
парки", Стратегії розвитку Львівщини до 2015 року, затвердженої рішенням
Львівської обласної ради 13.03.2007 №193, з врахуванням змін та доповнень до
Стратегії розвитку Львівщини до 2015 року в контексті заходів і завдань
програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство,
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" затверджених
розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17.05.2012р.
№309/0/5-12, Регіональної програми розвитку малого підприємництва у
Львівській області на 2011-2012 роки, затвердженої рішенням сесії Львівської
обласної ради №125 від 17.05.11р.
2. МЕТА ТА ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
Індустріальні парки створюються з метою формування механізмів
ефективного задоволення попиту інвесторів на майданчики, що підготовлені до
розміщення об'єктів інноваційної сфери, промисловості, логістики та
супутнього сервісу, для підвищення якості життя населення, усунення
диспропорцій у рівнях розвитку регіонів Львівської області за допомогою
поліпшення інвестиційного та інноваційного клімату, забезпечення зайнятості
працездатного населення територіальних утворень області й створення умов
для розгортання на базі промислових парків конкурентоспроможних
промислових виробництв і супутнього сервісу.
Основними завданнями при створенні індустріальних парків є:
- забезпечення росту надходжень до місцевих бюджетів, у першу чергу, за
рахунок створення додаткових робочих місць і збільшення середньої заробітної
плати (податок на доходи фізичних осіб);
- забезпечення збалансованості, пропорційності й комплексності
соціально-економічного розвитку територіальних утворень Львівської області;
- сприяння активній диверсифікованості територіальних утворень
Львівської області у виробничому відношенні;
- підтримка у проведенні модернізації й реструктуризації підприємств усіх
видів діяльності з метою підвищення їхньої рентабельності й
конкурентоспроможності;
- забезпечення стабільності умов інвестиційної діяльності протягом усього
періоду створення інфраструктури й облаштованості промислового парку;
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- створення умов для підвищення добробуту й купівельної спроможності
населення Львівської області;
- створення сприятливих умов для розвитку малого й середнього
підприємництва щодо забезпечення діяльності індустріальних парків на
території Львівської області.
При створенні індустріальних парків в Львівській області реалізуються
такі основні принципи:
- раціональність використання науково-виробничого потенціалу Львівської
області, її земельних, природних і трудових ресурсів;
- стимулювання створення нових робочих місць;
- пріоритетний розвиток видів діяльності, передбачених цілями створення
промислового парку;
- соціальне партнерство у трудовій сфері працівників (представників
працівників), роботодавців (представників роботодавців) і органів місцевого
самоврядування;
- розмежування повноважень і відповідальності всіх учасників процесу
створення промислових парків;
- державно-приватне партнерство при створенні інфраструктури
промислового парку;
- екологізація виробничо-господарської діяльності й раціонального
природокористування.
3. АКТИВИ ТА ПЕРЕВАГИ ОБЛАСТІ
РОЗТАШУВАННЯ
Область розташована на крайньому заході України. Межує: на півночі і
північному сході — з Волинською і Рівненською областями, на заході і
південному сході — з Тернопільською й Івано-Франківською областями, на
півдні — із Закарпатською областю, на заході — з Польщею. Довжина області з
півночі на південь складає 240 км, із заходу на схід — 210 км.
Львівська область утворена 4 грудня 1939 р. Її площа становить 21,8 тис.
кв. км (3,6% від території України). Чисельність населення - 2539,03 тис.
чоловік (5,57% населення України), у тому числі міське - 1542,83 тис. чоловік
(60,76%), сільське - 996,2 тис. чоловік (39,2%).
Адміністративно область розділена на 20 районів, 44 міста, у тому числі 9
міст обласного підпорядкування (Львів, Борислав, Дрогобич, Новий Розділ,
Моршин, Самбір, Стрий, Трускавець, Червоноград), 34 селища міського типу і
1850 сільських населених пунктів. Адміністративний центр — місто Львів —
був заснований у 1256 р. У даний час станом на 1 січня 2012 року у місті
проживають 755,4 тис. жителів, в області - 2540,9 тис.осіб, або 5,6% від
загальної кількості населення України. На кожний квадратний кілометр
території припадає 116,4 осіб. За кількістю населення область посідає четверте
місце після Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей, а за
щільністю населення - друге після Донецької.
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Область знаходиться в межах Волинської і Подільської височин, вона
перетинає три природні зони: лісову, лісостепову і зону висотної поясності
Карпат. Серед корисних копалин області найбільше значення мають паливноенергетичні ресурси. Це родовища газу, нафти, кам’яного вугілля, що
розробляється в частині Львівсько-Волинського вугільного басейну на півночі
області. Область має родовища пальних сланців, калійної солі, сірки, гіпсу,
будівельних і вогнетривких глин, мергелю, вапняків.

Рис. 1 Географічне розташування
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ПРОМИСЛОВІСТЬ ЯК ОДИН З ПРІОРИТЕТІВ
Промисловість
області
характеризується
різноплановістю
та
багатогалузевим укладом. Основну частку займають галузі виробництва
харчових продуктів, машинобудування, хімічна та нафтохімічна промисловість,
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції, целюлозно-паперове
виробництво та видавнича діяльність.

металургійне
виробництво та
виробництво готових
металевих виробів 4,2%

машинобудування
9%

виробництво
іншої неметалевої
мінеральної
продукції
5%

оброблення
деревини та
виробництво
виробів з деревини, крім
меблів
3%

добувна промисловість
4,1%

виробництво та
розподілення
електроенергії,
газу та води
23,8 %

хімічна
та
нафтохімічна
промисловість
6,3%

целюлознопаперове виробництво,
видавнича
діяльність
4,8%
інше
виробництво
3%

легка промисловість
2,1%

виробництво харчових
продуктів, напоїв та
тютюнових виробів
34,7 %

Рис.2. Структура промисловості Львівщини за 9 місяців 2012 року.
За своїм потенціалом, сфера промисловості здатна забезпечити зростання
добробуту мешканців та продуктивного капіталу економіки, сприяти
економічному та соціальному розвитку області.
Промислові підприємства за
9 місяців 2012 року реалізували
промислової продукції на 23 млрд. грн., з неї 5152 млн. грн. – продукції
добувної та переробної промисловості.
На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів у січні−вересні 2012 року реалізовано промислової
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продукції на 7896 млн. грн. Частка галузі у загальнопромисловому обсязі
області була однією з найбільших і становила 37,4 відсотка.
У машинобудуванні у січні−вересні 2012 року реалізовано продукції на
суму 2158 млн. грн. Частка галузі у загальнопромисловому обсязі Львівської
області становила 10,2 відсотка.
У хімічній та нафтохімічній промисловості у січні−вересні 2012 року
було реалізовано продукції на 1521 млн.грн. або 7,2 відсотків від
загальнопромислового обсягу Львівщини.
На підприємствах з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції
у січні–вересні 2012 року обсяг реалізації становив 1276 млн. грн. або 6,1
відсотка від загальнопромислового обсягу.
На підприємствах целюлозно-паперового виробництва та поліграфічної
діяльності у січні–вересні 2012 року реалізували продукції на 1142 млн. грн.,
питома вага галузі становила 5,4 відсотка.
У галузі металургійного виробництва та виробництва готових металевих
виробів у січні–вересні 2012 року обсяг реалізованої продукції становив 9529
млн. грн. або 4,5 відсотка від загальнопромислового обсягу області.
На підприємствах з оброблення деревини та виробництва виробів з
деревини, крім меблів у січні–вересні 2012 року реалізовано продукції на 762
млн. грн., питома вага галузі становила 3,6 відсотка.
У легкій промисловості у січні–вересні 2012 року обсяг реалізованої
продукції становив 506 млн. грн. У загальнопромисловому обсязі на галузь
припало 2,4 відсотк6а.
За результатами роботи 9 місяців 2012 року обсяг промислового
виробництва зріс на 2,7%. За цим показником Львівщина займає 8 місце серед
областей України, при цьому 14 областей спрацювали з від’ємним результатом
(по Україні спад на 1,2%).
Обличчям
господарського
комплексу
області
завжди
було
машинобудування, представлене виробництвом автобусів (Львівські автобусні
заводи) приладів, верстатів і устаткування для металообробки (Львівський
завод фрезерних верстатів), нафтопромислового устаткування (Дрогобицький
машинобудівний завод, Універсальна бурова техніка, ІДМ-Україна),
автомобільних кранів (Дрогобицький завод автомобільних кранів),
поліграфічного устаткування (Ходорівський завод поліграфічних машин),
конвеєрів (Конвеєр), ізоляторів, ламп розжарення спеціального та загального
призначення (Львівська ізоляторна компанія, Іскра), кабельної продукції для
автомобільної промисловості (Леоні Ваерінг Системс УА ГмБХ, ОДВЕлектрик, Електроконтакт Україна). Серед підприємств інших галузей варто
виділити: ДП Холгер Крістіансенс Продакшн Україна, Клінгспор, Хенкель
баутехнік Україна, Миколаївцемент.
На сучасному етапі розвитку промислового комплексу Львівщини назріла
потреба в розробці та впровадженні нових підходів до вирішення проблем
формування та прискореного зростання конкурентоспроможності. При цьому
необхідно використати світовий досвід економічно розвинутих систем, який
базується на впровадженні інновацій та створенні інвестиційно привабливого
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клімату, що у свою чергу забезпечить прискорений розвиток економіки регіону
та підвищення соціальних стандартів. Зростання науково-технічного потенціалу
у промисловій сфері, як однієї із основних складових економіки, можливо
забезпечити лише при умові впровадження нових механізмів управління у
поєднанні з ефективним використанням певних конкурентних переваг регіону.
У галузі промисловості визначено ряд пріоритетів:
- перебудова промислового комплексу Львівщини на основі
інноваційного розвитку;
- розвиток провідних промислових високотехнологічних підприємств,
посилення виробничої та наукової кооперації.
Пріоритети розвитку промислового комплексу промисловості області,
розроблені на підставі аналізу динаміки промислового виробництва за останні
роки, прогнозу розвитку окремих галузей, а також із врахуванням потреб і
реальних можливостей вдосконалення цього комплексу.
Структура базових галузей промисловості Львівщини

1.1.Машинобудування
1.1.1. Автотранспортне
Машинобудування
1.1.2. Виробництво
сільсько-господарської
техніки
1.1.3. Виробництво
вантажопідіймальної,
дорожньої техніки та
стрічкових конвеєрів
1.1.4. Виробництво
нафтогазо-промислового
обладнання та
бурового інструменту

1.2.Приладобудування

1.2.1. Виробництво
вимірювальної апаратури та
апаратури дозиметричного
контролю
1.2.2. Виробництво
спецтехніки та її ремонт
1.2.3. Виробництво
телевізійної техніки, засобів
візуального відображення
інформації та іншої
електропобутової техніки

1.2.4. Виробництво електроосвітлювальних приладів та
світильників, нових
енергозберігаючих джерел
світла

1.3. Хімічна
Промисловість
1.3.1. Виробництво збагачених калійних добрив і
супутніх товарів (при умові
приватизації Стебницького
ДГХП "Поліменерал з залученням
ефективногоінвестора

1.3.2. Виробництво
синтетичних матеріалів,
хімічних реагентів, сполук та
ліків
1.3.3. Виробництво
упаковочної тари та
одноразового посуду з
пластмаси
1.3.4 Виробництво полімерних труб та виробів з
пластмаси що використовуються у будівництві
1.3.5. Виробництво дверних і
віконних блоків з пластмаси

Рис. 3. Структура базових галузей промисловості

1.4. Виробництво будівельних
матеріалів
1.4.1. Виробництво цегли та інших
стінових матеріалів
1.4.2. Виробництво сухих будівельних
сумішей
1.4.3. Виробництво в’яжучих матеріалів
(цемент, вапно)
1.4.4.Виробництво залізо-бетонних
конструкцій, товарного бетону
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Структура не базових галузей промисловості Львівщини

2.1.Легка промисловість

2.2. Меблева, деревообробна
та паперова промисловість

2.1.1. Виготовлення та
пошиття
одягу

2.2.1. Виробництво художніх
меблів із твердолистяного
масиву та стільців

2.1.2. Переробка
шкірсировини та
виробництво взуття

2.2.2. Деревообробна
промисловість

2.1.3. Виготовлення
Текстилю

2.2.3. Паперова промсловість

2.3. Харчова
промисловість
2.3.1. Переробка
сільськогосподарської
продукції

2.4. IT-технології
2.4.1. Розробка та інтегрування
програмних продуктів, їх супровід

2.4.2. Реінжиніринг
2.3.2. Виробництво преміксів
і харчових добавок
2.3.3. Виробництво лікерогорілчаної, слабоалкогольної
та безалкогольної продукції

2.4.3.
Контроль якості та тестування
розробки комерційного продукту

Рис. 4. Структура не базових галузей промисловості
РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ
Широка у порівнянні з іншими областями мережа сполучень Львівської
області з зовнішнім середовищем, в тому числі із закордоном, є великою
перевагою Львівської області і створює додаткові шанси для його розвитку.
Проте, для того щоб можна було в повній мірі використати цей шанс, необхідно
створювати нові сполучення (автостради, дороги) та здійснювати перебудову та
модернізацію старих комунікаційних артерій.
Інвестиції у транспортні магістралі та формування транспортних
коридорів міжнародного значення принесе доходи у бюджет держави та
спричинить зростання доходів підприємств, діяльність яких пов’язана з
транспортною галуззю. Ці інвестиції можуть бути одним із визначальних
стратегічних пріоритетів області.
Транспорт є однією з найважливіших галузей господарювання в регіоні (в
ньому зайнятий значна частка працівників). Шанси розвитку області
вбачаються у збільшенні та покращенні транскордонного руху та перевезенні
товарів. Більшість важливих сполучень області проходить через Львів, який як і
в інших галузях має домінуюче значення для функціонування транспортної
мережі.
Існуюча мережа автомобільних доріг області, загальною протяжністю 8,4
тис. км., дає змогу забезпечити транспортні перевезення вантажів та пасажирів
в обсягах потреби, проте, їх технічний стан, особливо у сільській місцевості, ще
не відповідає сучасним вимогам.
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Рис. 5. Львівщина - перехрестя Європи

Рис.6. Авіасполучення
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ЗАЛІЗНИЧНЕ СПОЛУЧЕННЯ

Не зважаючи на те , що транспорт є важливою галуззю економіки
регіону, слід відмітити надзвичайно слабке інформаційне забезпечення та
обслуговування пасажирів (відсутність доступних широкому загалу розкладів
руху, невідповідність карт – схем реальній дорожній мережі, відсутність
спеціалізованої інформації для пасажирів). Зокрема якість та інформаційне
забезпечення руху на автомобільних дорогах (вказівники номерів доріг, знаки
маршрутного орієнтування, покажчики назв населених пунктів, позначення на
автомобільних картах не відповідає реальній ситуації) є недостатніми (в
окремих випадках позначені дороги та проїзди просто відсутні в натурі) й не
відповідають сучасним європейським вимогам.
Ефективне використання транспортної галузі для розвитку регіону
вимагає інвестицій, які повинні бути сконцентровані в трьох напрямках переходи через кордон, важливі міжнародні шляхи сполучення (дороги,
залізниці, повітряний транспорт) і модернізація та заміна рухомого складу.
ІНВЕСТИЦІЇ
У січні-вересні 2012р. в економіку Львівщини вкладено 290 млн. дол.
США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що у 2,4 рази
більше, ніж за відповідний період попереднього року.
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Рис.7. Обсяг прямих іноземних інвестицій
З обсягу прямих іноземних інвестицій, які надійшли у січні-вересні
2012р., найбільше спрямовано у промисловість області – 259,5 млн. дол. США
(89,5% від загальнообласного обсягу надходження). Зокрема, у виробництво та
розподілення електроенергії, газу та води залучено 242,2 млн. дол. США,
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 8,3 млн. дол.
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США, машинобудування – 5,4 млн. дол. США Також значні обсяги інвестицій
надійшли у торгівельні організації – 16,5 млн. грн. (5,7%) та підприємства, що
здійснюють операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням
послуг підприємцям – 6,7 млн. дол. США (2,3%).
Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій у січні-вересні 2012 року
надійшли у ПАТ «ДТЕК Західенерго», ТзОВ «Актіон Україна», ТзОВ ТВК
«Перша приватна броварня», ТзОВ «Клінгспор», ТзОВ «Яблуневий Дар», ТзОВ
«Електроконтакт Україна», ТзОВ «КК «Індустрія Груп», ТзОВ «АВЕ Умвельт
Україна».
Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених у
Львівщину з початку інвестування, на 1 жовтня 2012р. становив 1593,6 млн.
дол.США. У розрахунку на одного мешканця області припало 631,3 дол. США
прямих іноземних інвестицій.
На 1 жовтня 2012р. майже 40% іноземного капіталу області акумульовано
на промислових підприємствах (631,2 млн. дол. США), у тому числі у
виробництві та розподіленні електроенергії, газу та води – 244 млн. дол. США,
машинобудуванні – 97,5 млн. дол. США, виробництві харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів – 74,9 млн. дол. США, обробленні деревини та
виробництві виробів з деревини – 71,5 млн. дол. США Суттєві обсяги
інвестицій спрямовані у фінансову діяльність – 484,9 млн. дол. США, операції з
нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 154,8
млн. дол. США, сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги
–121 млн. дол. США, торгівлю – 92,6 млн. дол. США.
Лідерами в інвестуванні підприємств Львівщини є партнери з Кіпру –
476,7 млн. дол. США (29,9% від загального обсягу інвестицій на 1 жовтня
2012р.), Польщі – 387,2 млн. дол. США (24,3%), Австрії – 217,4 млн. дол. США
(13,6%) та Німеччини – 87 млн. дол. США (5,5%). На ці країни припало майже
три чверті від загальнообласного обсягу прямих іноземних інвестицій.
За результатами дослідження «Financial Times» (2012р.) Львівська
область увійшла до рейтингу кращих десяти Європейських регіонів з
економічної ефективності ведення бізнесу.
РИНОК ПРАЦІ
Загалом у промисловості області за 9 місяців 2012 року році було
створено 6006 робочих місць, з них у добувній промисловості – 198, у
переробній – 5779 та у галузі виробництва та розподілення електроенергії, газу
та води – 29.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у січні–
серпні 2012р. зросла порівняно з січнем–серпнем 2011р. на 16,0% і становила
2530 грн.
Станом на 1 січня 2012 року рівень безробіття в області становив
7,9 відсотка і був на 0,2% меншим ніж в Україні загалом.
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств,
установ та організацій (далі підприємств) Львівської області у серпні 2012р.
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становила 532,2 тис. осіб, що менше порівняно з липнем 2012р. на 0,4%, з
серпнем 2011р. − на 1,3%.
ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
За даними Держмитслужби України, у січні–серпні 2012р. експорт
товарів з Львівської області становив 0,9 млрд.дол. США, імпорт в область – 2,2
млрд.дол. США. Порівняно з січнем–серпнем 2011р. експорт зріс на 16,9%, або
на 127,5 млн.дол., імпорт – на 10,3%, або на 208,8 млн.дол. Від’ємне сальдо
зовнішньої торгівлі склало 1,3 млрд.дол.
Експорт товарів у країни ЄС становив 492,9 млн.дол. (56,0% експорту
області), імпорт – 1,2 млрд.дол. (53,7% імпорту). Порівняно з відповідним
періодом 2011р. експорт у ці країни скоротився на 1,2%, імпорт – на 6,6%.
Питома вага країн СНД у загальнообласному експорті становила 23,0%, в
імпорті – 32,7%. У торгівлі з країнами СНД експорт збільшився на 18,2% і
становив 202,3 млн.дол., імпорт – на 7,9% і склав 730,9 млн.дол.
Географія експорту у січні–серпні 2012р. нараховувала 90 країн світу.
Найбільші обсяги експортованої продукції припали на Польщу – 142,9 млн.дол.
(16,2% загальнообласного експорту), Російську Федерацію – 113,6 млн.дол.
(12,9%), Німеччину – 103,7 млн.дол. (11,8%), Індію – 68,1 млн.дол. (7,7%) та
Данію – 48,8 млн.дол. (5,5%).
Зі 122 країн, з яких здійснювався імпорт товарів в область, найбільші
обсяги припали на Білорусь (659,8 млн.дол., 29,5% загальнообласного імпорту),
Польщу (493,3 млн.дол., 22,1%), Німеччину (235,3 млн.дол., 10,5%), Китай (77,8
млн.дол., 3,5%) та Литву (77,7 млн.дол., 3,5%).
4. ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ
Для підвищення кінцевої результативності, Керуючій компанії протягом
усього або частини періоду дії договору про створення та функціонування
індустріального парку можуть надаватися наступні форми підтримки.
Фінансові:
- вкладення коштів місцевого бюджету та/або майна, майнових та/або
немайнових прав, що перебувають у комунальній власності, у статутний
капітал Керуючої компанії або в інвестиційні проекти Керуючої компанії,
спрямовані на створення індустріального парку;
- надання гарантій відповідно до чинного законодавства.
Інформаційно-консультативні:
- надання послуг інформаційно-консультативного характеру, у тому числі
по забезпеченню заповнення території індустріального парку підприємствами
(підрозділами) і сервісами зацікавлених господарюючих суб'єктів, щодо
розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг
для державних потреб;
- надання інформації щодо розвитку індустріальних парків, заходів
регіональної та муніципальної підтримки, які надаються при розвитку
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індустріальних парків тощо, шляхом розміщення її в засобах масової
інформації та поширення іншими способами відповідно до чинного
законодавства.
Організаційно-адміністративні:
- включення інвестиційних проектів розвитку індустріальних парків у
програми соціально-економічного розвитку області, відповідні регіональні та
міжгалузеві програми;
- сприяння у створенні спрощеної процедури узгодження дозвільної
документації, необхідної для реалізації інвестиційних проектів у сфері
створення індустріальних парків.
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КАРТА СТВОРЕННЯ
ІНДУСТРІАЛЬНИХ
ПАРКІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ
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1. Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 25 га у м. Львові.
2. Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 66,9 га у м. Броди
3. Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 33,2 га у смт. Красне, Буський район
4. Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 20 га у м. Жидачів
5. Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 15 га у с. Воля-Висоцька, Жовківський район
6. Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 47 га у м.Дубляни, Жовківський район
7. Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 47 га у смт. Куликів, Жовківський район
8. Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 22,7 га у с. Липники, Жовківський район.
9. Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 210,4 га у с.Павлів, Радехівський район
10. Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 162 га у с. Бердихів, Яворівський район
11. Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 200 га у с. Терновиця, Яворівський район

63

1

1. Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 25 га у
м. Львові.
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2

Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 66,9 га у
м. Броди.
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33.

Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 33,2 га у
смт. Красне, Буський район.
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4

Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 20 га у
м. Жидачів.
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5

Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 15 га у
с. Воля-Висоцька, Жовківський район.
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66. Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 47 га у
м. Дубляни, Жовківський район.
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77.

Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 47 га у
смт. Куликів, Жовківський район.
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88.

Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 22,7 га у
с. Липники, Жовківський район.
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99.

Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 210,4 га у
с. Павлів, Радехівський район.
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Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 162 га у
с. Бердихів, Яворівський район.
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2

Проект створення індустріального парку на земельній ділянці 200 га у
с. Терновиця, Яворівський район.
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6.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ
 Створення сприятливих умов для розміщення на території Львівської
області нових підприємств, створення нових робочих місць.
 Залучення в економіку області додаткових інвестиційних ресурсів.
 Збільшення надходження до бюджетів та державних цільових фондів
податків та обов’язкових платежів.
 Здійснення технічного переоснащення, забезпечення зростання обсягів
виробництва конкурентоспроможних товарів.
 Забезпечення ефективного використання інноваційного потенціалу
Львівської області.
Крім цього, виходячи з досвіду та попередніх результатів функціонування
існуючих індустріальних парків, за умови розташування на території області
протягом наступних 5-ти років принаймні 3-х індустріальних парків,
прогнозується створення додатково близько 6 тисяч робочих місць.

