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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За економічним потенціалом та перспективами роз�

витку Львівська область займає високі позиції в Україні
та має всі передумови для інноваційного розвитку, зок�
рема такі, як вигідне географічне розташування, висо�
кокваліфіковані трудові ресурси, потужний споживчий
ринок, розвинена торгівельна та фінансово�кредитна
система, потужний промисловий, рекреаційно�оздоров�
чий і туристичний потенціал. Проте інноваційна ак�
тивність підприємств Львівщини впродовж останніх
років залишається на низькому рівні. Дана проблема
вимагає пошуку нових прогресивних методів її вирішен�
ня.
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DIRECTIONS OF ACTIVATION OF INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES OF LVIV REGION

У статті розглянуто передумови функціонування підприємств Львівської області у сфері впро�
вадження інновацій. Виявлено фактори, що впливають на стан їх інноваційної активності. Зап�
ропоновано напрями активізування інноваційної діяльності підприємств Львівської області.

In the article pre�conditions of functioning of enterprises of Lviv region are considered in the field
of introduction of innovations. Factors which influence on the state of their innovative activity are
found out. Directions of activation of innovative activity of enterprises of Lviv region are offered.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розкриття особливостей стимулювання інноваційних
процесів на сучасних підприємствах знайшло відображен�
ня у працях таких вчених�економістів: Т. Дудара, Р. Квас�
ницької, С. Ілляшенка, Й. Петровича, Н. Тарасової, Л. Фе�
дулової [1; 3—7]. Праці даних авторів є, безперечно,
цінним орієнтиром підвищення ефективності функціону�
вання сучасних підприємств, що впроваджують інноваційні
проекти. Проте на сьогодні недостатньо уваги приділено
формуванню конкретних механізмів активізування інно�
ваційної діяльності підприємств на регіональному рівні, що
зумовлює необхідність досліджень у даному напрямі.
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Суттєво знизилося впровадження нових технологічних
процесів: з 82�х у 2000 р. до 63�х у 2010 р., або на 23 %, що є
доказом значного зниження інноваційної активності промис�
лових підприємств Львівської обл. за досліджуваний період.

Спостерігається негативна динаміка щодо кількості
нових видів освоєної продукції у Львівський обл.: зни�
ження даного показника зі 183 у 2005 р. до 117 у 2010 р.,
або на 36 %.

Якщо порівнювати 2010 р. з 2000 р., то спостері�
гається незначне зниження показника освоєння промис�
ловими підприємствами Львівської обл. нових видів тех�
ніки: з 32 у 2000 р. до 31 у 2010 р., що також свідчить
про спад інноваційної активності у регіоні.

Динаміку витрат на інноваційну діяльність у
Львівській обл. за джерелами фінансування (власними,
з державного бюджету, місцевих бюджетів, позабюд�
жетних фондів, вітчизняних та іноземних інвесторів,
кредитами та іншими джерелами) подано у табл. 2.

Як видно з табл. 2, найбільшу питому вагу за дослі�
джуваний період у джерелах фінансування інновацій�
ної діяльності Львівської обл. складали власні кошти
підприємств. За період з 2000 по 2010 рр. спостерігаєть�
ся помітна тенденція до зниження їх частки у загальних
джерелах (з 97,7% до 66,5% відповідно).

Вражає мізерність державної підтримки інновацій�
ної діяльності, про що свідчить спадна динаміка за пе�
ріод з 2007 по 2010 рр. частки фінансування інновацій�
ної діяльності за рахунок державного бюджету (з 18,2%
до 0,5% відповідно).

Таблиця 1. Основні показники інноваційної діяльності у Львівській обл.

* З 2004 року інноваційних видів продукції.
Джерело: [2, с. 12].

Таблиця 2. Динаміка витрат на інноваційну діяльність у Львівській обл. за джерелами
фінансування, тис. грн. [2, с. 22]

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням даного дослідження є виявлення пере�

думов функціонування підприємств Львівської обл., що
впроваджують інновації, та розроблення переліку кон�
кретних заходів, спрямованих на активізування їх інно�
ваційної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основні показники інноваційної діяльності регіону,

згідно даних Головного управління статистики у Львів�
ській обл., подано у табл. 1.

Дані табл. 1 показують, що інноваційна активність
підприємств Львівської обл. є вкрай низькою. Незначне
зростання з 97�ми інноваційно активних підприємств у
2000 р. до 102�ох у 2010 р. не може свідчити про пози�
тивні тенденції за такий відносно тривалий період часу,
оскільки питома вага даних підприємств у загальній
кількості є дуже малою (13,4 %) і не змінилася за досл�
іджуваний період.

За 2007—2010 рр. спостерігається загальна нега�
тивна динаміка до зниження обсягу реалізованої інно�
ваційної продукції (зниження з 1064,2 млн грн. до 383,6
млн грн. відповідно, або майже у 3 рази). Обсяги витрат
промислових підприємств Львівської обл. на інновацій�
ну діяльність змінюються пропорційними темпами.

Питома вага реалізованої інноваційної продукції у
загальному обсязі промислової продукції також на
вкрай низькому рівні і знизилася з 4,2 % у 2000 р. до
1,6% у 2010 р.
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Тобто станом на сьогодні держава практично не
фінансує інноваційну діяльність підприємств Львівської
обл.

З місцевих бюджетів і позабюджетних фондів інно�
ваційна діяльність промислових підприємств Львівської
обл. також практично не фінансується, про що свідчать
дані табл. 2, які ілюструють непріоритетність інновацій�
ного розвитку регіону.

Також спостерігається брак активності з боку вітчиз�
няних та іноземних інвесторів щодо інвестування коштів
у розробку і впровадження інновацій у Львівській обл.,
що свідчить про відсутність привабливих інноваційних
проектів у регіоні та небажання інвесторів іти на ризи�
ки, породжені інноваційною діяльністю.

Динаміка фінансування за рахунок кредитних дже�
рел за період з 2005 р. по 2009 р. спадна (з 13234,0 тис.
грн., або 17,4 % у 2005 р. до 7543,7 тис. грн., або 3,6%
у 2009 р). Це, в першу чергу, було зумовлено призупи�
ненням кредитування суб'єктів господарювання банка�
ми під час світової економічної кризи 2008—2009 рр.
Проте у 2010 р. спостерігається активізування кредиту�
вання інноваційної діяльності підприємств Львівської
обл. (питома вага кредитних ресурсів у загальному об�
сягу фінансування інновацій у 2010 зросла майже у 10
разів порівняно з 2009), що пояснюється виходом Ук�
раїни із економічної кризи 2008—2009 рр.

Загальна величина витрат на інноваційну діяльність
Львівської обл. за період з 2007 по 2010 рр. знизилася
майже вдвічі (з 272507,9 тис. грн. до 139335,4 тис. грн.
відповідно, або на 49 %), що свідчить про значне спо�
вільнення інноваційної активності промислових
підприємств у досліджуваному регіоні.

Рейтингову характеристику показників інноваційної
діяльності Львівської обл. подано в табл. 3.

На рис. 1 подано графічну інтерпретацію рейтинго�
вих оцінок Львівської обл. за показниками інноваційної
діяльності.

Дані табл. 3 показують, що Львівська обл. за пері�
од з 2007 по 2010 рр. посідала 3�тє місце в Україні за
кількістю інноваційно активних підприємств, що свідчить
про відносно високий рівень регіонального активізуван�
ня інноваційної діяльності. Проте обсяги фінансування
інноваційної діяльності на значно нижчому місці — у се�
редньому на 10�му за період з 2005 по 2010 рр. Така
диспропорція суттєво впливає і на інші показники інно�
ваційної діяльності. Так, за обсягами реалізованої інно�
ваційної продукції та кількістю придбаних нових техно�
логій (технічних досягнень) Львівська обл. посіла у се�
редньому 11�те місце за досліджуваний період.

Відносно високим по Україні є показник впровад�
ження інноваційних видів продукції на промислових
підприємствах Львівської обл., який значно покращив�
ся у 2010 р. порівняно з 2009 р. Так, у 2009 р. у дослід�
жуваному регіоні було впроваджено 37 інноваційних
видів продукції, а у 2010 р. — 117, що зумовило підви�
щення рейтингу з 13�го місця по 6�те.

Позитивна динаміка спостерігається також і для
показника впровадження нових технологічних процесів
на промислових підприємствах (зростання рейтингу по
Україні з 8�го місця у 2005 році до 6�го місця у 2010 р.).

При комплексному зіставленні показників інновац�
ійної діяльності можна зробити висновок, що Львівська
обл. за досліджуваний період знаходилася у першій
десятці лідерів України.

Якщо до уваги прийняти дані Держкомстату по
Західній Україні, то за період з 2005 по 2010 рр.
Львівська обл. була на 1�му місці за показниками інно�
ваційної діяльності, тобто займала лідируючі позиції на

Таблиця 3. Рейтингова характеристика показників інноваційної
діяльності Львівської обл.*

* Сформовано на основі даних, наведених у Статистичному збірнику "Інноваційна діяльність Львівської обл. за 2010 р." [2]
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даній території.
Доцільно зазначити, що Львівська обл. має значний

інноваційний потенціал, що формується за рахунок ви�
гідного географічного положення та розміщення у при�
кордонній зоні; наявності потужного промислового ком�
плексу, що складається з підприємств машино� та при�
ладобудування, хімічної, легкої, деревообробної про�
мисловості, розвинутих паливно�енергетичного та буд�
івельного комплексів, що здатні виробляти конкурен�
тоспроможну інноваційну продукцію; розвинутої мережі
вищих закладів освіти та наукових установ; наявності
висококваліфікованих наукових і виробничих кадрів.
Проте достатній обсяг ресурсів для здійснення іннова�
ційної діяльності у Львівській обл. недостатньо викори�
стовується в процесі управління інноваційними проек�
тами регіону.

Беручи до уваги промисловість Львівської обл., вар�
то відзначити, що їй притаманна багатогалузевість та
різноплановість. Найбільшу питому вагу займають ма�
шинобудування, харчова, хімічна та целюлозно�паперо�
ва промисловість, приладобудування.

Найбільш інноваційно активною галуззю промисло�
вості Львівської обл. можна вважати машинобудуван�
ня, що спеціалізується на виробництві автобусів, мета�
лообробних верстатів, устаткування нафтопромисло�
вості, поліграфії, автомобільних кранів та різних видів
продукції для автомобільної промисловості. Однією з
найбільш наукоємних галузей промисловості Львівської
обл. слід відзначити приладобудування, яке спеціалі�
зується в регіоні на виробництві контрольно�вимірю�
вальних, радіовимірювальних, електровимірювальних,
побутових та ін. приладів.

Впровадження оновлених механізмів управління
інноваційною діяльністю промислових підприємств
Львівської обл. вимагає переосмислення пріоритетності
напрямів промисловості регіону, що полягають у пер�
шочерговості вирішення проблемних питань, пов'язаних

з інноваційним наповненням про�
мислового комплексу Львівської
обл. та підтримки високотехнолог�
ічних виробництв досліджуваного
регіону.

Загалом можна спостерігати
незначне активізування інновацій�
ної діяльності промислових
підприємств у Львівській обл., про�
те така динаміка ще не дає підстав
говорити про вибір інноваційного
шляху розвитку регіону. Попри не�
значне зростання кількості промис�
лових підприємств, що впроваджу�
вали інновації у Львівській обл.,
витрат на інноваційну діяльність,
кількості нових технологічних про�
цесів та обсягу кредитних ресурсів
на фінансування інноваційних про�
ектів, рівень активізування іннова�
ційного процесу в регіоні значно
відстає від областей�лідерів за
відповідними показниками іннова�
ційної діяльності в Україні.

Зважаючи на статистичні дані,
можна констатувати, що загалом промислові підприєм�
ства Львівської області є достатньо пасивними у реалі�
зації інноваційної діяльності. Дана ситуація є наслідком
таких перешкод: дефіциту фінансових ресурсів у про�
мислових підприємств Львівської обл., що впроваджу�
ють інновації; недосконалої нормативно�правової бази,
яка відповідає за регулювання інноваційної діяльності;
відсутності взаємопов'язаної державної інноваційної
політики та регіональної інноваційної політики; неефек�
тивності механізму підтримки інноваційної діяльності з
боку місцевих органів влади; невизначеності пріоритетів
розвитку регіонів у сфері виробничої та науково�техні�
чної діяльності; відсутності належної системи управлі�
ння та регулювання діяльності елементів регіональної
інноваційної системи зі сторони державних та місцевих
органів влади; недостатній ефективності функціонуван�
ня інноваційної інфраструктури, що потребує коорди�
нації на рівні регіону; малій питомій вазі інновацій, що
впроваджуються на основі енерго� та ресурсозберіга�
ючих технологій; недостатності кількості освітніх про�
грам у сфері інноваційного розвитку; невідповідності
розвитку інноваційної культури регіону потребам інно�
ваційного розвитку; неадаптованості інноваційних роз�
робок до впровадження у виробництво; наявністю знач�
них перешкод щодо доступу до фінансово�кредитних
ресурсів.

Ще однією проблемою на шляху до інноваційного
розвитку є відсутність ефективної та адекватної програ�
ми інноваційного розвитку Львівської обл. на найближчі
роки, яка б спрямовувала підприємництво області у пріо�
ритетні напрями інноваційної діяльності та координува�
ла інноваційні процеси у регіоні. Вирішення цього акту�
ального питання зможе усунути більшість перешкод,
вказаних вище.

Ключовою проблемою низької інноваційної актив�
ності у Львівській обл. можна вважати недостатній роз�
виток регіональної інноваційної інфраструктури, тоб�
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Рис. 1. Динаміка рейтингових оцінок Львівської обл.
за показниками інноваційної діяльності



Інвестиції: практика та досвід № 7/201334

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

то науково�виробничої ланки, яка координує процеси
створення і впровадження у виробництво інноваційних
продуктів і забезпечує вертикальний та горизонталь�
ний обмін інформацією між суб'єктами інноваційного
процесу. Інноваційну інфраструктуру формують техно�
парки, бізнес�інкубатори, інноваційні центри, технопо�
ліси. Саме у межах таких структур створюється спри�
ятливе середовище для розробки інноваційних про�
дуктів та впровадження їх у виробництво. Безпосеред�
ня співпраця промислових підприємств Львівської обл.
із зазначеними інноваційними структурами може акти�
візувати їх інноваційну діяльність, оскільки будуть
створені сприятливі умови для розробки і впроваджен�
ня інновацій завдяки отриманню промисловими
підприємствами необхідної матеріально�технічної
бази, додаткових виробничих площ, розширеного
інформаційного наповнення, відповідних консультац�
ійних послуг.

Значний науково�технічний потенціал Львівської
обл. потребує відповідного використання у промис�
ловості,  тобто існує необхідність активізування
співпраці наукового і промислового секторів, що ста�
не базисом формування конкурентоспроможної еко�
номіки регіону. Важливою у становленні інноваційно�
го розвитку Львівської обл. є інформаційна складо�
ва, необхідне удосконалення якої полягає у покра�
щенні обміну інформацією про досягнення у сфері
науки і техніки між первинними джерелами інновац�
ійних розробок та безпосередньо промисловими
підприємствами досліджуваного регіону, які впрова�
джують інновації.

Підтримка і розвиток інноваційної діяльності в ре�
гіоні потребує координації зусиль усіх зацікавлених
учасників цього процесу, що полягає в такій організації
та взаємодії місцевої влади, центру сприяння розвит�
ку інноваційної діяльності в регіоні, структур, зайня�
тих виробництвом інноваційної продукції та забезпе�
чувальних структур, яка дасть можливість регіону зай�
няти лідируючі позиції на національному та світовому
ринках інноваційної продукції. Усі суб'єкти управлін�
ня інноваційною діяльністю на регіональному рівні,
зокрема: органи місцевого самоврядування, регіо�
нальні наукові центри НАН та Міністерства освіти та
науки, молоді та спорту України, регіональні центри
інноваційного розвитку Державного агентства Украї�
ни з інвестицій та управління національними проекта�
ми України та мережа фінансово�кредитних установ
Державної інноваційної фінансово�кредитної устано�
ви, — повинні активно співпрацювати з підприємницт�
вом області, створюючи сприятливе інноваційне сере�
довище та формуючи високий рівень інноваційної куль�
тури у суспільстві.

Інноваційний розвиток Львівської області, як і будь�
якого регіону, повинен базуватися на основі таких прин�
ципів: врахування специфіки та проблем соціально�еко�
номічного розвитку області; забезпечення всебічного
та збалансованого розвитку освіти, науки та виробниц�
тва.

Виходячи із викладеного вище, основними шляха�
ми підтримки інноваційної діяльності на регіонально�
му рівні, зокрема у межах Львівської області, є на�
ступні:

— розробка ефективної інноваційної політики, яка
передбачає комплексний підхід та злагоджену взаємо�
дію всіх учасників інноваційної діяльності на регіональ�
ному рівні;

— створення та затвердження Програми інновацій�
ного розвитку Львівської обл. на найближчі роки;

— удосконалення та розвиток наявної інноваційної
інфраструктури як сприятливого середовища, яке за�
безпечує необхідні передумови для взаємодії суб'єктів
інноваційної діяльності на всіх етапах інноваційного
циклу;

— визначення і підтримка найбільш інноваційно пер�
спективних галузей регіону з метою першочерговості
фінансування відповідних інноваційних проектів;

— участь держави на початковій (найбільш ризи�
ковій та невизначеній) стадії стратегічних інноваційних
проектів Львівської обл. з подальшою передачею їх у
власність інвесторів;

— дозвіл на застосування прискореного методу на�
рахування амортизації, зважаючи на те, що амортизац�
ійний фонд є одним із ключових джерел фінансування
інноваційної діяльності;

— надання податкових пільг для підприємств, які
реалізують інноваційні проекти та удосконалення існу�
ючої нормативно�правової бази у цій сфері;

— популяризація інновацій на рівні держави, регіо�
ну, окремого підприємства як основа підвищення інно�
ваційної культури всього суспільства;

— сприяння процесам технічного та технологічно�
го переобладнання промислових підприємств Львівської
обл., що розробляють та впроваджують інноваційні про�
екти;

— посилення ролі технологічно�наукових чинників
у розвитку промислових підприємств Львівської обл.;

— формування механізму активізування наукового
та технологічного потенціалу регіону;

— сприяння нарощуванню експортного потенціалу
регіону за рахунок інноваційної продукції разом зі ско�
роченням обсягів імпорту;

— стимулювання процесів економічного розвитку
Львівської обл. за рахунок інноваційних чинників;

— всебічне сприяння функціонуванню винахідників
та раціоналізаторів виробничих процесів;

— формування навчальних планів вищих учбових
закладів з урахуванням потреб інноваційної економі�
ки;

— формування відкритої інформаційної бази Львів�
ської обл. з поточних НДДКР, що фінансуються як за
кошти суб'єктів інноваційного підприємництва, так і з
державного бюджету;

— сприяння функціонуванню регіональних венчур�
них інвесторів щодо механізмів вкладення коштів у роз�
робку та впровадження інноваційних проектів;

— створення необхідних умов для підвищення ква�
ліфікації керівників та працівників інноваційних струк�
тур;

— надання переваги регіональним інвестиційним
проектам із вищим рівнем інноваційності;

— розроблення механізмів відшкодування з боку
держави відсотків за кредитами для розробки та впро�
вадження регіональних інноваційних проектів;

— сприяння розширенню консалтингового обслу�
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говування промислових підприємств Львівської обл., що
впроваджують інновації;

— популяризація необхідності інноваційного шля�
ху розвитку Львівської обл. як основи підвищення кон�
курентоспроможності та інвестиційної привабливості
регіону;

— удосконалення методичної бази з проведення
моніторингу функціонування інноваційно активних про�
мислових підприємств Львівської обл.;

— сприяння у наданні виробничих площ, що знахо�
дяться у розпорядженні держави, для суб'єктів регіо�
нального інноваційного підприємництва з метою реалі�
зації регіональних інвестиційних проектів із високим
рівнем інноваційної складової.

Сприятливі умови для активізації інноваційної діяль�
ності промислових підприємств Львівської обл. повинні
створюватися державою шляхом розроблення і реалі�
зації програм і заходів, в основі яких лежить норматив�
но�правове, економічне та організаційне регулювання.
Для стимулювання інноваційних процесів у розвитку
суб'єктів інноваційного підприємництва Львівської обл.
необхідні заходи як загальнодержавного, так і регіо�
нального характеру.

Найважливішими заходами загальнодержавного
характеру є розроблення програм уряду щодо удоско�
налення організаційного та нормативно�правового за�
безпечення регулювання інноваційної діяльності. Не�
обхідність удосконалення нормативно�правової бази
стимулювання інноваційних процесів в Україні усклад�
нюється проблемами реалізації та виконання законодав�
ства у сфері інноваційної діяльності.

Одним з елементів стимулювання інноваційної ак�
тивності промислових підприємств Львівської обл. є
послаблення податкового тягаря, що водночас є бази�
сом зростання економіки в цілому і, зокрема, податко�
вих надходжень у майбутньому за рахунок розширення
податкової бази. Оподатковуватись має новостворена
вартість, а не капітал, інвестований в інноваційну
діяльність, інакше буде гальмуватися інноваційний роз�
виток промислових підприємств Львівської обл.

Доцільним є створення центрів інноваційного роз�
витку у Львівській обл., метою яких є оптимізування
регулювання інноваційної діяльності суб'єктів госпо�
дарювання. Проте необхідність не лише отримання
інформаційно�консультаційних послуг сучасними про�
мисловими підприємствами, що впроваджують інно�
вації, а й значних обсягів фінансових ресурсів для
здійснення інноваційної діяльності в регіоні вимагає
формування відповідної мережі інституцій. Тому необ�
хідним є вивчення досвіду зарубіжних країн (Німеччи�
ни, Польщі, Естонії) щодо функціонування фондів ре�
гіонального розвитку, які створені за участі органів
місцевого самоврядування. Такі фонди створюються
у великих містах, а їх дія в розрізі підтримки іннова�
ційного підприємсництва поширюється на менші насе�
лені пункти шляхом відкриття "агентств локального
розвитку".

Ще одним напрямом активізування інноваційної
діяльності промислових підприємств Львівської обл. є
налагодження їх взаємодії з науково�дослідними уста�
новами, розробниками інноваційних проектів. Така
співпраця сприятиме дифузії інновацій.

Використовуючи механізми до фінансування витрат
науково�дослідних установ з державного бюджету, що
займаються розробленням інноваційних проектів регі�
онального масштабу, держава тим самим сприятиме
стимулюванню інноваційних процесів.

Підсумовуючи вищенаведене, варто зазначити про
першочергову необхідність оновлення основних фондів
промислових підприємств Львівської обл. у процесах їх
інноваційного розвитку, створення оптимальних умов
для розробки і впровадження інноваційних проектів
разом з поступовим збільшенням витрат на інноваційну
діяльність. Створення і впровадження інновацій повин�
но стати ключовим орієнтиром розвитку промисловості
Львівської обл. Підтримка процесів розробки і впровад�
ження радикальних інновацій має бути першочерговим
серед пріоритетних завдань інноваційної політики регі�
ону.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Підтримка і розвиток інноваційної діяльності у
Львівській обл. потребують координації зусиль усіх за�
цікавлених учасників цього процесу. Стимулювання
інноваційного розвитку на основі запропонованих за�
ходів повинно створити сприятливі умови для активізу�
вання інноваційної діяльності промислових підприємств
Львівської обл., підвищити конкурентоспроможність
інноваційної продукції на внутрішньому і зовнішньому
ринках. Подальші дослідження у даному напрямі поля�
гатимуть у конкретизації механізмів управління іннова�
ційною діяльністю підприємств Львівської обл. на ос�
нові використання сучасних прогресивних підходів.
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