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Просвітництво – платформа взаємин громадської ініціативи й 

академічної спільноти Західного наукового центру НАН України і МОН 

України 

17–18 травня 2018 р. у місті Золочеві Львівської області відбувся 

«Форум громадян Золочева та краю: історична спадщина, сьогодення, погляд 

у завтра»  (Національна академія наук України). 

Співорганізаторами заходу виступили: Західний науковий центр НАН 

України та МОН України, Золочівська міська рада Львівської області, 

Золочівська районна рада Львівської області, Золочівська районна державна 

адміністрація Львівської області, Національний університет «Львівська 

політехніка», Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Громадська ініціатива «Інститут Маркіяна Шашкевича». 

Ідеї просвітництва завжди справляли величезний вплив на всі сфери 

життя українського суспільства. Представники просвітництва рушійною 

силою розвитку і умовою торжества розуму вважали розповсюдження та 

донесення до соціуму передових ідей, знань, а також покращення морального 

стану і духовності суспільства. 

Враховуючи провідну роль просвітництва, Західний науковий центр 

НАН України та МОН України підтримав ідею громадської ініціативи 

«Інститут Маркіяна Шашкевича» провести такий захід. 

Прикметно, що Форум було організовано з нагоди 595-річчя першої 

згадки про Золочів і 495-річчя набуття містом Магдебурзького права. 

Його мета – окреслити основні проблеми й опрацювати, з урахуванням 

історичної спадщини та наявного потенціалу і ресурсів, шляхи та механізми 

сталого соціогуманітарного й економічного розвитку Золочева та краю. 

Серед учасників і запрошених – мешканці регіону, представники й 

керівники територіальних громад, освітяни та науковці, практики й експерти, 

духовні особи, представники бізнесу й реального сектору економіки, 

зацікавлені та небайдужі. Особливістю заходу також було те, що до 

оприлюднення результатів досліджень, експертних і фахових оцінок із 

проблематики регіону долучилися спікери й симпатики, котрі є саме 

уродженцями Золочева та краю. 

Привітання учасникам Форуму, оголошені під час його роботи, 

надійшли від голови Західного наукового центру НАН України та МОН 

України академіка З. Назарчука, а також керівників владних органів регіону. 

Важливо відзначити й те, що звернення та привітання надіслав уродженець 

Золочева, громадянин США, лауреат Нобелівської премії з хімії (1981 р.) 

Роалд Гоффман (Roald Hoffmann), котрий особливо тепло звернувся до своїх 

земляків (текст привітання, оприлюднений на заході у відеозверненні, 

подається нижче). 

Науково-практичні й інформаційні повідомлення було викладено 

спікерами Форуму в межах роботи трьох секцій: «Перспективи розвитку 

культури, духовності, освіти й науки в Золочеві та регіоні», «Особливості та 
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чинники розвитку Золочева й краю», «Актуальні проблеми регіонального 

планування та містобудування Золочева та громад краю». 

Завершився захід круглим столом-дискусією «Проблеми, досвід, 

практики вирішення актуальних проблем розвитку громад», у ході якого 

відбулось обговорення нагальних проблем розвитку міста й регіону. 

Матеріали досліджень, актуальна інформація з проблематики, 

окресленої Форумом, у виступах доповідачами викладено з акцентом на 

практичній площині збереження історичної спадщини, механізмів реалізації 

архітектурно-містобудівних пропозицій, використання наявного потенціалу 

та ймовірного застосування в реальному секторі економіки міста й регіону 

інноваційних і smart-рішень. 

<…> Заслуговує на увагу те, що в ході підготовки й роботи Форуму 

відбулося згуртування активної частини громадськості міста та краю, 

зацікавлених його представників, котрі небайдужі до перспектив розвитку 

регіону і готові до діяльності в інтересах сталого розвитку території та 

місцевих громад. 

Освічені представники суспільства в усі часи докладали значних зусиль 

для поширення знань серед усіх верств соціуму, відводячи просвітництву 

провідну роль у прогресивному розвитку. Саме сучасні виклики зумовлюють 

нагальну потребу в сприянні академічною спільнотою участі громадян у 

формуванні місцевих і національних політик розвитку. 

 


