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Інноваційна діяльність промислових підприємств Львівської області
у 2017 році
У 2017 році інноваційною діяльністю займалося 15,2% від загальної кількості
промислових підприємств із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше.
На інновації промислові підприємства витратили 310,0 млн.грн. Більш ніж дві
третини від загального обсягу інноваційних витрат припало на придбання машин,
обладнання та програмного забезпечення (207,5 млн.грн), на внутрішні та зовнішні
науково-дослідні розробки – 52,1 млн.грн (16,8%), на придбання інших зовнішніх знань
(придбання нових технологій) – 3,4 млн.грн (1,1%).
Основним джерелом фінансування витрат на здійснення технологічних інновацій
залишаються власні кошти підприємств (271,6 млн.грн), на які припало 87,6% від
загального обсягу. Частка кредитних коштів становила 12,4% (38,4 млн.грн).
У 2017 році було впроваджено 41 новий технологічний процес. Із загальної
кількості процесів 13 – маловідходні, ресурсозберігаючі. Активніше технологічне
оновлення виробництва здійснювали підприємства з виробництва харчових продуктів,
напоїв і тютюнових виробів, де впроваджено 11 нових технологічних процесів,
машинобудування – 7, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та
поліграфічної діяльності – 6.
У 2017 році промисловими підприємствами освоєно 247 інноваційних видів
продукції, з них 19 – нові види машин, устатковання, приладів, апаратів. Найбільше нових
видів продукції впровадили підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів – 152, з виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу
машин і устатковання – 58, машинобудування – 21.
Для модернізації виробничих процесів підприємства області придбали 49 нових
технологій.
Обсяг реалізованої інноваційної продукції у 2017 році становив 763,1 млн.грн.
Більшість реалізованої інноваційної продукції була новою тільки для підприємства (89,5%
від її загального обсягу). Продукції, що була новою для ринку, у 2017 році реалізовано на
80,2 млн.грн.
Обсяг інноваційної продукції, поставленої на експорт, становив 92,9 млн.грн (12,2%
від її загального обсягу).
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Географічне охоплення
Усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,
м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Методологія та визначення
Інновація – введення у вживання будь-якого нового або значно вдосконаленого продукту (товару,
послуги) або процесу, нового методу маркетингу чи нового організаційного методу в діяльності
підприємства (організації), організації робочих місць або зовнішніх зв'язків. Інноваційна продукція
поділяється на нову для ринку та нову для підприємства.
Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Обстеження
інноваційної діяльності промислового підприємства".
Інформація формується по Україні в цілому та регіонах.
Методологічні положення:
http://csrv2.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2015/369/met_st_id.zip
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