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ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТИ З РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ: 

ВЕРЕСНЕВІ ЗУСТРІЧІ НА ЛЬВІВЩИНІ 

 

У Львові на початку вересня відбулася робоча зустріч команди Проєкту 

регіонального розвитку «Розвиток біоекономіки Західного регіону України: 

виробництво екотари з біодеградабельних полімерів» (Команда 

«LvivВіоPlast») з представниками Департаменту економічної політики 

Львівської ОДА, а також іншими зацікавленими сторонами щодо об’єднання 

зусиль влади, науки і бізнесу задля впровадження європейського підходу 

смарт-спеціалізації в регіоні. Проект реалізовується у Львівській області в 

рамках секторальної підтримки ЄС. Мета заходу - створення спільного 

майданчика для налагодження ефективної співпраці представників 

відповідних галузей з провідними вищими навчальними закладами та науково-

дослідними установами, а також реалізація спільних інноваційних проєктів.  

Команда «LvivВіоPlast» виступила з ініціативою обговорення 

перспектив реалізації нового проєкту під назвою «Створення мережі опорних 

пунктів збору і первинної переробки відходів пластику». Зазначимо, в Україні 

сучасний проектний менеджмент широко використовує методологію Смарт-

спеціалізації. Йдеться про підхід, що передбачає аргументоване визначення 

суб’єктами регіонального розвитку в рамках регіональної стратегії окремих 

стратегічних цілей та завдань щодо розвитку видів економічної діяльності, які 

мають інноваційний потенціал з урахуванням конкурентних переваг регіону 

та сприяють трансформації секторів економіки в більш ефективні. У 

Львівській області на засадах даного підходу розроблено Проєкти, спрямовані 

на безпосередню реалізацію цілей Стратегії розвитку на період 2021-

2027 років. Так, відповідно до ідей Смарт-спеціалізації пріоритетами 

економічного розвитку визначено біоекономіку, креативні індустрії, 

промисловість з високою доданою вартістю, а також «медичний туризм» 1,2.   

Показово, що зустріч проходила у рамках реалізації програми EDP 

(EDP – процес підприємницького відкриття – процес ідентифікації або 

генерації нових продуктів, технологій або послуг, що мають інноваційну 

 
1 Детальніше див. у Стратегії розвитку Львівської області на 2021-2027 роки. Пріоритетними видами економічної діяльності визначено 

такі, що мають високий інноваційний та економічний потенціал: біоекономіку, зокрема лісовий сектор економіки (лісове господарство 

та лісозаготівля, оброблення деревини, виробництво меблів, виробництво столярних виробів, покриття для підлоги та облицювання стін, 

покрівельні роботи, виробництво паперу та паперових виробів), аграрний (сільськогосподарський) сектор економіки (рослинництво, 
тваринництво, рибне господарство) та харчова промисловість (виробництво продуктів харчування, виробництво напоїв, виробництво 

тютюнових виробів). // Мінрегіон України - URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-

polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvytku-na-period-do-2027-roku/regionalni-
strategiyi-rozvytku-na-period-do-2027-roku/strategiya-rozvytku-lvivskoyi-oblasti-na-period-2021-2027-rokiv/ 
2 Для довідки: Стан реалізації програм у Львівській області 2021// ЛОДА - URL: https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-

1vR6JVCOojbWFjjM4hNcMVHs5Ps5UgTFpYXLPFeiPBb130ZmDGKA90MROwSPdVucqKoMDbWCU3nlu_zJ/pubhtml?gid=530645322&si
ngle=true#gid=1410701931 

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvytku-na-period-do-2027-roku/regionalni-strategiyi-rozvytku-na-period-do-2027-roku/strategiya-rozvytku-lvivskoyi-oblasti-na-period-2021-2027-rokiv/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvytku-na-period-do-2027-roku/regionalni-strategiyi-rozvytku-na-period-do-2027-roku/strategiya-rozvytku-lvivskoyi-oblasti-na-period-2021-2027-rokiv/
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvytku-na-period-do-2027-roku/regionalni-strategiyi-rozvytku-na-period-do-2027-roku/strategiya-rozvytku-lvivskoyi-oblasti-na-period-2021-2027-rokiv/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR6JVCOojbWFjjM4hNcMVHs5Ps5UgTFpYXLPFeiPBb130ZmDGKA90MROwSPdVucqKoMDbWCU3nlu_zJ/pubhtml?gid=530645322&single=true#gid=1410701931
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR6JVCOojbWFjjM4hNcMVHs5Ps5UgTFpYXLPFeiPBb130ZmDGKA90MROwSPdVucqKoMDbWCU3nlu_zJ/pubhtml?gid=530645322&single=true#gid=1410701931
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vR6JVCOojbWFjjM4hNcMVHs5Ps5UgTFpYXLPFeiPBb130ZmDGKA90MROwSPdVucqKoMDbWCU3nlu_zJ/pubhtml?gid=530645322&single=true#gid=1410701931


складову в широких секторах економічної діяльності)3 у Львівській області 

«Фокус-група – звуження тематичних напрямків смарт-спеціалізації». 

Завданням цієї та інших, які відбувалися два дні поспіль, зустрічі була 

подальша розробка та деталізація інноваційних проектів для галузі 

«Біоекономіка» у Львівській області. Модераторами заходу були Вадим 

Табакера, координатор Смарт Спеціалізації в Львівській області та Надія 

Афанасьєва, директор Українського інституту міжнародної політики. Проєкт 

із назвою «Створення мережі опорних пунктів збору і первинної переробки 

відходів пластику» представляли професор Національного університету 

«Львівська політехніка» Уляна Садова, професор Львівського національного 

університету імені Івана Франка Ольга Гринькевич, а також інші співавтори 

Проєкту – Олег Сорочак, Назар Демчишак, Роман Теслюк, Тетяна Степура, 

Марія Бачинська. 

  

 
 

Метою пропонованого Проєкту, що безпосередньо доповнює 

попередній з розвитку біоекономіки Західного регіону, є вирішення проблеми 

стихійного забруднення населених пунктів і річок відходами пластику 

внаслідок їхнього неконтрольованого викиду і відсутності організованої 

системи збору та утилізації у Львівській області. Для цього запропоновано 

формування мережі опорних пунктів збору і первинної переробки відходів 

 
3 Проект здійснюється за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини через IFA (Institut für 

Auslandsbeziehungen). Докладніше: Німецько-українські культурні відносини після Євромайдану Андреас Умланд 

Суспільство // URL.: https://voxukraine.org/nimetsko-ukrayinski-kulturni-vidnosini-pislya-yevromajdanu/ 

https://voxukraine.org/authors/andreas-umland-2/
https://voxukraine.org/category/temi/suspilstvo/
https://voxukraine.org/nimetsko-ukrayinski-kulturni-vidnosini-pislya-yevromajdanu/


пластику у Львівській області. 

У процес обговорення Проєкту підключився (у форматі он-лайн) 

очільник управління житлово-комунального господарства Стрийської міської 

ради Cтрийського району Львівської області Ігор Ярославович Пастущин, 

який підтвердив гостроту проблеми для регіону, котрий він представляє, а 

також готовність включитися у реалізацію Проєкту. Зі свого боку, члени 

команди «LvivВіоPlast» не тільки поділилися своїми думками щодо 

актуальності реалізації Проєкту саме в передгірській частині Карпат (зокрема, 

у співпраці з бізнесменами Стрийського району, де є критичною проблема 

стихійного забруднення густонаселених пунктів і річок відходами пластику 

внаслідок його неконтрольованого викиду), визначили напрями 

інноваційності Проєкту (організаційні, маркетингові, екологічні), але й 

подякували за підтримку, доповіли про гарантії бізнесменів Стрийщини 

підтримати Проєкт у разі перемоги у конкурсному відборі (ТОВ «Стрий-Еко»). 

Такі проєкти є надзвичайно актуальними для багатьох територіальних 

громад. Вони допомагають вирішити проблеми сортування та утилізації сміття 

там, де це питання ще не отримало належного розвитку, формувати культуру 

поводження зі сміттям, зокрема пластиковим, у домогосподарствах невеликих 

поселень, розробляти бізнес-плани встановлення опорного пункту для 

конкретної територіальної громади і масштабувати їх на інші опорні пункти та 

територіальні громади, залучати широке коло стейкхолдерів до вирішення як 

ніколи актуальної проблеми управління відходами. 

  

  
 


