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ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВЩИНИ

Актуальним питанням економічної політики держави є структурна перебудова та
модернізація промисловості, розвиток інноваційної моделі економічного зростання.
Дослідження господарської практики свідчить, що сучасний стан здійснення інноваційної
діяльності у Львівській області є вкрай незадовільним. Незважаючи на те, що
впровадження інновацій на промислових підприємствах є одним із способів
удосконалення структури виробництва, підтримки високих темпів розвитку та рівня
прибутковості, інновації досі не стали належним засобом підвищення їх діяльності.

Розвиток інноваційної діяльності є одним із найважливіших системних факторів
підвищення рівня конкурентоспроможності економіки та національної безпеки держави.
Основними проблемами в розвитку діяльності промислових підприємств Львівщини є
застаріле технологічне обладнання, що, в свою чергу, зменшує обсяги виробництва
продукції та її рентабельність. За даними Головного управління статистики у Львівській
області, у 2012 році інноваційні заходи здійснювало 101 промислове підприємство
Львівщини, що становить 13,4% від загальної кількості промислових підприємств регіону.
За цим показником Львівщина серед інших областей України посіла 20 місце.

Серед інноваційно активних підприємств 49 впроваджувало інноваційні процеси, 43
– інноваційну продукцію, маркетингові інновації застосовували 11 підприємств області,
організаційні інновації – 6 підприємств. У 2012 році було впроваджено 46 нових
технологічних процесів, з них найбільше – у харчовій промисловості та целюлозно-
паперовому виробництві. В цей період у промисловості освоєно 115 інноваційних видів
продукції, з них 21 – нові види техніки. Для модернізації виробничих процесів
підприємства Львівщини придбали 14 нових технологій.

На здійснення інновацій у промисловості в 2012 році було витрачено 280,6 млн. грн.
Основним джерелом фінансування цих витрат залишаються власні кошти підприємств.
Щодо розподілу інноваційних витрат, то найбільшу частку (42,4 % від загальної суми),
було скеровано у виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. Обсяг
реалізованої інноваційної продукції за 2012 рік становив 658,1 млн. грн., що склало 2,1%
від загального обсягу реалізованої промислової продукції (у 2011 році – 1,5%). Більшість
реалізованої інноваційної продукції є новою для ринку (77,9% від її загального обсягу) [1].

Позитивні тенденції хоча й спостерігалися протягом кількох років, але мали
переважно тимчасовий характер і змінювалися протилежними зрушеннями в економіці,
що характеризує інноваційні процеси як нестійкі та позбавлені чітких довгострокових
стимулів для інноваційної діяльності. В цих умовах виникає необхідність встановлення
ключових проблем, що стримують розвиток інноваційної діяльності вітчизняних
підприємств, та пошуку шляхів їх вирішення.

З метою активізувати інноваційну діяльність промислових підприємствах
Львівщини, а також скоротити витрати на їх виробництво, необхідно виконати такі три
пріоритетні завдання [2].

По-перше, просування та впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих
технологій, освоєння альтернативних джерел енергії та запровадження екологічно
безпечних виробництв. Ці заходи передбачають: розробка і застосування механізмів
стимулювання до впровадження, енерго- та ресурсозберігаючих технологій,
альтернативних джерел енергії, екологічно безпечних виробництв і технологій, інновацій
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у сфері природокористування; проведення «круглих столів» і семінарів з посилення
зв’язків між малим та середнім бізнесом, наукою у сферах: енергозбереження,
біотехнології, IT-технологій, екології; навчання керівників підприємств, представників
громадських організацій, державних службовців сучасним підходам до впровадження
енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел
енергії та запровадження екологічно безпечних виробництв.

По-друге, розвиток інноваційної культури та вдосконалення інноваційної
інфраструктури – сприятливого середовища для створення підприємств та зростання
передових технологічних секторів. Для цього слід здійснити такі заходи: проведення
соціологічних досліджень суб’єктів підприємницької діяльності щодо впровадження
інновацій з метою розробки методики моніторингу процесів інноваційного розвитку з
урахуванням гендерних індикаторів; створення постійної виставки інноваційної продукції.
Забезпечення участі дослідників і підприємців на виставках національного та
міжнародного рівнів; створення інформаційно-консультаційних центрів із питань
інноваційного підприємництва на базі агенцій регіонального розвитку; підготовка
спеціалістів із інноваційного і проектного менеджменту у вищих навчальних закладах (за
державним замовленням) [2].

По-третє, формування фінансової і податкової політики сприяння інноваційній
діяльності через залучення в міжнародні інноваційні проекти та створення регіонального
фонду підтримки інноваційного розвитку. Метою цих заходів є створення Регіонального
фонду (Центру) підтримки інноваційного розвитку; запровадження ваучерної програми,
яка передбачає надання фінансової допомоги на конкурсній основі дослідним інституціям
та інноваційним малим і середнім підприємствам на замовлення інформаційних та
консалтингових послуг при розробці й реалізації інноваційних проектів; підтримка
молоді, що займається науковою, науково-технічною, дослідно-конструкторською
діяльністю (стипендії, премії, гранти)[2].

Реалізація вище наведених заходів щодо розвитку інноваційних процесів для
діяльності промислових підприємств Львівщини дасть змогу посилити інтенсивність
економічного зростання регіону через формування сприятливого інноваційного бізнес-
середовища для малого та середнього бізнесу, дозволить підвищити ефективність
функціонування та взаємодії елементів інноваційної інфраструктури, стабілізує тенденцію
збільшення кількості малих інноваційних підприємств, зменшення рівня тіньового
обороту в сфері підприємництва, збільшить внесок малого бізнесу в економіку України,
зміцнить економічну базу регіону, наситить ринок високоякісними товарами та послугами.
Пропоновані заходи відкривають шляхи для створення додаткових робочих місць,
поліпшення бізнес-клімату та створення позитивного іміджу Львівщини, залучення
інвестицій в область, підвищення інноваційної активності промислових підприємств.
Реалізація цих заходів суттєво вплине й на екологічну ситуацію в регіоні: збільшить
кількість екологічних інновацій та покращить стан їх втілення в життя, підвищить
екологічну свідомість інноваційних підприємств та покращить якісний стан
навколишнього середовища та дозволить більш ефективно використовувати природні
ресурси в підприємницькій діяльності.
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