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ВСТУПНЕ СЛОВО
У 2007 році ми спільними зусиллями разом з експертним середовищем та громадою розробили Стратегію конкурентоспроможності. Завдяки
цій стратегії ми досягли значних результатів. Зараз же – час для нових викликів!
І ми ставимо перед собою нові важливі, але досяжні цілі. Ми прагнемо збудувати місто, де буде креативна економіка, де на кожному підприємстві будуть інновації, місто, до якого будуть прагнути їхати люди з різних куточків світу, щоб себе реалізувати. Наш найголовніший актив у цьому
– це креативні люди, без яких нам креативне місто не побудувати. Креативні
люди – це агенти змін. Їх сьогодні потрібно підсилювати, щоб дух інноваторства, дух креативності, дух нового стали нашою рушійною силою.
Завдання влади – не заважати креативними людям працювати. Те,
що ми робимо у Львові, це створення можливостей для людей творити, розвивати себе, розвивати свої підприємства, створювати нові робочі місця. Бо
це найцінніше!
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ПЕРЕДУМОВИ
В час, коли міста є одночасно як елементами глобальної світової екосистеми, так і конкурентами,
визначальними чинниками розвитку
є стартові умови. Львів – історично
креативне, привабливе для творчих
людей, місто. Реалізація попередньої Стратегії конкурентоспроможності показала перспективи розвитку двох креативних напрямків
і подолання комплексу меншовартості щодо реалізації міських стратегій. Однак, крім локальних існують
ще й глобальні передумови:
Світ вступає в епоху невизначеності;
Володіння природними ресурсами, промисловим та фінансовим капіталом не є необхідною і достатньою умовою для процвітання;
Зростає вплив креативного людського ресурсу;
Місця високої концентрації креативних людей мають суттєво вищі показники економічного зростання та значно вищий інвестиційний метаболізм;
Система цінностей креативного класу спрямована на позитивний розвиток усіх напрямків людської діяльності;
В місцях з високою концентрацією креативного класу його цінності стають загальноприйнятими.

Мар к Зархін
ресторатор, громадський діяч,
співвласник «Kumpel Group»

«Львів є історично креативним містом, центром
науки, мистецтва, вільної думки. У міста – великий
ресурс людського інтелекту і креативності, який
активно розвивається, і основне, що саме цей ресурс є найціннішим у сучасно розвиненому світі»
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МЕТОДОЛОГІЯ

В процесі підготовки Стратегії ми провели дослідження та проаналізували
різні джерела. Все це було
зроблено для того, щоб розробити комплексне бачення
розвитку міста як креативного. В основі напрацювань
лежать:
Соціальний моніторинг “Якість життя у Львові”;
25 сфокусованих дискусій з представниками різних середовищ, в яких
взяли участь 150 респондентів;
Опрацьовані праці провідних міжнародних фахівців у темі креативу;
Вивчено досвід 16 міст, яким вдалося досягти проривних результатів завдяки креативності.
В Стратегії враховано три стратегічні документи, які вже існують в
місті (Комплексна стратегія розвитку міста і її п’ятирічний план “Львів-2020”,
Програма розвитку освіти м. Львова на 2017 – 2020 роки, Стратегія розвитку
культури до 2025 року).

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ
Опитування
Аналітика
Бенчмаркінг
Визначення пріоритетів

Виходячи з того, що місто – це в першу чергу люди, які в ньому живуть, ми вважаємо, що цінності, притаманні креативній людині, повинні бути
основоположними в нашому місті.
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ЦІННОСТІ І ЖИТТЄВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
Індивідуалізм і нонконформізм;
Постійний пошук нових знань, практик, вражень;
Реалізація ідей в інновації;
Принцип Win-Win;
Толерантність до інакшості і людських невдач;
Нульова толерантність до корупції;
Ставлення до матеріальних цінностей як до інструменту;
Стирання меж між роботою і відпочинком;
Заангажованість у різні види діяльності;
Критичне мислення.

ЛЬВІВ – КРЕАТИВНЕ МІСТО

Ол е ксандр
Коб зар е в
директор Інституту міста

«За основу ми взяли методологію «Блакитного океану» і за результатами проведених фокус-груп, бенчмаркінгу, мозкових штурмів
напрацювали комбінацію критичних чинників, завдяки зміні яких
Львів стане креативним містом і отримає позитивні зміни в економіці, освіті і якості життя для кожного мешканця»
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ВІЗІЯ
Місто гідного життя, базованого на довірі, чесності, взаємоповазі та взаємодії, що веде
до добробуту, самореалізації та
суспільного блага через розвиток креативності – здатності та
відваги до творення нових смислів, продуктів та форм.
Саме можливість реалізувати
свій творчий, інтелектуальний,
бізнесовий потенціал для максимальної кількості людей, і при цьому брати на себе відповідальність за долю
міста, тут вважають основною цінністю. Разом із нетолерантністю до корупції та новою традицією взаємодовіри це дасть можливість побудувати нову,
креативну економіку.
Основою розвитку міста стає наявність креативних людей, для яких
наведені вище цінності і цілі є органічними, та його інтеграція в усі сфери економіки, міської влади та суспільного життя. Одночасно, ми виходимо з того,
що кожна людина від природи своєї є креативною, здатною до творчості та
до новаторста. Саме тому, місто має створити якнайкращі умови для прояву
креативності та для самореалізації.

WIN-WIN
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Яр осл ав
Р ущиш ин
Засновник та генеральний
директор ВАТ «Троттола»

«Саме творчість повинна стати способом самореалізації львів’ян
та основою майбутнього благополуччя міста»

В ЕКОНОМІЧНОМУ СЕНСІ МИ ОТРИМУЄМО:
Формування у місті нових для регіону галузей креативної економіки;
Зростання доходів та збільшення кількості робочих місць у місті;
Прихід у місто великих інноваційних компаній, яких приваблюють активні креативні люди;
Появу інноваційних продуктів і компаній у різних сферах економіки;
Пожвавлення ринку фінансів, особливо венчурних;
Зростання рівня задоволеності мешканців міста життям у місті;
Збільшення кількості якісних інноваційних рішень управління містом.

ЛЬВІВ СТАЄ ЕКСПОРТЕРОМ ІННОВАЦІЙ, ТЕХНОЛОГІЙ, ПРАКТИК,
ТВОРЧИХ І СОЦІАЛЬНИХ ТРЕНДІВ.

Андрій Худо
засновник Холдингу емоцій «!FEST»

«Як на мене, це схоже на модель зростання, з якої можна сформувати чіткий план. Ми маємо великий потенціал та «капітал знань», на який треба
опиратися, щоб досягти прориву. Усе в наших руках!»
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ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЇ

На основі проведеного аналізу ми виокремили чотири
пріоритети розвитку міста,
на яких базується Стратегія
прориву:

ВИХОВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ
ЗБЕРЕЖЕННЯ КРЕАТИВНИХ ЛЮДЕЙ
КОНЦЕНТРАЦІЯ КРЕАТИВНИХ ЛЮДЕЙ
ЗАЛУЧЕННЯ КРЕАТИВНИХ ЛЮДЕЙ

Тар ас Юр инц
голова Західноукраїнського офісу
“Гульдманн-Україна”

«Креативне місто творять креативні, творчі, непересічні люди. Чи буде місто креативним, чи ні – залежить від людей, а наше завдання – їм допомогти»
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ВИХОВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ

1

Ми пропонуємо реалізовувати
проекти в сфері освіти на чотирьох рівнях:
Дошкільна освіта
Шкільна освіта
Університетська освіта
Навчання впродовж життя

Важливим ми вважаємо необхідність розвитку в дітей та людей
будь-якого віку м’яких навичок та навичок критичного мислення, без яких
неможливо уявити життя в умовах 21 століття. Без сумніву, говорячи про
освіту, спрямовану на креативність, ми переконані, що мистецтво повинне
бути гармонійно вплетене в навчальний процес як метод отримання нових
знань та як предмет вивчення.

Та ра с До бко
перший проректор Українського
католицького університету

«Насамперед, ми вважаємо, що в кожній людині закладено потенціал креативності. Наше завдання – створити такі умови і такі нагоди, в яких він зможе
проявитися, стати в пригоді самій особі і прислужитися її ближнім, а в підсумку – міській громаді. Львів є середовищем, яке може запропонувати міждисциплінарне поєднання і збагачення STEM з мистецтвом, і завдяки STEAM прокласти свій власний шлях творення нових сенсів та запровадження інновацій»

(STEAM = SCIENCE + TECHNOLOGY + ENGINEERING + ARTS +MATHEMATICS)
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ЗБЕРЕЖЕННЯ КРЕАТИВНИХ ЛЮДЕЙ У ЛЬВОВІ

2

Необхідно створити у Львові
максимально сприятливі умови для життя, творчості, відкриття бізнесу, створення сім’ї.
В межах цього пріоритету ми
виділяємо три напрямки:
Умови життя в місті
Фінансування ініціатив
Взаємодія мешканців та влади
Першочерговий напрямок – це покращення умов життя в місті. Без
сумніву, тут ідеться про питання благоустрою, пристосованості простору
для маломобільних людей, покращення ситуації з транспортом та велоінфраструктурою, реставрація пам’яток архітектури та відновлення зелених
зон міста.
Наступний напрямок – фінансування ініціатив мешканців . Тут ми акцентуємо на тому, що люди з креативними ідеями повинні мати можливість
для їх реалізації, наприклад, через отримання коштів з місцевої краудфандингової платформи чи через програми підтримки та розвитку культурних
ініціатив місцевих спільнот.
Останній та не найменш важливий напрямок даного пріоритету взаємодія мешканців та влади, яка може бути покращена, наприклад, через
використання більшої кількості цифрових способів комунікації та донесення
інформації.

Андр ій
Москал е нко
заступник міського голови Львова з
питань розвитку
«Креативна економіка дає змогу виховати незалежних людей. Для міста
важливо, щоби була збудована така екосистема, завдяки якій ми не лише
гуртуємо таланти, а й збільшуємо їхню кількість. І навіть при зміні місця
праці талант людини для міста працює. Адже сьогодні ви в сфері культури, завтра – в ІТ, післязавтра – в органах влади»
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КОНЦЕНТРАЦІЯ КРЕАТИВНИХ ЛЮДЕЙ

3

Ми вважаємо, що креативність породжує креативність, саме тому
необхідно створити більше просторів та подій, де люди зможуть
знайомитись, спілкуватись, обмінюватись досвідом, планувати та
реалізовувати нові проекти.

Для реалізації задуманого ми виокремлюємо три
напрями проектів:
Простори і хаби для генерації ідей та проектів
Культурні і громадські простори
Заходи та події
Перший напрямок стосується створення та/або покращення різноманітних просторів, які стануть магнітами для креативних людей.
Другий напрямок пріоритету – культурні і громадські простори: виставкові простори для митців та художників, зелені простори для відпочинку,
медіатеки та зручні нові простори для дозвілля в нецентральних районах.
Третій напрямок – заходи та події в різних сферах, якими має бути насичене наше місто. Тут має бути цікаво всім мешканцям, і сюди повинні охоче
приїздити спеціалісти з різних куточків світу.

Ан др і й Павл і в
CEO та засновник N-iX

«Що можна робити більше - активніше об’єднувати зусилля між компаніями та місцевою владою для реалізації масштабних та безпрецедентних для Львова проектів.
Львів має значну перевагу перед іншими містами в боротьбі за креативний клас - це
його історична і культурна спадщина. Але необхідно також іти в ногу з часом і розвивати сучасну інфраструктуру - доповнювати естетичність Львова інноваційними
рішеннями, щоб креативний клас в нас “осідав”.
Серед таких ініціатив виділяється ІТ Парк – креативний та інноваційний робочий простір для розробників, підприємців та освітян. В цей проект Львівського ІТ-кластеру
інвестовано 160 мільйонів доларів, і він може слугувати прикладом того, як місцевий
бізнес об’єднується, щоб вирішити нагальні питання»
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ЗАЛУЧЕННЯ КРЕАТИВНИХ ЛЮДЕЙ ЗЗОВНІ

4

Для досягнення цього пріоритету ми виділяємо два напрямки:
Розвиток індустрії
гостинності
Іміджеві проекти,
програми, заходи
Львів має всі шанси перетворитися на місто, до якого переїздять
представники креативного класу з різних галузей, бо це не лише комфортне
і красиве місто, а динамічне середовище для постійного особистісного росту та самореалізації.
Перший напрямок – розвиток індустрії гостинності: хороше авіасполучення, достатня кількість конференц-залів, міські сервіси англійською, а також створення альтернативних туристичних маршрутів, розвиток нових підходів до туризму (бізнес-туризм, гастрономічний туризм, медичний туризм).
Не менш важливим напрямком для залучення до Львова креативних людей
є брендування, тобто створення іміджевих проектів, програм, заходів. Слід
залучати як митців з різних країн, так і студентів-іноземців, наприклад для
втілення креативних проектів разом зі студентами львівських університетів.

Ол е г Мацех
громадський діяч, бізнесмен

«Співпраця з іншими країнами - це інтеграція різних культур для обміну досвідом. На виході беремо ті цінності, яких не було, та будуємо нові круті продукти. Креативні проекти є важливими як для Львова, так і для іноземців, бо це
абсолютно різний досвід, ми доповнюємо один одного. У нас є драйв, енергетика, сміливі рішення, відсутність спланованості. Бо митцям не цікаво, коли
є рамки і все сплановано, а відсутність рамок - це цінність»
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ВПРОВАДЖЕННЯ
Реалізація Стратегії відбуватиметься через поділ роботи на блоки
тривалістю 6 місяців кожен, відповідно
до пріоритетів Стратегії. Кожні 6 місяців
Рада конкурентоспроможності (надалі – Рада) визначає пріоритет, в межах
якого мають бути реалізовані проекти
(серед чотирьох пріоритетів Стратегії).
Кожні 6 місяців Рада затверджує склад
робочої групи, яка займатиметься напрацюванням детальних проектів в межах конкретного пріоритету. Це дозволить сконцентрувати максимальні зусилля всіх зацікавлених сторін на реалізацію найбільш проривних проектів за відносно короткий проміжок часу.

Павл о
Ше р ем ет а
співзасновник майстерні
стратегій «Прорив»

«Стратегія прориву заставляє:
1. Вийти за рамки звичайного мислення, щоб досягти НАДзвичайних результатів.
2. Сформувати діючу коаліцію ЗА Зміни.
3. Творити ефективну архітектуру впровадження Проекту ПРОРИВУ»

Для впровадження Стратегії прориву, ми
пропонуємо наступну структуру:
по-перше: зміна формату Ради конкурентоспроможності
по-друге: реалізація Стратегії буде
здійснена через поділ роботи на блоки
тривалістю 6 місяців кожен, відповідно до
пріоритетів Стратегії.
по-третє: міський голова веде ключові засідання Ради. Інститут міста здійснює загальний супровід усіх процесів з
впровадження Стратегії прориву, забезпечує комунікацію та готує звіти.
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ФОРУМ
“КРЕАТИВНИЙ
ПРОРИВ”
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У Львові презентували нову Стратегію розвитку міста в рамках Форуму “Креативний прорив”, що відбувався 9-10 березня 2018 року. Метою
заходу було творення спільноти людей для формування нової моделі креативного міста в контексті розвитку міста Львова.
Спеціальним гостем Форуму був Чарльз Лендрі (всесвітньовідомий
британський фахівець з розвитку міст, автор концепції креативного міста,
консультував міські ради Амстердама, Дубліна, Ляйпцігу, Любліна та ще
трьох десятків міст).
Першого дня відбувались панельні дискусії на такі теми:
Реформа освіти: як виховати креативних людей і щоб критично мислили;
Створення креативних хабів та інших місць концентрації ідей та інтелекту;
Залучення креативних людей у місто;
Збереження креативних людей у місті: комфорт та можливості для самореалізації.
Другого дня пройшла стратегічна сесія за методологією відкритого
простору з визначенням ключових тем проектів Стратегії прориву на півріччя.
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РЕФЛЕКСІЇ ЧАРЛЬЗА ЛЕНДРІ:
«Одне з правил креативного міста: перейти від культури «ні, тому що» до
культури «так, якщо». Кожному місту треба хоча б 1% людей з таким мисленням. І якщо метрополія Львова має близько мільйона мешканців, то 1%
активних людей – це насправді багато – 10 тисяч осіб!»
«Саме культура визначає місто, а креативність – це кров, нервова система
цього міста. Це те, що дає кисень будь-якому місту»
«Креативність і уяву можна розглядати як валюту»
«Найкращі ідеї з’являються на перетині думок тих, хто формує міський ландшафт: це архітектори, урбаністи, соціальні експерти, антропологи, культурні
активісти, дизайнери»
«Люди хочуть мати легке сполучення, wi-fi і відчуття маленького комфортного містечка у великому місті»
«Якщо говорити про місто, то перш за все треба дозволити людям бути допитливими»
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СТАРТ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
У квітні 2018 року Рада конкурентоспроможності визначила проекти,
які за 6 місяців можуть дати або закласти фундамент прориву для реалізації
Стратегії. Було обрано 5 напрямів. Усі вони стосуються пріоритету Стратегії
“Виховання креативності”.

НАПРЯМ “АНГЛІЙСЬКА МОВА”
Основною ціллю проектів було максимально охопити школярів, через позакласні нестандартні методи, спрямовані на підвищення їх рівня англійської мови. Акцент робився не тільки на тих учнях, у яких достатній рівень
англійської мови, а й на тих, у кого вона лише на початковому рівні. Реалізовано такі проекти:
Проект «LeoTheatre»
Вчителі англійської мови пройшли вишкіл від провідних акторів і режисера Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса щодо діяльності
драматичних гуртків у школі. Дві школи виступили на театральному фестивалі “Кіт Гаватовича”.
Англомовні квести
Команди 67 шкіл взяли участь у проекті «LeoQuest». Учні навчальних
закладів на квесті проходили встановлені маршрути і виконували завдання.
Це було непросто для них, адже згідно із задумом організаторів проекту,
учні перебували під опікою не свого вчителя, а вчителя команди супротивника. Тобто учні повинні були самостійно знайти потрібну локацію, виконати
завдання, зробити фото і відео.
LvivKids
Впродовж літніх канікул на базі 41 школи протягом 2-х тижнів діяли
англомовні табори. Більше 2500 учнів стали активними учасниками різноманітних занять, тренінгів та цікавих майстер-класів, які поєднують дозвілля та
вивчення іноземних мов.
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НАПРЯМ ПІДПРИЄМНИЦТВО
Підприємництво для дітей
Цей напрям поєднуватиметься з уже розпочатим у школах Львова курсом фінансової грамотності. Зокрема, фіналісти проекту з навчання
фінансової грамотності проходять вишкіл підприємництву у Львівській бізнес-школі Українського католицького університету. Крім того, було проведено навчання для вчителів близько 60 шкіл з метою запуску гуртка підприємництва при школі.
Підприємництво для студентів
Уже 4-й рік у Львові успішно діє
Startup School University Edition, де студенти за кілька занять можуть освоїти
ази бізнесу. Під час весняного набору
школу пройшли 200 студентів. Проект
є регулярним, проводиться двічі на рік і
має на меті збільшити кількість залучених ВНЗ.
Підприємництво для усіх
“Вчимось бізнесу” – успішний
проект, який уже близько 7 років реалізовується управлінням економіки Львівської міської ради. Будь-хто, незалежно
від віку може стати учасником курсів і
безкоштовно пройти курс длля реалізації своєї бізнес-ідеї. Мета – збільшувати
кількість учасників курсів, як мінімум до
300 в рік.
Інноваційна весна
24-26 травня 2019 року відбулась
унікальна подія, яка відкрила світ науки
та новаторства для кожного відвідувача, без вікових обмежень.
Впродовж трьох днів під час фестивалю відбувались пітчинги стартапів, бізнес-лекторій та науково-технологічна
виставка. Окрім того, на території діяла зона STEAM-активності (science, technology, engineering, art, mathematics).
Фестиваль є щорічним.
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НАПРЯМ “ІНКЛЮЗІЯ”
Серія панельних дискусій “Реально про НЕ/доступність”
Перша панельна дискусія відбулась у 2018 році, і зібрала не тільки
професіоналів інклюзії, а й людей, які хотіли дізнатись більше про цю тему.
Участь у дискусії взяли 89 осіб, ще близько 6 тисяч переглянули пряму трансляцію події. Надалі такого типу події перейдуть у формат мотиваційних зустрічей з людьми, які досягнули успіхів у розвитку інклюзії.
Проведення уроків толерантності
У 2018 році відбулося навчання педагогів та практичних психологів,
присвячені толерантності у школах. На занятті усі присутні отримали методичні рекомендації щодо проведення уроків толерантності у молодших класах. 1 вересня 2018 року усі школи міста за рекомендацією управління освіти
ЛМР добровільно провели перший урок з дітьми усіх класів на цю тему. Зараз, усі вчителі міста самостійно проводять систематичні уроки толерантності у молодших класах.
Серія воркшопів для вчителів молодших класів
У 2018 році відбулись навчання з альтернативної комунікації; викладання математики дітям з особливими освітніми потребами (ООП); особливості навчання письму та читанню учнів з ООП (глобального читання); навчання про сенсорні особливості. Усі вчителі, які проходили навчання, мають
інклюзивні класи.
Мотиваційна зустріч для вчителів та асистентів інклюзивних класів
У 2018 році відбулась неформальна, мотиваційна зустріч для вчителів та асистентів інклюзивних класів з представниками управління освіти
та міської влади. У неформальній обстановці вчителі, асистенти та батьки
поділились досвідом та обговорили найактуальніші проблеми інклюзивної
освіти, після чого отримали надихаюче привітання та грошові винагороди
від мера міста.
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НАПРЯМ “КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ”
«Lviv School Debating Tournament»
У 20 школах міста львівським осередком всеукраїнської молодіжної
громадської організації “Федерація дебатів України“ проводилися тренінги з
проведення дебатів, які у подальшому переросли в шкільні дебатні клуби. Уже
два рази відбувся англомовний дебатний турнір, участь у якому взяли 40 учасників. Молоді оратори продемонстрували свої навички володіння не лише англійською мовою, а й здатністю переконання у власній правоті інших. Також
відбувся україномовний турнір участь у якому взяли 80 учасників.
Серія тренінгів для вчителів про використання формування критичного мислення на уроках із вчителями.
У 2018 році відбулося обговорення потреб включення
елементів критичного мислення у щоденні уроки всіх
шкільних предметів. Спеціалісти поділилися своїм
успішним досвідом, після
чого відбулася відкрита панельна дискусія.

НАПРЯМ “ІНТЕРНЕТИЗАЦІЯ ШКІЛ”
У цьому напрямі поставлено амбітну ціль – щоб усі школи міста мали
якісний високошвидкісний інтернет. Досягнення цієї цілі дасть можливість
використовувати у навчанні інноваційний контент, який не лише даватиме
учням потрібну інформацію, а й буде представлений у доступному інтерактивному форматі.

Пропозицією щодо напряму нових 6-місячних проектів на 2019 рік є розвиток
стартап-екосистеми Львова, а саме йдеться про такі проекти: запуск Львівського клубу інвесторів; реконструкція трамвайного депо під креативний простір
LEM station; залучення світового оператора коворкінгів; регулярне проведення пітчингів бізнес-ідей.
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