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Тематична виставка "Інноваційна діяльність та технопарки" 
(надходження II кв. 2013) 

  
 
Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання. 
 
 
Адаменко М. В. Аналіз сучасного стану фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні / 
М. В. Адаменко // Інноваційна економіка. – 2012. –  № 7. – С. 262-267.  
                                                                                                                                           Р/2164 
 
«… хоча впровадження інновацій на підприємствах промисловості, як і у будь-якій іншій сфері діяльності,  
здатне підвищити ефективність їх функціонування та вивести на якісно новий рівень, однак  це неможливо 
здійснити без відповідного фінансового забезпечення. Саме його недостатній рівень є однією з причин 
низького рівня інноваційної активності в Україні». 
 
    
Алексеєнко Л. М. Інституціональна трансформація просторових фінансових інновацій / Л. М. 
Алексеєнко, Г. М. Лацик // Фінанси України. – 2012. –  № 8. – С. 69-77. 
                                                                                                                                           Р/813 
 
Досліджено теоретико-сутнісні засади фінансових інновацій в умов ах системних трансформацій. Виявлено 
передумови виникнення й розвитку фінансових інновацій. Сформульовано рекомендації щодо сприяння  
світовій фінансовій стабільності й розширенню сфери оподаткування фінансового сектору. 
 
 
Бабенко В. А. Структурно-функциональная модель решения динамической задачи оптимизации 
программного управления инновационными технологиями на предприятиях АПК / В. А. Бабенко // 
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. –  № 10. – С. 24-31. 
  
                                                                                                                                           Р/1357 
 
Рассмотрена динамическая модель оптимизации программного управления инновационными технологиями.  
Исследованы основные подходы к  решению задач минимаксного управления в  многошаговых системах.  
Разработана структурно-функциональная модель решения рассмотренной задачи на предприятиях АПК. 
 
 
Багорка М. О. Передумови для розвитку екологічно спрямованих інновацій в аграрному виробництві 
/ М. О. Багорка // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. –  № 5. – С. 18-22.  
                                                                                                                                           Р/2124 
 
Стрімкий науково-технічний прогрес позначився й на аграрній сфері економіки, що має не лише позитивні,  
а й негативні наслідки для галузі. Завдяки інтенсифікації рослинництва підвищилася його продуктивність, 
збільшилися обсяги виробництва продукції для повнішого задоволення продовольчих потреб населення. 
Водночас це зумовило загострення екологічної кризи, створило ряд проблем екологічного характеру, які 
ставлять під сумнів правильність сучасної системи господарювання.  
   Ринкове середовище забезпечує свободу вибору напрямів і методів господарюв ання, прийняття  
самостійних рішень та визначення певної стратегії, що сприяє розвитку підприємницької діяльності. 
 
 
Базавлук Н. Г. Інновації як чинник сучасних світових та макроекономічних змін         / Н. Г. Базавлук // 
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2013. –  № 1. – С. 120-124. 
 
                                                                                                                                           Р/1055«Е» 
 
У статті досліджуються сучасні тенденції та особливості інноваційного розвитку економік країн світу у 
контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Розглянуто особливості  
впровадження інновацій підприємствами залежно від сфери виробництва. Досліджено сутність та значення  
креатив них індустрій як важливої складової інноваційної економіки. Доведено, що стимулювання  
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інноваційного розвитку країни стає основою для підвищення конкурентоспроможності національної  
економіки. 
 
Беловодская Е. А. Маркетинговое исследование влияния инноваций в упаковке на сознание 
потребителей / Е. А. Беловодская, Д. А. Михайленко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. –  № 4. – 
С. 34-42.  
                                                                                                                                           Р/2316 
 
Рассмотрены инновационные подходы к упаковке пищевой продукции, проведено маркетинговое 
исследование для определения влияния упаковки различных групп пищевой продукции на потребительский 
выбор и восприятия потребителями иннов аций в упаковке. 
 
 
Бережной А. І. Передумови виникнення конфліктів в інноваційному розвитку ВНЗ та напрями їх 
врегулювання / А. І. Бережной // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 6. – 
С. 242-246. 
                                                                                                                                             Р/1520 
 
У статті розглянуто передумови виникнення конфліктів між різними суб’єктами економічних відносин як на 
рівні ВНЗ, так і на рівні органів державного управління регіональної ланки при впровадженні заходів  
інноваційного розвитку, та визначено напрями їх врегулювання. 
 
 
Бессонова С. І. Аналіз стану інноваційного ринку енергозберігаючих технологій в Україні / С. І. 
Бессонов а // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2012. –  Вип. 5. – С. 6-10. 
 
                                                                                                                                           Р/2354 
 
У статті проведене дослідження стану вітчизняного інноваційного ринку енергозберігаючих технологій.  
Доведено, що для розв’язання існуючих проблем необхідна модернізація виробничих потужностей,  
впровадження енергозберігаючих технологій при державній підтримці. 
 
 
Бойко О. М. Інноваційний розвиток промислового виробництва України в процесі посткризового 
відновлення / О. М. Бойко // Проблеми науки. – 2012. – № 9. – С. 2-8. 
                                                                                                                                           Р/1101 
 
Досліджено стан іннов аційної  діяльності в Україні. Визначено проблеми інноваційного розв итку 
промислового виробництв а України в посткризовий період та шляхи їх вирішення.  
 
 
Бударіна Н. О. Інноваційна стратегія розвитку України: застосування досвіду Китаю / Н. О. Бударіна, 
Ю. О. Мєзєнцева // Інноваційна економіка. – 2012. –  № 10. – С. 43-47. 
                                                                                                                                           Р/2164 
 
«Метою роботи є аналіз досвіду провідної системи розвитку інновацій у Китаї та можливості застосування  
цієї моделі на сучасному етапі розвитку України». 
 
 
Бутко М. П. Методологія оцінки ролі малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону / М. 
П. Бутко, О. В. Попело // Регіональна економіка. – 2012. –  № 3. – С. 67-74. 
                                                                                                                                           Р/937 
 
Визначено роль малого підприємництва в інноваційному розвитку регіону. Розроблено систему принципів  
розвитку малого підприємництва та запропонов ано методичні аспекти оцінки його інноваційної активності. 
 
 
Васильєва С. І. Залежність інноваційного розвитку підприємств від обсягів реалізації продукції / С. І. 
Васильєва // Інноваційна економіка. – 2012. –  № 11. – С. 215-218. 
                                                                                                                                           Р/2164 
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«Мета дослідження полягає в аналізі існуючої залежності інноваційної діяльності суб’єктів господарювання  
з їх рівнем економічного розвитку в умовах мінливих ринкових відносин». 
 
 

 
 
Р 343649 
   336 
 
    Вдовиченко, Артем Миколайович.  
    Фінансовий потенціал населення: нові можливості інноваційного розвитку 
економіки України [Текст] : [монографія] / Вдовиченко Артем Миколайович ; 
Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. - 
Ірпінь : [б. и.], 2012. - 216 с.  
 
Монографію присвячено розробці теоретичних і практичних засад в изначення  
фінансового потенціалу населення та його реалізації в умовах формування  
інноваційного розвитку економіки України. В роботі досліджено економічну  

сутність поняття «фінансовий потенціал населення» та його складових, особливості взаємозв’язку  
фінансового потенціалу населення в контексті інноваційного розвитку економіки. Розкрито сутність понять  
«інновації»  та «інноваційний розвиток», проведено кількісну оцінку фінансового потенціалу населення та 
проаналізовано динаміку зміни фінансової поведінки населення України. Надано рекомендації щодо 
активізації залучення фінансових ресурсів населення до фінансування інноваційних проектів. 
 
 
Гайдук Л. А. Інноваційні фінансові інструменти залучення інвестицій / Л. А. Гайдук // Фінанси України.  
– 2012. –  № 10. – С. 68-75.  
                                                                                                                                           Р/813 
 
Розглянуто умови запровадження нових та інноваційне поєднання існуючих інструментів фінансового 
ринку. Визначено типи і складові фінансових інновацій. Обгрунтовано необхідність забезпечення   
сприятлив их умов  для залучення інвестицій, а також упровадження інноваційних фінансових інструментів  
залучення інвестицій для розвитку реального сектору економіки України. 
 
 
Гаращук О. В. Інноваційні технології забезпечення високої якості підготовки кадрів: генезис і 
тенденції / О. В. Гаращук, В. І. Куценко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. –  № 3. – С. 43-53. 
 
                                                                                                                                           Р/1545 
 
У статті висвітлено важливість і значення підвищення якості підготовки кадрів у забезпеченні сталого 
розвитку країни, місце і роль у цьому контексті інноваційних процесів, які впроваджуються у навчально-
виховний процес вищих навчальних закладів, обґрунтовано пропозиції щодо його подальшого покращення. 
 
 
Гевак З. В. Інноваційно-технологічне оновлення економіки як показник цивілізаційної успішності 
країни / З. В. Гевак // Інноваційна економіка. – 2012. –  № 7. – С. 79-84.  
                                                                                                                                           Р/2164 
 
«Обгрунтування необхідності активізації інноваційних процесів промисловості і сільського господарства,  
аналіз основних причин, що їх гальмують і можливих позитивних наслідків їх розвитку та впровадження у 
практику, обґрунтування напрямів державного сприяння поширенню інновацій у промисловості і  
сільському господарстві виступають основними цілями нашої статті». 
 
 
Геселева Н. В. Аналіз інноваційної конкурентоспроможності економіки України / Н. В. Геселева // 
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. –  № 10. – С. 47-56.  
 
                                                                                                                                           Р/1357 
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Визначено сутність інноваційної конкурентоспроможності; досліджено її сучасний стан та тенденції  
розвитку в Україні за світовими рейтингами; вивчено фактори інноваційної актив ності економіки,  
закономірності, проблеми та специфіку інноваційної діяльності в Україні. 
 
 
Глухова Д. А. Глобальні виміри інвестиційно-інноваційної діяльності ТНК / Д. А. Глухова // Інвестиції:  
практика та досвід. – 2013. –  № 5. – С. 10-14.  
                                                                                                                                           Р/2124 
 
У статті досліджені тенденції та перспективи інвестиційної діяльності транснаціональних компаній в 
глобальній системі інноваційного розвитку. 
 
 

 
 
 
Голубовська О. А. Дослідження чинників, що впливають на інноваційну 
діяльність / О. А. Голубовська // Економічний форум. – 2013. –  № 1. – С. 13-21.  
 
                                                                                                Р/2329 
                                                                                                                                                            
У статті  розглянуто чинники, що вплив ають на інноваційну діяльність та 
визначено суть та значення основних з них. Виділено групи чинників зі сторони 
внутрішнього та зовнішнього середовища, що стимулюють та стримують  
інноваційну діяльність. 
 

 
 
 
Горбач Л. М. Теоретико-методологічні проблеми визначення екологічних інновацій на сучасному 
етапі розвитку економіки / Л. М. Горбач // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2012. –  № 4. – С. 
9-16.  
                                                                                                                                           Р/1919 
 
У статті узагальнено й систематизовано підходи до визначення категорії екологічної інновації. Подано 
класифікацію екологічних інновацій. Удосконалено понятійний апарат категорії «екологічні інновації»  з 
огляду на різні бачення різних авторів, їх взаємозв’язок та взаємовплив. 
 
 
Грицина Л. А. Характеристика інноваційної складової середовища ведення міжнародного бізнесу / Л. 
А. Грицина // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. –  № 3, 
Т. 2. – С. 24-27.  
                                                                                                                                           Р/1055«Е» 
 
Розглянуто інноваційну складову середовищ а ведення міжнародного бізнесу. Визначено основні міжнародні  
методики оцінки рівня інноваційного розвитку країн світу, проаналізовано результати, отримані за даними 
методики. 
 
 
Гродський С. В. Європейське табло інноваційного розвитку та Україна / С. В. Гродський // Інноваційна 
економіка. – 2012. –  № 12. – С. 28-31. 
                                                                                                                                           Р/2164 
 
«Метою статті є визначення важливості гармонізації методології державних статистичних спостережень з  
наукової та інноваційної діяльності з міжнародною практикою, а також дослідження застосовуваного 
Євросоюзом з 2011 року нового зведеного показника – Європейського дослідницького та інноваційного 
табло». 
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Гуменюк Д. О. Диверсифікація форм фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційної моделі 
економічного розвитку / Д. О. Гуменюк // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного 
торговельно-економічного інституту. Серія: Економічні науки. – 2012. –  № 3. – С. 259-267. 
 
                                                                                                                                           Р/1368 
 
Розкривається роль фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки 
України. Проаналізовано співвідношення різних джерел і механізмів використання фінансових ресурсів в  
інноваційній діяльності. Обгрунтовано пропозиції щодо пріоритетів  трансформації заощаджених ресурсів в 
інвестиції. 
 
 
Дука А. П.  Іноземні інвестиції у забезпеченні інноваційного розвитку національної економіки / А. П. 
Дука // Інноваційна економіка. – 2012. –  № 11. – С. 17-22.  
                                                                                                                                           Р/2164 
 
«Для більш детального дослідження впливу іноземних інвестицій на інноваційні процеси в Україні, варто 
звернутися до методу кореляційно-регресійного аналізу, що дасть змогу в становити щільність зв’язку  між 
результатив ною ознакою (в даному випадку обсяг фінансування інноваційної діяльності ) та факторними 
величинами х1 (обсяг іноземних інвестицій в інноваційну діяльність) та х2 (обсяг іноземних інв естицій в  
оновлення основного капіталу)». 
 
 
Дука А. П. Передумови інноваційно-технологічної модернізації національної економіки / А. П. Дука // 
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. –  № 7. – С. 93-102.  
                                                                                                                                           Р/1357 
 
У статті досліджується стан інноваційного розвитку економіки України. Проведено аналіз рівня  
інноваційної активності підприємств, динаміки співвідношення основних джерел фінансування науково-
технічної та інноваційної діяльності в Україні. Охарактеризов ано основні проблеми іннов аційного розвитку 
та місце України у світовому інноваційному просторі. 
 
 
Дунська А. Р. Застосування теорій циклічності та конкурентних переваг для прогнозування напрямів 
інноваційного розвитку целюлозно-паперової промисловості / А. Р. Дунська // Маркетинг і менеджмент 
інновацій. – 2012. –  № 4. – С. 270-279.  
                                                                                                                                           Р/2316 
 
У статті визначено та досліджено два основних підходи до прогнозування інноваційного розвитку 
промислов их підприємств: теорія циклічності та теорія конкурентних переваг. Обгрунтована необхідність  
урахування галузевої специфіки підприємств при прогнозуванні їхнього інноваційного розвитку. Базові 
теоретичні концепції  використані для прогнозування розвитку целюлозно-паперової промисловості.  
Автором запропонована класифікація інноваційних типів підприємств, що сприятиме формув анню 
напрямку інноваційного розвитку. 
 
 

Р 343354 
    33 
 
    Економічні проблеми модернізації та інноваційного розвитку 
промисловості [Текст] : Всеукр. наук.-практ. конф. : тези доп., 7-8 листопада 
2012 р. / Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т ім. А. 
Нобеля], 2012. - 312 с.  
 
Збірник містить тези доповідей науковців, викладачів, здобувачів наукових 
ступенів, аспірантів, студентів, фахівців-практиків – учасників Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Економічні проблеми модернізації та 
інноваційного розвитку промисловості». У тезах розкривається роль інновацій як 
фактора стабілізації та розвитку промислового комплексу України, а також як  
фактора соціально-економічного розвитку промислового підприємства.  
Підкреслено необхідність застосування інноваційних технологій та стратегічного 

управління модернізацією промислових підприємств. 
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Р 343629 
   33 
 
    Жихор, Олена Борисівна.  
    Інноваційний розвиток регіону [Текст] : монографія / О. Б. Жихор, Т. М. 
Куценко ; Нац. банк України, Ун-т банків. справи . - К. : УБС НБУ, 2012. - 251 с.  
 
У монографії сформовано теоретико-методологічні основи дослідження 
інноваційного розвитку регіону. Зокрема, окреслено й удосконалено понятійно-
термінологічний апарат, проаналізовано нормативно-правове підґрунтя 
формування інноваційної моделі розвитку регіону, оцінено зарубіжний досвід 
забезпечення інноваційного розвитку на національному  і регіональному рівнях. 
Особливу увагу приділено аналізові стану інноваційного розвитку регіону, та, 
зокрема, ролі в ньому фінансового забезпечення, що дає можливість виробляти ефективні заходи для  
стимулювання інновацій. Обгрунтовано підходи і запропоновано напрями вдосконалення механізмів  
інноваційного розвитку регіону. 
 
 
Забезпечення експлуатаційної надійності робочих органів ґрунтообробних машин під час їх 
відновлення та інноваційні пропозиції сільгосппідприємствам / М. О. Василенко, Д. О. Буслаєв, О. Є. 
Калінін, В. М. Кучерявий // Вісник аграрної науки. – 2013. –  № 3. – С. 44-47.  
 
                                                                                                                                           Р/601 
 
Проаналізовано умови експлуатації робочих органів ґрунтообробних машин, рекомендовано способи 
розв’язання проблеми підвищення ресурсу лап культиваторів під час їх відновлення із застосуванням 
електроерозійного загострення та зміцнення стійкими до абразивного зношування наплавлювальними 
матеріалами. 
 
 
Заречнев  А. Состояние проблемы инновационной деятельности в Украине / А. Заречнев, В. Мусиенко, 
О. Матвеенко // Вісник економічної науки України. – 2012. –  № 2. – С. 34-39.  
 
                                                                                                                                           Р/1674 
 
«На данный момент Украина далеко отстала от экономически развитых стран  в сфере инновационной 
деятельности, что сказывается, в том числе, и на эффективности производств. Так, например, в нашей 
стране производительность труда в 3-5 раз ниже, энергоемкость производств енных процессов в 6-8 раз 
выше аналогичных показателей ЕС. Более того, ВВП Украины составляет 74,1% от уровня 1990 г, а доходы 
населения 32,9% от уровня 1991 г. 
   Целью данной работы является комплексная оценка состояния проблемы инновационной деятельности в  
Украине, что препятствует экономическому развитию страны». 
 
 
 
 
Заставнюк Л. І. Вплив інноваційних процесів на функціонування і розвиток аграрного сектора 
Тернопільського регіону / Л. І. Заставнюк // Інноваційна економіка. – 2012. –  № 12. – С. 141-145. 
 
                                                                                                                                           Р/2164 
 
«Основними завданнями, які вирішуються при дослідженні даної проблеми, є діагностика стану та 
виявлення впливу інноваційних процесів на функціонув ання і розвиток аграрного сектора Тернопільського 
регіону в умовах аграрних трансформацій». 
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Б 15600 
   33 
 
    Инновационные технологии в образовании [Текст] : материалы IX 
Междунар. науч.-практ. конф., 27-29 сент. 2012 г. / Республ. высш. учеб. 
заведение "Крымский гуманит. ун-т" (г. Ялта). - Симф. ; Ялта : [РВВ КГУ], 2012. 
- 208 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ібрагімхалілова Т. В. Стратегічна роль освітньої складової у формуванні інноваційної моделі 
транспортно-логістичного кластеру / Т. В. Ібрагімхалілова // Сталий розвиток економіки. – 2012. –  № 3. – 
С. 202-205.  
                                                                                                                                           Р/2314 
 
Визначено структуру інноваційної моделі транспортно-логістичного кластеру, стратегічним ядром 
формування якого є освітній сектор. Обгрунтовано концептуальні основи забезпечення взаємодії всіх  
учасників транспортно-логі стичного бізнесу для досягнення синергетичного ефекту розвитку транспортно-
логістичної інфраструктури. 
 
 
Ільїна А. О. Роль прямих іноземних інвестицій в інноваційному розвитку економіки України / А. О. 
Ільїна // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. –  № 5. – С. 99-104. 
                                                                                                                                           Р/2124 
 
У статті  визначено поняття  іноземних інвестицій; досліджено сутність прямих іноземних інвестицій, їх  
місце в модернізації економіки країни та розвитку інноваційної системи; проведено комплексний аналіз  
зовнішньоекономічної інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні, проаналізовано економічну 
ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності українських промислових підприємств, визначено 
позитивні  та негативні фактори впливу прямих іноземних інвестицій на інноваційний розвиток України;  
наведено приклад позитив ного впливу прямих іноземних інвестицій на вітчизняні підприємства; надано 
пропозиції щодо покращення інвестиційного клімату держави, в основі чого лежить збільшення участі  
держави щодо  врегулювання відносин між українськими промисловими підприємствами та іноземними 
інвесторами з метою запобігання негативного впливу прямих іноземних інвестицій на подальше 
функціонування і прибутковість українських промислових підприємств, а також збільшення довіри 
іноземних інвесторів до економіки України. 
 
 
Р 343261 
   33 
 
    Інноваційний менеджмент [Текст] : практикум / [Козловський В. О., Азарова А. О., Лесько О. Й., Небава 
М. І.] ; Вінниц. нац. технічний ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2012. - 130 с. - Бібліогр. : с. 129.  
 
 
У навчальному посібнику викладено теоретичні основи розробки інноваційних проектів, розглянуто 
практичні аспекти розрахунку сіткових графіків, питання фінансування, бюджетув ання та економічної  
ефективності інноваційних проектів, запропоновані сучасні автоматизовані засоби управління  
інноваційними проектами. 
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Р 343067 
   33 
 
    Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації [Текст] : 
зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-30 берез. 2012 р. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. 
ін-т КНТЕУ, Ужгород. навч. центр КНТЕУ [та ін.] . - Вінниця : [ВТЕІ КНТЕУ], 2012 - . 
   Ч. 1. - Вінниця, 2012. - 500 с. - Бібліогр. в кінці ст.  
 
У збірнику наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції розглядаються проблеми 
управління міжнародною конкурентоспроможністю та розвиток менеджменту інновацій в умовах 
глобалізації, роль фінансового забезпечення, уніфікації обліково- аналітичних процедур, державного 
регулювання економічного розвитку країни: вітчизняний та зарубіжний досвід. Досліджуються  
інформаційно-комунікаційні технології в економічній діяльності підприємств, світові тенденції  
маркетингових товарних інновацій, вітчизняний та світовий досвід організації ресторанного та туристичного 
бізнесу, проблеми та перспективи застосування педагогічних інновацій в контексті європейської інтеграції  
вищої освіти, державотворчі процеси в Україні: філософський, історичний, етнокультурний та правовий 
аспект. 
 
 
Р 343068 
   33 
 
    Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації [Текст] : 
зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 27-30 берез. 2012 р. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. 
ін-т КНТЕУ, Ужгород. навч. центр КНТЕУ [та ін.]. - Вінниця : [ВТЕІ КНТЕУ], 2012 - . 
   Ч. 2. - Вінниця, 2012. - 624 с. - Бібліогр. в кінці ст.  
 
 
Р 343265 
   664 
 
     Інноваційні технології в харчовій промисловості та ресторанному господарстві [Текст] : тези доп. 
Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 14-16 листопада 2012 р. / Голов. упр. економіки Харк. 
облдержадмін., Харк. торг.-пром. палата, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі [та ін.]. - Х. : ХДУХТ, 
[2012]. - 212 с.  
 

Зі змісту: 
 

Секція 1. Інноваційні технології в ресторанному господарстві 
Секція 2. Нове    в    технології    хліба,     кондитерських,    макаронних     виробів    та          
                  харчоконцентратів 
Секція 3. Інноваційні технології харчових виробництв, нанотехнології та біотехнології  
                  оздоровчих продуктів 
Секція 4. Актуальні  проблеми  та перспективні  напрями  в  технології  м’ясної  галузі 
 
 
Йохна В. М. Стратегічні складові ресурсного забезпечення інноваційного розвитку підприємства / В. 
М. Йохна  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. –  № 1, 
Ч. 1. – С. 56-61.  
                                                                                                                                           Р/1357 
 
Охарактеризовано сутність змін у виробничій системі підприємства за різних типів його розвитку. 
Визначено зміст стратегічних установок та завдань ресурсного забезпечення інноваційного розв итку 
машинобудівного підприємства з урахуванням його інноваційної стратегії та в розрізі етапів інноваційного 
процесу. 
 
 
Калиниченко М. П. Маркетинг комерціалізації результатів інноваційної діяльності в промисловості / 
М. П. Калиниченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. –  № 4. – С. 43-50.  
 
                                                                                                                                           Р/2316 
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У статті розкрито теоретичні та методологічні положення маркетингу комерціалізації інновацій, розроблено 
науково-практичні рекомендації щодо використання маркетингового підходу для комерціалізації результатів  
інноваційної діяльності у промисловості. 
 
 

 
 
 
Р 343192 
   005 
 
    Калінеску, Тетяна Василівна.  
    Інновації у соціально-економічному розвитку підприємств регіону [Текст] 
: монографія / Т. В.Калінеску, О. О. Недобєга, М. О. Наталенко ; Східноукр. нац. 
ун-т імені Володимира Даля. - Луганськ : [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2012. - 272 
с.  
 
Монографію присвячено дослідженню  іннов ацій у соціально-економічному 
розвитку підприємств регіону. Підкреслюється необхідність активізації 

інноваційної діяльності підприємств на основі управління знаннями, підвищення готовності персоналу до 
інновацій та лояльності усіх зацікавлених осіб.  
   Авторами запропонов ано концептуальні засади моніторингу і стимулювання соціально-економічного 
розвитку підприємств регіону, які містять у собі понятійний апарат, принципи моніторингу та 
обґрунтовують комплексний показник соціально-економічного розвитку, що дозволяє забезпечити 
об’єктивне оцінюв ання рівня соціально-економічного розвитку як підприємств, так і регіону, виявити 
передумови стимулювання, причини змін, розробити рекомендації на перспективу з  урахуванням інтересів  
регіону та підприємств, розташованих на його території. 
 
 
Ковальова М. Л. Особливості інноваційно-організаційного розвитку лісопромислового комплексу 
України / М. Л. Ковальова // Менеджер. – 2012. –  № 4. – С. 27-32.  
                                                                                                                                           Р/1306 
 
У статті визначаються тенденції та основні фактори, які мають безпосередній вплив на іннов аційно-
організаційний розвиток  підприємств лісопромислового комплексу України та їх взаємозв’язок  з  
економікою країни в цілому. 
 
 
Ковтун О. І. Інноваційні стратегії в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства / О. І. 
Ковтун  // Інноваційна економіка. – 2012. –  № 12. – С. 75-88.  
 
                                                                                                                                           Р/2164 
 
«Метою статті є обґрунтування логістичної парадигми стратегії сучасного підприємства та її інноваційної  
складової, визначення місця та ролі стратегії інновацій в системі  забезпечення  конкурентоспроможності  
підприємств а, розгляд можливих елементів інноваційної стратегії та їх альтернативи на усіх рівнях і в межах 
основних складових стратегічного набору підприємства». 
 
 
Ковтуненко Ю. В. Особливості організації процесу комерціалізації інноваційних розробок 
високотехнологічних підприємств / Ю. В. Ковтуненко // Праці Одеського політехнічного університету. –  
2012. –  Вип. 2. – С. 313-317.  
                                                                                                                                           Р/880 
 
Розглянуто суть і зміст процесу комерціалізації інноваційних розробок високотехнологічних підприємств, 
визначено основні етапи та учасників процесу комерціалізації, представлено і снуючі способи 
комерціалізації інновацій. 
 
 
Колесніков А. П. Ефективність використання інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств 
/ А. П. Колесніков // Інноваційна економіка. – 2012. –  № 10. – С. 94-97.  
                                                                                                                                           Р/2164 
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«… основу формування інноваційного потенціалу економіки формують саме машинобудівні підприємства 
як виробники значної частки інноваційного інструментарію, тому тенденції розвитку інноваційного 
потенціалу доцільно розглядати саме через призму машинобудівних підприємств». 
 
 
Комеліна О. В. Методичні засади формування інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні 
інноваційним розвитком / О. В. Комоліна, Н. А. Фурсова // Економіка і регіон. – 2012. –  № 4. – С. 42-47.  
 
                                                                                                                                           Р/1838 
 
Запропоновано методичній підхід та здійснено його апробацію при формуванні інформаційно-аналітичного 
забезпечення в управлінні інноваційним розвитком. 
 
 
Кончаковська Е. О. Підхід до управління інвестиційно-інноваційним розвитком національної 
економіки / Е. О. Кончаковська // Вісник Дніпропетровської держав ної фінансової академії. Серія: 
Економічні науки. – 2012. –  № 2. – С. 91-96.  
                                                                                                                                           Р/1471 
 
У статті проаналізовано джерела та обсяги фінансування інноваційної діяльності. Розглянуто різні 
інвестиційні підходи, а також висвітлено сутність та значення державно-приватного партнерства як 
важливого чинника забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. 
 
 
Косцик Р. С. Етапи процесу комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств / Р. С. 
Косцик // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – 2012. –  № 4. – С. 150-154. 
 
                                                                                                                                           Р/968 
 
У статті розглянуто та проаналізовано лі тературу стосовно етапів комерціалізації іннов ацій. На основі  
наукових джерел доповнено, уточнено та сформовано логічну послідовність етапів комерціалізації  
інноваційної продукції промислових підприємств, яка деталізує процес комерціалізації на окремі послідовні  
складові елементи. 
 
 
Коюда О. П. Інституційний підхід до формування інноваційних систем на регіональному рівні / О. П 
Коюда // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – 2012. –  № 4. – С. 140-149. 
 
                                                                                                                                           Р/968 
 
У статті проаналізовані підходи до створення національної іннов аційної системи. Досліджено використання  
інституційної парадигми при формуванні інноваційної системи. Розглянуті особливості та переваги 
регіональних іннов аційних систем. 
 
 
Кравець І. В. Формування стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі свинарства на основі  
SWOT-аналізу / І. В. Кравець // АгроІнКом. – 2012. – № 10-12. – С. 48-50. 
                                                                                                                                           Р/0155 
 
Проведено SWOT-аналіз підприємств галузі свинарства. Встановлено ряд зовнішніх і внутрішніх  
можливостей та загроз  стосовно розвитку підприємств галузі на інноваційній основі. Запропоновано 
стратегії подальшого функціонування підприємств галузі свинарства. 
 
 
Кравчук В. В. Розвиток інноваційної діяльності як інструменту підвищення конкурентоспроможності 
регіону / В. В. Кравчук, В. М. Гринчук // Проблеми науки. – 2012. – № 11. – С. 21-27. 
 
                                                                                                                                           Р/110 
 
Розглянуто розвиток інноваційної діяльності як інструменту підвищення конкурентоспроможності регіону, а 
об’єднання  інноваторів як складний соціальний інститут іннов аційного потенціалу регіону, що відіграє 
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важливу роль у визначенні здатності національної економіки розвиватися в майбутньому на власній основі. 
Доведено, що саме інноваційна спроможність  регіону є одним із чинників самостійного, незалежного та 
послідовного його розвитку, сприятливості до нововведень, науково-технічного оновлення та зростання  
інноваційного потенціалу. 
 
 
Крамар І. Ієрархічна піраміда інноваційного розвитку малого підприємства / І. Крамар, Н. Мариненко // 
Галицький економічний вісник. – 2012. –  № 4. – С. 55-59.  
                                                                                                                                           Р/1866 
 
Проаналізовано інноваційні способи розвитку малого підприємств а – диверсифікацію, спеціалізацію,  
кооперацію, реінжиніринг, франчайзинг, реструктуризацію, маркетинг, які здатні забезпечити його сталий 
розвиток при інноваційно-комплексному провайдингу. Встановлено особливості комплексного 
впровадження інновацій при організації діяльності малих підприємств. Запропоновано ієрархічну піраміду 
інноваційно-комплексного провайдингу розвитку малого підприємства, обґрунтовано перехід на кожен її  
рівень. 
 
Краус Н. М.  Інноваційно-інвестиційні процеси системи вищої освіти в національній економіці / Н. М. 
Краус // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. –  № 5. – С. 249-255.  
 
                                                                                                                                           Р/1520 
 
У статті розглянуто інноваційно-інвестиційні процеси системи вищої освіти в Україні у 2008-2011 рр. та 
визначено частку студентів, які навчались за рахунок коштів державного бюджету в розрізі областей у 2010-
2012 рр. Проаналізовано фінансування наукових та науково-технічних робіт у ВНЗ. Запропоновано способи 
вирішення проблем вищої школи. 
 
 
Куценко Т. М. Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку в контексті 
інтенсифікації інноваційних процесів / Т. М. Куценко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. –  № 
4. – С. 308-317.  
                                                                                                                                           Р/2316 
 
Уточнено сутність стратегії інноваційного розвитку економіки з урахуванням узагальнення існуючих 
теоретичних підходів та концепцій розвитку інноваційної діяльності, окреслено основні її характеристики.  
На основі системного аналізу запропоновано підходи до класифікації стратегій інноваційного розвитку. 
 
 
Кучер Л. Ю. Шляхи підвищення ефективності виробництва молока на інноваційній основі / Л. Ю. 
Кучер, А. В. Кучер // Економіка АПК. – 2013. –  № 3. – С. 70-75. 
                                                                                                                                           Р/673 
 
«Мета статті полягає у висвітленні результатів дослідження інтенсифікації на іннов аційній основі як важеля 
підвищення прибутковості виробництва молока в аграрних підприємствах». 
 
 
Лимич Ю. В. Економічні умови та чинники формування й нарощення інноваційно-інвестиційного 
потенціалу промисловості / Ю. В. Лимич // Сталий розвиток економіки. – 2012. –  № 3. – С. 197-202.  
 
                                                                                                                                           Р/2314 
 
Стаття присвячена удосконаленню теоретичних положень і розробці науково обґрунтованих рекомендацій 
щодо вдосконалення державного регулювання іннов аційно-інвестиційного розвитку національної   
промисловості на основі формування і нарощення її інноваційно-інвестиційного потенціалу. Проаналізовано 
стан, особливості та тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку промисловості України. 
 
 
Лігоненко Л. О. Оцінка української інноваційної політики на базі використання даних INNO Policy 
Trend Chart / Л. О. Лігоненко // Інноваційна економіка. – 2012. –  № 8. – С. 11-17.  
 
                                                                                                                                           Р/2164 
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Метою даної статті є оцінка українських досягнень в царині інноваційних політик (ініці атив) на тлі  
загальноєвропейських тенденцій та бази даних проекту INNO Policy Trend Chart, до якого Україна 
приєдналася в 2007 р. 
 
Лункіна Т. І. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в сільському господарстві /  
Т. І. Лункіна // Інноваційна економіка. – 2012. –  № 9. – С. 49-52.  
                                                                                                                                           Р/2164 
 
«Інноваційна модель розвитку вітчизняного АПК пов’язана з безперервним процесом, від розробки 
нововведення до постійного моніторингу за реалізацією даного проекту. Тому для розвитку інноваційної  
діяльності в сільському господарстві необхідно забезпечити сприятливий інвестиційний клімат у країні та 
постійно здійснювати підтримку та контроль за впровадженням систем інноваційного провайдингу». 
 
 
Луньова В. А. Специфіка класифікації інновацій сільськогосподарських підприємств / В. А. Луньова // 
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2012. –  № 3. – 
С. 127-131.  
                                                                                                                                           Р/1016«Е» 
 
У статті систематизовані наукові підходи щодо класифікації інновацій, уточнено види інновацій у межах 
класифікаційних ознак. Представлено узагальнену, комплексну класифікацію інновацій 
сільськогосподарських підприємств. 
 
 
Ляшенко В. І. Європейська система моніторингу інноваційної діяльності: особливості  та можливості 
використання в Україні / В. І. Ляшенко, А. І. Землянкін,     І. Ю. Підоричева // Економічний вісник  
Донбасу. – 2013. –  № 2. – С. 191-199.  
                                                                                                                                           Р/1932 
 
У статті проаналізовано діючу систему показників оцінки рівня інноваційного розвитку країн-учасниць ЄС, 
визначено можливості їх розрахунку для України. Обгрунтов ано необхідність модифікації та вдосконалення  
національної статистики для забезпечення порівняльного аналізу стану наукової та інноваційної сфери в  
Україні та країнах ЄС. 
 
 
Максименко Л. П. Інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів України як 
суб’єкта державного фінансового моніторингу / Л. П. Максименко, І. Ю. Чумакова // Фінанси України. –  
2012. –  № 9. – С. 54-68. 
                                                                                                                                           Р/813 
 
Розкрито інноваційні механізми реалізації повноважень Міністерства фінансів України як суб’єкта 
державного фінансового моніторингу, що здійснює державне регулювання й нагляд стосовно аудиторів і  
аудиторських фірм при виконанні ними обов’язків спеціально визначених суб’єктів  первинного 
фінансового моніторингу. 
 
 
Малинов Л. С. Инновационные ресурсосберегающие сплавы / Л. С. Малинов, В. Л. Малинов // 
Энергосбережение. – 2013. –  № 3. – С. 23-25. 
                                                                                                                                           Р/1421 
 
В статье обобщены результаты работ по созданию инновационных ресурсосберегающих сплавов различных 
структурных классов и назначения, наплавочных материалов на их основе, а также упрочняющих 
технологий, повышающих механические и служебные свойства широко применяемых в промышленности 
сталей, чугунов и наплавленного металла за счет реализации эффекта самозакалки, позволяющего 
использовать внутренний ресурс самих материалов. 
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    Маркетинг технических инноваций [Текст] : монография / [И. В. Николенко, 
Г. А. Оборский, С. И. Федоркин и др.]. - О. : Наука и техника, 2012. - 468 с.  
 
В монографии представлены основные понятия инноваций, инновационной 
деятельности, а также основы законодательной и организационной деятельности 
в этой сфере. Принципы маркетинга технических инноваций рассмотрены с трех 
сторон инновационной деятельности, которыми являются интеллектуальная  
собственность, маркетинг иннов аций и управления инновационными процессами. 
 
 

 
Михайліченко Г. І. Інноваційний потенціал туристичного підприємства / Г. І. Михайліченко //  
Економіка розвитку. – 2013. –  № 1. – С. 110-117.  
                                                                                                                                           Р/1554 
 
Розглянуто формування методологічного інструментарію визначення структури та оцінки інноваційного 
потенціалу туристичного підприємства.  
   У результаті дослідження обґрунтовано механізм оцінювання цінності іннов аційного потенціалу 
туристичного підприємства, в тому числі в частині його нематеріальної складової, та моделюв ання процесів  
інноваційного розвитку. Оцінка інтелектуального ресурсу туристичного підприємства була проаналізована 
на прикладі провідних підприємств галузі (представництв транснаціональних корпорацій, великих 
національних туроператорів) і структурована: іннов аційний ринковий попит, новітні технології, нові  
інтеграційні та консолідаційні процеси; результативність інформаційної взаємодії учасників туристичного 
ринку. 
   Запропоновано інструментарій оцінки нематеріальних ресурсів підприємства, визначено параметри їх  
оцінювання з урахуванням цінності й дієвості інтелектуального, репутаційного та комунікативного 
потенціалів, рівнів і можливості залучення туристичного потенціалу. 
 
 
Михайліченко Г. І. Методологічні основи оцінювання інноваційного потенціалу туристичного 
підприємства / Г. І. Михайліченко // Економічний часопис–ХХІ. – 2013. –  № 1-2. – С. 80-83.  
 
                                                                                                                                           Р/593 
 
В результаті дослідження автором виявлено проблеми оцінки туристичного потенціалу як джерела 
інноватики туризму; проаналізовано показники і методи їх вимірювання; визначено зміст категорії  
«інноваційний потенціал туризму» та представлено модель його оцінювання. Запропонований 
інструментарій дозволить ресурсоощадно використовувати туристичний потенціал 
країни/регіону/дестинації, позитивно вплине на ціноутворення вичерпних ресурсів сталого розв итку 
туризму; дозволить сформувати ресурсний капітал потенційно привабливих курортів, що покращить їх 
інвестиційний та репутаційний статус. 
 
 
Місюк М. В. Зростання ефективності кормовиробництва на інноваційних засадах / М. В. Місюк // 
Економіка АПК. – 2013. –  № 3. – С. 81-87. 
                                                                                                                                           Р/673 
 
«Особливого значення для галузі кормовиробництва в умовах розв итку науково-технічного прогресу 
набувають інноваційні кормові культури та їхні сумішки. Вченими Інституту кормів НААН апробовано і  
пропонується до запровадження у виробництво понад 52-х видів кормових культур інтродуцентів та їх  
сумішей для всіх  видів тварин – сумішки багаторічних і однорічних трав ранніх, середніх та пізніх». 
 
 
Можаровська Н. Інформаційна культура як об’єкт національної інноваційної політики та 
правознавства / Н. Можаровська // Підприємництво, господарство і право. – 2012. –  № 12. – С. 136-139.  
 
                                                                                                                                           Р/805 
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«Мета цієї статті – з’ясування  сутності та змісту інформаційної культури як об’єкта національної  
інноваційної політики та правознавства у контексті методології інформаційного права й організаційно-
правового аспекту».  
 
Молодченко Д. Г. Інноваційний потенціал діяльності будівельних організацій на регіональному рівні / 
Д. Г. Молодченко // Наука & економіка. – 2012. –  № 4, Т. 1. – С. 312-316.  
                                                                                                                                           Р/2063 
 
Розглянуто інноваційний потенціал діяльності будівельних організацій на регіональному рівні. Визначено 
структуру інноваційного потенціалу і виділені основні напрями його підвищення.  
 
Мустафаев А. А. Методологические аспекты модернизации инвестиционно-инновационной системы 
экономики / А. А. Мустафаев, Ю. А. Гаджиев, В. И. Спирягин // Часопис економічних реформ. – 2013. –  № 
1. – С. 21-33.  
                                                                                                                                           Р/2348 
 
Изложен научный подход к решению задачи разработки методологических аспектов модернизации 
инвестиционной и инновационной системы  в экономике. Модернизация инвестиционно-инновационной 
системы экономики представлена как  совокупность ключевых перемен, которые создают необходимые 
предпосылки перевода экономических объектов из существующего состояния в новое, предусмотренное 
долгосрочными проектами и программами – прогрессивное изменение в сех действующих параметров  
отраслей, подотраслей и видов деятельности. Предложены условия функционирования и целостности 
инновационной деятельности. 
 
 
Новикова М. В. Формування й реалізація  регіональної стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку 
територіальних авіавиробничих комплексів / М. В. Новикова // Сталий розвиток економіки. – 2012. –  № 
7. – С. 148-153.  
                                                                                                                                           Р/2314 
 
«Метою статті є обґрунтування теоретико-методологічних засад і розроблення рекомендацій щодо 
формування регіональної стратегії інноваційно-інв естиційної діяльності в територіальних авіавиробничих 
комплексах та вдосконалення їх системної організації в регіонах України». 
 

 
Р 344182 
   332 
 
    Новикова, Марина Владиславівна.  
    Формування регіональної політики інноваційно-інвестиційного розвитку 
підприємств територіальних авіавиробничих комплексів [Текст] : 
[монографія] / Новикова Марина Владиславівна ; М-во освіти і науки, молоді та 
спорту України. - К. : [Сердюк В. Л.], 2012. - 299 с. - Бібліогр.: с. 267-298.  
 
Монографія присвячена вирішенню деяких проблемних питань щодо формування  
регіональної політики інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств  
авіаційної галузі України. На основі теорії та практики досліджуються та 
визначаються сутність і закономірності забезпечення ефективності іннов аційно-
інвестиційного розвитку підприємств авіавиробничого комплексу України.  

Розглянуті нові підходи до визначення основних пріоритетів реалізації концепції іннов аційно-
інвестиційного розвитку             авіавиробничих підприємств України. Обгрунтовано напрями реалізації  
основних механізмів інноваційно-інвестиційного розвитку  підприємств авіаційної галузі в структурі  
територіальних авіавиробничих комплексів України. Надані практичні  рекомендації з підвищення  
ефективності управління розвитком підприємств авіаційної галузі України. 
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Р 343356 
    33 
 
    Особливості фінансово-економічного та організаційно-
правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-
інвестиційною моделлю [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-
конференції, Чернівці, 23 листопада 2012 року / Буковин. держ. фін.-екон. ун-т., Н.-
д. фін. ін-т, ДННУ "Акад. фін. упр." [та ін.]. - Чернівці : [БДФЕУ], 2012. - 224 с.  
 

Зі змісту: 
 
   Трансформація змісту відтворювальних процесів в умовах переформатування 
глобального середовища 
   Сучасні методологічні підходи до механізмів відтворення та детермінанти їх модернізації на макро- і  
мезорівнях 
   Інноваційна складов а відтворювальних процесів: сучасні методи та алгоритми впливу на макро-, мезо- і  
макрорівні 
   Сучасні організаційно-економічні моделі та схеми управління відтворенням на усіх рівнях 
   Становлення та розвиток інститутів та інструментів громадянського суспільства в системі  
відтворювальних процесів: філософський, правовий, прикладний аспект 
 
 
Павлов К. В. Развитие интеграционных процессов в инновационной сфере Узбекистана с учетом 
зарубежного опыта / К. В. Павлов, Н. Р. Асадуллина // Часопис економічних реформ. – 2013. –  № 1. – С. 
132-144.  
                                                                                                                                           Р/2348 
 
В статье анализируется развитие интеграционных процессов в инновационной сфере на постсоветском 
пространстве и, прежде всего, в Республике Узбекистан с учетом зарубежного опыта, а также 
характеризуются роль и значение международных институтов в эффективной реализации интеграционно-
инновационных процессов. Проанализирован потенциал отечественной науки в настоящее время, который 
позволяет участвовать в международном инновационно-технологическом взаимодействии путем создания  
свободных экономических зон, логистических центров или зон коммерциализации национальных 
технологий. 
 

 
Р 343470 
   005 
 
    Пархоменко, Олексій Володимирович.  
    Інтелектуальний капітал як інтегрований чинник інноваційного розвитку 
[Текст] : монографія / О. В. Пархоменко, А. О. Пархоменко ; Нац. ун-т "Одес. 
юрид. акад.", Ін-т інтелект. власності Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." в м. Києві. - 
Хмельницький : Хмельниц. держ. центр науки, інновацій та інформаціі, 2012. - 162 
с. - Бібліогр.: с. 144-148.  
 
У монографії розглянуто особливості інноваційних процесів за допомогою 
інтелектуального капіталу і творчої праці людини, проаналізовано особливості  
формування сучасного суспільства, заснованого на знаннях. З позиції системного 

підходу викладено основні особливості сучасної парадигми наукового пізнання. 
   Визначено місце людини у формуванні інноваційної економіки, надано авторське бачення структури 
інтелектуального капіталу. 
   Надано сучасне розуміння категорій «соціальний і індивідуальний капітали». Розкрито значення, сутність і 
структуру інтелектуального капіталу, наведено інтегровані методи його оцінки. 
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Пашова С. М. Інвестиційне кредитування в умовах інноваційного розвитку України: проблеми та 
шляхи вирішення / С. М. Пашова // Сталий розвиток економіки. – 2012. –  № 4. – С. 187-192.  
 
                                                                                                                                           Р/2314 
 
Досліджено сучасний стан банківського інвестиційного кредитув ання інноваційного розвитку України.  
Виявлені проблеми уповільнення розвитку нашої держави за інноваційною моделлю. Визначені шляхи 
активізації інвестиційного кредитування за рахунок впровадження нових бізнес-моделей діяльності банків, а 
саме за рахунок використання консорціумного кредитування. 
 
 
Петров В. М. Технічне забезпечення інноваційних технологій у рослинництві / В. М. Петров // 
Економіка АПК. – 2013. –  № 2. – С. 100-105.  
                                                                                                                                           Р/673 
 
«Мета статті – узагальнення передумов розвитку й основних напрямів інноваційного переоснащення  
сільськогосподарського виробництва у світі та опрацювання перспектив  використання набутого передового 
досвіду у цій царині в Україні». 
 
 
Пивоваров П. П. Инновационные технологии производства капсулированных продуктов / П. П. 
Пивоваров, О. П. Неклеса, А. Ю. Нагорный // Продукты & ингредиенты. – 2013. –  № 3. – С. 24-25.  
 
                                                                                                                                           Р/1811 
 
«Разработанная специалистами ХГУПТ технология капсулированных продуктов во многом базируется на 
реализации потенциалов в пищевых продуктах как химико-технологических системах. В основе 
технологических принципов получения                   капсулиров анных продуктов лежит процесс 
гелеобразов ания ионотропных полисахаридов». 
 
 
Р 343439 
   005 
 
    Порохня, Василь Михайлович.  
    Інтелектуальний капітал економічного зростання [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. 
М.Порохня ; Класич. приватний ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2012. - 568 с.  
 

Зі змісту: 
 
               Розділ 1.3. Особливості економічного зростання з урахуванням кризових явищ та     
                                   інноваційно-технологічного напряму орієнтації економіки. – С. 56-61. 
               Розділ 3.    Інтелектуальний капітал інноваційного розвитку підприємств. – С. 173-216. 
 
   

 
 
Р 343718 
    34 
 
    Правові засади інноваційного розвитку в сільському 
господарстві України [Текст] : монографія / [Семчик В. І., Книш В. В., Семчик 
О. О. та ін ; за ред. В. І. Семчика] ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права 
імені В. М. Корецького, Київ. ун-т права. - К. : Юридична думка, 2010. - 456 с. - 
Бібліогр.: с. 434-455.  
 
У монографії висвітлюються теоретико-правові аспекти формування та розвитку 
аграрних інноваційних відносин в Україні, правові проблеми використання  
зовнішніх і внутрішніх інновацій у сільськогосподарському в иробництві і  

використанні земель сільськогосподарського призначення, формулюються рекомендації щодо спрямування  
інновацій у здійснення заходів щодо запобігання деградації сільськогосподарських угідь, відновлення та 
підвищення родючості грунтів, правових питань спрямування інновацій у соціальний розв иток села,  
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розкриваються зміст законодавчого забезпечення порядку та умов використання інновацій у сільському 
господарстві та соціальній сфері села, основні принципи агроінноваційного законодавства, сформульовані  
правові положення використання селекційних, інших наукових досягнень у фермерських господарствах,  
інших сільськогосподарських підприємствах і кооперативах, обґрунтовані пропозиції щодо захисту 
інтелектуальної власності, авторських і майнових прав селекціонерів, інших учасників наукових 
агроінноваційних розробок, наукових установ, в яких здійснені наукові розробки і випробування їх у  
сільськогосподарському виробництві. 
 
 
Присяжнюк М. В. Концептуальні засади інноваційно-інвестиційного розвитку Національної академії 
аграрних наук України / М. В. Присяжнюк, В. Ф. Петриченко, С. А. Володін // Економіка АПК. – 2013. –  
№ 4. – С. 3-22.  
                                                                                                                                           Р/673 
 
«Дана Концепція, не порушуючи класичну форму, методи отримання наукових результатів, спрямовує 
зусилля академічної науки при підтримці влади за участю широкого кола наукових, освітянських,  
суспільних організацій та суб’єктів  господарської діяльності всіх форм власності на створення ефективної  
наукоємної аграрної сфери, спроможної забезпечити функціонування та розвиток конкурентоспроможного 
агропромислового комплексу на інноваційних засадах». 
 
 
Пундяк Н. Б. Валоризація процесів інноваційного розвитку гірничих підприємств та джерела його 
фінансування / Н. Б. Пундяк // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. –  № 6. – С. 84-88.  
 
                                                                                                                                           Р/2124 
 
Визначено основні напрями валоризації суспільного виробництва. Проаналізовано наукові підходи до 
реалізації концепції валоризації геотехнологічних процесів Визначено основні напрями технічного та 
технологічного оновлення геотехнологічних процесів гірничих підприємств. Проведено аналіз можливих 
джерел фінансування інноваційного розвитку підприємств. Проведено детальний аналіз наявності, стану,  
структури основних фондів та їх руху, технічного стану на підприємстві. 
 
 
П’ятницька Г. Т. Вплив інноваційних змін на діяльність підприємств ресторанного господарства / Г. 
Т. П’ятницька, Н. О. П’ятницька // Економіка розвитку. – 2013. –  № 1. – С. 122-126.  
                                                                                                                                           Р/1554 
 
Визначено різновиди інноваційних змін на підприємствах ресторанного господарства, між якими існує 
тісний взаємозв’язок, орієнтований на забезпечення стійких та довгострокових конкурентних перев аг 
підприємств а. Встановлено, що інноваційні зміни в управлінні підприємствами ресторанного господарства у 
сучасних умовах господарювання мають риси циклічного процесу. Набули подальшого розвитку наукові  
підходи до оцінювання інноваційних змін на підприємствах з урахуванням їх фактороощадності, якості та 
ступеня новизни. Обгрунтов ано доцільність використання  коефіцієнтів сприйняття інноваційних змін у 
процесі визначення їх впливу на діяльність підприємства. 
 
 
Рудницька А. С. Рівень ефективності інноваційного розвитку зерновиробництва / А. С. Рудницька // 
АгроІнКом. – 2012. – № 10-12. – С. 51-54. 
                                                                                                                                           Р/0155 
 
Розглянуто складові підвищення ефективності виробництва зерна. Проаналізовано інноваційно-технологічні  
процеси прогресивного розвитку галузі. Запропоновано прогнозні орієнтири урожайності зернових культур і 
собівартості продукції. 
 
 
Рудь Н. Т. Іноземні інвестиції в інноваційному розвитку України / Н. Т. Рудь, В. В. Стельмащук // 
Економічний форум. – 2013. –  № 1. – С. 43-50.  
                                                                                                                                           Р/2329 
 
В статті показана необхідність іноземного інв естув ання інноваційних процесів. Проаналізовані джерела 
фінансування інноваційної діяльності в Україні. Запропоновано шляхи створення умов для залучення  
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іноземних інвесторів до інноваційного розвитку й активізації інноваційних процесів у національній 
економіці. 
 
 

 
 
Р 343889 
   332 
 
    Саломатіна, Лілія Миколаївна.  
    Розвиток регіону на основі використання промислових інновацій у 
рекреаційній сфері [Текст] : монографія / Л. М. Саломатіна, Г. В. Байдак ; Нац. 
акад. наук України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк : [ІЕП НАН України], 
2012. - 182 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 165-181.  
 
У монографії розглянуто питання розвитку регіону на основі використання  
інновацій у рекреаційній сфері. Висвітлено концептуальні основи інноваційної  
діяльності в рекреаційній сфері; умов и взаємодії розвитку інноваційного 

промислового потенціалу регіону й рекреаційної сфери; структурні перетворення інноваційного 
промислового потенціалу регіону при розробці та виробництві промислових інновацій у рекреаційній сфері;  
науково-методичні основи формув ання спільних бізнес-процесів промислових підприємств регіону й 
рекреаційних об’єктів;  організаційні питання створення іннов аційного кластера «Іннов аційний розв иток  
об’єктів рекреаційної сфери»; підходи до участі промислових підприємств у виконанні інвестиційних 
проектів, які реалізуються в рекреаційній сфері. 
 
 
Сергєєв В. В. Напрями вдосконалення діяльності закладів культури в умовах інноваційного й 
інформаційного розвитку держави / В. В. Сергєєв, С. М. Світлічна // Держава та регіони. Серія: Економіка 
та підприємництво. – 2013. – № 1. – С. 55-59. 
                                                                                                                                           Р/1520 
 
Визначено головні ознаки впливу новітніх інформаційних технологій на розвиток культурної галузі та 
виокремлено напрями вдосконалення діяльності закладів культури в умовах інформаційного й 
інноваційного розвитку держави. 
 
 
Сіжук Л. В. Оцінка ризикованості інноваційних проектів / Л. В. Сіжук // Вісник Волинського інституту 
економіки та менеджменту. – 2012. –  Вип. 4. – С. 174-182. 
                                                                                                                                           Р/2354 
 
В статті досліджено механізм оцінюв ання ризиків інноваційної діяльності, виокремлено основні етапи 
процесу аналізу і управління ризиками під час реалізації інноваційного проекту, розкрито процедури 
кількісного та якісного аналізу ризиків. 
 
 
Сімахова А. О. Оцінка фінансового механізму забезпечення інноваційно-інвестиційної складової 
соціально-економічного розвитку України / А. О. Сімахова // Економіка, фінанси, право. – 2012. –  № 12. 
– С. 6-8.  
                                                                                                                                           Р/687 
 
У статті наведено аналіз та оцінку інноваційно-інв естиційної складової соціально-економічного розвитку.  
Визначено напрями та заходи для вдосконалення фінансового механізму забезпечення іннов аційно-
інвестиційних процесів. 
 
 
Сіренко К. Ю. Перспективи розвитку інноваційної діяльності легкої промисловості України / К. Ю. 
Сіренко // Інноваційна економіка. – 2012. –  № 9. – С. 60-67.  
                                                                                                                                           Р/2164 
 
«Одним з найбільш дієвих шляхів виходу підприємств легкої промисловості з кризового стану є формування  
ефективної інноваційно-технологічної політики їх розвитку. Метою дослідження є виявлення проблем в  
інноваційній діяльності підприємств галузі та розробка відповідних напрямків їх розв’язання». 
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Склярова Е. Е. Проблема оценки эффективности инновационной экономики и выбора модели 
развития для современной России / Е. Е. Склярова // Известия Томского политехнического университета.  
Серия: Экономика. Философия, социология и культурология. История.– 2012. – Т. 321, № 6. – С. 48-51. 
 
                                                                                                                                           Р/1876 
 
Приводятся описание авторской методики и результаты оценки эффективности инновационной экономики,  
даются рекомендации по выбору модели инновационного развития для России. 
 
 
Смоляров Ю. Г. Інноваційно-інформаційні технології в управлінні підприємств АПК / Ю. Г. Смоляров 
// Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2012. –  № 4. – 
С. 115-119.  
                                                                                                                                           Р/1016«Е» 
 
В статті розглянуті проблеми інноваційного розвитку підприємств та запропонов ано застосування  
інноваційного підходу формування інформаційного забезпечення управління діяльності 
сільськогосподарських підприємств на основі використання програмного забезпечення SaaS. 
 
  
Совершенна І. О. Розвиток інноваційної діяльності в Україні (аналіз за європейською методологією) / 
І. О. Совершенна, І. М. Підкамінний // Інноваційна економіка. – 2012. –  № 7. – С. 254-259.  
 
                                                                                                                                           Р/2164 
 
«… останні п’ять років в Україні впроваджується європейський підхід і стандарти статистики інноваційної  
діяльності в економіці з метою отримання адекватних статистичних показників щодо інноваційної  
діяльності підприємств, участі держави в програмі міжнародних співставлень ООН, що надають можливість  
порівняння ефективності інновацій у Європейському Союзі та Україні. Таке порівняння може сприяти 
органам державної влади та потенційним інвесторам у формулюв анні орієнтирів інноваційно-
інвестиційного розвитку національної економіки». 
 
 
Сокирник І. В. Застосування стратегії інтернаціоналізації в інноваційному розвитку підприємства / І. 
В. Сокирник // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. –  № 6, 
Т. 2. – С. 181-187.  
                                                                                                                                           Р/1055«Е» 
 
Розглянуто сутність та проведено узагальнення підходів до класифікації стратегії інтернаціоналізації, 
проведений аналіз застосування варіантів міжнародного розвитку підприємствами, визначено чинники 
впливу на вибір варіанту інтернаціоналізації діяльності та вплив міжнародної стратегії на інноваційні  
процеси. 
 
 
Сорокіна О. В. Особливості інноваційного розвитку промисловості щодо можливості виникнення 
соціальних конфліктів / О. В. Сорокіна // Інноваційна економіка. – 2012. –  № 8. – С. 59-62.  
 
                                                                                                                                           Р/2164 
 
«Метою дослідження є вияв характеру взаємозв’язку  інноваційного процесу та потреби в робочій силі 
підприємств а та розробка підходу щодо врахування соціальних чинників при плануванні розвитку 
підприємств а за допомогою математичної теорії катастроф». 
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Б 15678 
   33 
 
    Стан та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку міста Луцька, 
Наук.-практ. конф. (2 ; 2012 ;Луцьк).  
    Матеріали II Науково-практичної конференції "Стан 
та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку міста Луцька" [Текст] : 
зб. наук. пр. за матеріалами Наук.-практ. конф., 24 жовт. 2012 р. / Волин. 
облдержадмін., Волин. облрада, Луцьк. міськрада, Східноєвроп. нац. ун-
т імені Лесі Українки [та ін.]. -Луцьк : [Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки], 
2012. - 213 с. 

 
Збірник матеріалів ІІ Науково-практичної  конференції висвітлює питання інноваційно-інв естиційного 
розвитку міста Луцька, а саме: розбудова соціальної інфраструктури, менеджмент та економіка 
природноресурсного потенціалу, екологічна безпека, ефективна енергозберігальна політика, туристичний 
потенціал, популяризація історико-культурної спадщини обласного центру. 
 
 
Тельнов А. С. Інноваційна діяльність: аналіз чинників впливу на макро-, мезо-, мікроекономічних 
рівнях / А. С. Тельнов, С. А. Попель // Інноваційна економіка. – 2012. –  № 10. – С. 6-13.  
 
                                                                                                                                           Р/2164 
 
«… потребують подальшого вирішення і уточнення питання щодо визначення чинників впливу на 
інноваційну діяльність, оскільки поки що не розроблено єдиної системи їх класифікації, що породжує 
необхідність проведення подальших досліджень у даному напрямку». 
 
 
Тимошенко О. В. Науково-інноваційний розвиток України: стан та перспективи / О. В. Тимошенко // 
Наука & економіка. – 2012. –  № 4, Т. 2. – С. 165-172. 
                                                                                                                                           Р/2063 
 
В статті розглянуто особливості та загальні тенденції науково-інноваційного розвитку України. Визначені  
складові високотехнологічного прориву і формування інноваційної економіки. Рекомендов ано створення  
нової моделі функціонування центрів науково-інноваційної діяльності 
 
 
Тимчук В. М. Проблемні питання трансферу технологічних інновацій в АПВ / В. М. Тимчук // Вісник 
аграрної науки. – 2013. –  № 2. – С. 23-25.  
                                                                                                                                           Р/601 
 
Розроблено робочу модель та виділено провідні складові забезпечення трансферу інновацій у галузі  
рослинництва. На засадах наскрізної координації згруповано фактори, основні економічні методи та 
закономірності, що впливають на ефективність трансферу технологічних інновацій. Запропоновані підходи 
апробовано на регіональному рівні. 
 
 
Тітаренко Г. Б. Особливості фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні / Г. Б. 
Тітаренко, С. В. Степова // Інноваційна економіка. – 2012. –  № 10. – С. 27-30.  
                                                                                                                                           Р/2164 
 
«Враховуючи особливості фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні, актуальним стає 
необхідність розробки, прийняття та реалізації в країні масштабних довгострокових держав них програм 
інноваційного розвитку». 
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Ужва А. М.   Венчурне фінансування інноваційної діяльності в аграрному секторі / А. М. Ужва // Наука 
& економіка. – 2012. –  № 4, Т. 2. – С. 219-223. 
                                                                                                                                           Р/2063 
 
В статті охарактеризов ано функціонування венчурних фондів в Україні. Запропоновано формування  
сприятлив их умов  для діяльності венчурного інвестув ання з метою забезпечення потреб фінансування  
інноваційного розвитку аграрних підприємств. 
 
 
Українська Л. О. Аналіз інноваційного розвитку промислових підприємств України / Л. О. Українська, 
К. А. Пшенична // Сталий розвиток економіки. – 2012. –  № 7. – С. 219-227.  
                                                                                                                                           Р/2314 
 
«Інноваційний потенціал держави залежить від багатьох факторів. Найважливішими серед них є адекватне 
концентрування фінансових та організаційних ресурсів держави щодо науки та освіти; існування мереж 
освітніх, науково-дослідних інститутів; наявність механізмів стимулювання інноваційної діяльності  
державою; високий рівень інноваційної культури населення в  цілому та на підприємств ах. Незважаючи на 
труднощі, інноваційна сфера України поступово збільшує темпи росту під впливом ринкових та 
адміністративних факторів».  
   Проаналізовано рівень розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України. Розкрито 
основні проблемні питання інноваційного розвитку України та сформовані рекомендації щодо їх вирішення. 
 
 
Уткіна Г. А. Система індикаторів як основа прогнозування інноваційного розвитку держави / Г. А. 
Уткіна, С. В. Ткаліченко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. –  
2013. –  № 1. – С. 112-115. 
                                                                                                                                           Р/1055«Е» 
Дано визначення поняття  інноваційного розвитку, розглянуті методичні аспекти розрахунку результуючого 
індексу інноваційної діяльності держав и та на його основі – групування країн за рівнем інноваційного 
розвитку. 
 
 
Федулова Л. І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України / Л. І. Федулова // Економіка 
України. – 2013. –  № 4. – С. 15-23.  
                                                                                                                                           Р/214 
 
Виявлено характерні тенденції інноваційної діяльності в промисловості України. Встановлено основні  
причини і наслідки низької інноваційної активності підприємств. Подано пропозиції щодо напрямів  
реалізації державної промислової політики, серед яких – секторальний підхід до розробки стратегії  
інноваційного розвитку промисловості. 
 
 
Франів І. А. Роль інновацій у розміщенні продуктивних сил України / І. А. Франів // Маркетинг і  
менеджмент інновацій. – 2012. –  № 4. – С. 318-323.  
                                                                                                                                           Р/2316 
 
У статті  аналізується вплив інноваційних процесів сьогодення на пошук оптимальних місць розміщення  
підприємств. Обгрунтовується вплив інновацій на зміну економіко-господарських процесів на існуючих 
підприємств ах. 
 
 
Фролов С. М. Управління інноваційним розвитком прикордонної території на основі оцінки її 
бюджетного потенціалу / С. М. Фролов, С. М. Махнуша, О. В. Михайлович // Маркетинг і менеджмент 
інновацій. – 2012. –  № 4. – С. 255-269.  
                                                                                                                                           Р/2316 
 
У статті авторами на основі попереднього дослідження підходів до визначення категорії «бюджетний 
потенціал» сформовано власне її бачення, а також розроблено науково-методичні основи оцінки 
бюджетного потенціалу прикордонних територій, зокрема в напрямку здійснення ними політики 
інноваційного розвитку. 
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Хаирова Э. А. Оценка функционирования инновационной модели в АР Крым / Э. А. Хаирова // Сталий 
розвиток економіки. – 2012. –  № 3. – С. 151-155.  
                                                                                                                                           Р/2314 
 
Статья посвящена рассмотрению методологических подходов к оценке инновационной активности региона.  
На основе проведенных расчетов дана оценка функционирования инновационной модели АР Крым и 
предложены меры по интенсификации инновационной деятельности в регионе. 
 
 
Чичкало-Кондрацька І. Б. Проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств Полтавського 
регіону / І. Б. Чичкало-Кондрацька // Економіка і регіон. – 2012. –  № 4. – С. 97-103.  
 
                                                                                                                                           Р/1838 
 
Проаналізовано особливості та тенденції інноваційного розвитку підприємств Полтавського регіону.  
Виявлено проблеми, що заважають розширенню масштабів інноваційної діяльності промислових 
підприємств, визначено резерви і перспектив и підвищення їх інноваційної активності. 
 
 
Чорна Н. Пріоритетні напрямки інноваційного розвитку харчової промисловості у контексті  
забезпечення продовольчої безпеки держави / Н. Чорна // Вісник економічної науки України. – 2012. –  № 
2. – С. 177-179.  
                                                                                                                                           Р/1674 
 
«…завдання дослідження – обґрунтування пріоритетних напрямків забезпечення продовольчої безпеки 
України у контексті переходу національної харчової промисловості до інноваційної моделі  розвитку».  
 
 
Шарко М. В. Системная классификация терминологического аппарата инновационной деятельности 
/ М. В. Шарко, Н. А. Адвокатова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні 
науки. – 2013. –  № 1. – С. 125-133. 
 
                                                                                                                                           Р/1055«Е» 
 
В статье исследуется терминологический аппарат инновационной деятельности: стратегическое управление,  
инновационный потенциал. На основе синтеза формирования и направлений развития дается авторское 
видение понятия стратегическое управление инновационным потенциалом предприятия. 
 
 
Р 344181 
   332 
 
    Швец, Юрий Юрьевич.  
    Формирование региональной системы управления инновационным развитием сферы туризма 
[Текст] : [монография] / Ю. Ю. Швец. - Симф. : ДИАЙПИ, 2012. - 339 с. - Библиогр.: с. 294-304.  
 

Из содержания: 
  

1. Инновационное развитие сферы туризма, как объект системного исследования и управления 
2. Функционирование и развитие сферы туризма в регионе: методологические аспекты 
3. Методологические основы управления инновационным развитием сферы туризма в регионе 
4. Концептуальные основы управления инновационным развитием сферы туризма в регионе 
5. Направления повышения эффективности управления инновационным развитием сферы туризма в 

регионе 
 
 
Шенгерій Т. О. Ієрархія пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в аграрному секторі України / 
Т. О. Шенгерій // Сталий розвиток економіки. – 2012. –  № 6. – С. 199-204.  
                                                                                                                                           Р/2314 
 
«Метою статті є аналіз структури та змісту пріоритетних напрямків інноваційної діяльності в аграрному 
секторі України на 2011-2021 роки». 
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Шепеленко О. В. Інноваційні засади технологічних змін в економіці України / О. В. Шепеленко, Т. В. 
Белопольська // Сталий розвиток економіки. – 2012. –  № 6. – С. 3-6.  
                                                                                                                                           Р/2314 
 
«Метою статті є наукове обґрунтув ання інноваційних засад технологічних змін в економіці України та 
можливостей їх впровадження на промислових підприємствах». 
 
 
Шостак  Л. В. Визначення інноваційного потенціалу Волинської області / Л. В. Шостак, О. В. 
Трохачьова // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2012. –  Вип. 5. – С. 211-219. 
 
                                                                                                                                           Р/2354 
 
В статті наведено визначення сутності поняття «інноваційний потенціал», проаналізовано сучасні фактори 
та можливості розвитку інновацій у Волинській області, інвестиційна прив абливість регіону. 
 
 
Шуленбаева Ф. Особенности инновационной модернизации в сельскохозяйственном производстве 
Казахстана / Ф. Шуленбаев а, А. Дарибаева, А. Жолмуханова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. –  № 
3. – С. 546-557.  
                                                                                                                                           Р/1545 
 
В статье рассмотрены теоретические основы инновационной модернизации в условиях экономического 
роста. Проанализированы проблемы развития сельскохозяйственного производства Республики Казахстан,  
оценен его иннов ационный потенциал. Разработаны практические рекомендации по дальнейшему развитию 
инновационной модернизации национального сельскохозяйственного производства. 
 
 
Щербак В. Г. Аналіз сучасного стану інноваційного розвитку та фінансового забезпечення 
інноваційної діяльності вітчизняних підприємств / В. Г. Щербак, О. В. Мелень // Сталий розв иток  
економіки. – 2012. –  № 7. – С. 216-219.  
                                                                                                                                           Р/2314 
 
Основним джерелом фінансування інноваційної діяльності в Україні виступають власні кошти підприємств. 
Пропонується державна підтримка у вигляді формування державної  системи гарантій банківських кредитів, 
надання пільг по кредитуванню інноваційних проектів банківськими  установ ами та формування системи 
стимулювання розвитку венчурного бізнесу. 
 
 
Щербин В. К. Проблема финансирования инфраструктурных проектов инновационного развития 
стран СНГ / В. К. Щербин // Наука та інновації. – 2013. – № 1. – С. 67-73. 
                                                                                                                                           Р/1928 
 
В настоящее время особую актуальность приобретает проблема финансирования государствами 
Содружества инфраструктурных проектов иннов ационного характера. В статье предлагаются практические 
рекомендации относительно механизмов и путей решения вопросов финансирования стратегических,  
инновационно-инфраструктурных  проектов. 
 
 
Энгельбрехт-Зенкина З. В. Инновационный статус Метропольрегиона Рейн-Неккар в системе 
европейских Метропольрегионов // Известия Томского политехнического унив ерситета. Серия:  
Экономика. Философия, социология и культурология. История.– 2012. – Т. 321, № 6. – С. 31-36. 
 
                                                                                                                                           Р/1876 
 
Рассмотрена необходимость анализа инновационного пространства европейских Метропольрегионов и 
отдельного Метропольрегиона Германии, роль инновационной инфраструктуры области Рейн-Неккара в  
создании конкурентоспособной экономики региона. Региональная инновационная экономика 
Метропольрегиона с ее инновационной инфраструктурой и стратегией представляет интерес как  
инновационный опыт для технико-внедренческих зон России. 
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Янковець Т. М. Реалізація інноваційних стратегій для досягнення конкурентних переваг / Т. М. 
Янковець // Проблеми науки. – 2012. – № 12. – С. 33-40. 
                                                                                                                                           Р/1101 
 
Обгрунтовано системи стратегічних заходів для реалізації інноваційних стратегій за функціональними 
напрямами діяльності підприємств а. Запропоновано показники оцінки досягнення конкурентних переваг. 
 
 
 
 
Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному 
                     етапі в Україні та за її межами 
 
 
 
Акулов М. Г. Моделювання ймовірнісних характеристик інноваційних змін кластер-логістичної 
системи / М. Г. Акулов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 
2012. –  № 10. – С. 268-275.  
                                                                                                                                           Р/1357 
 
У статті розглядаються питання моделювання та оптимізації інноваційно-інвестиційних процесів в умовах 
змін стохастичних характеристик  ринкового інв естиційного середовищ а при впливі невизначеності,  
пов’язаної з поведінкою компаній-конкурентів кластер-логі стичної системи. Визначаються умови 
оптимального інвестування інноваційних перетворень кластер-логістичної системи і характер інновацій 
властивий економічній поведінці системи. 
 
Акулов М. Г. Становлення кластерної економіки на мезоекономічному рівні / М. Г. Акулов, Я. О. 
Матвійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2013. –  № 1. – 
С. 203-207. 
                                                                                                                                           Р/1055«Е» 
 
Розкрито методологічні підходи до формув ання сучасних кластерних структур на мезоекономічному рівні. 
Проаналізовано кластерноутворюючі процеси зі світових позицій формув ання мезоекономічного 
середовищ а. Обумовлено ознаки кластеризації та виділено стадії розвитку мезоекономічного кластера. 
 
 
Бойко Є. О. Необхідність створення морських кластерів в Україні / Є. О. Бойко // Інноваційна 
економіка. – 2012. –  № 8. – С. 52-55.  
                                                                                                                                           Р/2164 
 
«Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо 
визначення необхідності створення морських кластерів на території України». 
 
 
Бородин А. И. Стратегия развития кластеров предприятий в межотраслевой региональной 
интеграции / А. И. Бородин, М. Н. Кочугуева // Известия Томского политехнического университета. Серия: 
Экономика. Философия, социология и культурология. История.– 2012. – Т. 321, № 6. – С. 51-55. 
 
                                                                                                                                           Р/1876 
 
Раскрыты особенности и преимущества использования кластеров в контексте усиления региональной 
интеграции России. Определены факторы региональной экономики, которые способствуют росту 
эффективности кластеров и территории в целом на микро и макроуровне; обоснованы составляющие 
стратегии развития кластеров. 
 
 
Ватченко О. Б. Поняття та сутність кластера в наукових дослідженнях / О. Б. Ватченко, О. О. Куншенко 
// Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Серія: Економічні науки. – 2012. –  № 2. – С. 78-
83.  
                                                                                                                                           Р/1471 
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У статті розглянуто основні етапи розвитку теорії кластерів. Висвітлено проблемні моменти та недоліки у 
формуванні поняття «кластер». З метою проведення порівняльної характеристики виконано систематизацію 
підходів до визначення сутності поняття «кластер». 
 
 
Гречановська І. Г. Кластерний підхід в інноваційному спрямуванні будівництва / І. Г. Гречановська, О. 
Д. Чекулаєва // Наука & економіка. – 2012. –  № 4, Т. 2. – С. 272-276. 
 
                                                                                                                                           Р/2063 
 
Розглянуто сутність кластерного підходу в інноваційному становленні регіонів. Виявлено переваги та наявні  
проблеми міжрегіонального співробітництв а в Україні. Обгрунтов ано необхідність створення кластерів  
будівельного виробництва. Доведено можливість іннов аційного спрямув ання будівництва. Запропоновано 
прогресивну модель будівельного кластеру. 
 
 
Гуренко А. В. Роль та місце ринкової інфраструктури у формуванні кластерів / А. В. Гуренко // 
Часопис економічних реформ. – 2013. –  № 1. – С. 6-11.  
                                                                                                                                           Р/2348 
 
У статті розкрито роль і місце ринкової інфраструктури у формуванні кластерів. Особливу увагу приділено 
ключовим умовам формування підприємств у кластері. Наведено окремі ключові складові кластерної  
політики. На основі закордонного досвіду розглянуто схему взаємодії учасників кластера. Визначена низка 
заходів, що здійснюються на рівні регіональної інфраструктури та спрямовуються на розширення  кількості 
учасників ринкових відносин, забезпечення концентрації та взаємодії географічно близьких суб’єктів  
господарювання. Подано висновки щодо перспективних напрямів взаємодії суб’єктів  ринкової  
інфраструктури з учасниками кластерів. 
 
 
Джолдасбаева Г. Пути формирования кластеров в нефтегазовой и нефтехимической отраслях 
Казахстана / Г. Джолдасбаева // Актуальні проблеми економіки. – 2013. –  № 2. – С. 207-214.  
 
                                                                                                                                           Р/1545 
 
В статье  проанализиров аны основны е концепции конкуренции и мирового опыта хозяйствования. 
Показано, что развитие международной конкуренции привело к созданию новых теорий формирования  
конкурентных преимуществ, в рамках которых достижение международных преимуществ, развитие 
конкурентоспособности основывается на детерминантах национальной экономики и функционирует в  
форме широких конкурентных кластеров отраслей национальной экономики Казахстана. 
 
 
Заболотнікова В. С. Застосування нечіткої кластеризації для удосконалення контролю в податковій 
службі / В. С. Заболотнікова // Проблеми інформаційних технологій. – 2012. –  № 1. – С. 167-172.  
 
                                                                                                                                           Р/2277 
 
«Для ефективного здійснення процесу контролю в податковій службі існує необхідність розподілу платників  
податків за категоріями уваги. На підставі такої класифікації податкові органи повинні вибирати методи і  
принципи спілкування з платниками податків, залежно від того, до якої категорії вони відносяться». 
 
 
Зайцева Ю. С. Обеспечение коммерческого финансирования инновационных проектов ГП «КБ 
«Южное» / Ю. С. Зайцева, С. А. Матвиенко, С. В. Филяев // Вісник Дніпропетров ського університету. –  
2012. – Т. 20,  № 4. – С. 131-136. – (Серія: Ракетно-космічна техніка; Вип. 16, Т. 2.). 
 
                                                                                                                                           Р/1275«Р» 
 
Рассматрив ается задача обеспечения коммерческого финансирования инновационных проектов ГП «КБ 
«Южное». Проанализиров аны и предложены наиболее актуальные методы реш ения задачи. Проведен 
сравнительный анализ законодательной базы Украины относительно технологических парков и научных 
парков. 
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Іляш О. І. Багатовимірне дослідження необхідності державного регулювання системи соціальної 
безпеки України: кластерний аналіз / О. І. Іляш, В. В. Бабенко // Сталий розвиток економіки. – 2012. –  № 
6. – С. 25-34.  
                                                                                                                                           Р/2314 
 
«Метою роботи є узагальнення існуючого практичного досвіду застосування методів кластерного аналізу 
під час виявлення існуючих загроз системі соціальної безпеки та пошук додаткових можливостей 
державного регулювання безпеки регіонів України». 
 
 
Кадирус І. Г. Обгрунтування напрямів розвитку кластеризації фермерських та особистих селянських 
господарств / І. С. Кадирус // Сталий розвиток економіки. – 2012. –  № 3. – С. 102-106.  
 
                                                                                                                                           Р/2314 
 
В статті розглянуто теоретичні аспекти поняття «кластер». Проаналізовано сучасний рівень розвитку 
фермерських господарств та запропоновано заходи покращення їх виробничої діяльності шляхом створення  
кластерів на основі об’єднання фермерських та особистих селянських господарств». 
 
 
Кондратенко Н. Р. Використання інтервальних функцій належності в задачах кластеризації даних 
соціального характеру / Н. Р. Кондратенко, О. О. Снігур // Системні дослідження та інформаційні  
технології. – 2012. –  № 3. – С. 20-29.  
                                                                                                                                           Р/1671 
 
Розглянуто вплив рівня нечіткості на результати нечіткого кластерного аналізу. Запропоновано підхід до 
розв’язання задачі кластеризації на основі інтервальних нечітких множин типу 2 із застосув анням індексу 
вірогідності Квона. Роботу методу продемонстровано на прикладі кластеризації країн світу за рівнем 
розвитку. 
 
 
Кропивко М. Ф. Підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості 
агропромислового виробництва на основі розвитку кластерних систем / В. А. Кропивко // Економіка 
АПК. – 2013. –  № 3. – С. 3-15. 
                                                                                                                                           Р/673 
 
«Мета статті – обґрунтування доцільності підвищення конкурентоспроможності, інноваційної та соціальної  
спрямованості агропромислового виробництва на кластерних засадах, а також виклад бачення автором 
організаційних структур (моделей) найбільш характерних кластерних об’єднань в АПК України». 
 
 
Кучко В. А. Предварительная оценка потенциала кластеризации экономики Донецкой области / В. А. 
Кучко // Економіка та право. – 2012. –  № 3. – С. 71-77. 
                                                                                                                                           Р/1549 
 
В статье обобщен теоретический и практический материал по определению потенциала кластеризации в  
региональной экономике. Предложена методика проведения предварительной оценки потенциала 
кластеризации экономики Донецкой области. Сделан вывод о том, что специфика реализации кластерной 
политики в регионах Украины требует учета исторически сложившихся условий хозяйствования, а также 
межрегиональной и внутри региональной дифференциации регионального развития. 
 
 
Лещук В. П. Особливості формування фінансового капіталу кластерних структур в економіці України 
/ В. П. Лещук, С. В. Буснюк // Сталий розвиток економіки. – 2012. –  № 6. – С. 292-296.  
 
                                                                                                                                           Р/2314 
 
«Основна мета наукової статті – дослідження механізму формув ання фінансового капіталу кластерних 
структур та особливостей даного процесу у діючих кластерах України». 
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Мигалина Ю. Ю. Формування санаторно-курортного кластеру як елементу конкурентоспроможного 
розвитку регіональної економіки / Ю. Ю. Мигалина // Вісник Хмельницького національного університету.  
Серія: Економічні науки. – 2012. –  № 3, Т. 2. – С. 46-50.  
                                                                                                                                           Р/1055«Е» 
 
Розглядаються особливості формування санаторно-курортного кластеру на регіональному рівні. Розглянуті 
підходи до просторово-регіональної кластеризації  санаторно-курортного комплексу , базові умови  
створення санаторно-курортного кластеру, принципи створення та управління санаторно-курортним 
кластером. Обгрунтовано принципи  функціонування санаторно-курортного кластеру на території  
Закарпаття та особливості функціонування ринку санаторно-курортних послуг в регіоні. 
 
 
Орлов В. В. Стратегії управління інноваціями у маркетинговій товарній політиці підприємств / В. В. 
Орлов // Інноваційна економіка. – 2012. –  № 10. – С. 210-214. 
                                                                                                                                           Р/2164 
 
«Підприємствам, що займають сильну позицію у сфері управління інноваціями маркетингової товарної  
політики (підприємства кластерів Р і S) доцільно використовувати стратегії наступу (багатоплановий 
наступ, наступ на сильні сторони конкурента, наступ на слабкі сторони конкурента,  попереджувальна 
стратегія), що дозволить утримувати позицію підприємства, а підприємствам, що займають стійку позицію у 
даній сфері (підприємства кластеру М) – стратегії оборони (зміцнення позицій, захисна атака), що дозволить 
зміцнити позицію підприємств а». 
 
 
Папіж Ю. С. Стимулювання сталого розвитку депресивних регіонів на основі кластерного механізму / 
Ю. Ж. Папіж // Сталий розвиток економіки. – 2012. –  № 6. – С. 149-152.  
                                                                                                                                           Р/2314 
«Мета статті полягає в удосконаленні  існуючих теоретичних засад  процесу стимулювання сталого 
соціально-економічного розвитку депресивних регіонів України на основі впровадження кластерного 
організаційно-економічного механізму». 
 
 
Перспективи розвитку наукових парків як елементів інфраструктури малого інноваційного 
підприємництва в Україні / В. Ляшенко, А. Землянкін, І. Підоричева, Т. Бережна // Вісник економічної  
науки України. – 2012. –  № 2. – С. 71-90.  
                                                                                                                                           Р/1674 
 
«…метою статті є аналіз світової та української практики діяльності наукових парків, визначення  
подальших перспектив їх розвитку в національних умовах, розробка наукового підходу до формування  
мережі наукових парків в Україні». 
 
 
Р 343439 
   005 
 
    Порохня, Василь Михайлович.  
    Інтелектуальний капітал економічного зростання [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. 
М.Порохня ; Класич. приватний ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2012. - 568 с.  
 

Зі змісту: 
 
   Розділ 2.3. Кластерна модель інтелектуальної конкурентоспроможності підприємств а як відображення  
зовнішнього середовища економічного об’єкта. – С. 113-123. 
 
 
 
Проскуркина В. Кластерные тенденции отраслевой и межотраслевой интеграции трубных 
производств / В. Проскуркина // Вісник економічної науки України. – 2012. –  № 2. – С. 137-142.  
 
                                                                                                                                           Р/1674 
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«С учетом необходимости расширения отраслевой и межотраслевой интеграции в рамках промышленных 
регионов Украины, важной составляющей металлургического комплекса Украины – трубной отрасли,  
основанной на реализации инструментария кластерных инициатив, целью данного исследования является – 
рассмотрение общемировых тенденций интеграции трубных производств и обоснование места и роли 
одного из  ведущих трубных производств  Украины – «Харцызского трубного завода» (Донецкая область) в  
интеграционно-кластерном процессе производства труб, прежде всего, для нефтегазовой отрасли». 
 
 
Смиричинський В. В. Віртуальний кластер державних закупівель як інноваційний об’єкт 
інтегрованого логістичного менеджменту / В. В. Смиричинський // Проблеми науки. – 2012. – № 11. – С. 
36-41. 
                                                                                                                                           Р/1101 
 
Розглянуто умови, основні завдання та етапи формув ання віртуального логістичного кластеру – нової форми 
функціонування та розвитку логістичної  системи державних закупівель, забезпечення концепції  
інтегрованих логістичних ресурсних потоків у системі державних закупівель як передумови забезпечення  
конкурентоспроможності мережевих логістичних кластерних формувань у регіонах України. 
 
 
Смолич Д. В. Методичні підходи до аналізу та оцінки формування інноваційних кластерів в умовах 
транскордонного співробітництва регіонів / Д. В. Смолич // Економічний форум. – 2013. –  № 1. – С. 140-
147.  
                                                                                                                                           Р/2329 
 
В статті розглядаються методики вчених-економістів, які аналізують по-перше проблеми інноваційного 
розвитку регіонів, по-друге методики аналізу та оцінки кластерів,   по-третє 
методики в яких представлений аналіз транскордонного співробітництв а регіонів. Проаналізовано основні  
положення авторських методик на предмет дотичності до процесу формування інноваційних кластерів в  
умовах транскордонного співробітництва регіонів. 
 
 
Степанова А. А. Кластеризація як форма стимулювання інноваційних процесів в економіці України / 
А. А. Степанова // Проблеми науки. – 2012. – № 11. – С. 7-14. 
 
                                                                                                                                           Р/1101 
 
Обгрунтовано необхідність створення кластерних структур в економіці. Визначено особливості кластеру,  
механізм його дії та переваги кластерного  підходу над галузевим. Розглянуто європейський досвід розвитку 
кластерів, а також можливості його застосування в Україні. 
 
 
Фролова В. О. Кластерний аналіз стратегічних груп конкурентів на прикладі фармацевтичних 
підприємств / В. О. Фролова  // Інноваційна економіка. – 2012. –  № 9. – С. 103-107.  
 
                                                                                                                                           Р/2164 
 
«Мета статті – розробка та адаптація специфічних методів кластерного аналізу для побудови стратегічних 
груп конкурентів фармацевтичних підприємств». 
 
 
Чужиков В. І. Кластерна політика Європейського Союзу / В. І. Чужиков, О. Д. Лук’яненко // Економіка 
України. – 2013. –  № 2. – С. 81-91.  
                                                                                                                                           Р/214 
 
Розглянуто особливості формування кластерної політики ЄС.  Головну увагу приділено секторальній 
диференціації кластерів та характеру їх взаємодії в межах національних і наднаціональних формувань. 
Показано своєрідні ознаки інституалізації розвитку  кластерних систем.  
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Шарко М. В. Байесовский подход к решению задач кластеризации промышленных предприятий при 
внедрении инноваций / М. В. Шарко, Н. А. Адвокатова // Проблеми науки. – 2012. – № 11. – С. 14-20. 
 
                                                                                                                                           Р/1101 
 
Рассмотрены возможности и перспективы использования сетей Байеса в оценке целесообразности 
вхождения предприятий в кластер на основе технико-экономических показателей производства. 
 
 
Яців І. Б. Аграрні кластери як чинник трансформації конкурентних відносин / І. Б. Яців // Інноваційна 
економіка. – 2012. –  № 12. – С. 96-99. 
                                                                                                                                           Р/2164 
 
«Метою дослідження є встановлення впливу кластерів на трансформацію конкурентних відносин в  
аграрному секторі економіки на розгляд шляхів зміцнення конкурентоспроможності сільськогосподарських 
підприємств завдяки їх входженню в кластер». 


