Прес-випуск
Інноваційна діяльність промислових підприємств
міст та районів області у 2017 році
Головне управління статистики інформує. Протягом 2017р. інноваційною
діяльністю в промисловості області займалося 28 підприємств або 21,7% обстежених
промислових підприємств.
Серед міст та районів вищою, ніж в цілому по області, частка інноваційно активних
підприємств була у містах Болехові і Коломиї, Городенківському, Долинському,
Надвірнянському, Рожнятівському, Снятинському, Тисменицькому районах (23,1–66,7%).
Частка інноваційно активних підприємств міст Івано-Франківська, Калуша та Рогатинcького
району складала 13–14,3%.
Не проводили інноваційну діяльність промислові підприємства міст Бурштина та
Яремче, Богородчанського, Галицького, Верховинського, Калуського, Коломийського,
Косівського та Тлумацького районів.
На інноваційні заходи промисловими підприємствами області у 2017р. витрачено
134,2 млн.грн, з них 26,4% – підприємствами Рожнятівського району, 26,2% –
Тисменицького, 25,1% – м.Івано-Франківська, 11,9% – Долинського району, 2,5–3,6% – міст
Болехова, Калуша та Коломиї, 1,4% – Снятинського, 0,2% – Надвірнянського та менше 0,1%
– Рогатинського районів.
Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти
підприємств – 126 млн.грн (93,9% загального обсягу витрат на інновації). Власними коштами
забезпечувалось фінансування інноваційних витрат у промисловості майже усіх міст та
районів області, крім Надвірнянського району, де фінансування здійснювалось за рахунок
інших джерел. Крім того, кредити для здійснення інноваційної діяльності використали
підприємства Долинського та Тисменицького районів.
Впроваджували інновації у виробництво 23 інноваційно активних промислових
підприємства, з яких 26,1% зосереджено у місті Івано-Франківську, 17,4% – у Долинському
районі, по 13% – у м.Коломиї та Тисменицькому районі, 8,7% – у Рожнятівському, по 4,3% –
у м.Калуші, Городенківському, Надвірнянському, Рогатинcькому та Снятинському районах.
У 2017р. половина підприємств, які здійснювали інноваційну діяльність, реалізували
інноваційної продукції на 105,4 млн.грн, у т.ч. за межі України – на 59,2 млн.грн. У цьому
напрямку найбільш активно працювали підприємства міста Івано-Франківська та
Тисменицького району, частка інноваційного продукту яких у загальному обсязі реалізованої
інноваційної продукції області склала відповідно 24,5% і 40,3%.
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