Інноваційний розвиток області в 2015-2016 роках
В епоху інтелектуальної власності винахідництву належить
пріоритетне місце. Саме отримання науково-технічних результатів, їх
надійна правова охорона та ефективне використання дають можливість
забезпечити
стабільний
економічний
розвиток
регіону,
випуск
конкурентоспроможної продукції, яка задовольняє постійно зростаючі
потреби населення.
Протягом останніх трьох років Івано-Франківська область займає
лідируючі позиції серед регіонів України за часткою інноваційно-активних
підприємств в загальній кількості промислових. Зокрема, у 2013 р. даний
показник по області становив 21,4 відс. проти 16,8 відс. по Україні, у 2014 р.–
22,8 відс. (16,1 відс. по Україні), у 2015 р. – 21,6 відс.(17,3 відс. по Україні).
Інформація про основні показники, що характеризують стан розвитку
інноваційної сфери, наведена в таблиці:
Показники

2013 р.

2014 р.

2015 р.*

21,4

22,8

21,6

881568

883215

241973

загальному обсязі реалізованої промислової продукції, відс.

4,3

3,8

1,3

Кількість впроваджених нових технологічних процесів, одиниць

17

20

50

Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів
продукції, одиниць

151

130

117

Частка інноваційно-активних промислових підприємств,
відсотків до загальної кількості промислових підприємств
Обсяг реалізованої інноваційної продукції, тис.грн
Частка обсягу реалізованої інноваційної продукції в

*- У зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної
діяльності промислових підприємств безпосереднє порівняння даних за 2015 рік з аналогічними даними попередніх
років є некоректним.

Упродовж 2015 року інноваційною діяльністю в області займалося
27 підприємств або 21,6 відс. із загальної кількості обстежених промислових
підприємств із середньою кількістю працівників більше 50 осіб.
Підприємствами реалізовано інноваційної продукції на суму 242 млн.
грн., що склало 1,3 відс. до загального обсягу реалізованої промислової
продукції в області. Основна частка підприємств (92,9 відс.) реалізовувала
продукцію, яка була новою виключно для підприємства. Її обсяг становив
201,1 млн. грн., близько 27,0 відс. такої продукції було реалізовано за межі
України. Кожне п’яте підприємство реалізовувало продукцію, що була
новою для ринку, більше половини з якої поставлено на експорт.
Найбільш сприйнятливими до нововведень були підприємства з
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, текстильного
виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших

матеріалів, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та
поліграфічної діяльності, хімічних речовин і хімічної продукції, гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.
Для підвищення технічного та технологічного рівня виробництва на
підприємствах області було впроваджено 50 нових технологічних процесів,
16,0 відс. з яких забезпечили економне використання матеріальних та
енергетичних ресурсів. Освоєно виробництво 117 найменувань інноваційної
продукції (16 – нових для ринку, 101 – нове для підприємства), у т.ч. 40 видів
машин, устаткування, приладів, апаратів.
На інновації підприємства витратили 92,2 млн. грн., у т.ч. на придбання
машин, обладнання та програмного забезпечення – 84,1 млн. грн. (91,2 відс.
загального обсягу інноваційних витрат), на внутрішні науково-дослідні
розробки – 4,9 млн. грн. (5,3 відс.), придбання інших зовнішніх знань
(придбання нових технологій) – 0,7 млн. грн (0,8 відс.), інші витрати –
2,5 млн. грн (2,7 відс.).
Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються
власні кошти підприємств – 70,1 млн. грн., або 76,0 відс. загальної суми
витрат на інновації. Обсяг коштів іноземних інвесторів становив 15,4 млн.
грн. (16,7 відс.), кредитів – 6,7 млн.грн (7,3 відс.).
В рамках реалізації Програми розвитку науково-технічної та
інноваційної діяльності області до 2020 року, яка затверджена рішенням
обласної ради від 25.12.2015 року №56-2/2015, в 2016 році проведено спільно
з обласною організацією Товариства винахідників і раціоналізаторів України
обласні науково-практичні конференції, присвячені Міжнародному дню
інтелектуальної власності та Дню винахідника і раціоналізатора України,
нагороджено переможців обласної щорічної премії ім. Г.Терсенова, видано
каталог «Інтелектуальний продукт вчених, винахідників та раціоналізаторів
Прикарпаття», в якому розміщено широкий спектр напрацювань
прикарпатських вчених та винахідників.
Також реалізовано 12 місцевих інноваційних проектів у сфері
енергоефективності за рахунок впровадження в області ІІІ фази проекту
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» для громад
сільських населених пунктів, розташованих у Надвірнянському, Калуському,
Коломийському, Тисменицькому та Верховинському районах.
Упродовж 2016 року проведено ряд заходів, що сприяли реалізації
середньострокових пріоритетних напрямків інноваційної діяльності та
розвитку мережі об’єктів інноваційної інфраструктури:
відкрито наукове містечко «Нова енергія» на базі ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу, що є
сучасною платформою для отримання знань та ознайомлення з науковими
досягненнями, новими розробками та новітніми технологіями у сфері
енергетики, відновних джерел енергії (енергії сонця, води, вітру тощо);

проведено фінал другого конкурсу інвестиційних проектів у
науковому парку «Прикарпатський
університет». За результатами
оцінювання переможцями визнано проекти у сфері енергозберігаючих
технологій: «High-tech розробка для забезпечення автономності
індивідуальних систем опалення», «Paulownia – зелений бізнес 2.0»,
«MAWES (вітрові електростанції)»;
проведено інформаційно-навчальні семінари та інформаційні дні,
присвячені реалізації 7 Рамкової програми Євросоюзу «Горизонт 2020»,
надано консультаційну допомогу щодо пошуку партнерів, вибору варіантів
фінансування, організації належного управління, правових та фінансових
аспектів у проектах, що реалізуються українськими учасниками;
створено
громадську
організацію
«Івано-Франківський
ІТ кластер» (м. Івано-Франківськ), яка об’єднала фахівців у сфері
інформаційних технологій. За власною ініціативою спеціалісти проводять
навчання студентів відповідно до діючих умов і стандартів галузі;
започатковано створення центру підтримки інновацій та
підприємництва іHUB Івано-Франківськ завдяки співпраці з Фундацією «Сід
Форум Норвегія» і Міжнародним благодійним фондом «Сід Форум Україна»
та за підтримки МЗС Норвегії в рамках підписаного Меморандуму про
співпрацю в Івано-Франківську, де підприємці матимуть змогу
комерціалізувати свої інноваційні ідеї.

