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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Обгрунтовано вплив інновацій на розвиток промислового підприємства. Визначено сутність
інноваційного механізму. Систематизовано ключові проблеми формування інноваційного механіз:
му розвитку промислових підприємств в Україні. Сформулювало напрями вдосконалення інновац:
ійної сфери з метою підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на світовому
ринку.
It was proved the influence of innovation on the development of industrial enterprise. The essence of
innovation mechanism was defined. It was systematized key issues of forming of innovative mechanism
of industrial enterprises in Ukraine. It was formulated the directions of innovative areas to increase the
competitiveness of Ukrainian enterprises in the global market.

Ключові слова: інновація, інноваційний механізм, інноваційна діяльність, промислове підприємство, кон
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ВСТУП
Розвиток світової економічної системи сьогодні ба
зується на двох основних передумовах: інновації та
глобалізація. Саме ці фактори не лише складають
підгрунтя економічного розвитку країн і регіонів, а й
визначають можливість подальшого існування на рин
ку окремого підприємства як частини більш глобаль
ної економічної системи. Інноваційний розвиток та
глобалізаційні тенденції в сучасному світовому еконо
мічному просторі змінюють характер конкурентної бо
ротьби між підприємствами, вимагають перегляду їх
конкурентної політики, ініціюють пошук найбільш су
часних і ефективних механізмів управління розвитком
підприємств. На рівні підприємства ключовою пробле
мою сьогодні є необхідність формування інноваційно
го механізму, який буде спроможний забезпечити
міжнародну конкурентоспроможність підприємства.
Останнім часом суттєво збільшується кількість
публікацій, присвячених проблематиці інноваційно
го розвитку, але наукових праць, що розглядають
інноваційні механізми розвитку підприємств, досить
невелика кількість. Так, окремі аспекти інноваційно
го механізму розвитку промислового підприємства
розглядались в роботах Г.Д. Ковальова (введено по
няття інноваційних комунікацій, логістичних іннова
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ційних функцій, логістичних інноваційних операцій)
[1], П. Шеко (визначені фактори процесу інновацій
ної діяльності: світовий поріг знань, інноваційні
фінансові ресурси, інноваційні підприємці, поле
інноваційної активності, інноваційний клімат) [2],
А.А. Дагаєва (виокремлено венчурний механізм ос
воєння нововведень, механізм приватних капіталов
кладень в НДДКР, механізм активізації регіональних
науковотехнічних ресурсів, механізм технологічних
трансферів) [3].
Серед вітчизнаних науковців, що займаються питан
нями інноваційного розвитку промислових підприємств,
слід відзначити дослідження Гриньова А.В., Ілляшенко
С.М., Федулової Л.І. [4; 5; 6].
Проте, незважаючи на достатньо грунтовні і різно
планові дослідження складових інноваційного розвит
ку, відсутнє наукове визначення інноваційного механі
зму розвитку підприємства та не досліджені питання
щодо можливості формування ефективного інновацій
ного механізму.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Отже, мета даної статті полягає у визначенні про
блем побудови інноваційного механізму розвитку сучас
них промислових підприємств в Україні.
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Таблиця 1. Підіндекс "інновації" та його складові для України протягом
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2008—2011 рр. [9]
У першу чергу, конкретизуємо
розуміння категорії "інноваційний
2008—2009
2009—2010
2010—2011
механізм". В технічних науках ме
Ɋɟɣɬɢɧɝ ɡ
Ȼɚɥ
Ɋɟɣɬɢɧɝ ɡ
Ȼɚɥ
Ɋɟɣɬɢɧɝ ɡ
Ȼɚɥ
ханізм розглядають як сукупність
134 ɤɪɚʀɧ
(1-7)
133 ɤɪɚʀɧ
(1-7)
134 ɤɪɚʀɧ
(1-7)
деталей, що виконують необхідні
52
3,4
62
3,21
63
3,11
рухи, пов'язані між собою і викори ȱɧɧɨɜɚɰɿʀ
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ
31
3,8
32
3,7
37
3,5
стовуються для передачі та перетво ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ
рення руху. Виходячи з цього, інно əɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨ48
4,2
56
3,9
68
3,6
ваційний механізм можна визначити ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
як сукупність взаємозв'язаних ва ȼɢɞɚɬɤɢ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɧɚ
желів, що забезпечують здійснення ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ
52
3,3
68
3,0
69
3,0
інноваційної діяльності, її стимулю ɪɨɡɜɢɬɨɤ (ȾɿɊ)
вання та регулювання. Отже, про ȼɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ
блеми, що на даному етапі перешкод ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɡ
49
3,6
64
3,5
72
3,5
жають побудові ефективного інно ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɸ ɭ
ɫɮɟɪɿ
ȾɿɊ
ваційного механізму розвитку про
мислових підприємств, витікають із Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ
ɧɨɜɿɬɧɿɯ
54
3,7
85
3,3
112
3,1
сучасного стану інноваційної діяль ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ
ності в країні.
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɱɟɧɢɯ ɬɚ
54
4,4
50
4,4
53
4,3
Сьогодні стан інноваційної ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ
діяльності в Україні можна визначи Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɚɬɟɧɬɿɜ,
ти як кризовий. Якщо в економічно ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ ɋɒȺ
65
0,3
64
0,5
64
0,4
розвинених країнах 85—90% приро (ɧɚ 1 ɦɥɧ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ)
сту ВВП забезпечується шляхом ек
спорту високотехнологічної продукції, в Україні ж, Так, аналіз інноваційної активності українських під
за оцінками експертів, пороговий рівень існування приємств показав її нестабільність. Кількість підпри
інноваційної моделі економіки визначається 40% інно ємств, що здійснюють інноваційну діяльність, скорочу
вативності, а фактичний рівень забезпечення еконо валась протягом 2008—2009 років і зростала протягом
мічного росту за рахунок технологічних нововведень 2010—2011 р. (табл. 2).
української економіки коливається в діапазоні лише
Як видно з таблиці, 73% від загальної суми витрат
5—10% [7].
на інноваційну діяльність спрямовується фактично на
Вітчизняне промислове виробництво має досить оновлення виробничої бази, оскільки виробничі по
низький рівень наукоємності. Економіка України здеб тужності в цілому по промисловості достатньо зно
ільшого представлена низькотехнологічними галузями: шені. На дослідження і розробки витрачається лише
добувна і паливна; харчова, легка промисловість, агро 7,5%, на закупівлю нових технологій — 2,3%. Така
промисловість. Майже 95% промислових підприємств структура інноваційних витрат свідчить, що підприєм
виробляють продукцію, що властива 3му та 4му тех ства зорієнтовані здебільшого на вирішення поточних
нологічним укладам.
проблем, досягнення короткострокових результатів, а
У запропонованій Експертною Комісією ЄС системі не на перспективу. Підприємцям простіше закупити
європейського інноваційного індексу, що введений з ме нове обладнання і опанувати виробництво нової для
тою з'ясування відносних позицій кожної країни в об даного підприємства продукції, відзначивши ці витра
ласті інноваційного розвитку, Україна разом з більшістю ти як інноваційні, аніж витрачати кошти на досліджен
країн Центральної і Східної Європи знаходяться в групі ня, які не завжди можуть принести швидкий комерц
держав, що йдуть навздогін. На Європейському іннова ійний успіх.
ційному табло перед нашою країною містяться ще 3 гру
Також аналіз статистичної інформації показав по
пи країн: країнилідери, країни — "послідовники", краї ступове зниження інноваційної активності саме промис
ни — "помірні інноватори". Це свідчить про досить лових підприємств (табл. 3) [10].
низькі позиції України у сфері інновацій в порівнянні з
Як свідчать статистичні дані, надзвичайно мала
іншими країнами світу [8].
кількість підприємств опановують інновації: протягом
За даними останнього звіту Всесвітнього економіч останніх п'яти років лише 10—12,8 %, що в 3—4 рази мен
ного Форуму про глобальну конкурентоспроможність ше, ніж в інноваційно розвинутих економіках. Проте
2010—2011 рр., Україна посіла лише 89е місце серед 133 варто відмітити тенденцію до зростання інноваційно
країн проти 82го місця у 2009—2010 рр. (72 місце у активних промислових підприємств за останні три роки.
2008—2009 рр.) [9].
Поряд з цим, протягом досліджуваного періоду спос
Рейтинг України за підіндексом "інновації" у 2010— терігається скорочення питомої ваги інноваційної про
2011 рр. знизився до 63го місця
проти 62го у 2009—2010 рр. На зни
Таблиця 2. Інноваційна активність
ження цього рейтингу вплинуло по
гіршення його складових, зокрема:
ɍ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ
ɉɢɬɨɦɚ
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ
інноваційна спроможність (37е
ɜɚɝɚ
ɦɚɲɢɧ,
місце проти 32го), якість науково
ɩɿɞɩɪɢɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ
ɩɪɢɞдослідних інститутів (68е місце
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɞɨɫɥɿɞɽɦɫɬɜ,
ɬɚ
ɛɚɧɧɹ
проти 56го), взаємозв'язки універ Ɋɨɤɢ
ɫɭɦɚ
ɿɧɲɿ
ɠɟɧɧɹ ɿ
ɜɧɭɬɡɨɜɧɿɳɨ
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ
ɧɨɜɢɯ
ситетів з промисловістю у сфері
ɜɢɬɪɚɬ
ɜɢɬɪɚɬɢ
ɪɨɡɪɨɪɿɲɧɿ
ɲɧɿ
ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɬɟɯɧɨɛɤɢ
ɇȾɊ
ɇȾɊ
досліджень і розвитку (72е місце
ɿɧɧɨɜɚɡ ɭɩɪɨɥɨɝɿɣ
проти 64го), державні закупівлі
ɰɿɹɦɢ
ɜɚɞɠɟɧɧɹɦ
новітніх технологій і продукції (112
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ
е місце проти 85го) (табл. 1).
%
ɦɥɧɝɪɧ.
Зазначені негативні тенденції в 2007 14,2
10850,9
986,5
793,6
192,9
328,4
7471,1
2064,9
інноваційній сфері України, за оці 2008 13,0
11994,2
1243,6
958,8
284,8
421,8
7664,8
2664,0
нками міжнародних інститутів, 2009 12,8
7949,9
846,7
633,3
213,4
115,9
4974,7
2012,6
8045,5
996,4
818,5
177,9
141,6
5051,7
1855,8
підкріплюються і внутрішньодер 2010 13,8
14333,9
1079,9
833,3
246,6
324,7
10489,1
2440,2
жавними статистичними даними. 2011 16,2
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Таблиця 3. Впровадження інновацій на промислових
підприємствах

будувати лише на основі збільшен
ня бюджетного фінансування нау
кової та науковотехнічної діяль
ɉɢɬɨɦɚ
ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ
Ɉɫɜɨɽɧɨ
ності, державного замовлення на
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ
ɜɚɝɚ
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ
ɭ ɬ.ɱ.
ɡ ɧɢɯ
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ
проведення наукових досліджень
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ
ɩɿɞɩɪɢɽɧɨɜɢɯ
ɦɚɥɨɜɿɞɧɨɜɿ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ
або вдосконалення законодавчої
Ɋɨɤɢ
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ
ɦɫɬɜ, ɳɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɯɨɞɧɿ,
ɜɢɞɢ
ɜɢɞɿɜ
бази. Функції держави мають охоп
ɨɛɫɹɡɿ
ɜɩɪɨɜɚɝɿɱɧɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɬɟɯɩɪɨɞɭɤɰɿʀ,
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ,
ɞɠɭɜɚɥɢ
ɩɪɨɰɟɫɿɜ
ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɿ
ɧɿɤɢ
лювати побудову інноваційної
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ
%
ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ. %
інфраструктури, формування інсти
2006
10,0
1145
424
2408
786
6,7
тутів розвитку економіки, кластер
2007
11,5
1419
634
2526
881
6,7
ну політику тощо.
2008
10,8
1647
680
2446
758
5,9
На жаль, всі спроби щодо вдос
2009
10,7
1893
753
2685
641
4,8
коналення законодавства, створен
2010
11,5
2043
479
2408
663
3,8
ня технопарків та бізнесінкуба
2011
12,8
2510
517
3238
897
3,8
торів, формування інноваційних
кластерів мають безсистемний ха
Таблиця 4. Фінансування інноваційної діяльності
рактер. Надзвичайно парадоксаль
ним є той факт, що витрачаючи кош
ти на утримання НДІ, держава май
Ɋɨɤɢ
же не користується таким потуж
2007
2008
2009
2010
2011
Ⱦɠɟɪɟɥɚ
Ɇɥɧ
Ɇɥɧ
Ɇɥɧ
Ɇɥɧ
Ɇɥɧ
ним важелем науковотехнічної
%
%
%
%
%
ɝɪɧ.
ɝɪɧ.
ɝɪɧ.
ɝɪɧ.
ɝɪɧ.
політики, як державне замовлення
ȼɥɚɫɧɿ
7999,6 73,7
7264,0 60,6 5169,4 65,0 4775,2 59,4 7585,6 52,9 на високотехнологічні винаходи. За
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ
цим показником Україна посідає
144,8
1,3
336,9
2,8
127,0
1,6
87,0
1,1
149,2
1
ɛɸɞɠɟɬɭ
одне з найнижчих місць у глобаль
ȱɧɨɡɟɦɧɢɯ
ному рейтингу конкурентоспро
321,8
3,0
115,4
1,0
1512,9 19,0 2411,4 30,0 56,9
0,4
ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ
можності ВЕФ — 112те [12].
ȱɧɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ
2384,7 22,0
4277,9 35,7 1140,6 14,3 771,9
9,6
6542,2 45,7
Для реалізації принципових
Ɂɚɝɚɥɨɦ
10850,9 100,0 11994,2 100,0 7949,9 100,0 8045,5 100,0 14333,9 100,0
змін у характері здійснення іннова
ційної діяльності з подальшим про
дукції в промисловості. В 2010—2011 р. цей показник суванням у напрямі побудови інноваційної економі
був на рівні 3,8 %. Для порівняння: питома вага реалізо ки всі елементи інноваційної системи необхідно об
ванної інноваційної продукції в промисловості Росії в єднати в єдиний інноваційний механізм, що здатний
минулому році становила 5% [11], за даними Белстата, сформувати інноваційне бізнессередовище, забез
питома вага відвантаженої інноваційної продукції в печити підтримку інноваційному бізнесу та стимулю
Білорусі зросла в 2011 р. до 17,4%.
вати відновлення інновацій.
За висловом президента Центру антикризових
Для побудови інноваційного механізму необхідно не
досліджень Ярослава Жаліла, "треба враховувати, що лише визначити правильний набір елементів інновацій
специфіка та спеціалізація української продукції ної системи, а, перш за все, забезпечити узгоджене
така, що, значна частка — це сировина, мінеральні прийняття рішень як на рівні держави, так і на рівні ок
ресурси, аграрна продукція. Тому інноваційності до ремого підприємства, що здійснює інноваційну діяль
сягати надзвичайно важко. Проте треба прагнути до ність, причому рішення ці мають бути спрямовані на ви
рівня, який притаманний світовим зразкам. Щонай рішення нагальних проблем, що гальмують інновацій
менше, частка інноваційних підприємств має станови ний розвиток економіки.
ти 30—40%"
Найважливішою проблемою, що перешкоджає ак
Основною перешкодою для активізації інновац тивізації інноваційної діяльності в країні, є, на мій по
ійної діяльності в Україні вважається недостатнє гляд, нерозуміння сучасними підприємствами ролі
фінансування даного напрямку. За даними Держком інновацій в конкурентній боротьбі. Наукові устано
стату, фінансування інноваційної діяльності протя ви, зосереджені на здійсненні фундаментальних дос
гом останніх 5 років здійснювалось головним чином ліджень, зайнятті сьогодні своїм виживанням,
власними силами підприємств, проте в 2011 р. ссутє підтримкою досягнутого науковотехнічного рівня.
во збільшилась питома вага інших джерел фінансу Станом на 2011 р. в нашій державі налічується 1255
вання інноваційної діяльності в загальному обсязі наукових установ, більшість з них фінансується з
(табл. 4).
бюджету [10], тобто, виходячи з обсягів бюджетного
На думку багатьох дослідників проблем інновацій фінансування, кожна установа щороку отрмує близь
ного розвитку економіки України, ключову роль у ко 1—2 млн грн. Очевидно, що грунтовних наукових
фінансування інноваційних розробок та проектів по результатів, розробок з високим рівнем новизни за ці
винна взяти на себе держава. В нашій країні критично кошти не отримати. Підприємці, що мають можливість
мало коштів спрямовується державою на інноваційну втілити результати наукових розробок, не відчувають
діяльність. Відповідно до Закону України "Про науко їх комерційного успіху, а тому і не квапляться впро
ву та науковотехнічну діяльність", бюджетне фінан ваджувати їх у виробництво. Кількість закінчених і
сування даного напряму має становити 1,7% від ВВП прийнятих замовниками розробок з нових видів тех
України. В 2011 р. державне фінансування інновацій ніки і технологій скоротилася за останні 10 років у
ної діяльності становило 0,3% реального ВВП, в той 4,8 рази, а розробок з використанням винаходів — у
чак як в економічно розвинених країнах, таких як Япо 7,5 разів. Розрив у системі "дослідження — комерціа
нія, США, Німеччина, обсяг витрат коливається від лізація" збільшується.
2,5% до 4%.
Побудова інноваційного механізму розвитку про
Однак, на мою думку, збільшення державної мислових підприємств має грунтуватися на трьох основ
фінансової підтримки інноваційної сфери принципо них підвалинах:
во не змінить характер інноваційної діяльності.
1) інноваційний попит передбачає збільшення попи
Більш вагомою може стати робота владних інститутів ту на інноваційні продукти, технології, знання;
у напрямі створення інноваційно сприйнятливої ат
2) інноваційна пропозиція передбачає здійснення
мосфери діяльності для сучасних промислових суб'єктами підприємницької діяльності інноваційної
підприємств. Інноваційну економіку неможливо по діяльності з метою посилення своїх позицій в конку
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ретному середовищі за рахунок збільшення пропозиції
інноваційної продукції;
3) інноваційне регулювання охоплює заходи на на
ціональному та регіональному рівнях, спрямованні на
вдосконалення інноваційного законодавства, створен
ня інноваційної інфраструктури, підвищення науково
технічного потенціалу країни за рахунок бюджетного
фінансування.
Досвід економічного розвитку країн світу
свідчить, що подолання низької конкурентоспромож
ності та набуття рівноправної участі вітчизняних ви
робників у міжнародній кооперації на вигідних умо
вах як для підприємців, так і для держави може відбу
ватись при таких порогових значеннях, якщо: частка
обробної промисловості в загальному обсязі промис
лової продукції не менша за 70%, а частка машинобу
дування — 20%; витрати на НДДКР — 2% ВВП; знос
основних фондів не перевищує 50%; обсяг ВВП на
душу населення від середнього по "сімці" розвинутих
країн не менший за 50%, а його щорічний приріст пе
ребільшує 3%; тіньовий сектор економіки не переви
щує 10% ВВП; вітчизняні валютні кошти повертають
ся зза кордону; інфляція не перебільшує 3,1% на рік
і ціни стають стабільними. Зростання експорту нау
коємних, високотехнологічних товарів та послуг (тоб
то частка в експорті високотехнологічної продукції)
є не меншою за 15%, а продукції машинобудування —
40%); наявність імпорту у внутрішньому споживанні
не перевищує 25,0% [13].
Наведені цифри — це фактично ключові орієнтири,
досягнення яких є зумовленою необхідністю для нашою
країни. В іншому випадку криза в інноваційній сфері
буде лише загострюватись.
Визначене підгрунтя для формування інноваційно
го механізму розвитку промислових підприємств —
інноваційний попит, інноваційна пропозиція, іннова
ційне регулювання — необхідно, в першу чергу, розроб
ляти і стимулювати в тих галузях економіки, де Україна
має потенціал розвитку міжнародної конкурентоспро
можності. Державна підтримка у вигляді бюджетного
фінансування, законодавчої бази, інноваційної інфра
структури повинна мати цільовий характер. Обмежені
державні фінанси доцільно спрямовувати не на науку і
інновації загалом, а на конкретні цільові програми про
ривного характеру, результатами виконання яких мо
жуть стати інновації з високим рівнем новизни, цікаві
не лише на внутрішньому ринку, а, в першу чергу, на
світвому ринку.
Ще однією суттєвою проблемою вітчизняної про
мисловості є орієнтація на виробництво продукції з
низькою доданою вартістю. У виробників просте
жується низька орієнтація на кінцевого споживача, на
його вимоги і бажання. Споживацькі товари, що про
понує українська промисловість, не цікаві закордон
ним споживачам. Український експорт — це в основ
ному сировина, напівфабрикати, продукція агропро
мислового комплексу. Всі ці статті не містять високої
доданої вартості, а тому і не можуть принести висо
ких прибутків нашій країні. Збільшення доданої вар
тості в продукції, що реалізується на внутрішньому і
зовнішньому ринку, прямо залежить від характеру
інноваційної діяльності підприємств, від їх вмотивова
ності на здійснення інноваційної діяльності, від їх гли
бокого розуміння, що інновації є основними важелем
підвищення конкурентоспроможності продукції, від їх
прагнення отримувати постійний потік прибутку в дов
гостровій перспективі, а не орієнтуватися лише на виг
раш сьогодні.

ва новизна полягає в системному погляді на визна
чення категорії "інноваційний механізм" і виділенні
проблем, пов'язаних з його ефективною розбудовою.
Також автором вперше визначені підвалини створен
ня інноваційного механізму розвитку промислових
підприємств. Практична цінність проведеного досл
ідження полягає в аналізі і систематизації великого
обсягу інформативностатистичних джерел з метою
визначення ключових проблем інноваційної сфери в
Україні. Зусилля щодо розвитку інноваційної діяль
ності в Україні доцільно спрямувати за такими по
зиціями:
— створення наукоємних виробництв;
— розвиток інноваційної інфраструктури;
— забезпечення комерціалізації результатів науко
вих досліджень;
— розширення міжнародного співробітництва в
інноваційній сфері;
— вдосконалення державної інноваційної політики;
— захист прав інтелектуальної власності.
Подальші дослідження за даною проблематикою
мають бути зосередженні на практичних аспектах фор
мування інноваційного механізму, визначення структур
них складових інноваційного механізму і питаннях прак
тичного втілення концепції інноваційного механізму на
промислових підприємствах з метою їх ефективного
розвитку.
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