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ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ 

 

Чалов С.В. 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 

На сьогодні Запорізька область має необхідні передумови для розбудови економіки 

знань, кожна зі складових якої розвинута більшою чи меншою мірою і має вагомий потенціал 

для розвитку. Проте, наявний науковий потенціал області не завжди використовується 

ефективно, насамперед через кризу у науковій сфері та відтік з неї висококваліфікованих 

спеціалістів, а також через недостатній розвиток регіональної інноваційної системи та 

взаємодії науковоосвітнього та підприємницького середовищ.  

Основою економічного зростання є активізація інноваційної діяльності, яка здатна 

підвищити ефективність функціонування підприємств, вивести їх на якісно новий 

технологічний рівень та забезпечити нарощення капіталу. Впродовж 2013-2017 рр. в 

Запорізькій області спостерігалося щорічне зниження інноваційної активності промислових 

підприємств. Якщо у 2013 році цей показник становив 28,8% від загальної кількості 

промислових підприємств області то у 2017 році – 19,1%. Тобто лише кожне п’яте 

підприємство у 2017 році було інноваційно активним, у 2013 році – кожне третє. У 2017 році 

область не входить до регіонів-лідерів за активністю інноваційних процесів, хоча цей показник 

надалі і є вищим за середньоукраїнське його значення. У 2017 році область посідала вже 8 

місце серед регіонів України за питомою вагою інноваційно активних підприємств, тоді як у 

2013 р. – була лідером інноваційної активності в Україні і посідала 1 місце. 

Загальна характеристика структури фінансування інноваційної діяльності в Україні 

дозволяє зробити висновок про значну диспропорційність між сумами власних коштів і коштів 

державного бюджету. Підтвердженням такої диспропорції є показник співвідношення суми 

коштів державного бюджету, які припадають на 1 грн власних коштів, вкладених в 

інноваційну діяльність. 

На рисунку 1 можна відстежити в динаміці зміну витрат на виконання наукових 

досліджень та розробок у Запорізькій області за видами робіт. Загалом на виконання наукових 

досліджень та розробок збільшилася на 1038,15 млн.грн. Найбільшу частку в структурі витрат 

займають витрати на проведення науково-технічних розробок, від 75 до 95 %. Їх величина за 

період дослідження збільшилася на 851,73 млн.грн. На другому місці за величиною витрат 

знаходяться витрати на прикладні наукові дослідження –близько 15-20%, обсяг яких зріс на 

180,5 млн.грн. На долю фундаментальних витрат приходиться лише близько 1-1,8 % від 

загальної суми витрат на виконання наукових досліджень та розробок. 

 
Рисунок 1 - динаміка витрат на виконання наукових досліджень та розробок у 

Запорізькій області за видами робіт, млн.грн. [2] 
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Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств є: 

власні кошти, кошти державного та місцевого бюджетів, кошти іноземних інвесторів та інші 

джерела. В останні роки промислові підприємства Запорізької області займаються 

фінансуванням інноваційної діяльності за рахунок власних коштів та інших джерел. Іноземні 

інвестори до цього процесу були залучені в 2019 році, коли обсяг фінансування склав 3189,7 

тис.грн. 

За період дослідження кількість впроваджених  нових технологічних процесів на 

промислових підприємствах області збільшилося на 42 процеси, найбільша кількість їх була 

впроваджена в 2019 році - 156. Кількість впроваджених інноваційних видів продукції 

зменшилося на 188 одиниць.  

Дослідивши динаміку активності промислових підприємств за період з 2015 по 2019 рік 

можна відмітити, що в 2015 році була найбільша кількість інноваційно активних промислових 

підприємств в області. Починаючи з 2017 році їх  частка зменшується, як зменшується 

відповідно і кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації. Але витрати  

промислових підприємств на інновації за період дослідження збільшилися більш ніж в 3 рази. 

  
Слід зазначити, що в порівнянні з іншими країнами в Україні рівень інноваційної 

активності промислових підприємств залишається достатньо низьким. На цей показник 

негативно впливають кризові процеси у вітчизняній економіці. Стримування інноваційної 

діяльності промислових підприємств України пояснюється, насамперед, обмеженістю джерел 

її фінансування, що пов’язано з фінансово-економічною нестабільністю в державі та кризовим 

станом більшості підприємств, які змушені реалізовувати інноваційні процеси за рахунок 

власних коштів.  
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впроваджували 

інновації

http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia

