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Інноваційна діяльність промислових підприємств Львівської області у 2015 році
У 2015р. інноваційною діяльністю займалося 19,3% із загальної кількості
промислових підприємств із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше.
На інновації підприємства витратили 277,8 млн.грн, у т.ч. на придбання машин,
обладнання та програмного забезпечення – 202,8 млн.грн (73,0% загального обсягу
інноваційних витрат), на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 48,6
млн.грн (17,5 %), на придбання інших зовнішніх знань (придбання нових технологій) –
1,5 млн.грн (0,5%).
Основним джерелом фінансування витрат на здійснення технологічних
інновацій залишаються власні кошти підприємств (206,6 млн.грн), на які припало
74,4% від загального обсягу. Частка кредитних коштів становила 12,3% (34,2 млн.грн),
коштів державного і місцевого бюджетів на інноваційну діяльність – 9,3% (25,9
млн.грн).
У 2015р. інновації впроваджували 95,3% підприємств, які займалися
інноваційною діяльністю, з них інноваційні види продукції – 44,3%, нові технологічні
процеси – 72,1%.
У 2015 році було впроваджено 49 нових технологічних процесів. Із загальної
кількості процесів 14 – маловідходні, ресурсозберігаючі. Активніше технологічне
оновлення виробництва здійснювали підприємства з виробництва харчових
продуктів, напоїв і тютюнових виробів, де впроваджено 13 нових технологічних
процесів, машинобудування – 9, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції, металургійного виробництва, виробництва
готових металевих виробів – по 5.
Підприємствами, які здійснювали інновації, освоєно 251 інноваційний вид
продукції, з них 22 – нові види машин, устатковання, приладів, апаратів. Найбільше
нових видів продукції впровадили підприємства з виробництва харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів – 113, металургійного виробництва, виробництва готових
металевих виробів – 55, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу
машин і устатковання – 38, машинобудування – 23.
Для модернізації виробничих процесів підприємства області придбали 81 нову
технологію.
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Обсяг реалізованої інноваційної продукції за минулий рік становив 1193,9
млн.грн. Більшість реалізованої інноваційної продукції була новою тільки для
підприємства (65,1% від її загального обсягу). Продукції, що була новою для ринку, у
2015 році реалізовано на 416,8 млн.грн.
Обсяг інноваційної продукції, поставленої на експорт, становив 123,4 млн.грн
(10,3% від її загального обсягу).
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