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Дипломна робота присвячена вирішенню актуальної науково-практичної 

задачі  щодо  формування  ефективного  механізму  управління  інноваційним 

розвитком  промислового  підприємства.  В  дослідженні  розглянуті  теоретичні 

аспекти розвитку підприємств  м’ясопереробної  галузі  в  умовах інноватизації 

економіки;  проведено  аналіз  сучасного  механізму  розвитку  підприємства  на 

інноваційних засадах;  запропоновано заходи щодо подальшого інноваційного 

розвитку підприємства.

Ключові  слова  :  розвиток  підприємства,  інноватизації,  інновація, 

інноваційний  розвиток,  моделювання,  оптимальна  інноваційно-спрямованої 

виробничої програми, інноваційна активність.

The  thesis  is  devoted  to  the  solution  of  the  actual  scientific  and  practical 

problem  concerning  the  formation  of  an  effective  mechanism  for  managing  the 

innovation  development  of  an  industrial  enterprise.  The  research  considers  the 

theoretical  aspects  of  the  development  of  meat  processing  enterprises  in  the 

conditions of innovation of the economy; the analysis of the modern mechanism of 

enterprise development on an innovative basis was carried out; proposed measures 

for further innovation development of the enterprise.

Key  words: enterprise  development,  innovation,  innovation,  innovative 

development, modeling, optimal innovation-oriented production program, innovative 

activity.
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