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"Використання механізму трансляції в процесі
формування ефективних стратегій інноваційного розвитку
підприємств"
У статті розглянуто існуючі теоретичні підходи до визначення
сутності інноваційної діяльності підприємств. Досліджено передумови
формування ефективних стратегій інноваційного розвитку з використанням механізму трансляції інновацій. У рамках механізму трансляції
інновацій конкретизовано ефект дисипації від інноваційної діяльності.
Комплексний підхід до проблем упровадження і підтримки інноваційних
стратегій дозволив зробити спробу відносно створення стійкої системи
координації внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, яка б
ураховувала особливості технічної сфери, інтереси управлінської сфери
і потенційні можливості партнерських зв’язків.
Актуальність дослідження представленої проблематики обумовлюється підвищенням ролі інноваційного фактора в сучасних умовах
ринкових трансформацій внаслідок обмеженості ресурсів вітчизняних
підприємств. У зв’язку з цим показано, що на перший план виходять
питання раціонального розміщення інфраструктури великих виробничих
центрів, а також формування і впровадження ефективних механізмів
керування такими "точками зростання" з залученням потенціалу підприємництва і владних структур. Об’єктивне усвідомлення цих процесів
повинне стати поштовхом для проведення політики мобілізації науковотехнологічного потенціалу з метою забезпечення ефективного вбудовування національної економіки в технологічну траєкторію світового
господарювання.
Автором подано розв’язання актуальної проблеми щодо формування ефективних стратегій інноваційного розвитку підприємств на
основі механізму трансляції інновацій з конкретизацією ефекту дисипації
від інноваційної діяльності. Обґрунтовано рівні інновацій у складі даного
механізму, а також виявлено динаміку основних характеристик економічної практики в контексті наукового, підприємницького і виробничого
рівнів інноваційного процесу.
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