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У сучасних нестабільних умовах промисловим підприємства потрібно дбати про свою 

конкурентоспроможність, що не можливо без впровадження в його діяльність нових видів 
продукції, виробничого устаткування, технологій,  організаційних методів управління, 
сучасного програмного забезпечення, тобто здійснювати інновацій діяльність. 

ВЗакoніУкpаїни  «Пpoіннoваційну діяльність» визначено, що «інноваційна діяльність – 
це діяльність, що спрямована  на використання і комерціалізацію результатів наукових 
досліджень та розробок і  зумовлює  випуск  на  ринок  нових  конкурентоздатних товарів і 
послуг» [1]. 

Підприємство (організація) вважається інноваційним, якщо воно впровадило будь-яку 
інновацію за період часу, визначений при обстеженні[2].Інновацій бувають: продуктові, 
процесові, маркетингові й організаційні. 

Під інноваційно-активним підприємством науковці розуміють підприємство, що 
займається інноваційною діяльністю. При цьому зміст інноваційної активності полягає не 
тільки в тому, щоб оцінювати масштаби впровадження нових та покращених технологій, а й 
сприяти окремим підприємствам в обранні певного напряму інноваційного розвитку та 
формуванні на цій основі ефективної інноваційної політики[3]. 

Аналізуючи реалізацію інноваційної продукції промисловими підприємствами 
Одеського регіону можливо зробити висновок, що її обсяги  збільшується та складають у 
2011 році 2,2% (534,6 млн. грн.), у 2012 році – 3,6 % (887,6 млн. грн.), у 2013 році – 3,6 % 
(916,8 млн. грн.) від загальних обсягів реалізованої інноваційної продукції України [4-6]. 

Інноваційна активність промислових підприємств Одеського регіону за 2007-2013 рр 
представлена на рис. 1. 

З рис. 1 видно, що кількість підприємств, що займались інноваційною діяльністю дуже 
мала. Загальна кількість обстежених підприємств у Одеському регіоні у продовж 2007-2013 
років – коливається та складає приблизно 4% від загальної кількості обстежених 
підприємств. 

Питома вага підприємств, що займались інноваційною діяльністю у загальної кількості 
обстежених підприємств складає: максимальне значення у 2012 році – 17,%, мінімальне 
значення у 2009 році – 12,8%.  

Починаючи з 2009 року спостерігається читка тенденція до збільшення кількості 
підприємств, що займаються інноваційною діяльністю: у 2013 році в порівняні з 2009 роком 
ця кількість збільшилась на 304 підприємства, тобто на 21,5%. 

Позитивним явищем є читка тенденція до збільшення кількості підприємств, що 
займались інноваційною діяльністю у Одеському регіоні у продовж 2007-2012 років: ріст 
склав у 2012 році в порівнянні з 2007 роком – 180,4%.  

Питома вага інноваційних підприємств Одеського регіону у загальної кількості 
інноваційних підприємств до 2013 року постійно збільшувалась та у 2011 та у 2012 роках 
складала 4,7%. 
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Рис. 1. Інноваційна активність промислових підприємств Одеського регіону за 2007-2013 рр 
(побудовано на основі [4-6]) 

 
Слід зазначити, що кількості інноваційних підприємств у Одеському регіоні зростала 

не зважаючи на зменшення загальної кількості підприємств, що займались інноваційною 
діяльністю у 2008 році.  

Кризовим для інноваційних підприємств як України в цілому, так і Одеського регіону 
став 2013 рік, їх кількість зменшилась на 2,4% (43 підприємства) та 16,9% (14 підприємств) 
відповідно. 
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