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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

За економічним потенціалом та перспективами розвитку Львівська область 

займає високі позиції в Україні та має всі передумови для інноваційного розвитку, 

зокрема: вигідне географічне розташування, висококваліфіковані кадри, потужний 

споживчий ринок, розвинена торгівельна та фінансово-кредитна система тощо. 

Проаналізувавши інноваційний розвиток промислових підприємств Львівської 

області зазначимо, що у 2009-2011 роках впроваджували інновації 114 промислових 

підприємств або 80,9% від загальної кількості підприємств області, які протягом трьох 

років займались інноваційною діяльністю. Частка інноваційно активних підприємств у 

загальній кількості обстежених промислових підприємств протягом останнього року 

склала 13,2%. За цим показником Львівщина серед інших регіонів України посіла 4 

місце. У 2011 році більш активно займались технологічними інноваціями підприємства 

машинобудування (19,2% від загальної кількості підприємств галузі), виробництва 

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (16,2%), металургійного 

виробництва та виробництва готових металевих виробів (16,1%). Разом з тим, у 

виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції, деревообробній промисловості 

та целюлозно-паперовому виробництві здійснювали інновації тільки окремі 

підприємства. Інноваційна діяльність сконцентрована переважно у Львові, де 

знаходиться майже половина (44%) інноваційних підприємств області, а також у містах 

Стрий (8%), Дрогобич (7%) та Яворівському районі (6%)[1]. 

Упродовж 2011 року кожне друге інноваційно активне підприємство 

впроваджувало технологічні процеси. Ними у промисловості області впроваджені 39 

нових технологічних процесів, що в 1,6 рази менше, ніж попереднього року.  

Активніше технологічне оновлення виробництва здійснювали підприємства 

переробної промисловості, де впроваджено 36 нових технологічних процесів (92,3% від 

загальної кількості). У 2011 році 5 інноваційно активних підприємств (5% від загальної 

кількості інноваційно активних) придбали 11 нових технологічних досягнень. В 

основному були закуплені нові технології разом з устаткуванням (10), а також 

придбане одне право на патенти, ліцензії на використання винаходів, промислових 

зразків, корисних моделей і результати досліджень та розробок. Найпоширенішим 

напрямом інноваційної діяльності у минулому році, як і раніше, були продуктові 

інновації. У 2011 році освоєно і поставлено на ринок 119 найменувань інноваційних 

видів матеріалів, виробів, продуктів і нової техніки, що на 1,7% більше, ніж у 2010 р..  

Обсяг реалізованої інноваційної продукції становив 447,4 млн. грн., що 

порівняно з 2010 роком більше на 16,6%. Частка у загальному обсязі реалізованої 

продукції залишилась майже на рівні минулого року і склала торік 15,1%. У 

середньому в Україні цей показник становив 3,8%. Серед інших регіонів Львівщина 

посіла 19 місце. Продукції, що є новою для ринку, у 2011 році було реалізовано на 

174,2 млн. грн. У 2011 році на здійснення інновацій у промисловості було витрачено 

162,7 млн. грн. Основним джерелом фінансування витрат на здійснення інновацій 

залишаються власні кошти підприємств [1]. 
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