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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО КЛІМАТУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

У статті досліджено інноваційну активність Одеської області за період 2007-2016 рр., встановлено взаємозв’язок 

мінливості рівня ведення бізнесу Одещини із інноваційною активністю підприємств та виявлені шляхи подолання 

перешкод інноваційного розвитку. Визначено алгоритм моніторингу економічної діяльності області та проведено 

аналіз існуючої системи показників та статистичних даних, що стосуються оцінки інноваційного розвитку Одещини. 

Проаналізовано інвестиційне забезпечення та наведені джерела фінансування вітчизняних та іноземних інвесторів. 

Запропоновано здійснювати заходи оптимізації інноваційної діяльності та наведені шляхи подолання перешкод 

інноваційного розвитку, які полягають у необхідності  розробки  місцевої економічної  політики.  
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Постановка проблеми. Від ефективності 

інноваційно-інвестиційної політики залежить 

рівень оснащеності основних фондів підпри-

ємств, вирішення соціальних та екологічних 

питань, забезпечення технічного прогресу, 

можливості структурної перебудови економіки. 

А відсутність цього створює великі проблеми в 

розвитку не тільки окремої області, а й всієї 

України в цілому. Інноваційні перетворення 

призводять до якісних змін в діяльності на 

мікро- і на макрорівнях економічних процесів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питаннями інноваційно-інвестиційної політики 

та інноваційним розвитком країн займались 

європейські та вітчизняні науковці: Т.І. Єрьо-

менко, Н.А.Хрущ, П.П.Микитюк, Б.Г Сенів,  

М.Волосюк, С.Л.Демиденко, А. П.Заєць, Ю.О. 

Ільченко, О. Б.Гуленко, О.Кочевих, Е.Забарна, 

С.Комісаров, Г.І Башнянин, Л.В. Білецька, В.Д. 

Базилевич. Проте, незважаючи на значну пра-

цю, проведену науковцями, накопичений дос-

від та отримані результати приводять до вис-

новку про незавершеність досліджень стосовно 

організації місцевої економічної  політики на 

розвиток інноваційно-інвестиційних процесів 

та їх вплив на інноваційний клімат промисло-

вих  підприємств.  

Метою статті є дослідження сучасного стану 

інноваційної активності Одещини та пошук на-

прямків поглибленого впровадження інновацій 

в область шляхом аналізу існуючої системи по-

казників та статистичних даних, що стосуються 

оцінки інноваційного розвитку, визначення 

впливу рівня джерел фінансування на іннова-

ційну активність промислових підприємств та 

виявлення шляхів подолання перешкод іннова-

ційного розвитку. 

Основні результати дослідження. В Одесь-

кій області накопичилась значна кількість проб-

лем, які стримують відновлення економічного 

зростання та впливають на подальший 

соціально-економічний розвиток. Вивчення 

стану інноваційної діяльності в промисловості 

Одеської області протягом 2000–2016 рр. 

свідчить про її нестабільний розвиток. 

Алгоритм моніторингу економічної діяль-

ності Одещини складається з наступних етапів 

[2, с.256]: 

1. Збір інформації про фінансові результати 

регіону та формування бази даних. 

2. Групування і узагальнення інформації про 

фінансові результати області. 

3. Статистичний аналіз і оцінювання частко-

вих й узагальнюючих показників економічної 

діяльності Одещини. 

4. Підготовка рекомендацій для прийняття 

управлінських та економічних рішень щодо 

виявлених проблем. 

Наголошуючи на необхідності активізації 

інноваційного сектора економіки, слід 

зазначити, що в останні роки урядом прийнято 

низку постанов і рішень, державних програм, 
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спрямованих на підвищення інноваційної 

результативності підприємств, однак більшість 

з них не вдалося реалізувати у повному обсязі в 

реальній економіці. 

Одним з найважливіших факторів конкурен-

тоспроможності області є інноваційна актив-

ність [3, с.87]. Зазвичай у статистиці інновацій-

на активність визначається кількістю підпри-

ємств, які розробляють або впроваджують 

інноваційну продукцію. Інноваційна активність 

Одеської області та її джерела фінансування 

зображені у таблицях 1 і 2 [20]. 

Таблиця 1 

Інноваційна активність Одеської області за період 2007-2015 рр. 

Рік 

Питома вага 

підприємств, що 

впроваджува-ли 

інновації, % 

Впровад-

жено нових 

техноло-

гічних 

процесів, од 

у т.ч. 

маловідхо-

дні, 

ресурсозберіг

аючі 

Освоєно виробни-

цтво інновацій-

них видів 

продукції, од 

з них 

нові 

види 

техні-

ки 

Питома вага 

реалізованої 

інноваційної 

продукції в 

обсязі 

промислової, % 

2007 10,9 51 21 30 14 13,3 

2008 9,8 33 17 50 13 1,3 

2009 10,0 26 15 46 7 0,5 

2010 12,9 37 27 72 4 0,8 

2011 12,8 31 22 82 12 2,2 

2012 14,0 35 28 108 8 3,6 

2013 11,3 24 20 87 9 3,6 

2014 9,8 30 11 82 7 2,4 

2015 17,2 26 15 58 10 1,2 

Складено автором на основі [5]. 

 

З таблиці 1 видно, що пік інноваційної 

активності в області спостерігався у 2012 і 2015 

рр., тоді як цей показник 2014 р. досяг рівня 

2008 р. Хоча нових технологічних процесів 

було впроваджено у 2015 р. – 26 (з них 

маловідходні – 15), а у 2007 – 51 (з них 

маловідходні – 21).  Скорочується також частка 

реалізованої інноваційної продукції в обсязі 

промислової.  

Таблиця 2 

Джерела фінансування інноваційної діяльності за 2000-2015 рр., тис.грн 

Рік 
Загальна сума 

витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних 
вітчизняних 

інвесторів 

іноземних 

інвесторів 
інші джерела 

2000 3103,8 3103,8 – – – 
2001 32524,9 23614,9 – – 8910,0 
2002 62358,3 44897,6 – 12607,8 4852,9 

2003 31061,5 25098,1 – – 5963,4 
2004 173521,5 167960,7 – – 5560,8 

2005 110684,1 99167,2 – – 11516,9 
2006 128993.8 114353.2 – - 14640,6 
2007 741152,6 735214,2 – – 5938,4 

2008 272492,8 226632,2 – 21540,6 24320,0 
2009 189708,3 163301,5 – 14303,4 12103,4 

2010 157013,2 107504,2 – 42896,2 6612,8 
2011 172502,5 147514,3 – – 24988,2 

2012 1497384,8 135902,7 – 600005,6 761476,5 
2013 91028,7 88310,1 – – 2718,6 
2014 323891,6 320582,3 – – 3309,3 

2015 49670,7 39642,8 – – 10027,9 

Складено автором на основі [4]. 
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З наведеної інформації видно, що промис-

лові підприємства в основному використо-

вують для розвитку власні джерела, але ці фон-

ди зазвичай обмежені. Майже відсутня під-

тримка з боку державного бюджету. Більше ніж 

98% коштів спрямовуються у види економічної 

діяльності, мало пов’язані з інноваціями. Для 

країни, що обрала для себе курс інноваційного 

розвитку, це негативна ситуація. Також спосте-

рігається слабка зацікавленість іноземних ін-

весторів у вкладанні коштів в українські про-

мислові підприємства. Це цілком зрозуміло, 

зважаючи на нестабільний політичний стан та 

низьку віддачу від вкладень в промисловість. 

Отже, інвестиційне забезпечення промислових 

підприємств можна назвати нераціональним за 

структурою та недостатнім за розміром капіта-

льних вкладень. 

Інноваційна діяльність промисловими під-

приємствами області ведеться, але недостат-

німи темпами. Рівень інноваційної активності є 

невисоким. Відсутньою є ефективна система 

взаємодії та взаємозв’язків влади, бізнесу, фі-

нансів, науки та суспільства, яка і визначає 

ефективність роботи інноваційної системи. В 

Одеській області стримується розвиток інно-

ваційної діяльності за рахунок нестачі власних 

коштів, недостатньої фінансової підтримки дер-

жави, великих витрат на нововведення, високої 

кредитної ставки, недосконалої законодавчої 

бази. Рівень асигнувань в науку у 2010 р. 

складав 156090,4 тис грн, у 2011р. – 161851,0, у 

2012 р. – 187543,9, у 2013 р. – 181346,4, у 2014 

р. – 172036,2, у 2015 р. –  201741,9, у 2016 р. – 

237456,8 тис грн [5]. Тобто, рівень асигнувань в 

науку зростає, за виключенням 2014р. Асигну-

вання в науку є одним з найслабкіших еконо-

мічних чинників стійкого розвитку Одеського 

регіону. Відсутність нормального конкурентно-

го середовища та високий рівень монополізації 

у більшості провідних галузей економіки Укра-

їни, обмеженість фінансових ресурсів та старін-

ня вітчизняної матеріально-технічної бази, ни-

зький рівень оплати праці виробничого персо-

налу та недоступність довгострокового креди-

тування зумовлюють скорочення питомої ваги 

інноваційно активних підприємств. В свою чер-

гу, це негативно впливає на конкурентоспро-

можність та розвиток Одеського регіону. 

Серед інноваційно активних підприємств, 

які постійно здійснюють розробки проектів 

нового обладнання, впроваджують принципово 

нові системи, створюють нові зразки продукції, 

приділяють увагу створенню технологій нового 

покоління для забезпечення потреб постійних 

замовників – в машинобудуванні ПАТ 

«Одескабель», ПАТ "ОЗПК", ПАТ «Пресмаш», 

ПАТ «БОМ», ТОВ «Телекарт-Прилад», ТОВ 

«Нептун», ПАТ ХК «Краян», ПАТ 

«Гемопласт», СП «Татра-Юг», в металургії – 

ПАТ «Стальканат», ЗП «Інтерметал», ТОВ 

«АМП-Профіль», в хімічній та нафтохімічній 

промисловості: ТОВ «Консенсус», ПАТ 

«Лукойл – одеський НПЗ», ПАТ «Олімп-Круг», 

у виробництві харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів – ПрАТ «Перший лікеро-

горілчаний завод», ПАТ «Балтський молочно-

консервний комбінат дитячих продуктів», ТОВ 

«Діполос», ТОВ «Дарл», ПАТ «Одеський 

коровай», ДП «Южненська паляниця», ПрАТ 

«Одесакондитер», ТОВ СП «Аттіс-Т», ТОВ 

«Одеський м’ясопереробний завод», ТОВ 

«Старокозацький винзавод», ПрАТ «Одеський 

завод шампанських вин», ПрАТ «Одеський 

коньячний завод», у іншому виробництві, не 

відносному до інших угрупувань ПрАТ 

«Аурум», у виробництві деревини та виробів з 

деревини ПАТ «Деревообробний завод» та 

ТОВ «Марконі – ЛТД» [1, с.6]. 

Для оптимізації інноваційної діяльності 

необхідно здійснювати такі заходи: 

- Мотивація жителів до інноваційної 

діяльності, розробка заходів щодо зменшення 

міграції науковців.  

- Розширення джерел фінансування.  

- Збільшення витрат на підготовку фахівців 

високого класу, тренінги, курси.  

- Законодавчі зміни у галузі інноваційної 

діяльності щодо пільг і стимулів.  

- Політика підприємств повинна мати 

інноваційну спрямованість.  

- Тісне співробітництво з іноземними 

підприємствами, обмін досвідом.  

- Активізація діяльності технопарків шляхом 

державної підтримки.  

- Використання досвіду високорозвинених 

країн щодо тісної співпраці між університетами 

та підприємствами. 

Висновки та пропозиції. Протягом 2000 – 

2016 рр. економіка Одеської області 

функціонувала в умовах несприятливої 

економіко-політичної інфраструктури. Це 

визначило погіршення основних 

макроекономічних показників.  Моніторинг 
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інноваційної активності Одеської області у 

динаміці за цей період довів, що спостерігалися 

зменшення інвестиційного попиту, незначний 

рівень державного фінансування, низьку 

економічну активність області. Одещина має 

потребу у впровадженні ефективних механізмів 

щодо підтримки інновацій на всьому ланцюзі 

від етапу зародження нової ідеї до етапу 

практичного впровадження та організації 

промисловості. З метою активізації 

інноваційної діяльності підприємств області та 

розв’язання нагальних проблем регіону 

необхідно націлити діяльність підприємництва 

у потрібному для Одещини напрямку, 

прив’язавши його до довгострокових програм 

розвитку регіону.  
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Милюкова Н.А. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье исследована инновационная активность Одесской области за период 2007-2016 гг., установлена взаимосвязь 

изменчивости уровня ведения бизнеса в области с инновационной активностью предприятий и выявлены пути 

преодоления препятствий инновационного развития. Определен алгоритм мониторинга экономической деятельности 

области и проведен анализ существующей системы показателей и статистических данных, касающихся оценки 

инновационного развития Одесской области. Проанализированы инвестиционное обеспечение и приведены источники 

финансирования отечественных и иностранных инвесторов. Предложено осуществлять меры оптимизации 

инновационной деятельности и приведены пути преодоления препятствий инновационного развития, которые 

заключаются в необходимости разработки местной экономической политики. 

Ключевые слова: инновации, инвестиции, инновационный климат, инновационное обеспечение, предприятия Одесской 

области. 
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EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE CLIMATE OF ODESA REGION 

The article highlights the innovative activity of the Odessa region for the period of 2007-2016, establishes the interconnection of 

the variability of the level of doing business in the Odessa region with the innovation activity of enterprises and identifies ways to 

overcome obstacles of innovation development. An algorithm for monitoring the economic activity of the region is determined 

and an analysis of the existing system of indicators and statistical data related to the assessment of the innovative development of 

the Odesa region has been carried out. The investment support and the sources of financing of domestic and foreign investors are 

analyzed. It is proposed to implement measures to optimize innovation activities and outline ways to overcome obstacles to 

innovation development, which are need to develop on the local economic policy. 

Key words: innovations, investments, innovative climate, innovative software, enterprises of the Odessa region. 
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