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Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання. 
 
 

 
Р/970 
   Актуальні питання інноваційного розвитку. – 2012. –  № 2. 
 

Зі змісту: 
 
   Правовий механізм інноваційного розвитку 
   Правове регулювання науково-технічної й інноваційної діяльності 
   Питання становлення інноваційного суспільства 
   Зарубіжний досвід правового регулювання науково-технічної й інноваційної  
діяльності 
    
 
 

 
Аманчаева К. Инновационный потенциал социально-экономического развития: риски, пути решения 
/ К. Аманчаева // Актуальні проблеми економіки. – 2012. –  № 10. – С. 292-298.  
                                                                                                                                           Р/1545 
 
В статье рассмотрены некоторы е вопросы инновационного потенциала социально-экономического развития  
и, в частности, современное состояние инновационной активности предприятий Республики Казахстан,  
проанализирована динамика основных показателей состояния и развития науки, влияние рисков на 
инновационный потенциал региона, страны и предложены пути уменьшения рисков, связанных с этой 
проблемой. 
 
Бабенко В. О. Економіко-математичне моделювання в управлінні інноваційними процесами 
переробних підприємств АПК / В. О. Бабенко // Економіка АПК. – 2013. –  № 1. – С. 90-95.  
 
                                                                                                                                           Р/673 
 
«Мета статті  – дослідження теоретичних та практичних аспектів процесу управління інноваційними 
процесами, його моделювання й оптимізації; підходів до аналізу та підвищення економічної ефективності на 
підприємств ах АПК за допомогою економіко-математичного моделювання. Розробка економіко-
математичної моделі оптимізації управління інноваційними процесами на переробних підприємствах АПК з 
формуванням обмежень та критеріїв якості для оцінки досліджуваного процесу. Постановка задачі  
оптимізації програмного управління іннов аційними процесами переробних підприємств АПК в умовах 
невизначеності економічних умов і середовища, а також обумовленого цим ризику». 
 
 
Бавико О. Є. Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку мережевого сектору економіки регіону / 
О. Є. Бавико // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. –  № 23. – С. 4-7.  
                                                                                                                                           Р/2124 
 
На основі розрахунку інтегрального індикатору «Драйвери розвитку ІКТ», визначено основні тенденції  
розвитку інвестиційно-інноваційного забезпечення мережевого сектору економіки України та областей 
Південного регіону. 
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Багрова І. В. Оцінка властивостей інноваційного потенціалу промислового підприємства / І. В. 
Багрова, Т. І. Тищенко // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2012. –  № 3. – С. 139-
144. 
                                                                                                                                           Р/1274 
 
«Метою статті є  подальша розробка теоретико-методологічних підходів щодо оцінювання сприйнятливості  
та реалізовуваності,  як важливих властивостей інноваційного потенціалу підприємства. Властивості, на наш  
погляд, складають одну з підвалин формування та ефективного використання потенціалу». 
 
 
Базавлук А. В. Інноваційний розвиток залізничного транспорту України та його фінансове 
забезпечення / А. В. Базавлук // Наука й економіка. – 2012. –  № 3. – С. 7-12. 
                                                                                                                                           Р/2063 
 
У статті розглянуто напрями фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємств залізничного 
транспорту України, проведено аналіз основ них економічних показників інноваційних процесів на 
підприємств ах залізничного транспорту України. 
 
 
Башинська І. О. Моделі формування інтегрованих маркетингових комунікацій інноваційно активних 
машинобудівних підприємств / І. О. Башинська // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. –  № 11-12. – С. 52-
54.  
                                                                                                                                           Р/593 
 
У статті розглянуто особливості функціонування інноваційно активних підприємств, що ведуть свою 
діяльність на промисловому ринку (на прикладі машинобудування). Проаналізовано декілька моделей 
формування інтегрованих маркетингових комунікацій та запропонов ано власну, що враховує характерні  
особливості підприємств. 
 
 
Башук Г. О. Державна інноватика щодо регулювання економічного комплексу України / Г. О. Башук // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2013. –  № 2. – С. 41-44. 
                                                                                                                                           Р/2124 
 
У статті розглядаються актуальні проблеми інноваційної політики та іннов аційні підходи до регулювання  
економічних процесів у державі, аналізуються основні науково-методичні підходи до оцінки підприємства,  
пропонується методологія порівняльних підходів. 
 
Біліченко В. В. Інноваційні стратегії розвитку міського пасажирського транспорту у Вінниці / В. В. 
Біліченко, С. О. Романюк  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 
– 2012. –  № 6, Ч. 1. – С. 178-184.  
                                                                                                                                          Р/1357 
 
Представлено та проаналізовано результати досліджень міського пасажирського транспорту у Вінниці.  
Сформовано іннов аційні стратегії розвитку міського пасажирського транспорту як альтернативний спосіб 
його вдосконалення та структуризації. 
 
 
Богів Я. С.  Оптимізація бізнес-плану інноваційного проекту підприємства за умов невизначеності / Я. 
С. Богів // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. –  № 24. – С. 72-75.  
                                                                                                                                           Р/2124 
 
У статті розкрито сутність методичних положень з аналізування вибору  в умовах невизначеності  
оптимального бізнес-плану інноваційного проекту підприємства з ряду альтернативних планів. 
 
 
Богів Я. С.  Оцінювання та аналізування ефективності бізнес-планування інноваційних проектів 
підприємств / Я. С. Богів // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. –  № 23. – С. 26-30.  
 
                                                                                                                                           Р/2124 
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У статті розкрито сутність методу оцінювання ефективності бізнес-планування інноваційних проектів  
підприємств. На основі використання експертної та емпіричної інформації промислових підприємств  
проаналізовано ефективність бізнес-планув ання інноваційних проектів, які були ними реалізовані. 
    
 
Бойко А. М. Державне регулювання зайнятості в контексті забезпечення інноваційного розвитку / А. 
М. Бойко // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. – 2012. –  № 1. – С. 
13-15.  
                                                                                                                                        Р/1294«Е» 
 
«Метою статті  є розробка основних напрямів державного регулювання зайнятості  населення в контексті  
інноваційного розвитку, організаційних та економічних заходів, які проводить держава з метою зниження  
рівня безробіття: профорієнтація, професійна підготовка та перепідготовка населення, організація  
громадських робіт, сприяння у пошуках роботи, кредитування малого підприємства, фінансова підтримка 
підприємств у збереженні (або створенні) робочих місць, розвиток системи органів служби зайнятості  
тощо». 
 
Боронос В. Г. Вплив інноваційного потенціалу на розвиток регіону: фінансова складова / В. Г. Боронос 
// Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – 2012. –  № 3. – С. 12-20.  
 
                                                                                                                                          Р/968 
 
В статті розглянуто фінансову складову сучасної проблеми формування та нарощення інноваційного 
потенціалу і його вплив на розвиток регіону, запропоновано заходи, що мають сприяти активізації процесів  
інвестування в інноваційний розвиток території. 
 
Брижань І. А. Особливості економічного розвитку України на основі інноваційного фактору / І. А. 
Брижань // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. –  № 5, Т. 2. 
– С. 112-116. 
                                                                                                                                         Р/1055«Е» 
 
У статті  проаналізований сучасний стан національної інноваційної системи та особливості розв итку 
інноваційної діяльності на Україні. На основі дослідження інноваційної політики та тенденцій розвитку 
країн великої вісімки запропонований комплекс заходів, що направлені на попередження деградації  
інноваційної сфери та покращення якості економічного зростання України. 
 
Бударіна Н. О. Вплив інноваційних процесів фондового ринку на розвиток національної економіки / 
Н. О. Бударіна, А. О. Прокопенко // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і 
право. – 2012. –  № 1. – С. 15-17.  
 
                                                                                                                                        Р/1294«Е» 
 
«Фондовий ринок знаходиться у стані постійного розвитку, зазнає значних змін під впливом процесів  
глобалізації, які, з одного боку, прискорюють розвиток фондового ринку, а з іншого – породжують нові  
суперечності. Унаслідок таких суперечностей у глобальному та інтегрованому оточенні зростає роль  
державних регуляторів, які здатні оцінювати природу поведінки при відносинах з іншими країнами, якщо 
вони бажають забезпечити існування справедливих, ефективних і прозорих ринків». 
 
Буркальцева Д. Д. Зміцнення та механізм забезпечення економічної безпеки в умовах інвестиційно-
інноваційного розвитку України / Д. Д. Буркальцева // Економіка ринкових відносин. – 2012. –  № 10. – С. 
96-102.  
                                                                                                                                           Р/2248 
 
У статті розглянуто основні цілі системи зміцнення економічної безпеки, система зміцнення економічної  
безпеки, мета, принципи, функції системи зміцнення економічної безпеки країни. Виявлено основні складові  
механізму забезпечення економічної безпеки країни. 
 
Вартанова О. В. Аналіз компетенцій в інноваційних процесах підприємства / О. В. Вартанова // Вісник  
Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. –  № 15, Ч. 1. – С. 30-39. 
 
                                                                                                                                           Р/1357 
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Розроблено послідовність аналізу компетенцій в інноваційних процесах підприємства. Виявлено споживчі  
властивості і структуру споживчої вартості продукту. Проранжовано споживчі властивості продукту 
підприємств а. Визначено ресурси, спроможності і компетенції підприємства. 
 
Василик І. І. Інформація як інноваційний фактор сучасного виробництва / І. І. Василик // Вісник 
Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. –  № 6, Т. 1. – С. 131-134.  
 
                                                                                                                                         Р/1055«Е» 
 
Розглянуто сутність та особливості інформації як нового фактора сучасного виробничого процесу.  
Внаслідок змін продуктивних сил сьогодні провідну роль відіграють нові технології та інформатизація. Як 
наслідок інформація стає якісно новим чинником виробництв а, що докорінно відрізняється від традиційних 
факторів – землі, праці і капіталу. 
 
 
Величко Н. М. Вибір типу управління інноваційною діяльністю підприємства на основі рівня ентропії 
зовнішнього середовища та її нечіткої відносної варіації / Н. М. Величко // Вісник Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля. – 2012. –  № 16, Ч. 1. – С. 35-39. 
 
                                                                                                                                           Р/1357 
 
Обгрунтована необхідність вибору типу управління інноваційною діяльністю підприємств залежно від стану 
зовнішнього середовища підприємства. Запропонований спосіб вибору типу управління інноваційною 
діяльністю підприємства на основі визначення рівня ентропії зовнішнього середов ища і його нечіткої  
відносної варіації. Розрахований рівень ентропії зовнішнього середовища 
 
 
Вдовенко Ю. В. Економіко-статистичний аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств 
Луганської області / Ю. В. Вдовенко // Економічний вісник Донбасу. – 2012. –  № 2. – С. 4-7. 
 
                                                                                                                                           Р/1932 
 
«Метою запропонованого дослідження є економіко-статистичний аналіз інноваційної діяльності  
промислов их підприємств Луганської області, виявлення перешкод в їх інноваційному зростанні для  
визначення шляхів ефективного впровадження нововведень та науково-технічного прогресу». 
 
Витвицька О. Д. Інтегральна оцінка інноваційного потенціалу аграрних підприємств / О. Д. Витвицька 
// Економіка АПК. – 2012. –  № 12. – С. 109-113. 
                                                                                                                                            Р/673 
 
«Мета статті – визначити інтегральну оцінку інноваційного потенціалу аграрних підприємств з  
використанням факторного аналізу». 
 
 
Вольська Г. К. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні / Г. К. Вольська // 
Экономика Крыма. – 2012. –  № 3. – С. 60-63.  
                                                                                                                                           Р/1569 
 
«… поступове відновлення вітчизняного промислового виробництв а демонструє здатність України вже 
найближчим часом закріпити позитивну динаміку економічного зростання, а відтак і можливість здійснення  
інноваційної діяльності. Відповідно до статистичних даних, питома вага українських підприємств, що 
впроваджували інновації, поки що є невисокою порівняно із докризовим станом». 
 
 
Галайда Т. О. Інноваційні методи формування регіональної політики на ринку праці / Т. О. Галайда //  
Економіка і регіон. – 2012. –  № 2. – С. 25-29.  
                                                                                                                                           Р/1838 
 
«Метою статті є дослідження інноваційних методів формування регіональної політики на ринку праці. 
   Реалізація поставленої мети зумовила необхідність визначення і розв’язання таких завдань: 
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1) розглянути засади інноваційного розвитку регіонального ринку праці; 
2) сформувати напрями регіональної політики на ринку праці як структурного елемента інноваційної 

моделі розвитку ринку праці регіону». 
 
 
Гапоненко С. О. Інноваційний розвиток сфери послуг та зв’язку на світовому та національному 
рівнях / С. О. Гапоненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. –  № 24. – С. 118-120.  
 
                                                                                                                                           Р/2124 
 
В статті розглянуто основні механізми функціонування світового ринку послуг, проведено комплексний 
аналіз дослідження ринку в сфері послуг зв’язку та його вплив на розвиток даної галузі в Україні, визначено 
основні підходи для інноваційного розвитку послуг зв’язку. 
 
Герасимова С. В. Зміст та роль банківського ризик-менеджменту в умовах інноваційно-інвестиційного 
розвитку економіки / С. В. Герасимова // Економіка ринкових відносин. – 2012. –  № 10. – С. 112-118.  
 
                                                                                                                                           Р/2248 
 
У статті розкрив аються організаційні аспекти управління банківськими ризиками: цілі та суб’єкти 
управління, види та сфери ризиків, зміст та ефективність управління та ін. За допомогою теоретичних,  
практичних положень та статистичних даних обґрунтовується взаємозв’язок між ефективністю ризик-
менеджменту у банках та інноваційно-інвестиційною складовою розвитку економіки України. 
 
Грибан С. В. Реінжиніринг як інноваційний інструмент антикризового управління на підприємстві / 
С. В. Грибан, Г.В. Осовська // АгроСвіт. – 2012. –  № 24. – С. 40-45. 
                                                                                                                                           Р/2114 
 
У даній статті розкривається об’єктивність цінності реінжинірингу як інструменту антикризового 
управління, встановлюється сутність реінжинірингу. Визначено місце реінжинірингу серед інших 
організаційних змін, засади виникнення реінжинірингу, умови для застосування реінжинірингу бізнес-
процесів. Проведено аналіз між концепціями: безперервного покращення процесів та реінжинірингом 
бізнес-процесів. Побудована концептуальна модель реінжинірингу та оцінена роль людського капіталу в  
компаніях. 
 
Громова Я. А. Дослідження перспектив інноваційного розвитку металургійної галузі України: 
маркетинговий аспект / Я. А. Громова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. –  № 10. – С. 37-45.  
 
                                                                                                                                           Р/1545 
 
У статті проаналізовано стан і основні перспективи розвитку інновацій і модернізації виробничих 
потужностей металургійного комплексу України з урахуванням деяких маркетингових аспектів (експортний 
потенціал, конкурентоспроможність на світових ринках, товарний асортимент експорту й цінова політика). 
 
Диденко А. Инновационный метод реанимации дорог. О специфике холодного ресайклинга / А. 
Диденко // Бетон & Асфальт. – 2012. –  № 2. – С. 28-31.  
                                                                                                                                           Р/2225 
 
С появленим в конце 60-х начале 70-х годов прошлого века дорожных фрез началась новая эра в области 
восстановления и ремонта дорожных покрытий. И хотя первые конструкции дорожных фрез напоминали 
самоходные тележки с установленны ми отбойными молотками, с их помощью дорожники получили 
возможность быстрее снять старые дорожны е покрытия и выполнить качественную подготовку для укладки 
нового.  
   Со временем фрезы стали не просто механизмами для разрушения дорожного полотна, а 
высокотехнологичным оборудованием, где каждая функция – не случайна. За 40 с лишним лет эта техника 
не только революционно изменила технологию обновления дорожных покрытий, но и позволила 
эффективно решить проблему использования строительного мусора. 
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Дубовик О. Ю. Оцінювання впливу податкового клімату на активність малого та середнього 
підприємництва в Одеському і Миколаївському регіонах / О. Ю. Дубовик, Н. В. Гавриленко // 
Экономика Крыма. – 2012. –  № 3. – С. 87-92.  
                                                                                                                                           Р/1569 
 
«… податковий клімат, що нині склався і в сфері якого функціонують малі та середні підприємства, має цілу 
низку суттєвих недоліків, які в своїй сукупності провокують необхідність детальної оцінки їх впливу на 
інвестиційний розвиток підприємництва». 
 
 
Р 342261 
   338 
 
        Економіка України: фінансово-економічні проблеми інноваційного розвитку  [Текст] : колект. 
моногр. / за ред. Беседіна В. Ф., Музиченка А. С. ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Наук.-дослід. 
екон. ін-т, Уман. держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. - К. : [НДЕІ], 2012. - 478 с. 
 
В монографії викладено результати досліджень фінансово-економічних проблем галузей і регіонів в усьому 
різноманітті їх форм фахівцями провідних наукових установ і освітніх закладів України. 
   Процеси економічного оновлення і зростання обсягів виробництв а у в идах економічної діяльності  
визначаються розмірами і структурою інвестицій, якістю і швидкістю їх здійснення.  
   Україна поставлена  перед об’єктивною необхідністю модернізації і реконструкції діючих структур,  
забезпечення диверсифікації капіталу в напрямі соціально орієнтов аних структурних перетворень. В цих 
умовах виникають фінансово-економічні  та економіко-соціальні суперечності між інтересами держави та 
підприємств ами, орієнтованими на іннов аційний шлях розвитку, розв’язання яких потребує ґрунтовних 
досліджень. 
   В Україні поступово трансформується концепція стимулюв ання регіонального розвитку і якщо спочатку 
вживалися заходи щодо підтримки депресивних територій, то зараз йдеться про необхідність стимулювання  
розвитку всіх регіонів із застосуванням диференційованої системи інструментів. Проблеми та прорахунки 
регіональної політики держави та шляхи покращення становища також знайшли відображення в даній 
роботі. 
 
 
 

 
 
 
Р 342785 
   33 
 
     
    Забезпечення   конкурентоспроможності   промислових   підприємств   на   
базі   інноваційного   розвитку [Текст] : монографія / [О. С. Галушко, О. В. 
Єрмошкіна, Л. М. Дідик та ін.] ; за ред. проф. О. С. Галушко ; Держ. вищ. навч. 
закл. "Нац. гірн. ун-т". - Д. : НГУ, 2012. - 212 с. - Бібліогр. в кінці розд.  
 
Викладено концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності  
промислов их підприємств на базі інноваційного розвитку. Розглянуто проблеми 

формування високого рівня конкурентоспроможності промислового підприємства на основі інноваційного 
розвитку, викладено питання ефективного формування фінансових ресурсів, наявність яких забезпечує 
інноваційний розвиток підприємства, а також підходи до створення ефективного організаційно-фінансового 
механізму інноваційного розвитку промислового підприємства з  метою підвищення його 
конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки та глобалізації світової економіки. 
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Р 342861 
   33 
 
    Захарченко, Віталій Іванович.  
    Динаміка інвестиційно-інноваційних процесів у 
нестабільному середовищі [Текст] : монографія / В. І. Захарченко, М. О. 
Акулюшина ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2013. - 212 с.  
 
В монографії розглядаються теоретико-аналітичні аспекти інвестиційно-
інноваційної діяльності, досліджується динаміка змін інвестиційних процесів в 
Україні та світі під впливом кризових явищ, визначаються тенденції 
інвестиційно-інноваційних процесів у регіонах України, а також на промислових підприємствах Одещини;  
проводиться аналіз існуючих методик дослідження інвестиційно-інноваційної привабливості регіонів  
України та пропонується їх  оцінка  за допомогою багатомірного аналізу методом кластеризації. Особлива 
увага приділяється визначенню та критичному аналізу методів проведення передпланового  етапу 
досліджень інвестиційно-іннов аційних проектів, виявленню недоліків, факторів впливу та розробці 
рекомендацій із підвищ ення якості проведення передпланового етапу дослідження інвестиційно-
інноваційних проектів на промислових підприємствах.  
 
Р 342897 
   33 
 
    Іванов, Михайло Федорович.  
    Стратегії      створення     організаційно-економічних     механізмів     активізації     інноваційно-
інвестиційної діяльності в регіонах України [Текст] : монографія / М. Ф. Іванов ; Донбас. нац. акад. буд-ва 
і архіт. - [2-е вид., доп. і переробл.]. - Макіївка : ДонНАБА, 2011. - 438 с. - Бібліогр.: с. 381-403.  
 
У монографії розглядаються проблеми створення регіональних організаційно-економічних механізмів  
активізації інноваційно-інв естиційної діяльності в сучасних умовах України. Аналізуються проблеми 
регіональної політики у сфері  інноваційно-інв естиційної діяльності в Україні, а також міжнародний досвід 
створювання та функціонув ання регіональних організаційно-економічних механізмів у вказаній сфері.  
Досліджуються питання методологічного та методичного забезпечення побудови вказаних організаційно-
економічних механізмів і вдосконалення механізмів реалізації стратегій у вказаній сфері, а також розроблені  
стратегії створення цих організаційно-економічних механізмів в регіонах України. 
 

 
 
 
Б 15513 
   33 
 
        Інноваційна та науково-технічна сфера України[Текст] = Innovations, 
science and technology of Ukraine : [монографія] / [Гриньов Б. В., Чеберкус Д. В., 
Шовкалюк В. С. та ін.] ; Держ. агентство з питань науки, інновацій та 
інформатизації України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації. - К. : 
Політехніка, 2012. - 88 с.  
 
 
Викладено результати дослідження інноваційної спроможності і технологічної  

готовності вітчизняної економіки у міжнародних порівняннях. 
   Визначено стан і тенденції розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної сфери та її внесок у 
підвищення продуктивності економіки України. Наведено характеристики інноваційної діяльності  
підприємств щодо фінансув ання, інноваційних витрат, реалізації та експорту інноваційної продукції, 
трансферу технологій в Україні та за кордон, розповсюдження Інтернету і мобільного телефонного зв’язку. 
   Значну увагу приділено аналізу інтелектуального потенціалу  інноваційної економіки, зокрема кадрового 
потенціалу та його відповідальності сучасним вимогам інноваційного розвитку, ролі науки як джерела знань  
і розвитку технологій. 
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Інтеграційні форми взаємодії в інноваційному ланцюжку: стан і перспективи розвитку в Україні / В. І. 
Ляшенко, А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева, Т. Ф. Бережна // Економічний вісник Донбасу. – 2012. –  № 2. – 
С. 162-184. 
                                                                                                                                           Р/1932 
 
«Зміна економічних умов господарювання в Україні, необхідність формування розвиненого ринкового 
інноваційного середовищ а актуалізує завдання посилення інтеграції між основними учасниками 
інноваційного процесу, до яких насамперед належить наука, освіта і виробництво. Саме інтеграція цих сфер,  
як показує передовий зарубіжний досвід, забезпечує провідні позиції країн у міжнародній конкуренції, 
підвищує науково-технічний потенціал і ефективність економічних процесів в цілому». 
 
 
Іртищева І. О. Інтелектуально-інноваційний розвиток інфраструктури як концепція економічної 
сталості агропродовольчої сфери / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. 
–  № 1. – С. 71-78.  
                                                                                                                                           Р/1545 
 
У статті обґрунтовано концептуальний механізм трансформування агропродовольчої сфери на принципах 
випереджаючого розвитку інфраструктури. Обгрунтовано стратегію інноваційного розвитку інфраструктури 
агропродовольчої сфери, визначено місію та завдання її стратегічного інтелектуально-інноваційного 
розвитку. 
 
 
Казакова О. К. Пути формирования инновационной экономики: опыт Китая / О. К. Казакова, И. С. 
Лагутина // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. – 2012. –  № 1. – С. 
51-54.  
                                                                                                                                        Р/1294«Е» 
 
«Цель статьи заключается в анализе и обобщении процессов становления инновационной экономики Китая  
для выявления изменений глобальных процессов». 
 
Кам’янська О. В.  Визначення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства / О. В. Кам’янська, 
Ю. М. Шкіль // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. –  № 1. – С. 61-65.  
                                                                                                                                           Р/2124 
 
У роботі зазначені основні підходи до визначення ефективності інвестиційно-іннов аційної діяльності, а 
також запропоновано комплексний метод визначення ефективності на різних етапах інвестиційно-
інноваційного проекту. 
 
 
Клюс Ю. І. Стратегічний аналіз інноваційних ризиків промислового підприємства / Ю. І. Клюс // 
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. –  № 16, Ч. 1. – С. 
73-79. 
                                                                                                                                           Р/1357 
 
В статті надано характеристику інноваційним ризикам підприємства, визначено їх види та фактори 
виникнення, розглянуто аспекти стратегічного аналізу інноваційних ризиків, охарактеризовано управління  
інноваційними ризиками підприємств а. 
 
 
Кобржицький В. В. Інноваційний лікувально-рекреаційний корпоративний проект  / В. В. 
Кобржицький, М. І. Григор’єва  // Економіка та держава. – 2013. –  № 1. – С. 41-44.  
 
                                                                                                                                           Р/1829 
 
Стаття присвячена дослідженню стану та перспектив ам впровадження нового для України методу 
застосування стовбурових клітин при лікуванні низки особливо небезпечних захворювань, для чого слід 
зосередити інтелектуальний, фінансовий та матеріальний потенціал у межах корпоративного проекту та 
реалізувати його. 
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Б 15529 
   339 
 
    Ковальчук, Світлана Володимирівна.  
    Актуалізація маркетингових стратегій в контексті інноваційного розвитку 
промислових підприємств [Текст] : [монографія] / Ковальчук С. В. - 
Хмельницький : [Поліграфіст-2], 2012. - 280 с. 
 
 
Визначені та узагальнені теоретико-методологічні основи і сформов ані практичні  
рекомендації щодо застосування  маркетингових стратегій задля інтенсифікації  

інноваційного розвитку промислових підприємств за такими напрямами: основи формув ання концепції їх 
інноваційного розвитку підприємства; сучасний стан і фактори впливу на інноваційний розвиток  
промислов их підприємств; концептуальні підходи до формування маркетингової стратегії промислового 
підприємств а; методологія маркетингового забезпечення іннов аційного розвитку промислових підприємств;  
формування і реалізація маркетингових стратегій їх інноваційного розвитку. 
 
 
Козлова А. І. Міжнародні інноваційні рейтинги як фактор економічного іміджу країни / А. І. Козлова // 
Економіка та держав а. – 2012. –  № 11. – С. 44-45.  
                                                                                                                                           Р/1829 
 
Досліджено рейтинг інноваційного розвитку країн та його вплив  на економічне зростання. Проаналізовано 
підіндекс «інновації» за складовими та його вплив на формування економічного іміджу України. 
 
Комолова К. Ю. Інноваційний розвиток промислових комплексів країн СНД: аспект державного 
регулювання // Економіка та держава. – 2013. –  № 1. – С. 61-63.  
                                                                                                                                           Р/1829 
 
У роботі аналізуються чинники, які впливають на економічну діяльність промислових комплексів. Окремо 
розглядаються питання побудови системи інститутів, що сприяють їх ефективному інноваційному розвитку. 
 
 
Константинов П. В. Маркетингова інноваційна стратегія енергетичного комплексу України / П. В. 
Константинов // Економіка ринкових відносин. – 2012. –  № 9. – С. 179-184.  
                                                                                                                                           Р/2248 
 
Стаття присвячена дослідженню специфіки формування та напрямів розвитку маркетингової інноваційної  
стратегії енергетичного комплексу України з метою оптимізації функціонування паливно-енергетичного 
комплексу. 
 
Коюда О. Використання світового досвіду при формуванні інноваційної системи України / О. Коюда // 
Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. –  № 5-2. – С. 173-182.  
 
                                                                                                                                           Р/1236 
 
Розглянуто проблему адаптації світового досвіду створення інноваційних систем до вітчизняних умов та 
реалій. Запропоновано логіко-структурну схему розбудови інноваційних систем різного рівня в Україні. 
 
 
Кузьмін О. Є. Переваги і недоліки використання промисловими підприємствами форм   
комерціалізації інноваційної продукції / О. Є. Кузьмін, Р. С. Косцик // Вісник Хмельницького 
національного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. –  № 5, Т. 2. – С. 88-91. 
 
                                                                                                                                         Р/1055«Е» 
 
У статті розглянуто переваги та недоліки комерціалізації інновацій, що описані в науковій літературі. На 
основі літературних джерел, статистичних даних та власних досліджень виокремлено переваги і недоліки 
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форм комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств. Запропоновано загальну їх  
характеристику відповідно до цілей та можливостей підприємства. 
 
 
Куценко Т. М. Формування ресурсів фінансового забезпечення інноваційного розвитку регіону / Т. М. 
Куценко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. –  № 3. – С. 31-40.  
 
                                                                                                                                           Р/1792 
 
Проаналізовано особливості формування ресурсів фінансового забезпечення інноваційного розвитку 
регіону. Обгрунтовано теоретико-прикладний підхід до формування ресурсів фінансового забезпечення  
інноваційного розвитку регіону, у структурі якого запропоновано застосовувати додаткові інструменти 
фінансування етапів впровадження інноваційних розробок в діяльності регіону. 
 
Ларіна Р. Р. Організаційно-економічний механізм підтримки молодіжного інноваційного 
підприємництва в Кримському регіоні / Р. Р. Ларіна,  І. Ю. Грішин, В. Є. Косарєв // Экономика Крыма. – 
2012. –  № 3. – С. 29-33.  
                                                                                                                                           Р/1569 
 
«Враховуючи, що в економічно розвинених країнах мале і  середнє підприємництво складає основу 
економіки, а також ту обстав ину, що саме такі підприємства найбільш готові до розробки і впровадження 
інновацій, уряд і парламент цих країн приділяють постійну ув агу підтримці малого і середнього бізнесу.  
Проте фактом залишається низька питома вага такого бізнесу в економіці України». 
 
Литвиненко С. Л. Інноваційна бізнес-модель вітчизняних вантажних авіакомпаній різних 
організаційно-правових форм та типів / С. Л. Литвиненко // Вісник Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля. – 2012. –  № 6, Ч. 1. – С. 299-304.  
                                                                                                                                          Р/1357 
 
Запропоновано іннов аційну бізнес-модель вітчизняних вантажних авіакомпаній різних організаційно-
правових форм та типів, яка враховує особливості роботи авіаперевізника на цільових ринках перевезень, а 
також залежить від форми власності авіакомпанії та ряду інших факторів. 
 
 
Маковецкая О. К. Технологические инновации – основа повышения конкурентоспособности 
сварочного производства США / О. К. Маковецкая // Автоматическая сварка. – 2012. –  № 11. – С. 53-57.  
 
                                                                                                                                           Р/246 
 
Приведены задачи и проблемы соединения материалов в промышленном производстве. Рассмотрена модель  
разработки и внедрения в производство технологических инноваций, предложенная Эдисоновским 
институтом сварки (С ША). 
 
Манцуров Д. Статистичне оцінювання впливу державної інноваційно-інвестиційної  політики на 
темпи і пропорції економічного зростання / Д. Манцуров // Вісник Тернопільського національного 
економічного університету. – 2012. –  № 5-1. – С. 131-136.  
                                                                                                                                           Р/1236 
 
Узагальнено й систематизовано світовий досвід захисту підприємництв а в кризових умовах. Проаналізовано 
деякі аспекти державного регулювання підприємницької діяльності в Україні. Сформульовано нові підходи 
щодо підтримки підприємництва в межах державної регуляторної політики України. 
 
Мартинюк Я. Сутність поняття «інновація»  в контексті розвитку транскордонного співробітництва 
України / Я. Мартинюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки.  
Серія: Міжнародні відносини. – 2012. –  № 20. – С. 135-140. 
                                                                                                                                            Р/953 
 
У статті  визначено роль та значення інновації в умовах економіки знань, проведено системне дослідження  
дефініції поняття «інновація» в контексті розвитку транскордонного співробітництва. 
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Міхалєва М. Н. Фінансове забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні / М. Н. 
Міхалєва // Економіка ринкових відносин. – 2012. –  № 10. – С. 118-123.  
                                                                                                                                           Р/2248 
 
У статті проведено аналіз системи оподаткування щодо удосконалення податкового регулювання  
інноваційно-інвестиційної діяльності промисловості. Досліджено фінансове забезпечення інвестиційної  
діяльності промислових підприємств. 
 
Мороз О. О. Моделювання системи підтримки прийняття рішень щодо покращення інноваційної 
діяльності підприємства / О. О. Мороз, А. О. Азарова, А. В. Сторожа // Вісник Хмельницького 
національного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. –  № 6, Т. 1. – С. 112-115.  
 
                                                                                                                                         Р/1055«Е» 
 
Розглянуто проблеми впровадження інноваційних рішень на підприємствах України та обґрунтовано 
розроблення комплексної цільової програми для розподілу обмежених фінансових ресурсів, спрямованих на 
реалізацію інноваційних проектів. 
 
Морозов О. Ф. Джерела підвищення інноваційного потенціалу підприємства / О. Ф. Морозов, Л. М. 
Руссу // Актуальні проблеми економіки. – 2012. –  № 11. – С. 138-147. 
                                                                                                                                           Р/1545 
 
У статті  проаналізовано та запропонов ано  джерела підвищення інноваційного потенціалу підприємства,  
сформульовано нову ідею: на основі впровадження нового базового поняття «прихований інноваційний 
потенціал підприємства» впровадити новий спосіб підвищення інноваційного потенціалу підприємства, за 
рахунок якого вони змогли б впроваджув ати ті інновації, які вже отримано, але ще поки не реалізовано їхні  
результати. 
 
Мужилко О. О. Формування системи інструментів виміру сталого інноваційного розвитку мегаполісу 
/ О. О.Мужилко // Економіка та держава. – 2012. –  № 11. – С. 132-136.  
                                                                                                                                           Р/1829 
 
Розроблені підходи до формування системи інструментів виміру сталого інноваційного розвитку мегаполісу. 
 

 
 
 
 
Б 15418 
   001 
 
    Наука в Південному регіоні України. Важливі досягнення наукових установ 
Південного регіону України в галузі фундаментальних, прикладних досліджень та 
інноваційної діяльності у 2011 році [Текст] : [наук. вид.] / Півден. наук. центр 
НАН України і МОНМС України, Рада ректорів ВНЗ Одес. регіону, Одес. нац. 
морська акад. - О. : [ОНМА]. 
   Вип. X . - О., 2012. - 247 с.  
 

 
 
Новик В. С. Методичні підходи до формування інноваційної моделі побудови міжнародних угод / В. С. 
Новик // Економіка та держава. – 2013. –  № 1. – С. 57-60.  
                                                                                                                                           Р/1829 
 
У статті досліджені та розглянуті методичні підходи до формування інноваційної моделі побудови 
міжнародних угод, а також інноваційні шляхи реалізації міжнародних угод. Значну увагу приділено 
економічним, технологічним, організаційно-управлінським, процедурним інноваціям та інноваційній 
державній політиці. 
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Образцова Н. О.  Інвестиційна привабливість інноваційних підприємств як фактор забезпечення 
конкурентоспроможності національної економіки  / Н. О. Образцова // Інвестиції: практика та досвід. –  
2013. –  № 2. – С. 105-107.  
                                                                                                                                           Р/2124 
 
У роботі охарактеризов ані аспекти здійснення підприємствами інновацій – інвестиційної діяльності. 
Визначені макроекономічні та мікроекономічні групи факторів, що здійснюють вплив на процес реалізації  
інвестицій в інновації. Визначено джерела інноваційно-інвестиційного ризику. Сформульовані проблеми 
інвестиційної привабливості діяльності  по здійсненню інновацій підприємствами в контексті реалізації  
сталого економічного розвитку та окреслені напрями вирішення цих проблем шляхом побудови 
раціональної структури витрат на здійснення інноваційної діяльності. 
 
Образцова Н. О. Інноваційний розвиток економіки з урахуванням домінуючих компонент 
інвестиційного ризику / Н. О. Образцова // Економіка та держава. – 2013. –  № 1. – С. 84-87. 
  
                                                                                                                                           Р/1829 
 
У статті  проведений ґрунтовний теоретичний аналіз джерел, характеристик та наслідків інноваційних та 
інвестиційних ризиків. Охарактеризовані особливості підходів до визначень іннов аційних та інвестиційних 
ризиків, сформульовані їх переваги та недоопрацьовані аспекти. Проведений порівняльний аналіз сутності  
інвестиційних та інноваційних ризиків за наступними факторами: характеристика ризику, першопричина 
ризику, джерела виникнення, наслідки при сприятливих обставинах, наслідки при несприятливих 
обставинах. Проведений двобічний аналіз доцільності трактування інноваційного та інв естиційного ризиків  
як окремих категорій. Сформульовано сутність терміну «інноваційно-інвестиційний ризик» та визначено 
його актуальність в умовах спрямування на формування інноваційної основи розвитку економіки. 
 
 
Охотнікова О. М. Основні напрями інноваційного розвитку України: стан та перспективи / О. М.  
Охотнікова, М. М. Єфименко // Проблеми інноваційно-інв естиційного розвитку. – 2012. – № 4. – С. 15-22. 
 
                                                                                                                                            Р/2364 
 
У статті проаналізовано сучасний стан вітчизняного законодавства, яке регулює інноваційну діяльність, 
розглянуто зарубіжний досвід у сфері іннов аційної політики. Запропоновано здійснити кодифікацію деяких 
актів та прийняти Інноваційний кодекс України. 
 
 
Павлов К. В. Использование инвестиций и инноваций интенсивного типа в российской экономике / К. 
В. Павлов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. –  № 
16, Ч. 1. – С. 158-171. 
                                                                                                                                           Р/1357 
 
В статье рассматриваются отраслевые и региональные особенности использования инвестиций и инноваций,  
способствующих усилению процесса интенсификации общественного воспроизводства в Российской 
Федерации. 
 
 
Петровська І. Інструменти та методи стимулювання інноваційних процесів в економічно розвинених 
країнах / І. Петровська // Економіка ринкових відносин. – 2012. –  № 9. – С. 201-206.  
 
                                                                                                                                           Р/2248 
 
У цій статті  розглянуто успішний досвід державного регулювання інноваційними процесами у економічно 
розвинених країнах. У процесі аналізу виділено найбільш поширені механізми та інструменти державного 
стимулювання інноваційних процесів у країнах-лідерах. 
 
 
Подуст С. Ф. Инновационный путь развития отечественного электровозостроения / С. Ф. Подуст, С. С. 
Подуст // Вісник   Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Серія: 
Транспорт. – 2012. –  № 5, Ч. 1. – С. 191-195.  
                                                                                                                                           Р/1357 
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Описаны применяемые заводом иннов ационные методы управления производством, направленные на 
повышение его эффективности и качества за счет внедрения систем бережливого производства (БП) и 
менеджмента качеством (СМК). 
 
Поліщук Н. В. Агроінновації як складова стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських 
підприємств / Н. В. Поліщук, О. О. Данилюк  // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: 
Економічні науки. – 2012. –  № 6, Т. 1. – С. 115-119.  
                                                                                                                                         Р/1055«Е» 
 
У статті розглянуто агроінновації  як складову стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських 
підприємств, визначені джерела та фактори формування цієї стратегії в аграрному секторі економіки. 
 
Прокопенко О. В. Комплексний підхід до наукового обґрунтування екологічно спрямованого 
інноваційного розвитку на різних рівнях управління / О. В. Прокопенко, Т. В. Касьяненко // Актуальні  
проблеми економіки. – 2013. –  № 1. – С. 98-105. 
                                                                                                                                            Р/1545 
 
У статті розроблено комплексний методичний підхід до наукового обґрунтування напряму (варіанта) 
екологічно спрямованого інноваційного розвитку на різних рівнях управління, в межах якого досліджено 
дискусійні моменти понять «екологізація» та «екологічно спрямований інноваційний розвиток», 
удосконалено методичний підхід до оцінювання його соціо-еколого-економічної й комерційної  
ефективності. 
 
Прокопенко О. В. Макроекономічне регулювання екологізації інноваційного розвитку регіону / О. В. 
Прокопенко, В. Ю. Школа // Механізм регулювання економіки. – 2012. –  №3. – С. 26-31. 
 
                                                                                                                                            Р/1599 
 
Досліджено сутність та визначено основні етапи макроекономічного регулюв ання екологізації  
інноваційного розвитку регіону. Розроблено методичний підхід щодо вибору напрямів та варіантів  
екологізації інноваційного розвитку на різних рівнях, досліджено систему методів та інструментів  
державного регулювання екологізації інноваційного розвитку в Україні. 
 
 

Р 342524 
   33 
 
    Романюк, Тарас Федорович.  
    Формування економіки нового технологічного укладу в Україні : стан, 
проблеми, перспективи [Текст] : монографія / Тарас Романюк. - К. : [КВІЦ], 
2012. - 208 с. 
 
У монографії розглянуто еволюцію теорій інноваційного розвитку економіки та 
обґрунтовано їхній зв'язок із економічним зростанням; виявлено закономірності  
інноваційного розвитку при зміні ділових циклів та технологічних укладів;  
визначено тенденції сучасного стану формування нового технологічного укладу;  
наведено результати оцінки можливостей інноваційного забезпечення розвитку 

нового укладу в Україні з подальшим прогнозуванням за пріоритетними напрямами і галузями розвитку;  
запропонов ано іннов аційну систему формування нового технологічного укладу економіки та систему 
програмних заходів щодо реалізації державної іннов аційної політики у напрямі забезпечення формування та 
розвитку економіки нового технологічного укладу. 
 
 
Самосоьонок Л. М. Інноваційно-технологічна компонента в інтеграційних стратегіях національного 
економічного розвитку / Л. М. Самосьонок // Вісник Донецького національного університету економіки і  
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія: Економічні науки. – 2012. –  № 3. – С. 39-48.  
 
                                                                                                                                           Р/1364 
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Здійснено аналіз особливостей впливу процесів регіональної інтеграції на економічні аспекти іннов аційно-
технологічного розвитку країн – учасниць інтеграційних блоків. Визначено ефекти регіональної інтеграції  
країн з різним рівнем інноваційної здатності та технологічної готовності. 
 
Семенов Г. А. Реалізація інноваційної стратегії в умовах підприємств – виробників радіолокаційної 
техніки / Г. А. Семенов, Ю. М. Богдан // Складні системи і процеси. – 2012. – № 1. – С. 83-89. 
 
                                                                                                                                               Р/1682 
 
«Мета статті – запропонувати економіко-математичну модель, що визначає межі ринку систем озброєнь, 
надає можливість оцінити потреби держави в радіолокаційній техніці і  ймовірність її придбання в  
підприємств а-виробника та враховує фактори, які спонукають країни купувати зброю: необхідність  
захистити територію й економіку країни, військова загроза, профіцит бюджету, отримання гарантій безпеки,  
дослідження зразків іноземної зброї з метою вдосконалення протидії до неї». 
 
 
Сиваненко Г. Бізнес-клімат як передумова інноваційного розвитку країни / Г. Сиваненко // Вісник 
Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 6. – С. 26-34. 
 
                                                                                                                                            Р/1193 
 
Досліджено сучасний стан і вплив останніх регуляторних актів на малий і середній бізнес в Україні,  
розглянуто успішний досвід окремих зарубіжних країн щодо створення сприятлив их умов для бізнесу.  
Запропоновано шляхи покращення вітчизняного бізнес-клімату та проаналізовано основні напрями 
удосконалення державної політики щодо розвитку підприємництва. 
 
Сидорова А. В. Процессные инновации в современной теории инноваций / А. В. Сидорова // Актуальні 
проблеми економіки. – 2012. –  № 11. – С. 49-57.  
                                                                                                                                           Р/1545 
 
В статье обобщены современные подходы к классификации иннов аций, уточнена трактовка процессных 
инноваций и их роль в  развитии предприятий. Определены пути усоверш енствования современной теории 
инноваций с цель ю улучшения учета и анализа инновационной активности предприятий Украины. 
 
Сімахіна Г. О. Інноваційні технології у харчовій промисловості / Г. О. Сімахіна // Харчова 
промисловість. – 2012. –  № 13. – С. 31-34.  
                                                                                                                                           Р/1870 
 
Визначено перспективи розвитку інноваційних харчових технологій в Україні як єдино доцільний,  
економічно обґрунтований, підтверджений багаторічною діяльністю шлях передових країн світу.  
Інноваційний розвиток індустрії здорового харчування дасть можливість у короткі терміни збільшити у 
декілька разів обсяг виробництва оздоровчої продукції, котрий зараз складає 1…2%. 
 
Склярова О. Л. Проблеми інноваційного розвитку економіки в Україні / О. Л. Склярова, Ю. В. 
Шапарець // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. –  № 6. – С. 331-
336.  
                                                                                                                                           Р/1733 
 
В статті розглянуто теоретичні основи інноваційної діяльності та досліджено проблеми інноваційного 
розвитку в Україні. На основі проведених досліджень визначено напрямки розвитку інноваційної діяльності  
в Україні. Встановлено, що розвиток інноваційної діяльності має стати невід’ємною складовою частиною 
реформування економіки країни. 
 
Сотник М. І.  Застосування маркетингових підходів до стимулювання інноваційного 
енергозбереження у сфері теплопостачання міста / М. І. Сотник, І. М. Сотник  // Механізм регулювання  
економіки. – 2012. –  № 3. – С. 77-82. 
                                                                                                                                           Р/1599 
 
Обгрунтовано необхідність застосування маркетингових підходів щодо стимулювання впровадження  
інноваційних енергозберігаючих технологій у ЖКГ України, зокрема у сфері теплопостачання. Визначено 
завдання та етапи зменшення спожив ання енергоресурсів комунальним сектором. Сформовано основні  
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напрямки енергозбереження та відповідні заходи місцевої влади з формування попиту і просування  
інноваційних енергозберігаючих продуктів для сфери теплопостачання на прикладі м. Сум. 
 
 

Р 342581 
   658 
 
     
    Технології інноваційного розвитку підприємств у 
контексті інституціоналізму [Текст] : монографія / [Н. П. Гончарова, Г. О. 
Швиданенко, І. С. Капарулін та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Швиданенко ; Держ. вищ. 
навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 
225 с. - Бібліогр.: с. 216-224. 
 
Монографію присвячено в исвітленню технології іннов аційного розвитку 
підприємств у контексті інституціоналізму з позиції сучасних науково-методичних 
засад. Значну увагу присвячено економічному розвитку підприємств на 

інноваційних засадах та стратегіям інноваційного розвитку. Інноваційний розвиток підприємств а розкрито 
через його параметри, стан, принципи оцінювання рівня, стратегії формув ання, інвестиційне та 
організаційне забезпечення.  
 
 
Фещенко А. О. Інноваційна активність діяльності підприємств харчової промисловості в 
Житомирській області / А. О. Фещенко // АгроСвіт. – 2012. –  № 23. – С. 34-37.  
                                                                                                                                           Р/2114 
 
Досліджено механізм впровадження інновацій на підприємствах харчової промисловості. Запропоновано 
основні заходи прискорення розвитку сучасної інфраструктури як важливого чинника активізації  
інноваційної діяльності і забезпечення конкурентоспроможності економіки України. 
 
 
Хрущ Н. А. Економічно-математичне обґрунтування типових підприємств машинобудування системи 
інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості регіону / Н. А. Хрущ, О. В. Романєєв // Регіональна 
бізнес-економіка та управління. – 2012. –  № 3. – С. 45-52.  
                                                                                                                                          Р/1919 
 
В статті запропонована методика економіко-математичного обґрунтування з визначення типових 
підприємств машинобудування в середовищі підприємств однотипної спеціалізації на основі використання  
великої кількості економічних фінансових та інноваційних показників діяльності підприємств  
машинобудув ання. 
 
Цимбалістова О. А. Використання логістики для ефективного управління інноваційними процесами 
підприємств авіаційної галузі / О. А. Цимбалістова // Вісник Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля. – 2012. –  № 6, Ч. 1. – С. 55-58.  
                                                                                                                                          Р/1357 
 
«Метою статті є обґрунтування можливості використання логістичної системи управління інноваційними 
процесами на вітчизняних підприємствах авіаційної галузі». 
 
Чемодуров О. М. Проблеми  фінансування   інноваційної  діяльності   підприємств / О. М. Чемодуров  // 
Економіка України. – 2013. –  № 1. – С. 40-49.  
                                                                                                                                          Р/214 
 
Досліджено основні джерела фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального 
сектору економіки, проаналізовано можливості їх розширення та ефективного використання. Виявлено 
значний потенціал залучення додаткових фінансових ресурсів, який на сьогодні залишається незадіяним, та 
обґрунтовано пропозиції щодо його використання. 
 
Чорна Н. П. Галузеві фактори інноваційного розвитку сфери виробництва продуктів харчування / Н. 
П. Чорна // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. –  № 11-12. – С. 40-42. 
                                                                                                                                            Р/593 
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У статті обґрунтов ано концепцію факторів інноваційного розвитку сфери виробництва продуктів  
харчування. Розглянуто питання класифікації факторів інноваційного розвитку сфери виробництва 
продуктів харчування, проаналізовано механізми впливу і структуру групи галузевих факторів. 
 
Швець В. Я. Управління конкурентостійкістю підприємства чорної металургії через інноваційно-
інвестиційний механізм / В. Я. Швець, О. В. Варяниченко, О. Г. Єсаулова // Економіка і регіон. – 2012. –   
№ 3. – С. 97-101.  
                                                                                                                                          Р/1838 
 
«На сучасному етапі загострюється конкуренція і підвищуються вимоги споживачів, тому постійні  
нововведення можуть стати одним із факторів отримання конкурентних переваг, але впровадження  
інновацій потребує значних інвестицій. Інвестиційні процеси в Україні характеризуються в основному 
вкладеннями капіталу не в підвищення конкурентоспроможності та інтенсифікацію окремих галузей 
економіки, а в просте відтворення їх капіталу. Однак навіть на таке відтворення в українській економіці не 
вистачає коштів, внаслідок чого зростає питома вага зношених основних фондів». 
 
 
Р 342208 
   005 
 
    Яковлєв, Анатолій Іванович.  
    Проектний аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 
/ А. І. Яковлєв ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х. : Підручник НТУ "ХПІ", 2012. - 208 с. - Бібліогр.: 
с. 201-205.  
 
Розглядаються сутність проектного аналізу, його структура, місце в системі управління проектами,  
створення інновацій, розвиток економічних знань. Наводяться методи вибору найбільш ефективних 
варіантів створення нових товарів, послуг на передпроектному етапі з урахуванням соціально-екологічних 
факторів. 
 
Янковець Т. М. Конкурентоспроможність інноваційного потенціалу промислового підприємства / Т. 
М. Янковець // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. –  № 6. – С. 
342-348.  
                                                                                                                                           Р/1733 
 
У статті обґрунтовано методичний підхід  до оцінки конкурентоспроможності  інноваційного потенціалу 
промислового підприємства. Запропоновано результати оцінки використовувати для вибору конкурентної  
стратегії в процесі стратегічного управління підприємством з застосуванням розробленої автором 
стратегічної матриці. Наведено результати розрахунків рівня інноваційного потенціалу та рекомендації  
щодо вибору стратегій на прикладі вітчизняних підприємств легкої промисловості. 
 
Ящищина І. В. Соціальний вектор інноваційного розвитку регіону / І. В. Ящищина // АгроСвіт. – 2012. –  
№ 22. – С. 18-22.  
                                                                                                                                          Р/2114 
 
У статті подано результати аналізу взаємозв’язку окремих показників інноваційного та соціального розвитку 
регіонів України. Висвітлено тенденції інноваційно-соціального розвитку Хмельниччини. 
 
 
 
Розділ 2. О собливості становлення та функціонування технопарків на сучасному 
                     етапі в Україні та за її  межами 
 
 
Бойко  М. Кластери як інноваційна компонента економічного розвитку регіонів / М. Бойко, Г. 
Михайліченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. –  № 4. – С. 20-
28.  
                                                                                                                                          Р/1236 
 
Викладено теоретичні та методичні аспекти формування кластерів як інноваційної компоненти 
економічного розвитку регіонів. Аналітично опрацьовано передумов и формування кластерів на 
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регіональному рівні. Запропоновано структурно-логічну схему процесу розвитку господарських комплексів  
регіону на основі формування кластерів. 
 
 
Бурма С. Перспективи розвитку неіндустріальних кластерних об’єднань у Запорізькому регіоні / С. 
Бурма // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. –  № 5-1. – С. 201-210.  
                                                                                                                                           Р/1236 
 
Розглянуто досвід функціонування кластера «Бджола не знає кордонів». Визначено стримуючі фактори 
розвитку неіндустріальних кластерних об’єднань у Запорізькій області. Проаналізовано передумов и й 
обґрунтовано напрями розвитку неіндустріальних кластерних  об’єднань у регіоні. 
 
 
Буснюк С. В. Особливості функціонування інтегрованих структур кластерного типу в європейській 
економіці / С. В. Буснюк // Економіка та держава. – 2013. –  № 1. – С. 67-69.  
                                                                                                                                           Р/1829 
 
У статті проводиться дослідження діяльності інтегрованих структур кластерного типу в європейській 
економіці, визначено ключові особливості їх формування та функціонування. 
 
 
Дорошенко В. С. Инновационные кластеры на базе научных институтов / В. С. Дорошенко // Мир 
Техники и Технологий. – 2013. –  № 1. – С. 28-30.  
                                                                                                                                           Р/1568 
 
Автор акцентирует внимание на вопросе кластеризации экономики и преимуществах такой системы  
взаимосвязи, приводит примеры из международного опыта. 
 
 
Дроздова В. А. Створення кластера як можливість удосконалення державного регулювання та 
поліпшення стану галузі дитячого харчування на плодоовочевій основі / В. А. Дроздова // Бізнес-
навігатор. – 2012. –  № 2. – С. 203-209.  
                                                                                                                                           Р/1731 
 
«Метою даної статті є аналіз впливу державного регулювання на галузь дитячого харчування та розробка 
пропозицій, щодо впровадження нової форми взаємодії, більш ефективної ніж існуюча, між підприємствами 
– учасниками виробництва дитячого харчування та владою». 
 
 
Дюжев В. Г. Регоінальний НВЕ-кластер як суб’єкт відносин з реалізації Кіотського протоколу / В. 
Г.Дюжев // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – 2012. –  № 2. – С. 24-29.  
 
                                                                                                                                          Р/968 
 
У статті висвітлено роль регіональних організаційно-управлінських структур у підвищенні ефективності  
використання технологій нетрадиційної відновлюваної енергетики. Представлена концепція НВЕ-кластера 
як суб’єкта з реалізації Кіотського протоколу. Запропонов ано структурну схему його формув ання, показані  
ключові елементи і їх взаємозв’язки.  
 
 
Єгорова О. О. Вплив застосування державної підтримки на діяльність технопарків в Україні / О. О. 
Єгорова // Наука та інновації. – 2012. –  № 5. – С. 89-98.  
                                                                                                                                          Р/1928 
 
Розглянуто механізм надання державної підтримки для реалізації інноваційних проектів технологічними 
парками в Україні. Визначено вплив державної політики на соціально-економічні результати діяльності  
технологічних парків. Запропоновано законодавчі зміни щодо надання державної підтримки як чинника 
подальшого підвищення ефективності технологічних парків в Україні. 
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Єрмакова О. А. Економічна ефективність функціонування кластерів: оцінювання та аналіз впливу на 
конкурентоспроможність регіону / О. А. Єрмакова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. –  № 11. – С. 
174-180.  
                                                                                                                                          Р/1545 
 
У статті  запропоновано методичний підхід до оцінювання економічних ефектів, що створюються в рамках 
кластера, а також на основі циклічної теорії кумулятивної конкурентоспроможності регіону досліджено 
вплив кластерних ефектів на чинники підвищення конкурентоспроможності регіону. 
 
Заречнєв А. М. Кластерний підхід в інноваційній стратегії розвитку вугільної галузі України / А. М. 
Заречнєв, В. О. Ланговой, Г. В. Обоянцева   // Економічний вісник Донбасу. – 2012. –  № 3. – С. 15-18. 
 
                                                                                                                                           Р/1932 
 
«Мета дослідження – створення умов та забезпечення сталого розвитку вітчизняної вугільної промисловості  
на основі втілення кластерної системи розвитку економіки регіону. 
   Для цього необхідно проаналізувати доцільність створення вугільного кластеру на прикладі Луганської 
області та створити структурну модель можливого кластеру». 
 
Кудря Я. В. Кластеризація факторів, що впливають на економічну ефективність управління 
корпораціями в машинобудуванні / Я. В. Кудря // Науковий вісник Національного гірничого університету.  
– 2012. –  № 3. – С. 124-130. 
                                                                                                                                           Р/1274 
 
«Метою статті є деталізація, конкретизація і узагальнення результатів аналізу й групування факторів, які 
впливають на рівень економічної ефективності управління корпораціями в промисловості, що здійснюється  
на прикладі машинобудування АТ, а також результатів формування загальної характеристики відповідних 
їм груп». 
 
Куліков А. І. Державна підтримка стимулювання інвестицій потоків в інноваційну сферу / А. І. 
Куліков // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2012. –  № 4. – С. 121-125.  
 
                                                                                                                                           Р/1520 
 
«Одним з ключових елементів інноваційної інфраструктури є технологічні парки (далі –  ТП), які мають  
організаційно забезпечити виконання інноваційних проектів з виробничого впровадження наукоємних 
розробок у сфері високих технологій і промисловий випуск конкурентоспроможної на світовому ринку 
продукції». 
   У статті визначено, що вирішальну роль у досягненні позитивних результатів діяльності ТП відігравали 
саме заходи щодо надання непрямої держав ної допомоги. Аналіз показників діяльності ТП дає підстави 
вважати, що застосування заходів непрямої держав ної допомоги може бути ефективним стимулом для  
спрямування іноземних та приватних інвестицій в інноваційні проекти ТП. 
 
 
Лагно В. Т. Механізми інноваційно орієнтованого розвитку прикордонного співробітництва / В. Т. 
Лагно // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2012. –  № 4. – С. 126-131.  
 
                                                                                                                                           Р/1520 
 
У статті обґрунтовано формування механізму іннов аційно орієнтованого розвитку співробітництва 
прикордонних регіонів. 
   «Стимулювання інноваційної актив ності й економічного зростання в регіональній економіці передбачає 
реформування структури її територіально-виробничого комплексу на основі кластеризації». 
 
 
Ланських Є. В. Дослідження продуктивності кластерних систем / Є. В. Ланських, В. В. Гучок // Вісник 
Київського національного університету технологій та дизайну. – 2012. – № 4. – С. 201-207. 
 
                                                                                                                                           Р/1733 
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У цій роботі описані принципи побудови кластерних систем та основні методи тестування, а також основні  
вимоги до тестових програмних комплексів. Набір тестових програм дає змогу визначити продуктивність  
системи та визначити основні характеристики. 
 
Лугова О. А. Транскордонні кластери як форма активізації міжрегіонального співробітництва / О. А. 
Лугова, Д. М. Гуменюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки.  
Серія: Міжнародні відносини. – 2012. –  № 20. – С. 47-51. 
                                                                                                                                            Р/953 
 
У статті висвітлено сутність транскордонного кластера. Розглянуто засади, на яких визначається місце 
транскордонного кластера в міжнародних економічних відносинах. Досліджено зарубіжний досвід 
формування транскордонних кластерів. Найбільшу увагу зосереджено на розгляді європейських кластерних 
ініціатив у Нідерландах, Німеччині, Шв ейцарії. Проаналізовано перші кроки України в напрямі розвитку 
транскордонних ініціатив в умовах потреби піднесення рівня її соціально-економічного розвитку з огляду на 
стратегічний курс на європейську інтеграцію. 
 
 
Мясникова Е. С. Понятие, цели создания, основные преимущества и недостатки технологических 
парков / Е. С. Мясникова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. –  
2012. –  № 5, Т. 2. – С. 109-112. 
                                                                                                                                         Р/1055«Е» 
 
В данной статье объясняется понятие «технологический парк», рассмотрены цели его создания с точки 
зрения государства и инвесторов. Так же рассмотрены ключевые преимущества и слабые стороны  
технологических парков. Предлагаются основные компоненты инновационной структуры для достижения  
максимального эффекта. 
 
 
Одінцов О. М. Формування організаційно-економічного механізму агропромислових кластерних 
систем / О. М. Одінцов // Економіка АПК. – 2012. –  № 12. – С. 18-23. 
                                                                                                                                            Р/673 
 
«У теорії ринкової економіки виділяють три основних мотиви об’єднання господарюючих суб’єктів на 
принципах кластеризації, зокрема й у галузях агропромислового виробництва. До них належать: економія на 
масштабах виробництва, включаючи технічний і ринковий масштаби; економія трансакційних витрат;  
економія на масштабі сфери діяльності або диверсифікації діяльності. Такі мотиви характерні для  
стабільної, сформов аної економіки, яка поступально розвивається. В умовах кризового стану аграрного 
сектору економіки спостерігається ряд інших причин формування агропромислового кластера».  
 
 
Палиця С. В. Зарубіжний досвід кластеризації в медицині / С. В. Палиця // Інвестиції: практика та досвід. 
– 2013. –  № 2. – С. 49-54.  
                                                                                                                                           Р/2124 
 
У статті розкрито особливості розвитку методичних кластерів зарубіжних країн та їх досвід для формування  
моделей вітчизняних кластерів. 
 
 
Пархоменко А. А. Синергетичний вектор кластерів / А. А. Пархоменко // Економічний часопис – ХХІ. –  
2012. –  № 11-12. – С. 25-27.  
                                                                                                                                           Р/593 
 
У статті розглянуто сутність та особливості синергетичного ефекту кластерів, проведено аналіз теоретичних 
підходів до визначення змісту понять «синергія», «кластер», за результатами якого було запропоноване 
власне визначення поняття «синергетичний ефект кластерів». Наведено основні  характеристики кластерної  
концепції для подальшого використання в національній стратегії. 
 
 
Пуліна Т. В. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності кластерів підприємств харчової 
промисловості / Т. В. Пуліна // АгроСвіт. – 2012. –  № 24. – С. 34-39.  
                                                                                                                                           Р/2114 
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«Особливо актуально впровадження кластерної моделі розвитку для національних підприємств харчової  
промисловості, які мають значні проблеми, пов’язані зі значною зношеністю основних фондів, застарілими 
технологіями, браком фінансових ресурсів, низькою продуктивністю праці, проблемами з якістю сиров ини,  
що поставляється з боку агропромислового комплексу тощо». 
 
 
Смолич Д. В. Аналіз та характеристика основ організації забезпечення процесу формування 
інноваційних кластерів в транспортних регіонах / Д. В. Смолич // Наука й економіка. – 2012. –  № 3. – С. 
154-159. 
                                                                                                                                            Р/2063 
 
Стаття присвячена дослідженню основ організації забезпечення інноваційної кластеризації. Визначено 
основні аспекти забезпечення процесу формування та розвитку кластерів. Розглянуто забезпеченість  
кластеризації з врахування умов транскордонного співробітництва регіонів. 
 
 
Стратегічний     альянс    як   передумова    створення    національних    кластерів  / Н. Д. Махновська, 
Т. О. Журавльова, Ю. О. Жаданова, А. Д. Петрашевська // Вісник Київського національного університету 
технологій та дизайну. – 2012. –  № 6. – С. 196-201.  
                                                                                                                                           Р/1733 
 
У статті розглянуто сучасні напрями формування стратегічних альянсів в умовах міжнародної економіки.  
Визначено характерні риси стратегічного альянсу, розглянуто процеси творення операційної та фінансової  
синергії, яка дає змогу кількісно та якісно збільшити економічний потенціал інтегров аної структури. 
 
 
Череп А. Вплив розвитку кластерних об’єднань на ефективність діяльності підприємств харчової 
промисловості / А. Череп, Т. Пуліна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 
2012. –  № 5-1. – С. 189-200.  
                                                                                                                                           Р/1236 
 
Визначено необхідність забезпечення розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості,  
досліджено методику визначення показників ефективності діяльності підприємств кластеру, запропоновано 
застосування економіко-математичної моделі для визначення впливу розвитку кластерних об’єднань на 
ефективність діяльності підприємств харчової промисловості. 
 
 
Якобюк Р. В. Кластерно-спектральный анализ – эффективный метод оценки конкурентоспособности 
авиационной техники / Р. В. Якобюк, Л. Ф. Афанасьева, С. Г. Кривова // Технологические системы. – 2012. 
–  № 3. – С. 108-112.  
                                                                                                                                           Р/1435 
 
Розглянуто методи багатовимірного аналізу для оцінки конкурентоспроможності авіаційної техніки.  
Запропонована оцінка конкурентоспроможності авіаційної техніки за допомогою використання методології  
кластерно-спектральної діагностики безлічі технічних об’єктів. 
 
Яковенко О. З.  Сутність і функції підприємництва в інтеграції виробництва на основі кластерів у 
системі національного господарства / О. З. Яковенко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. –  № 1. – С. 
79-87.  
                                                                                                                                           Р/1545 
 
У статті досліджено наукові підходи до економічної сутності підприємництва. Визначено ознаки та функції  
підприємництва  у формуванні форм кластерної інтеграції підприємництва в процесах розв итку 
національного господарств а. 
 
 
Яковенко О. З. Теоретичні засади формування державної промислової політики на основі розвитку 
промислово-сервісних кластерів / О. З. Яковенко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. –  № 10. – С. 
81-89.  
                                                                                                                                           Р/1545 
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В статті досліджено наукові підходи до економічної  сутності, принципів організації, функцій державної  
промислової політики та промислово-сервісних кластерів, визначено поняття промислової політики та 
промислово-сервісного кластеру, встановлено зв'язок між кооперацією та інтеграцією промислового 
підприємництва. Визначено підходи державної промислової політики до розвитку промисловості на засадах 
промислово-сервісних кластерів. 
 
 


