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Тематична виставка "Інноваційна діяльність та технопарки"
(надходження III кв. 2013)
Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання

Р 344607
338
"Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку
економіки України", Всеукр. наук. конф. студ., аспірантів та молодих
вчених (2013 ; Луцьк).
Тези Всеукраїнської наукової конф еренції студентів, аспірантів та
молодих вчених "Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного
розвитку економіки України", 15 березня 2013 року [Текст] / Луц. нац. техн.
ун-т, Ф-т бізнесу, Каф. менедж менту та марк етингу. - Луцьк : [РВВ ЛНТУ], 2013.
- 198 с.

Анкудович Т. Є. Динамічне моделювання складових інноваційної стратегії підприємств
машинобудування у забезпеченні сталого розвитку / Т. Є. Анкудович, Л. В. Афанасьєва, С. В. Войтко //
Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – № 33. – С. 3-9.
Р/1433
У статті визначені концептуальні підходи до оцінки стану, динаміки інноваційно-і нвестиційного розвитку
промислов их підприємств України. Представлено методичний підхід до динамічного моделюв ання розвитку
машинобудув ання на основі обчислення інтегрального показника інноваційної складової. Візуалізовано
фазові портрети у координатах інтегрального показ ника інноваційної складової та пок азників
результатив ності машинобудівної галузі (обсяги інноваці йної продукції, обсяги реалізованої продукції,
фінансові результати). Зроблені висновки стосовно динаміки розвитку підприємств машинобудування.

Богдан С. В. Дослідження коопераційних зв’язків великих і малих підприємств та їх вплив на
інноваційний регіональний розвиток / С. В. Богдан // Інвестиції: практик а та досвід. – 2013. – № 7. – С.
25-29.
Р/2124
Наведено результати опитування мал их підприємств, яке мало за мету дослідження співпраці мал их
підприємств із великими компаніями та її вплив на інноваційний розвиток. Зроблений висновок про
наявність можливості та необхідності більш інтенсивно використовувати потенціал співпраці мал их та
великих підприємств за умов підтримки з боку регіональних органів управління підприємництвом.

Р 344090
004
Бондаренко, Микола Андрійович.
Напрямки розвитку та інновації в комп'ютерній галузі [Текст] : навч.
посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М. А. Бондаренко ; Укр. інж.-пед. академія.
- Х. : [ФОП Александрова К. М.] , 2013. - 518 с.
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Навчальний посібник присвячено напрямкам розвитку та інноваціям в комп’ютерній галузі. Розглядаються
питання сучасного об’єктно орієнтованого програмування (ООП).
Посібник містить систему математичних та інженерних розрахунків Маthcad у вигляді теоретичного
матеріалу та прикл адів розв’язання інженерних задач. Вивчається нова сучасна система комп’ютерної
творчості Adobe InDesign – потуж ний програмний комплек с, приз начений для роботи з графічним та
тестовим матеріалом високого рівня складності.
У навчальному посібнику подано нові напрямки розвитку пл атформи .NET. Розглядається середовище
розробки Visual Studio, класи, об’єкти, утворення нових елементів керування користувача в ООП.
Бутенко А. І. Інноваційний потенціал регіонів Українського Причорномор’я / А. І. Бутенко, Є. В.
Лазарєва // Регіональна економіка. – 2013. – № 2. – С. 106-113.
Р/937
Здійснено порівняльний аналіз і оцінку інноваційного потенціалу економіки України та регіонів
Українського Причорномор’я, виявлені основні тенденції розвитку інноваційної діяльності в цих регіонах,
запропонов ано низку заходів щодо ефективної організації інноваці йної діяльності у міру розвитку інституту
ринку.

Р 344474
338
Варналій, Захарій Степанович.
Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного
забезпечення [Текст] : монографія / З. С. Варналій, О. П. Гармашова. - К. : Знання України, 2013. - 387 с. :
рис., табл.
У монографії здійснено компл ексне дослідж ення інноваційного з абезпечення конкурентоспроможності
національної економіки. Розкрито теоретико-методологічні засади дослідження конкуренції та
конкурентоспромож ності,
проаналізовано
основні
інноваційні
чинники
з абез печення
конкурентоспромож ності національної економіки, передумови інноваційного розвитку України.
Обгрунтовано основні шляхи підвищення інноваційної актив ності та конкурентоспромож ності.

Верещагина А. В. Оценка тенденций развития инновационной деятельности предприятия на основе
выявления существенных ф акторов развития / А. В. Верещагина, И. В. Фефелов // Інвестиції: практик а
та досвід. – 2013. – № 8. – С. 29-33.
Р/2124
Рассматрив аются вопросы проверки возмож ности прогнозирования общего объема рынк а научнотехническ их работ ГП «Гипрококс» путем построения корреляционно-регрессивных моделей зависимости
общего объема Гипрококса от объемов выпуска стали в мире.
После проведения расчетов и предварительного отбора моделей по критериям статистической значимости
параметров модел ей, а также пок азателя коэффициента детерминации, оптимальной выбрана модель
зависимости общего объема работ Гипрококса от мирового объема выпуска стали в мире с временным
лагом в 1 год.
Р 344295
33
Взаємодія учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості [Текст] : монографія / [Н. І.Чухрай, Р.
Патора, Й. М. Петрович та ін.] ; за наук. ред. Н. І. Чухрай ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Громад. акад. наук
в м. Лодзь, Польща. - Львів : Вид-во Львів. політехніка, 2012. - 352 с.
Розкрито сучасні підходи до формування та розвитку ефективної взаємодії всіх учасників інноваційного
процесу у ланцюгу вартості. Особливої уваги автори монографії приділяють дослідженню внутрішнього і
зовнішнього середовищ а взаємодії учасників інноваційного процесу у ланцюгу вартості, визначають
пріоритетні підходи до налагодж ення та розвитку кооперації між ними. Обгрунтування показ ників та
параметрів співпраці здійснено на підставі моніторингу інноваційної поведінки промислових підприємств
України та Польщі.
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Гончаренко О. В. Об’єктивні передумови розвитку інновацій в агропромисловому виробництві
України / О. В. Гончаренко // АгроСвіт. – 2013. – № 10. – С. 2-6.
Р/2114
Розглянуто онтологічні передумови розвитку іннов ацій в агропромисловому виробництві та виділ ені
чинник и ак тивізації іннов аційного процесу з врахуванням сучасних тенденцій та імперативів розвитку
сільського господарств а.

Гончарук А. М. Вплив типу інноваційної стратегії на ф ормування ф ункціональних циклів логістики
машинобудівного підприємства / А. М. Гончарук // Вісник Донецького національного університету. Серія
В: Економіка і право. – 2012. – Спец. вип., Т. 2. – С. 82-85.
Р/1294
В статті досліджено різні підходи до визначення типів інноваційної стратегії та виділені ті з них, у яких
істотну роль відіграє управління логістичними л анцюгами. Визначено можливості логістичного управління
у формуванні конкурентних переваг з а рахунок скорочення витрат у функціональних цикл ах логістики
залежно від реалізації підприємством різних типів інноваційних стратегі й.

ХХІ Международная научно-практическая конф еренция и выставка-ярмарка «Казантип-ЭКО-2013.
Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и
ресурсосбережения» / ГП « УкрНТЦ «Энергосталь» // Мир Техники и Технологий. – 2013. – № 7. – С. 30-31.
Р/1568
С 3 по 7 июня 2013 г. ГП «УкрНТЦ «Энергосталь» успешно провело данный форум, который был
подготовлен Центром при поддержке Министерства промышленной политики Украины, Государственного
агентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины, Министерства экономического
развития и торговли Украины, Совета Министров АР Крым,
Денисенко М. П. Сучасні проблеми інноваційного розвитку економіки України / М. П. Денисенко, І. В.
Воронков // Проблеми науки. – 2013. – № 5. – С. 13-18.
Р/1101
Узагальнено дослідження пробл ем іннов аційного розвитку національної економіки з поз ицій технологічних
укладів і рівня готовності функціонув ання у глобальних світових мереж ах. Обгрунтовано застосування
сучасних підходів до формув ання інноваційної моделі розвитку економіки України. Окресл ено перспективи
подальшого розвитку досліджень в напрямі інтенсив ного формування фінансових ринків для інвестування
інновацій.

Б 15836
656
Державний економіко-технологічний університет транспорту.
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту [Текст] :
[наук.-вироб. вид.]. - К. : [ДЕТУТ]. - (Серія "Економіка і управління").
Вип. 20. - К., 2012. - 404 с.
Зі змісту:
Бойко О., Дідовець І. Іннов аційно-інвестиці йний розвиток транспортного ринку в підвищенні
конкурентоспромож ності країни. – С. 47-56.
Корінь М. Економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку залізничного транспорту. – С. 112117.
Руссова К. Концепція інноваційної стратегії підприємства залізничного транспорту. – С. 118-121.

Дзюбіна А. В. Напрями активізування інноваційної діяльності підприємств Львівської області / А.
В.Дзюбіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 7. – С. 30-35.
Р/2124

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
У статті розглянуто передумови функціонування підприємств Львівської області у сфері впровадження
інновацій. Виявлено фактори, що впливають на стан їх інноваційної активності. Запропоновано напрями
активізування інноваці йної діяльності підприємств Львівської області.

Б 15965
33
Донецький національний технічний університет.
Наукові праці Донецького національного технічного університету [Текст]. - Донецьк : [ДонНТУ]. (Серія: Економічна). Вип. 4 (46). - Донецьк, 2013. - 407 с. - Текст кн. укр., рос. та англ.
Зі змісту:
Уманціва Г. В.,Карп’юк О. П. Фінансові аспекти інноваційної діяльності. – С. 52-60.
У статті розглядаються особл ивості фінансування інноваційної діяльності у провідних краї нах та країнах,
що розвиваються. Виокремл ено ключові фактори прискорення інноваційних процесів у провідних країнах,
що розвиваються; наведено особливості фінансування НДДКР у країнах Південно-Східної Азії. Авторами
зроблена спроба ідентифік ації національних інноваці йних систем країн ЄС – інноваційних лідерів.
Дубовиков М. М. Математична модель інноваційної економіки / М. М. Дубовиков // Часопис
економічних реформ. – 2013. – № 2. – С. 21-28.
Р/2348
Розроблена математична модель товарообміну вільних товаровиробників в умовах розширеного відтворення
на базі математичної моделі вільного ринку, моделі економічного зростання Солоу з урахуванням впливу
науково-технічного прогресу по Тімбергену і функціональній зал ежності показ ника науково-технічного
прогресу відповідно до моделі, коли показник науково-технічного прогресу є, в загальному випадку,
випадковою функцією і функціонально залеж ить від функції накопичення інформації в економічній системі;
розроблено алгоритм для цієї математичної моделі товарообміну вільних товаровиробників, і він
реалізований за допомогою програмного забезпечення MathCAD 14.

Егембердиева С. Модель оценки эфф ективности инновационной инф раструктуры Казахстана / С.
Егембердиев а, Т. Азатбек, А. Аринова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 12. – С. 340-346.
Р/1545
В статье рассмотрена проблема оценки эффективности иннов ационной инфраструк туры в национальной
экономике Каз ахстана. На основе анализ а существующих подходов к иссл едованию инновационной
инфраструк туры разработана модель ее оценки. С учетом темпов прироста основных пок азателей
деятельности инновационной инфраструк туры выработан прогноз ее развития.

Егоров П. В. Концепция организационно-экономического регулирования инновационной
деятельности субъ ектов реального сектора национальной экономики / П. В. Егоров, А. А. Устименко //
Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 7. – С. 88-98.
Р/1545
В статье сформиров ана концепция организационно-экономического регулирования инновационной
деятельности субъектов реального сектора национальной экономики. Рассмотрены основные составляющие
этой концепции, а именно: общие и специфические принципы, цель, задачи, механизмы, этапы
регулирования и критерии оценки организ ационно-экономического регул ирования инновационной
деятельности субъектов реального сек тора национальной экономики.
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C 19815
33
Економічні інновації [Текст] = Economic Innovations : зб. наук. пр. / НАН
України, Ін-т пробл ем ринку та економіко-екологічних досліджень. - О. : [Вид.
ІПРЕЕД НАН України].
Вип. 49 : Регіональний та сек торальний розвиток: інституційне,
інфраструктурне та інструментальне забез печення. - О., 2012. - 271 с. - Текст
кн. укр., рос. та англ.
Цільова
тема
наукових
публікацій
збірника
об’єднує
питання
інституціонального, інфраструктурного та інструментального забезпечення
регіонального та сек торального економічного розвитку: регіональний зріз проблем тематично розглянуто на
прикладі методологічних та методичних розробок щодо оцінки конкурентоспроможності регіонів,
визначення пріоритетів їх розвитку, діагностики та стратегічного пл анування сталого розв итку
регіонального середовища; пробл еми секторального розвитку розглянуто в контек сті його
інституціонального та інструментального з абезпечення (страхування, оподаткування, інноватиз ації) та у
практичній площині господарювання, зокрема малого підприємництва, у транспортному секторі,
сировинному сек торі агропромислового комплексу, енергетиці.

C 19814
33
Економічні інновації [Текст] = Economic Innovations : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень. - О. : [Вид. ІПРЕЕД НАН України].
Вип. 48 : Новітні підходи в економіці та управлінні природокористуванням. - О., 2012. - 296 с. - Текст кн.
укр., рос. та англ.
Наукові публікації, що розміщенні у збірнику, висвітл юють сучасний теоретичний базис та ак туальні
прикладні рішення стосовно з апровадження новітніх підходів в економіці та управління
природокористуванням: особлив а увага приділена теоретичним та методологічним питанням
запровадження інтегров аних системних підходів до суспільного розвитку на принципах сталості,
запровадження та імплементації ідеології «зеленої» економіки, екологічно чистого виробництва тощо;
прикладні аспекти досліджено з а так ими сегментами природокористування як розвиток екологічної
інфраструктури,
впров адження
природоперетворюв альних
проектів,
рекреаційно-туристичне
природокористування, землекористув ання збереж ення та розвиток природно-заповідних територій.

С 19893
339
Європейський вектор економічного розвитку [Текст] = European vector of economic development : зб.
наук. пр. / Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля]. Вип. 1 [14]. - Д., 2013. - 240 с. - Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Задоя А. А., Архипова Е. С. Инновационны е методы экономических исследований: теория рациональных
ожиданий Томаса Сарджента. – С. 85-92.
Тараненко І. В. Модифікація глобалізаційно-інноваційної моделі світової економіки на засадах сталого
розвитку: нові виміри конкурентоспромож ності. – С. 172-185.
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Р 345542
005
Жарінова, Алла Георгіївна.
Методологія управління інтелектуальним капіталом в умовах становлення інф ормаційної
економіки [Текст] : монографія / Жарінова Алла Георгіївна. - К. : [Нічлава], 2013. - 324 с.
Зі змісту:
Розділ IV. Інституціональні засади інтел ектуально-інноваційного розвитку національної
економіки

Р 345158
33
Заблодська, Інна Володимирівна.
Інноваційний розвиток індустріального сектора регіону [Текст] : монографія / Заблодська І. В.,
Мельникова О. А. ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіко-правових досліджень, Східноукр. нац. ун-т імені
Володимира Даля. - Луганськ : Ноулідж, 2012. - 284 с.
Зі змісту:
Розділ 1. Теоретичні основи дослідження індустріального сектора економіки регіону
Розділ 2. Визначення динаміки розвитку індустріального сектора регіону (на прикл аді Луганської області)
Розділ 3. Науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку індустріального сектора регіону.
Землянкін А. І. Нова інноваційна політика Європейського Союзу: досвід для України / А. І. Землянкін,
І. Ю. Підоричева // Регіональна економіка. – 2013. – № 2. – С. 193-202.
Р/937
Проаналізовано досвід Європейського Союзу щодо формування та реалізації іннов аційної політик и на
загальноєвропейському, національному і регіональному рівнях. Розроблено пропозиції щодо умов і
можливостей його використання на макро- і мезорівнях в Україні. Визначено механізми управління
інноваційною сферою за умови поступового переходу національної економіки до стадії розвитку, заснованої
на власних інноваціях.

Идею оценил Президент… [Промпарк – как современная модель управления] / Запорожкран //
Технополис. – 2012. – № 9. – С. 24-26.
Р/1303
История сотрудничеств а Запорожкрана и Konecranes з ародилось намного ранее, прежде чем Запорожкран
стал главны м из звеньев корпорации. Konecranes уже 20 лет работает на украинском рынке и является
крупнейшим финским инвестором в Украине.
«Промпарк – это передовой проек т, в который финское руководство хочет привлечь иностранные
компании, способные принести новые технологии в производство».

Ильяшенко Н. С. Развитие национальной инновационной системы Украины как перспектива выхода
на мировой рынок / Н. С. Ильяшенко, Е. А. Мицура // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5. – С.
83-94.
Р/1545
В статье рассмотрено и проанализ ировано полож ение Украины на мировом рынке, ее сильные и сл абые
стороны в сфере инновационной деятельности. Определено, что одним из перспек тивных направлений
повышения конкурентоспособности страны является развитие ее инновационной активности на основе
использования опыта развитых стран.
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Інноваційний потенціал мембранної технології розділення газів у промисловості. Інтенсиф ікація
технологічних процесів із застосуванням мембранної техніки / В. І. Кириченко, А. М. Миронов, В. К.
Осокіна [та ін.] // Хімічна промисловість України. – 2013. – № 3. – С. 25-40.
Р/754
Представлений критичний аналіз сучасного стану і перспектив розвитку індустрії мембранного розділення
газів, зростаючої ролі мембранних процесів у виробництві і споживанні енергії, використанні сировинних
ресурсів та вирішенні проблем охорони навколишнього середовищ а і зміни клімату на Землі. Наведені
результати аналізу рівня інтеграції мембранних процесів розділення газів у виробничу практику та
інноваційних розробок. Представленні передбачення майбутнього розвитку і можливого впливу мембранної
науки і технології на стале зростання промислового виробництва.

C 19821
33
Інноваційний потенціал України [Текст] : монографія / [А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, В. В. Юхименко
та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2012. - 592 с.
У монографії представлено комплек сний аналіз механізмів формування інноваційного потенці алу сучасних
відкритих економік в умовах глобальних викликів. Проаналізовано сучасні концепції та моделі реалізації
національних інноваційних систем. Науково обґрунтовано концептуальні з асади і механізми посилення
інноваційної спрямованості вітчиз няного виробництва та зовнішньої торгівлі. Сформульовано рекомендації
щодо розвитку національної інноваційної системи Украї ни під час активної інтеграції країни у
світогосподарські процеси.

Р 344503
33
"Інноваційні напрямки розвитку маркетингу: теорія і практика", Міжнар. наук.-практ. конф. (3 ;
2013 ; Луганськ).
Тези доповідей III Міжнародної науково- практичної конф еренції "Інноваційні напрямки розвитку
маркетингу: теорія і практика", 28-29 березня 2013 р. [Текст] : [наук. вид.] / Східноукр. нац. ун-т імені
Володимира Даля, Каф. маркетингу. - Луганськ : [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2013. - 128 с. - Бібліогр. в кінці
ст.
У матеріалах конференції висвітлено теоретичні та практичні аспек ти іннов аційного розвитку маркетингу в
Україні. Відображено результати наукових досліджень науковців, молодих вчених та аспірантів щодо
визначення пробл ем та перспектив розвитку маркетингових технологій, маркетингових досліджень,
стратегічного погляду на антикризовий маркетинг, тенденції і нноваці йного розвитку маркетингової
діяльності підприємств в міжнародний економічний простір.

С 19899
33
Інноваційно-інвестиційна і технологічна безпека трансф ормації
регіональних економічних систем [Текст] : [монографія] / [Хвесик М. А.,
Степаненко А. В., Обиход Г. О. та ін.] ; за наук. ред. М. А. Хвесика ; НАН
України, Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку. - К. : Наук.
думка, 2013. - 488 с. - (Проект "Наукова книга").
У монографії висвітлюються фундаментальні та прикладні аспекти питань
інноваційної, інвестиційної і технологічної безпек и, системи загроз і викл иків,
пов’язаних з ними, а також базові параметри трансформації регіональних
систем у контексті іннов аційних змін. Розкрито особистості генез ису і потенціалу небез пеки іннов аційноінвестиційної трансформації регіональних систем, запропонов ано варі анти систематизації ризиків в
інноваційні й діяльності. Особлива увага приділяється питанням розвитку глобальної технологічної сфери,
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технологічної модерніз ації національної економіки, технологічної безпеки іннов аційно-інвестиці йної
трансформації економіки. Обгрунтов ано нові засади випереджаючих і проривних стратегі й науковотехнологічного та інноваційно-інноватив ного розвитку в системній політиці державного управління.

Калінін О. В. Шляхи оптимізації ф інансування інноваційних проектів на промислових підприємствах
України / О. В. Калінін // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. –
2012. – Спец. вип., Т. 1. – С. 344-348.
Р/1294
Стаття розглядає пробл еми фі нансування інноваційних процесів на українських промислових
підприємств ах. Були визначені фактори, що впливають на необхідність інновацій і на види їх фінансування.
Визначені погрози при здійсненні інноваційних проектів.

Касич А. О. Досвід ф ормування національних інноваційних систем у країнах, що розвиваються / А. О.
Касич // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5. – С. 46-49.
Р/1545
У статті досліджено основні кількісно-якісні характеристики процесу формування національної інноваці йної
системи (НІС) в країнах, що розвиваються, визначено умови формув ання НІС в Україні.

Кирик О. А. Активізація інноваційного розвитку авіакомпаній в сучасному конкурентному
середови щі / О. А. Кирик // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. –
2013. – № 2, Т.1. – С. 134-139.
Р/1055«Е»
В статті розроблена методика та послідовність формування інноваці йної моделі розвитку авіакомпанії.
Досліджено світові тенденції інноваційного розвитку авіакомпаній. Охарак теризовано основні види
інноваційних стратегій та представлені практичні аспек ти їх вибору авіакомпаніями. Доведена необхідність
адаптації авіакомпаній до умов глобального конкурентного середовища шляхом пошуку та впровадження
результатів інноваційної діяльності.

Р 345281
658
Козловський, Володимир Олександрович.
Управління інноваційним потенціалом промислових
підприємств [Текст] : монографія / В. О. Козловський, І. В. Причепа ; Вінниц.
нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 184 с.
В монографії здійснено аналіз та узагальнення теоретичних полож ень,
методичних та прак тичних аспектів управління інноваційним потенці алом
підприємств а. Розглянуто питання удосконалення системи управління
інноваційним потенці алом промислових підприємств. Розроблено підхід до
управління
інноваційним потенціалом підприємства, який ґрунтується на запропонов аній моделі
оцінювання інноваційного потенці алу. Обґрунтовано управлінські рішення, які спрямовані на підвищення
ефек тивності використання інноваці йних ресурсів та ефективності функ ціонування підприємств в цілому.

Красноштан О. М. Інноваційні технології транспортного обслуговування, що застосовувались під час
турніру УЄФА ЄВРО 2012 / О. М. Красноштан, О. М.
Єфременко, М. М. Сало // Вісник Донецької
академії автомобільного транспорту. – 2013. – № 1. – С. 69-74.
Р/1848
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Розглянуто інноваційні технології та підходи до транспортного обслуговування масштабних спортивних
подій, а також досвід та результати їх застосув ання під час проведення в Украї ні матчів фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Р 344505
33
Краус, Наталія Миколаївна.
Інноваційна діяльність та венчурний капітал в системній модернізації національної економіки
[Текст] : монографія / Н. М. Краус, О. М. Шевченко ; Полтав. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюк а. Полтава : Дивосвіт, 2013. - 184 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 169-183.
У монографії здійснено обґрунтування інверсійних процесів у науково-освітній структурі і нноваці йної
економіки. Розкрито економічний з міст сутності категорії «інновація», «венчурного капіталу» та
«інноваційної діяльності». Розглянуто особливості держ авного регул ювання венчурного фінансування у
світі та Україні.
Запропоновано організаційно-економічні заходи управління інноваційною діяльністю в системі
національної економіки, указані критерії без печного переходу до «економіки сталого розвитку». Результати
та висновки, отримані в монографії, дозволили виявити основні напрями стимул ювання «інноваційного
прориву» в системній модернізації економіки країни.

Р 345077
33
Куліков, Петро Мусійович.
Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / Куліков П. М., Тишенко Д. О.,
Кулєшова Н. В. ; Харк. нац. екон. ун-т. - Х.: Вид-во ХНЕУ, 2013. - 248с.
Розглянуто теоретичні основи, сутність понять процесів, законів і закономірностей у галузі економіки та
організації інноваційної діяльності. Наведено велику кількість практичних завдань, а також прикл ади з
практик и.

Куляк І. І. Результати інноваційного розвитку регіону (на прикладі Луганської області) / І. І. Куляк, Ю.
М. Павлов, Ю. В. Вошанова // Економіка та право. – 2013. – № 1. – С. 132-136.
Р/1549
Проаналізовано показники інноваційного розвитку виробничого потенціалу Луганської області, визначено
рівень інноваційної активності промислових підприємств, обсяги і нноваці йних витрат промислових
підприємств і дж ерел а фінансування інноваційного розвитку, обсяги виробництва нових видів продук ції,
проблеми впровадження нових технологічних процесів на промислових підприємствах регіону.

Куценко Т. М. Зарубіжний досвід створення системи фінансування інновацій / Т. М. Куценко //
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 2. – С. 123-129.
Р/1792
Проаналізовано особливості формування ресурсів фінансового забез печення інноваційного розвитку
економіки. Обгрунтов ано теоретико-прикладний підхід до формування системи фінансового забез печення
інноваційного розвитку економіки, у структурі якого запропоновано застосовувати додаткові інструменти
стимул ювання впровадження інноваці йних розробок.

Лагута И. И. Сф еры и направления инновационной деятельности хозяйства электриф икации и
электроснабжения Укрзализныци на ближайшие годы / И. И. Лагута // Електрифік ація транспорту. –
2012. – № 3. – С. 67-70.
Р/2352
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Характеристика хозяйства эл ектроснабж ения
Основные задачи на ближ айшую перспективу, которые стоят перед хозяйством эл ектроснабжения
железных дорог
Основные сферы и направления инновационной деятельности Главного управления электрифик ации и
электроснабж ения
Механизмы и пути реализ ации инновационной политики

Ланченко Є. О. Формування соціального партнерства в системі управління розвитком сільських
територій: інноваційний підхід / Є. О. Ланченко // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2013.
– № 5. – С. 124-130.
Р/2364
Висвітлено зміни в системі управління розвитком сільських територій, проаналізовано сучасний стан
зайнятості в сільському господарстві. Обгрунтовано інноваційний підхід до формування соціального
партнерства на територіальному рівні та мотивації праці у органах управління сільськими територіями.

Левитская А. Направления стратегического управления инновационным развитием региона / А.
Левитская // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 6. – С. 323-332.
Р/1545
В статье проанал изирована инновационная политика Республик и Молдова с точк и зрения развития ее
региональной направленности. Дана оценк а состояния иннов ационной пол итик и Республ ики Молдова и
Автономного территориального образования Гагауз ия, выявлены пути развития стратегического управления
инновационным потенциалом экономики региона.

Майбуров И. А. Инструментарий налогового стимулирования инновационной деятельности в России
/ И. А. Майбуров // Фінанси України. – 2012. – № 11. – С. 9-21.
Р/813
Проанал изирован общий тренд налогового стимулиров ания инновационной деятельности в Российской
Федерации. Рассмотрены два этапа такого стимулирования: использование нез начительного числа данных
стимулов и постоянное их ув еличение, а также косвенные и прямые налоговые стимулы инновационной
деятельности, применя емые в настоящее время в РФ. Обосновывается вывод, что этих стимулов пок а
недостаточно, а их состав и условия применения требуют ревизии.

Мальцев В. С. Порівняльна оцінка інноваційного розвитку регіонів України з використанням досвіду
Євросоюзу / В. С. Мальцев, Г. І. Кореняко // Регіональна економіка. – 2013. – № 1. – С. 51-59.
Р/937
Проаналізовано можливості оцінки інноваці йного розвитку регіонів України з а допомогою синтетичних
складників. Показана динаміка змін індексу інноваційного розвитку регіонів України та його складових у
2006-2010 рр. Запропонована статично-динамічна типологія регіонів.

Мех О. А. Теоретико-методичні аспекти оцінки змісту та рівня мотивації держави у сф ері науковотехнічної та інноваційної діяльності / О. А. Мех //Наука та наукознавство. – 2012. – № 2. – С. 93-106.
Р/626
Розглянуто існуючі теоретичні аспекти проблеми особистої групової мотивації, а також розроблено
методику комплексної оцінки рівня державної мотивації в галузі науково-технічної та інноваці йної
діяльності.
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Р 344680
33
Микитюк, Петро Петрович.
Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / П. П.Микитюк ; Терноп. нац.
екон. ун-т. - Т. : ТНЕУ, 2013. - 392 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 375-377.
Цей навчальний посібник охоплює всі теми, передбачені програмою
нормативної дисципліни «Управління інноваціями» для студентів професі йного
спрямування «Менеджмент організ ацій і адміністрування» напрямку підготовки
6.030601 «Менеджмент». В навчальному посібнику розглядаються теоретичні і
методологічні основи управління процесами інноваційного розвитку
господарюючих суб’єктів, особливості організаційних форм інноваційних
компаній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклу виробів і
організаці й. Значна увага приділена питанням прогнозування, планування и забезпечення досягнення
бажаних результатів, що сприяють інноваційному розвитку підприємств з обліком зовнішніх і внутрішніх
факторів середовищ а. Наприкінці кожного розділу наводяться контрольні питання. У посібнику також
вміщено тести для перевірки знань студентів та термінологічний словник.

Р 345325
338
Михайліченко, Ганна Іванівна.
Інноваційний розвиток туризму [Текст] : монографія / Г. І. Михайліченко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. К. : [КНТЕУ], 2012. - 608 с.
У монографії викладено теоретико-методологічні засади інноваційного розвитку туриз му, розкрито ґенезу
інноваційних теорій, визначено напрями трансформації процесів управління і гармонійного розв итку
туристичних підприємств, фактори інноваційних змін та особл ивості формування іннов аційної стратегії
туристичного підприємства. Проведено струк турний аналіз інноваційного розвитку туриз му як сфери
діяльності,
складових інноваці йного процесу
та динаміки нововведень у туризмі; структурноінституціональний аналіз ринку туристичних послуг. Визначено заходи мотивації інноваційної активності,
оновлення і модернізації технологічних процесів туристичних підприємств, дієвість інноваційної політики
та потенціал іннов аційного розвитку підприємств туризму завдяки інтел ектуальному, репутаці йному,
комунікативному та ресурсному потенціалу туриз му.

Р 344509
336
Модернізація Державної податкової служби України у контексті інноваційного розвитку [Текст] :
матеріали ІV наук.-практ. інтернет-семінару, 17 травня 2012 року / ДПС, Департамент розвику та
модернізації ДПС, Нац. ун-т ДПС, Ін-т післядипл. освіти. - Ірпінь : [Вид-во Нац. ун-ту ДПС України], 2012. 200 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Зі змісту:
Погорєловська І.Д., Погорєловський С.С. Принципи інноваційного розвитку податкової служби. – С. 30-35.

Мосін О. О. Інноватизація економіки через комплексне впровадження інновацій / О. О. Мосін //
Економіка та держав а. – 2013. – № 6. – С. 71-73.
Р/1829
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У статті викладена характеристика інноваційно активних підприємств країн Європейського Союзу.
Аналізується струк тура інноваційно ак тивних підприємств України. Обгрунтовується необхідність
комплексного впровадження інновацій промисловими підприємств ами України.

Мямлін С. В. Інноваційна політика як напрям економічного розвитку Полтавщини / С. В. Мямлін, Д.
М. Барановський // Нові технології. – 2012. – № 2-3. – С. 132-138.
Р/1714
«Одним зі стратегічно-важл ивих регіонів України є Полтавська область, яка займає не останнє мі сце в
експорті -імпорті продукції та послуг. Як і в усіх інших областях нашої держави, у Полтав ському регіоні
відзначаються такі ж самі тенденції невідповідності і мпорту та експорту. Тому у даній роботі ув агу
приділено можливому економічному розвитку саме Полтавщини з можливим застосуванням принципів
інноваційної політики в галузі економіки».

Б 15865
001
Наука в Південному регіоні України [Текст] : важливі досягнення наук.
установ Півден. регіону України в галузі ф ундамент., приклад. досліджень та
інноваційної діяльн. у 2012 р. / Півден. наук. центр НАН України і
МОН України, Рада ректорів ВНЗ Одес. регіону, Одес. нац. мор. ун-т. - О. :
[ОНМУ].
Вип. XI. - О., 2013. - 273 с.
Зі змісту:
ІННОВАЦІЇ
1. Машинобудівництво, приладобудування
2. Електроніка, інформатик а та зв'язок
3. Нові технології, речовини та матеріали
4. Новітні біотехнології та медицина
5. Охорона навколишнього середовища
6. Агропромисловий компл екс
7. Транспорт
8. Освіта
9. Економіка
10. Комунальне господарство та будівництво
11. Інші

С 19917
001
Наука України у світовому інф ормаційному просторі[Текст] : [наук. вид.]
/ НАН України. - К. : Академперіодик а. Вип. 7. - К., 2013. - 116 с.
Зі змісту:
Мазур О.А. Українська наука – цифри і факти. – С. 5-11.
Яцків Я.С. Інновації, інновації. – С. 12-13.
Шовкалюк В.С. Інноваційний розвиток України: особливості 2012 року. – С.
14-25.
Мриглод І.М. Про реформу наукової сфери або у передчутті реформ (нотатки з приводу). – С. 26-30.
Локтєв В.М. Роздуми про реформи в науці. – С. 31-39.
Булкін І.О. Іноземне фінансування НДДКР в Україні: деякі довгострокові тенденції. – С. 40-114.
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Б 15864
3
Національний авіаційний університет.
Науковий вісник [Текст] : зб. наук. статей / Ін-т міжнар. відносин. - К. :
[НАУ]. - (Економіка, право, політологія, туризм).
№ 1-2. - К., 2012. - 124 с.
Зі змісту:
Глухова Д. А. Інституційні механізми забезпечення міжнародної інноваційної
конкурентоспромож ності України: нанотехнологічний вимір. – С. 5-16.

Р 345580
339
Организационно-экономические механизмы развития сотрудничества Украины и Республики
Беларусь на инновационной основе [Текст] : монография / [Федулова Л. И., Шовкун И. А., Хаустов В. К. и
др.] ; под ред Федуловой Л. И. ; НАН Украины, ГУ "Ин-т экономик и и прогнозирования". - К. : [Ин-т
экономики и прогнозирования НАНУ], 2013. - 348 с.
Представлены результаты исследования вопросов состояния торгово-экономическ их отношений, научнотехнологического сотрудничеств а, развития производственной кооперации между Украиной и Республ икой
Беларусь. Особое внимание уделено сотрудничеству между странами в направлении обеспечения
инновационного развития экономик и. Предложены организационно-экономические механизмы внедрения
проектов инновационно-технологического воздействия, обоснованы механизмы повышения эффективности
торгово-экономических отношений двух стран на иннов ационной основе.

Р 344031
33
Основы предпринимательства в инновационной деятельности [Текст] : [монография] : в 4-х т. / под
общ. ред. С. И. Федоркина ; Приднепр. науч. центр, Приднепр. гос. акад. стр-ва и архитектуры, Нац. акад.
природоохранного и курортного стр-ва [и др.]. - Симф. : ДИАЙПИ, 2012 - . –
Т. 1 : Основы инновационной деятельности / [В. Н. Беляков, С. И. Федоркин, Н. В. Савицкий и др.] ; под
ред. В. А. Ткаченко. - Симф., 2012. - 426 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 422-425 (75 назв.).
В томе 1 рассмотрены сущ ность инновационного процесса, взаимосвязь менеджмента и марк етинга,
особенности инновационного проектирования. Применительно к предпринимательству раскрыты
особенности активиз ации ресурсов и экономики инновационной деятельности.

Р 344354
33
Павлова, Валентина Андріївна.
Інноваційний розвиток підприємства: організація, оцінка потенціалу, еф ективність [Текст] :
монографія / В. А. Павлова, В. В. Татарінов, А. Г. Жукова ; Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля.
- Д. : [Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля], 2013. - 200 с.
У монографії розглядаються теоретичні основ и інноваційного розвитку машинобудівних підприємств з
точки зору організації та формування інноваційного потенціалу, прикладні аспекти дослідження
інноваційного потенці алу та ефективності інноваційного розвитку, досліджено інноваційну активність
підприємств, можливості їх інноваційного розвитку та проведено комплексну оцінку інноваційного
потенціалу. Розглянуто концептуальні основи розвитку підприємств машинобудування в Україні та
методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу. Для визначення ефек тивності інноваційного
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розвитку розроблено концептуальну схему взаємодії машинобудівних підприємств, запропоновано
ефек тивну структуру управління кластером підприємств, визначено ефективність їх
інноваційного потенціалу.

Пальчук О. І. Інноваційна економіка як основа розвитку сучасного суспільства / О. І. Пальчук // Вісник
Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – № 1. – С. 247-252.
Р/1733
Роботу присвячено інноваційності економіки як одному з найв ажливіших чинників сучасного розвитку.
Автором аналізується роль інновацій в зростанні економіки держ ав, проблеми інноваційного розвитку нашої
країни, досліджується взаємозв’язок між впровадженням інновацій та рівнем розвитку. Інновації розглянуто
з точки зору основного компоненту сучасної моделі розвитку держ ави, адж е наразі необхідні не л ише нові
стратегії політиків та бізнес-лідерів, а й новий спосіб мислення сучасного покоління, інший рівень освіти й
розвиток держави спрямований на іннов ації.

Пантєлєєва Н. М. Організаційно-економічний механізм управління інноваціями банківської системи /
Н. М. Пантєлєєва // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1. –
С. 122-128.
Р/2238
Розглянуто сутність, структуру та особливості формування організаційно-економічного механізму
управління інноваціями. Запропонов ано дворівневу модель організаційно-економічного механізму
управління інноваціями, методичний підхід розробки та реалізації інноваційних проектів у банківській
сфері.

Перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: Виступ академіка НАН України Б. В. Гриньова
на сесії Загальних зборів НАН України, присвяченої підсумкам діяльності НАН України в 2012 році //
Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 5. – С. 41-44.
Р/250
З метою подальшого вдосконалення умов ведення інноваційної діяльності в Україні Держінформнауки
планує в 2013 р. розробити проекти законів України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (
щодо створення Фонду підтримки пріоритетних інноваційних проектів) та «Про внесення змін до
Податкового кодексу України» (у частині стимул ювання інноваційної діяльності).

Петрушевський Ю. Л. Вибір і реалізація інвестиційно-інноваційних пріоритетів економічного
розвитку ЖКГ / Ю. Л. Петрушевський // Економіка будівництва і міського господарства. – 2012. – Т. 8, №
4. – С. 275-283.
Р/2059
У цій статті проаналізовано мету, з авдання й державні заходи інвестиційно-інноваційного розвитку й
управління житлово-комунальним господарством (ЖКГ), які в максимальній мірі розкривають існуючі
державні пріоритети довгострокового підвищення економічного потенціалу галузі. Автор пропонує перелік
напрямків та і нструментів реаліз ації національних інвестиці йних пріоритетів розвитку ЖКГ. Серед
програмних заходів, що відображають цілі державної участі в інноваційному розвитку ЖКГ, особливу увагу
пропонується приділяти формуванню нормативно-правової та методичної бази такого розвитку.
Організаційні заходи пропонується спрямувати на реформування економічних відносин для забез печення
ефек тивного використання наявних фінансових ресурсів і залучення приватних інвестицій. Запропоновано
авторський інструментарій оцінки і нвестиційних пріоритетів економічного розвитку, розроблено критерії
ефек тивності фінансово-економічної діяльності підприємств ЖКГ.

Правик Ю. М. Просування аерокосмічної продукції України на світовий ринок: досвід міжнародної
виробничої кооперації та трансф еру технологій / Ю. М.Правик // Проблеми науки. – 2013. – № 4. – С. 1322.
Р/1101
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Розглянуто сутні сть та особл ивості інноваційної природи високотехнологічної продукції. Проаналізовано
сучасний стан конкурентоспроможності авіапромислового компл ексу України на світовому ринку
аерокосмічної техніки. Досліджено досвід міжнародної виробничої кооперації у лі такобудуванні. Розкрито
значення НДДКР на ринку високотехнологічної продук ції в розрізі аерокосмічної техніки та надано
прогнози і перспектив и розвитку аерокосмічної продукції України.

Правик Ю. Н. Конкурентоспособность технологических инноваций на мировом рынке высоких
технологий: теоретический аспект / Ю. Н. Правик, И. В. Жудова // Проблеми науки. – 2013. – № 3. – С. 817.
Р/1101
Изучены критерии оценки уровня инновационного потенциала государства, рассмотрено понятие
«конкурентоспособность инновационных систем государства». Проведен анализ действующ ей системы
индикаторов инновационной активности стран по методике ОЭСР и ключевых харак теристик, относящихся
к составлению рейтинга глобальной конкурентоспособности ведущих стран мира на 2012-2013 гг.
Рассмотрены позиции конкурентоспособности наукоемкой продукции Украины и России на мировом
рынке высоких технологий; идентифициров ана конкурентоспособность инновационной инфраструктуры
государства.

Пугачева О. В. Развитие инновационной деятельности в Гом ельской области / О. В. Пугачева //
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1:
Економіка і управління. – 2012. – № 1. – С. 37-46.
Р/579
В статье рассматриваются особенности инновационного развития Гомельской обл асти и ее инновационная
инфраструк тура, исследуются показател и инновационной деятельности организаций области и
анал изируется опыт коммерциал изации иннов аций вуза. На этой основе выявляются пробл емы
инновационной деятельности в вузе и в регионе, а также предлагаются направления их решения.

С 19851
64
П'ятницька, Галина Тезіївна.
Інноваційні ресторанні технології: основи теорії [Текст] : навч. посіб. / Г. Т.
П'ятницька, Н. О. П'ятницька. - К. : КОНДОР, 2013. - 250 с.
У навчальному посібнику розкрито сутність інновацій та інноваційного процесу,
подано характеристику сфери інноваційної діяльності, розкрито процес
створення і освоєння прогресивної виробничої технології, проектування
продукції та послуг, розглянуто методику оці нювання інноваційних переваг та
ефек тивності іннов ацій, управління інноваційними процесами з урахуванням
специфіки діяльності у сфері ресторанного господарства.

Родіонова І. В. Оцінка інноваційних ризиків на підприємствах легкої промисловості та шляхи їх
мінімізації / І. В. Родіонова // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 4. – С. 204-209.
Р/1599
Визначено сутність та пров едено класифікацію ризиків мікросередовищ а, які потрібно враховувати при
оцінці інноваційної діяльності підприємства. Запропоновано підхід до оцінки інтегрального показник а
інноваційного ризику підприємств л егкої промисловості. За допомогою експертного оцінювання на
прикладі ВАТ «Текстерно» виявлено вплив факторів ризику на мікросередовище підприємства, які
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пропонується оцінюв ати з а 100-бальною шкалою. Запропоновано шляхи мі німізації інноваційних ризиків
для підприємств легкої промисловості.

Р 344873
37
Романовський, Олександр Олексійович.
Інноваційна діяльність дослідницьких підприємницьких університетів США [Текст] : монографія /
О. О. Романовський ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Укр.-амер. гуманіт. ін-т "Вісконсинський
Міжнар. Ун-т (США) в Україні". - К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. - 135 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.
122-132.
Монографі ю присвячено аналізу та узагальненню і снуючих теоретичних і прак тичних досліджень у сфері
інноваційного університетського (ак адемічного) підприємництва провідних країн світу, формув анню
базових понять із теорії університетської інноваційної діяльності та інноваційних підприємницьких ВНЗ з
метою подальшого можливого їхнього використання для розвитку та впров адження університетських
(академічних) інноваці й у теорії і практиці підприємницької діяльності українських ВНЗ. У роботі
розглянуто різні міжнародні підходи, основи і теоретичні засади щодо виз начення поняття
підприємницького університету та розробки моделей підприємницьких ВНЗ, вивчаються ступінь
дослідження проблеми і шляхи подальших розвідок у цьому напрямі. Вивчаються досягнення інноваці йної
університетської (академічної ) підприємницької діяльності дослідницьких підприємницьких ВНЗ США.

Рудик Р. І. Високопродуктивні сорти – основа інноваційного розвитку галузі хмелярства / Р. І. Рудик,
А. В. Проценко, О. В. Свірчевська // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 4. – С. 63-66.
Р/601
З’ясовано, що одним з вирішальних факторів одержання висок их, стабільних та якісних урожаїв хмел ю є
селек ційний сорт.
Впровадження високопродуктив них сортів дає змогу з а мінімальних з атрат отримати високу врожайність і
значно поліпшити пивоварні якості хмелю. Здійснено аналіз економічної ефективності заміни застарілих
сортів хмелю з низьким умістом гірких речовин на сучасні високопродуктивні сорти.

Салига К. С. Реалізація інноваційного проекту в умовах ризику та невизначеності економічної
еф ективності / К. С. Салига // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 7. – С. 10-16.
Р/2124
Узагальнено методи кількісного аналізу ризику надійності іннов аційних проек тів. Удосконалено індикатори
та критерії, що враховують надійні сть іннов аційних проектів. Запропоновано показ ники аналізу надійності
проекту.

Самілик Т. М. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку: стан та пріоритети / Т. М. Самілик //
Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 11. – С. 11-14.
Р/2124
Розглянуто сучасний стан кадрового потенціалу як скл адової частини і нфраструктурного з абез печення
інноваційного розвитку, визначено основні проблеми формування інтелектуального потенціалу
національної економіки.

Семів Р. А. Інтелектуальні ресурси в системі інноваційного розвитку економіки / Р. А. Семів, М. В.
Луцик // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2013. – № 1. – С. 117-121.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Р/2238
Визначено склад та елементну структуру інтел ектуальних ресурсів, проаналізовано функції інтел ектуальних
ресурсів і наведено рівні їх відтворення в контексті переходу до засад інноваційної економіки.
Конкретизовано причини науково-технічного відставання економіки країни.

Р 344621
33
Синіговець, Ольга Миколаївна.
Інноваційний менеджмент [Текст] : текст лекцій / О. М. Синіговець ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. інт". - Х. : НТУ "ХПІ", 2013. - 140 с.
У посібнику узагальнено теоретичні та практичні питання з інноваційного менеджменту, розкрито його
сутність, розглянуто державне регулювання інноваційної діяльності. Розкрито організаційні основи
реалізації інновацій, пл анування та управління інноваційним розвитком. Висвітл ено питання фі нансування,
оцінки ефективності інноваційних проек тів та аналізу ефективності інноваці йної діяльності.

Р 344084
34
Сімсон, Ольга Едуардівна.
Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сф ері
[Текст] : монографія / О. Е. Сімсон ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені
Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2013. - 448 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 403-443.
У монографії здійснюється спроба формув ання правової моделі гармонізації
приватних і публічних інтересів у галузі наукових досліджень, розробок та
інновацій. Такою моделлю в роботі постає модель приватно-публічного
партнерства (ППП), ефектив ність якої доведена світовим, зокрема європейським досвідом. У роботі
висуваються конкретні пропозиції з удосконалення правового регулювання інноваці йної діяльності на
основі моделі ППП, яка вивчається як міжгалуз евий інститут господарського і цивільного права.
Аналізуються як загальнотеоретичні, концептуальні питання взаємодії приватного і публічного ел ементів в
інноваційні й системі, так і особливості організації (інституціоналізації) відносин у межах здійснення
стратегічного, наукового, регіонального партнерства, партнерства у фінансуванні інноваційної діяльності.

Р 344911
63
Скупський, Руслан Миколайович.
Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку
промислового овочівництва в аграрних підприємствах [Текст] :
монографія / Р. М. Скупський ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. - Херсон : Вид.
Грінь Д. С., 2013. - 442 с.
У монографії розглядаються теоретичні, методологічні та практичні питання
організаці йно-економічних
особливостей
розвитку
промислового
овочівництва в аграрних підприємствах з урахуванням інноваці йних
підходів. Зосереджено увагу на дослідженні сучасного стану та оцінки
потенціалу промислового овочівництва в аграрних підприємствах, тенденцій в реалізації інноваційного
розвитку галузі, формуванні сучасної моделі інноваційного розвитку промислового овочівництв а аграрних
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підприємств. Велик е мі сце приділяється реаліз ації стратегічних напрямів інноваційної стратегії розвитку
промислового овочівництв а в аграрних підприємствах.

Р 344799
33
Солоха, Дмитро Володимирович
Функціонування і розвиток інноваційного
потенціалу регіональних соціально-економічних систем: теорія,
методологія, практика [Текст] : монографія / Солоха Дмитро Володимирович
; Донец. держ. ун-т управління. - Донецьк : ВІК, 2012. - 438 с. : рис., табл. Бібліогр.: с. 393-426.

Монографія присвячена обґрунтуванню наукових з асад формування і розвитку
інноваційного потенціалу регіональних соці ально-економічних систем і
ефек тивної системи управління ним з використанням системного підходу.

Р 344252
336
"Сучасні тенденції розвитку ф інансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні", міжнар.
наук.-практ. конф. (2 ; 2013 ; Вінниця).
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку фінансових та
інноваційно-інвестиційних процесів в Україні", 1 березня 2013 р. [Текст] / Вінниц. міськрада, Департамент
економіки та інвестицій, Вінниц. нац. техн. ун-т [та ін.]. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 368 с. - Бібліогр. в кінці
ст.
Зі змісту:
Секція 1. Фінансовий механізм соці ально-економічного розвитку України
Секція 2. Інноваційні процеси та їх вплив на конкурентоспроможність національної
економіки
Секція 3. Сучасні проблеми інвестиці йної діяльності в економіці України
Секція 4. Актуальні проблеми управління сучасним підприємством

Р 344304
621.4
Техніко-економічне обґрунтування необхідності державної підтримки у
виконанні інноваційно-інвестиційного проекту "Розроблення та
впровадження у виробництво малолітражного автомобільного дизеля
потужністю 100-175 к.с. подвійного призначення (Слобожанський дизель)"
[Текст] : монографія / [Ф. І. Абрамчук, С. О. Альохін, М. Л. Бєлов та ін.] ; за
ред. Ф. І. Абрамчука, О. В. Грицюка, І. А. Дмитрієва. - [Х.] : [ХНАДУ], 2012. 164 с.
Представлено техніко-економічне обґрунтування проекту, у якому виконано
детальний аналіз ринку малолітражних автомобільних диз ельних двигунів,
описана інноваційна продукція та обґрунтовано конкретну фінансову допомогу, яку потрібно здійснити
Державі для сприяння створенню їх власного виробництва, як для отримання прибутку, так і досягнення
значного соціального ефекту.
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Тивончук С. О. Організаційно-економічний механізм активізації інноваційного розвитку
агропродовольчого комплексу України в ринкових умовах (концептуальні та методичні положення) /
С. О. Тивончук, Я. О. Тивончук // Економіка АПК. – 2013. – № 7. – С. 98-105.
Р/673
«Мета статті – аналіз і уз агальнення вітчиз няного й зарубіжного досвіду успішного розвитку іннов аційних
процесів в агропродовольчому секторі та розробка методичних підходів до формування організ аційноекономічного механізму активізації інноваційного розвитку агропродовольчого комплексу в ринкових
умовах країни» .

Р 343998
37
Управління інноваційним розвитком освіти в суспільстві ризику [Текст] : монографія / [Цикін В. О.,
Наумкіна О. А., Листопад О. В.] ; за заг. ред. А. А. Сбруєвої ; Сум. держ. пед. ун-т імені А. С. Макаренка. Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. - 460 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці розд.
Монографі ю присвячено розгляду філософсько-методологічних та організаційно-педагогічних аспектів
управління інноваційним розвитком освіти в умовах суспільного ризику.
Федулова Л. І. Інноваційний вектор розвитку промисловості України / Л. І. Федулова // Економіка
України. – 2013. – № 5. – С. 30-37.
Р/214
Виявлено характерні тенденції інноваційної діяльності в промисловості України. Встановлено основні
причини і наслідки низької інноваці йної ак тивності підприємств. Подано пропоз иції щодо напрямів
реалізації державної промислової політики, серед яких – секторальний підхід до розробк и стратегії
інноваційного розвитку промисловості.

Р 345016
338
Формування ринкової економіки [Текст] : зб. наук. пр. / Держ. вищ. навч.
закл." Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : [КНЕУ].
Вип. 28 : [у 2-х ч.], [ч. 1]. - К., 2012. - 514 с.
Зі змісту:
Вдовенко Ю. В. Статистичний аналіз і нноваці йної діяльності підприємств
харчової промисловості. – С. 182-192.

Р 345015
338
Формування ринкової економіки [Текст] : зб. наук. пр. / Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т
імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ.
Спец. вип. : Економіка підприємств а: теорія та практик а. - К., 2012. - 648 с.
Зі змісту:
Моісеєнко Т. Є. Фінансування інноваці йної діяльності машинобудівних підприємств України. – С. 351-360.
Павленко І. А., Петренко Л. А. Бізнес-моделі інноваці йного підприємництв а. – С. 385-394.
Чухраєва Н. М. Результативність фінансового забез печення інноваці йної діяльності харчових підприємств.
– С. 510-520.
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Р 345012
338
Формування ринкової економіки [Текст] : зб. наук. пр. / Держ. вищ. навч.
закл. "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", ТОВ "Міжнар ін-т бізнесосвіти Київ. нац. екон. ун-ту імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ. Спец. вип. : Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір,
інноваційний розвиток : у 2-х т., т. 1. - К., 2012. - 660 с.
У збірнику наведено та охарактеризовано новітні тенденції у сфері праці,
наведено їх різні аспекти, зокрема їх антисоціальний і деструктивний вплив на
становлення гармонійного суспільства.

Р 345013
338
Формування ринкової економіки [Текст] : зб. наук. пр. / Держ. вищ. навч.
закл. "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", ТОВ "Міжнар ін-т бізнесосвіти Київ. нац. екон. ун-ту імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ. Спец. вип. : Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір,
інноваційний розвиток : у 2-х т., т. 2. - К., 2012. - 680 с.

Фролов С. М. Науково-методичний підхід до оцінювання бюджетного
потенціалу прикордонної території у контексті управління її інноваційним
розвитком / С. М. Фролов, С. М. Махнуша, В. М. Олійник // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 7.
– С. 180-193.
Р/1545
У статті на основі попереднього дослідження підходів до визначення категорії «бюджетний потенціал»
сформовано власне її бачення, а також розроблено науково-методичні основи оцінювання бюджетного
потенціалу прикордонних територій, зокрема, у напрямку здійснення ними політики інноваційного
розвитку.

Б 15754
33
Чернігівський державний інститут економіки і управління.
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління [Текст] : зб. наук. пр.
- Чернігів : [ЧДІЕУ]. - (Серія 1. Економіка). Вип. 3 (15). - Чернігів, 2012. - 268 с.
Зі змісту:
Інновації
Микитенко В. В., Ладонько Л. С. Інкорпорація інноваційної компоненти промислового зростання України
в систему глобалізаційних процесів науково-технічного прогресу. – С. 113-122.
Косач І. А., Семенець М. А. Ресурси фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні. – С. 123129.
Кунденко А. В., Мороз Н. В., Логвиненко А. І. Використання інноваційної стратегії в системі антикризового
управління підприємством. – С. 130-137.
Обухова И. И., Федосенко Л. В. Инновационное развитие Бел аруси: финансирование, проектирование и
интеллектуальное обеспечение. – С. 138-147.
Дьякон Д. Р. Тенденции инновационного развития высшего образования Латвии. – С. 148-152.
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Чмир О. С. Державно-приватне партнерство у науково-технічній та інноваційній сф ері: теоретичні
засади і практичні проблеми впровадження в Україні / О. С. Чмир, Ю. Ф. Шкворець, І. Ю. Єгоров //
Наука та наукознавство. – 2012. – № 3. – С. 98-109.
Р/626
У статті розглядаються зміст та форма державно-прив атного партнерства у науково-технічній та
інноваційні й сфері (ДППНТІС), досвід його застосування в країнах Європи та США, визначено перспективи
впровадження ДППНТІС в Україні.

Шевченко Н. О. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного сектора регіонів України /
Н. О. Шевченко, М. О. Сичова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 12. – С. 8-10.
Р/2124
У статті проаналізовано динаміку інвестицій в основний капі тал за видами економічної діяльності. Виявлено
та оцінено взаємозв’язки інвестиційної активності та результатів господарювання в аграрному секторі
регіонів України. Виявлено взаємозв’язок інноваційного розвитку та інвестиці йної активності регіонів
України.
Янковець Т. М. Інноваційні підходи до ціноутворення на продукцію промислового підприємства / Т.
М. Янковець // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2013. – № 1. – С.
256-263.
Р/1733
У статті обґрунтовано залежні сть формування ціни на продукці ю промислових підприємств від обраної
базової стратегії. На прикладі діючих підприємств легкої промисловості запропоновано іннов аційні підходи
до встановлення ці ни з урахуванням результатів попередньої діяльності та стратегічних напрямів розвитку.
Наведено кодування запропонов аних методів ціноутворення за розробл еною у попередніх працях
класифікацією інновацій.

Розділ 2. Особливості становлення та ф ункціонування технопарків на сучасному етапі
в Україні та за її межами
Про порядок затвердження переліків устаткування, обладнання та комплектувальних виробів,
матеріалів, що не виробляються в Україні, які не є підакцизними товарами, ввозяться на митну
територію України ініціаторами створення індустріальних (промислових) парків – суб’єктами
господарювання, керуючими компаніями таких парків для їх облаштування та учасниками
індустріальних (промислових) парків для провадження господарської діяльності у м ежах зазначених
парків і які звільняються від оподаткування митом: Постанов а Кабінету Міністрів України від 19 черв.
2013 р. № 558; Порядок затвердження переліків устаткування…: затв. Постановою Кабінету Міністрів
України від 19 черв. 2013 р. № 558 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 63.– Ст. 2302. – С. 120-125.
Р/1019
Б 15901
63
Вдовенко, Наталія Михайлівна.
Рекомендації та алгоритм створення науково-технологічного рибогосподарського
парку [Текст] / Н. М. Вдовенко ; Мінагрополітики, Держ. агентство риб. госп-ва України. - К. : [ВітасЛТД], 2013. - 60 с.
Рекомендації розроблено в рамках виконання Тематичних планів науково-дослідних і дослідноконструкторських розробок на 2011-2012 рр. на тему: «Наукове обґрунтування та алгоритм створення
науково-технологічного рибогосподарського парку» (номер державної реєстрації 0112U005074) на
замовлення Державного агентства рибного господарств а України від 12.09.2011 № 1130. Метою є
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збільшення обсягу власного виробництва та зменш ення обсягу імпорту риби, можливості надання державної
підтримки при впроваджені у виробництво сучасних технологій та реаліз ації у реальному секторі економіки.

Б 15830
33
Вісник соціально-економічних досліджень [Текст] : зб. наук. пр. / Одес.
нац. екон. ун-т. - О. : [ОНЕУ].
Вип. 4 (47). - О., 2012. - 411 с. - Статті укр., рос. та англ.
Зі змісту:
Іванченко Д. Ф. Економічні функції освіти у формуванні прибутку
територіально-галузевих кластерів. – С. 302-308.
Ніколаєв Ю. О. Туристичні кластери в Україні. – 336-341.
Уханова І. О. Створення та функціонування технопарків у регіоні: соціальноекономічні ефекти. – С. 378-383.

Доленко Л. Х. Кластеризація як ключовий напрям підвищення інноваційного потенціалу регіону / Л.
Х. Доленко, М. О. Кононова // Інвестиції: практик а та досвід. – 2013. – № 8. – С. 116-118.
Р/2124
В статье рассматривается инновационная активность предприятия как основа повышения его
конкурентоспособности. Исследуется феномен кластерных структур как наиболее эффек тивных для
внедрения инновационной политики на предприятии. Анал изируется роль государства в создании таких
структур и эффективности их функционирования.

Р 344903
338
Кизим, Микола Олександрович.
Промислова політика та кластеризація економіки України [Текст] : монографія / Кизим М. О. ; НАН
України, Н.-д. центр індустр. пробл. розвитку. - Х. : ІНЖЕК, 2011. - 304 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці
розд.
Високого рівня та якості життя населення досягають тільки конкурентоспроможні економіки країн світу.
Разом з тим, конкурентоспроможними можуть бути тільки економіки країн світу, промислова політик а
яких формується на основі кластерного підходу.
У монографії аналізується досвід краї н світу у кластериз ації своїх економік. Розглядаються економічні
теорії підґрунтя кл астерного підходу в промисловій політиці, розробляються теоретичні аспекти
формування та розвитку кластерів в економіці Україні та її регіонів.

Р 344245
3
Кузьменко, Руслан Валерійович.
Дворівнева модель кластеризації в межах регіональних економічних
систем [Текст] : монографія / Р. В. Кузьменко ; НАН України, Ін-т економіки
промисловості. - Донецьк : [ІЕП НАН України], 2012. - 208 с.
Монографі ю присвячено дослідженню держав ного регулювання в умовах
посил ення конкуренції на національних і регіональних ринках із
використанням кластерного підходу. Розглянуто теоретичні основи
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державного регулювання як необхідної умови ефективної економіки. На основі діагностики регіональних
економічних систем визначено конкурентні переваги регіону в сучасній національній економі ці. З метою
реалізації кластерної політики запропоновано дворівневу модель нечіткої кластеризації в межах
регіональних економічних систем із використанням методу с-середніх для нечіткої кластеризації.
Обгрунтовано доцільність створення центрів промислового субконтрактингу та кластерних систем для
розвитку регіональної мережі малих і середніх конкурентоспроможних підприємств, ланцюжків
високоефективних міжгалузевих кооперов аних постачань.

Кучко В. А. Кластеризация экономики как ф актор повышения конкурентоспособности регионов / В.
А. Кучко // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. – 2012. – Спец. вип.,
Т. 2. – С. 305-309.
Р/1294
В статье рассмотрены важ ные и актуальные вопросы создания кластеров как формы опережающего
развития регионов на основе государств енно-частного партнерств а, способствующих росту
конкурентоспособности экономическ их субъектов. Проведено теоретическое обобщ ение и анализ практики
функционирования региональных кластеров в мире и Украине.
Мазур А. А. Технологічні парки України: цифри, ф акти, проблеми / А. А. Мазур, С. В. Пустовойт //
Наука та інновації. – 2013. – Т. 9, № 3. – С. 59-72.
Р/1928
Проаналізовано результати іннов аційної діяльності технологічних парків в Україні за 2000–2012 рр. Надано
пропозиції щодо вдосконалення організаційно-економічних механізмів виконання інноваційних проектів та
нормативно-з аконодавчої бази, яка регулює діяльність технологічних парків.

Михайлова В. Индустриальные парки: требуются предприимчивые и амбициозные / В. Михайлова //
Порты Украины. – 2013. – № 4. – С. 10-11.
Р/832
В рамках международного инвестиционного форума «Odessa FDI Forum 2013» состоялся разговор о
проблемах создания в Украине индустриальных парков.

Охотнікова О. М. Роль державного управління в діяльності технопарків в Україні / О. М. Охотнікова,
В. В. Раткін // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2013. – № 5. – С. 42-49.
Р/2364
У статті проаналізовано державне регулювання діяльності технологічних парків в Україні, досліджено
відповідну нормативно-правову базу та висвітлено досвід з арубіжних країн щодо створення технопарків та
управління ними.

Полякова Н. М. Моделювання еф ективного розвитку аграрних підприємств на основі впровадження
інноваційних технологій в умовах кластерної системи / Н. М. Полякова // АгроСвіт. – 2013. – № 8. – С.
45-51.
Р/2114
У статті розглянуті з аходи з підвищення конкурентоздатності аграрних підприємств завдяки ефективному
використанню ресурсів та впровадж енню інноваційних технологі й у виробництво на основі процесу
кластеризації.

Саф онов Ю. М. Державне регулювання кластеризаційної політики України / Ю. М. Сафонов //
Економіка та держав а. – 2013. – № 5. – С. 18-21.
Р/1829
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У статті розглядаються питання державної кластерної політики в Україні; розкрито питання
агропромислового виробництва, забез печення відповідності інструментів державного регулювання, їх
інжинірингу, особливостям об’єктів регулювання.

Смирнов И. Г. Процессы транспортно-логистической кластеризации в Европейском Союзе / И. Г.
Смирнов // Логистика: проблемы и решения. – 2013. – № 2. – С. 86-89; № 3. – С. 83-89.
Р/1998
« Целью статьи является раскрытие особенностей и характерных черт процессов формирования
транспортно-логистических кластеров (ТЛС) ЕС. В частности, рассматрив ается деление ТЛС ЕС на
портовые, пограничны е, региональные, их взаимодействие, приводящее к возникновению новых категорий
ТЛС – мультипортов – гейтвеев и стыковых портов, наконец, как конечный результат – создание
Европейской сети ТЛС с регионом европейского ядра ( European Core Region) в ее основе».
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в умовах глобалізації [Текст] : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., м.
Хмельницький, 18-20 квіт. 2013 р. / Хмельниц. обл. держ. адмін., Хмельниц. обл.
рада, Хмельниц. ун-т упр. та права [та ін.]. - Хмельницький : [Хмельниц. ун-т
упр. та права], 2013. - 514 с. - Окремі ст. рос.

Зі змісту:
Алімова А. Е. Формування кластерних систем у молочній галузі України в умовах глобалізації. – С. 10-13.
Ахметжанова В. К., Захарова Э. Н. Интернет-маркетинг как иннов ационное направление в маркетинге в
условиях глобализации. – С. 17-19.
Єфіменкова Н. М. Державне управління регіональними інвестиційно-інноваційними процесами: проблеми
та пер спек тиви. – С.129-132.
Клочковська В. О. Сучасні зарубіжні та вітчизняні підходи до визначення терміна «кластер». – С. 162-164.
Кулько І. В. Інноваційний розвиток машинобудівних регіонів: проблеми та перспективи. – С. 219-220.
Прутська Т. Ю. Інституціональні
аспекти
розвитку
інноваційної
сфери
підприємств
агропромислового комплек су. – С. 366-369.

Таранич А. В. Стратегія «журавлиного клину» у контексті розвитку в Україні кластерних утворень і
високотехноукладних виробництв / А.В. Таранич // Вісник Донецького національного університету. Серія
В: Економіка і право. – 2012. – Спец. вип., Т. 2. – С. 234-236.
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Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Проаналізовано можливості використання інноваці йних кл астерів в економіці Украї ни. Показано, що в
сучасних умовах функції інноваційних кластерів розширюються, тому їх можна застосовувати для розвитку
сільських територій і народних художніх промислів. Запропонов ано враховувати всі можливості кластерних
моделей при розробленні національної стратегії та програми кластериз ації економіки України.
Шарко М. Иерархическая кластеризация производственных объ ектов / М. Шарко, Н. Адвокатова //
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 3. – С. 114-127.
Р/1193
Предложен механиз м рационального объединения предприятий в кластеры на основе определ ения функции
межкластерного расстояния и разреж енности места располож ения производств. Разработан алгоритм
кластеризации учитывающий струк турно-логическую последовательность указанных операций, в котором в
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Шкарупа О. В. Формування економічного механізму ф ункціонування екологоорієнтованих
кластерних структур / О. В. Шкарупа, В. В. Гімпель // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 4. –
С. 210-215.
Р/1599
У статті досліджено етапи кластеризації інноваційних екологоорієнтов аних струк тур, обґрунтована
доцільність їх функціонування для зменшення антропогенного впливу на довкілля. Визначено теоретикометодологічні засади створення та функ ціонування механізму інноваційних кластерних структур, що
орієнтовані на еколого-економічний розвиток. Описані основні переваги екологоорієнтованої кластеризації,
яка є одним із напрямків підвищення конкурентоспроможності регіону за рахунок залучення інвестицій у
високотехнологічну інфраструктуру.

