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

Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання
Акіншева В. М. Інноваційна модель управління родючістю грунту / В. М. Акіншева // Бізнес-навігатор.
– 2013. – № 2. – С. 310-318.
Р/1731
У статті розглянуто проблеми практичного збереж ення і відтворення родючості грунту, сформульовано
концепцію бездефіцитного бал ансу гумусу в грунті та перехід від, так, званих, класичних сівозмін до
сівозмін гнучких.

Антонова З. Г. Переход экономики России на инновационный путь развития / З. Г. Антонова //
Известия Томского пол итехнического университета. Серия: Экономика. Философия, социология и
культурология. История. – 2013. – Т. 322, № 6. – С. 26-32.
Р/1876
Выявлено, что в силу объективных в нешних и внутренних обстоятельств услов ием сохранения
позиционирования России в современном мире выступает ее иннов ационная составляющая и модернизация
экономики. В связи с этим была выдвинута гипотеза о множественности фак торов, оказывающих влияние на
экономический рост (социальных, экономических, политических), которые трансформируют
экономическую динамику. В рамк ах перехода экономики России на инновационный путь развития в свете
новой Концепции долгосрочного развития страны необходимо создание в стране инновационного климата.

Баклагов Ю. Б. Інноваційні підходи до реструктуризації житлово-комунального обслуговування міст /
Ю. Б. Баклагов // Вісник Східноукраїнського національного університету і мені Володимира Даля. – 2013. –
№ 4, Ч. 2. – С. 176-179.
Р/1357
У статті описуються інноваційні підходи до реструктуризації житлово-комунального обслуговування міст.
На підставі дослідж ення пок азані переваги впров адження програмно-цільового методу при формуванні
бюджету. Крім того, зроблено висновки щодо впровадження в галузь і перспективам розвитку нової форми
господарювання – об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Визначено комплекс дій і з аходів,
спрямованих на забез печення та розвиток житлово-комунального господарства.

Бельтюков Є. Методологічні засади процесу ф ормування потенціалу інноваційного розвитку
промислового підприємства / Є. Бельтюков, І. Черкасова // Економіст. – 2013. – № 3. – С. 25-28.
Р/1119
У статті проаналізовано основні характеристик и ефективності реалізації моделі іннов аційного розв итку
промисловості. Визначено методологічні аспекти формув ання потенціалу інноваційного розв итку
промислов их підприємств. Розкрито пробл еми та визначено напрями вдосконал ення оцінки потенці алу з
метою прийняття управлінських рішень щодо цілеспрямованого розвитку його окремих складових.

Бець М. Т. Академічне підприємництво як складова інноваційного потенціалу регіону / М. Т. Бець, Ю.
Р. Сокіл // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2013. – № 6. – С. 6-15.
Р/2354
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Розкрито сутність академічного підприємництва, як складової, яка формує інноваційний потенціал
регіональної економіки, проаналізовано і оцінено основні показ ники інноваційної діяльності Львівської
області в період 2000-2010 рр., охарактеризовано пріоритетні шляхи підтримки інноваційної діяльності на
регіональному рівні, зокрема на рівні Львівської області, визначено низку умов реалізація яких необхідна
для забезпечення подальшого розвитку і ефективного функціонування академічного підприємництва в
Україні.

Біловодська О. А. Науково-методичний підхід до вибору стратегії просування на ринок екологічних
інновацій / О. А. Біловодська, М. Ю. Карпіщенко // Маркетинг і менеджмент іннов ацій. – 2013. – № 2. – С.
230-241.
Р/2316
У статті запропоновано науково-методичний підхід до поетапного ітераційного вибору маркетингової
стратегії просування товарних екологічних інновацій за результатами характеристик екологічного
інноваційного продукту, аналізу роботи підприємства та кон’юнктури ринку.
Болгов В. Є. Аналіз інноваційного розвитку регіонів України / В. Є. Болгов // Зовнішня торгівля:
економіка, фінанси, право. – 2013. – № 1. – С. 141-147.
Р/1792
Висвітлено сутність найпоширеніших методів аналізу інноваційного розвитку регіонів України. Розроблено
власний пок азник та на основі статистичних даних проведено аналіз рівня інноваційного розвитку регіонів
України за 2004 – 2010 рр. За результатом розрахунків всі регіони було поділено на характерні групи.

Бурлака В. Г. Науково-технологічний та інноваційний розвиток машинобудування України:
інвестиційний аспект / В. Г. Бурлака // Технологическ ие системы. – 2013. – № 3. – С. 9-18.
Р/1435
У статті пров едено аналіз показ ників фінансового з абез печення науково-технологічного та інноваційного
розвитку машинобудування України. З урахуванням цього аналізу зроблено висновки щодо основних
джерел фінансування науково-технологічного та і нноваці йного розвитку цього комплек су, а також
запропонов ані основні механізми регул ювання його інвестиційно-і нноваційних процесів.

Р 346451
005
Бушуєв, Сергій Дмитрович.
Управління програмами інноваційного розвитку на основі систем знань Р2М [Текст] : конспект
лекцій для студ., які навч. за спец. 8.18010013 "Упр. проектами" / С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуєва ; Київ. нац.
ун-т буд-ва і архітектури. - К. : [КНУБА], 2013. - 92 с.
Розглянуто основні принципи та процеси управління програмами інноваційного розвитку на основі системи
знань Р2М. Викладено структуру та зміст стратегічного процесу та процесів підтримки іннов аційних
проектів та програм протягом їх життєвого циклу.

Р 346510
33
Войт, Сергій Миколайович.
Теорія і практика інституційного регулювання інноваційноінвестиційних процесів у промисловості: регіональний аспект [Текст] :
монографія / Войт Сергій Миколайович. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2013.
- 352 с.
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У монографії обґрунтовано концепцію системи інституційного регул ювання іннов аційно-інвестиці йної
діяльності у промисловості на регіональному рівні, яка заснов ана на принципі узгодж ення територі альних і
галузевих інтересів, реалізація якого спрямована на з абез печення вимог збалансованості між ринковою
системою функціонування й методами держ авного регулювання. Визначено роль іннов аційного потенціалу
промисловості, як ключового фактору соціально-економічного розвитку регіону, у підвищенні ефективності
його функціонування, що полягає в системному характері впл иву на формування ресурсної складової
інноваційного потенціалу й спрямована на забезпечення стабільності й збалансованості розвитку його
елементів.
Гук Л. П. ІТ-зайнятість як інноваційний сегмент ринку праці / Л. П. Гук // Економіка і прогнозування. –
2013. – № 2. – С. 140-150.
Р/1589
Розглядаються питання розвитку ІТ-зайнятості в сучасних економічних умов ах. Дослідження має на меті
виокремити ІТ-складову нестандартної зайнятості в Україні як потенціалу інноваційного розвитку
національного ринку праці. Проаналізовано досвід різних країн у підтримці ІТ-освіти та ІТ-зайнятості.

Р 346610
656
Данько, Микола Іванович.
Вибір оптимальної інноваційної стратегії підприємств залізничного транспорту [Текст] :
[монографія] / М. І.Данько, В. Л. Дикань, І. В. Воловельська ; Укр. держ. акад. залізн. транспорту. - Х. :
[УкрДАЗТ], 2013. - 172 с. - Бібліогр.: с. 158-170 (173 назви) .
Монографія присвячена теоретичному обґрунтуванню шляхів підвищення конкурентоспроможності
підприємств а залізничного транспорту на основі оцінки його інноваційного потенціалу та розробці
рекомендацій щодо вибору оптимальної інноваційної стратегії.
Обгрунтовано, що в основі розробки і впровадження будь-якого нововведення завжди знаходиться
безперервний інноваційний процес. Виявлені фактори, що впливають на іннов аційну діяльність
підприємств а і запропонована їх класифікація, яка дозволяє проводити діагностику інноваційного процесу.
Розкрито основні напрямки удосконалення методики оцінки інноваційного потенціалу підприємств
залізничного транспорту, що на відміну від інших базується на чотирьох факторах:
конкурентоспромож ності продукту на ринку транспортних послуг, якісному рівні інноваційних досліджень,
технологічному та продуктовому оновленні та наукоємності продукту.
Розроблено організаційно-економічний механізм процесу інноваційного реформування підприємств
залізничного транспорту, що дозволяє отримати максимальний ефект від його діяльності загалом.
Запропоновано методичний підхід вибору оптимальної інноваційної стратегії підприємства залізничного
транспорту на основі системи показників оцінки його іннов аційного потенціалу. Розроблена система оці нки
критерію часткових показників інноваційного потенціалу.

Р/1119
Економіст. – 2013. – № 5.
Зі змісту:
Мусаев А. Инновационные меры развития налоговой системы в Азербайдж анской Республик е. – С. 25-27.
Алгулиев Р., Алиев А. Основные направления академической и инновационной деятельности в развитии
сферы ИКТ в Азербайджане. – С. 30-34.
Касумов Ф. Информация и знание – стратегический ресурс инновационной экономики. – С. 35-38.
Салахов С. Инновационное развитие сельскохозяйств енного сектора: реалии и перспективы. – С. 43-46.

Ельченко В. Ю. Украина – Россия: по пути инновационной модернизации / В. Ю. Ельченко // Вестник
промышленности и торговли. – 2013. – № 5. – С. 10-12.
Р/1828
«… в 2014 г. Украина принимает на себя председательство в Содружестве Независимых Государств.
Украинская сторона настроена на дальнейшую конструктивную работу по всем направлениям с целью
расширения сфер взаимодействия в рамках этого объединения. Среди главных приоритетов совместной
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деятельности с нашими партнерами по СНГ необходимо выделить: объединение усил ий по практической
имплементации Договора о зоне свободной торговли товарами, согл асование и подготовку к подписанию
Договора о зоне свободной торговли услугами, а также реализацию программ, планов и проектов по
инновационной модернизации экономик государств-чл енов СНГ».

Єфіменкова Н. М. Державне управління інноваційним розвитком України: радянський досвід та
сучасні реалії / Н. М. Єфіменкова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 19. – С. 134-138.
Р/2124
Досліджено особливості трансформації держ авного управління інвестиційно-інноваційною сферою в
Україні в історичній ретроспективі. Розкрито сутні сть іннов аційного розвитку в контексті держ авного
управління. Виділено етапи становл ення і розвитку держ авного управління інвестиці йно-інноваційними
процесами.

Жилінська О. Держава як активізатор розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності / О.
Жилінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. –
2013. – № 4 (145). – С. 13-16.
Р/1276«Е»
Систематизовано сучасні механізми та інструменти держ авного регул ювання розвитку науково-технічної та
інноваційної діяльності з позицій подолання ринкових невдач у цих сферах економіки.

Журба І. Є. Формування інноваційного простору Центральної і Східної Європи у системі
транскордонного співробітництва / І. Є Журба // Вісник Хмельницького національного університету.
Серія: Економічні науки. – 2013. – № 5, Т. 1. – С. 79-84.
Р/1055«Е»
В статті представл ено доцільність з астосування інноваційно-і нвестиційної моделі просторового розв итку
країн Центральної та Східної Європи в системі транскордонного співробітництва. На основі якісного аналізу
визначено сучасний стан та тенденції соці ально-економічного розвитку регіонів Центральної та Східної
Європи. Дозволяють проводити компл ексну оці нку кластериз ації транскордонних регіонів, а також аналіз
змін, що відбуваються на основі побудови структурної моделі механізму трансформації системи
транскордонного співробітництва.

Р 346466
37
Инновационное развитие высшего образования [Текст] : монография / под ред. О. В. Куклина ; Черкас.
гос. бизнес-колл едж, ГАОУ ВПО "Невинномысский гос. гуманит.-техн. ин-т". - Черкассы : [Черкас. нац. унт им. Б. Хмельницкого], 2013. - 316 с.
Коллективный труд ученых из Украины, России и С ША, посвящен современным пробл емам
инновационного развития высшего образования. В первой части особое внимание уделяется роли высшего
образования в формировании инновационного развития национальных экономик. Во второй части
рассматриваются современны е инновационные технологии обучения.
Іванишина О. С. Інноваційні технології адміністрування податкового боргу / О. С. Іванишина //
Економіка і управління. – 2013. – № 1 (57). – С. 86-92.
Р/1342
У статті проаналізовано основні причини виникнення та технології протидії податкового боргу.
Обгрунтовані можливості і шляхи запровадження інноваційних технологій адміністрування податкового
боргу. Внесено пропозиції щодо мінімізації обсягу податкового боргу в Україні.
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Іващенко О. В. Моніторинг науково-технічної й інноваційної діяльності в Україні
/ О. В. Іващенко // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – № 4.
– С. 146-154.
Р/0167
У роботі розглянуто сутність, необхідність й особливості моні торингу науково-технічної й інноваційної
діяльності.

Ільїна А. О. Прямі іноземні інвестиції як ф актор розвитку національної інноваційної системи України
/ А. О. Ільїна // Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С. 76-80.
Р/1829
У статті розглянуто сутність, значення та роль прямих іноз емних інвестицій в економічному та соці альному
розвитку країни; проаналізовано рівень активності транснаціональних корпорацій та ефективності
зовнішньоекономічної інноваці йно-інв естиційної діяльності промислових підприємств в Україні; визначено
тенденції з мін витрат на інновації та впл ив прямих іноземних інвестицій на розвиток національної
інноваційної системи України; розроблено напрями з апобігання негативного впливу прямих іноз емних
інвестицій на розвиток національної інноваці йної системи через отримання вітчизняними підприємствами
збитків від здійснення зовнішньоекономічної інноваційно-і нвестиційної діяльності шляхом обґрунтування
пропозицій відповідно до покращення інвестиційного клімату країни.

Р 346100
33
Інновації і трансф ер технологій: від ідеї до прибутку [Текст] : матеріали IV міжнар. наук.-практ.
конф., 24-26 квітня 2013 р. / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", Дніпропетр. торг.-пром. палата, Центр
розвитку підприємництва "Бізнес-і нкубатор НГУ". - Д. : НГУ, 2013. - 107 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці
ст.
Викладено тези доповідей учасників ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інновації і трансфер
технологій: від ідеї до прибутку», яка відбулася 24 – 26 квітня 2013 р. в м. Дніпропетровську. На
конференції було розглянуто сучасні пробл еми у сфері інновацій і трансферу технологій, обговорено шляхи
їх розв’язання, внесено пропоз иції та рекомендації щодо розбудови національної інноваційної системи
України.
Інноваційна діяльність в агропромисловому виробництві України / В. О. Пабат, М. М. Кулаєць, М. Ф.
Бабієнко, В. А. Скрипниченко // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 8. – С. 62-65.
Р/601
Поглиблено теоретико-методологічні та практичні засади інноваційного сприяння розвитку
агропромислового виробництва України. Висвітлено ряд складових інноваційної діяльності в
агропромисловому виробництві. Серед головних завдань агропромислового виробництв а – відпрацювання
механізмів і підходів, які дали б змогу забезпечити населення нашої країни високоякісними, і, зокрема,
екологічно чистими продуктами харчування за доступними цінами, а також випуск продукції на експорт.
Інноваційна діяльність промислових підприємств Хмельниччини у 2012 р. (скорочено) / матеріал и
підготували: Л. М. Пастухова, Л. Б. Прилуцька, С. В. Козачок ; за ред. В. В. Сокальського // Вісник
Хмельницького державного центру науки, інновацій та інформатиз ації. – 2013. – № 3. – С. 5-7.
Р/2312
«У 2012 р. інноваційною діяльністю в промисловості області займал ися 78 підприємств, або 22,5% загальної
кількості обстеж ених (у 2011 р. – 79 підприємств, або 22,3%). На Хмельниччині частк а іннов аційноактивних підприємств у загальній кількості промислових підприємств значно перевищил а середній рівень
по Україні (17,4%), за цим показником область посіла п’яте місце серед регіонів держави».
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Р 346032
336
Інноваційні практики: ф інансовий менеджмент на місцевому рівні [Текст] : підсумки 2012 р. / Ін-т
бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД), Проект "Зміцнення місцевої фін. ініціативи (ЗМФІ-II)
впровадження", USAID ; [упоряд.: Зубенко В. В., Самчинська І. В., Шаповал Т. А. та ін.]. - К. : [Нора-Друк],
2013. - 36 с.
«Відповідно до Програми економічних реформ Президента України на 2010–2014 роки «Заможне
суспільство, конкурентоспромож на економіка, ефективна держ ава» та Концепції реформув ання місцевих
бюджетів, запровадження ПЦМ у місцевих бюджетах передбачено з 2014 року.
Усвідомлюючи актуальність цього питання, Інститут бюдж ету та соці ально-економічних досліджень
спільно з Міністерством фінансів України продовжують роботу з упровадження Програмно-цільового
методу планування та виконання місцевих бюдж етів, що є одним із ключових компонентів проекту
«Зміцнення місцевої фінансової ініціативи в Україні (ЗМФІ-ІІ) впровадження» за підтримки
Америк анського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)».

Р 346550
33
Касьяненко, Володимир Олексійович.
Інноваційний потенціал економіки України: теорія та
практика ф ормування, оцінювання і використання [Текст] : монографія /
В. О. Касьяненко ; Сумський державний університет. - Суми : Сум. держ. унт, 2013. - 602 с. - Бібліогр. в кінці розд.
У монографії викладено методологічні засади формування інноваційного
потенціалу економіки України, визначено інструментарій оцінювання
інноваційного потенціалу національної економіки та наведено практичні
рекомендації щодо його оцінки, а також розглянуто регіональні та галуз еві аспекти формування і
використання інноваційного потенціалу національної економіки.

Князевич А. О. Інноваційна інфраструктура України: міжнародна оцінка та тенденції розвитку / А. О.
Князевич // Економіка та держава. – 2013. – № 8. – С. 9-12.
Р/1829
У статті здійснений аналіз результатів дослідження соціально-економічних показників та критеріїв, за якими
щорічно міжнародною школою бізнесу INSEAD оцінюється стан національних інноваційних систем різних
країн світу та їх інфраструктури. Розвиток інноваційної інфраструктури визначає рівень розвитку
національної економіки країни, конкурентоспромож ність її продукції та можл ивості для подальшого
зростання добробуту населення. Висвітлені основні проблеми, що знижують рейтинг вітчизняної економіки
у сфері впровадження інновацій.

Козлова А. І. Визначення технологічного рівня інноваційної самостійності українських підприємств в
умовах глобалізації товарних ринків / А. І. Козлова, Н. М. Козлова // Інвестиції: практика та досвід. –
2013. – № 18. – С. 85-87.
Р/2124
У статті досліджено формування технологічного рівня інноваційної діяльності підприємств. Розроблено
матрицю технологічного рівня інноваційного потенціалу підприємства та проаналізовано взаємозв’язок
внутрішньої політики підприємства та джерел фінансування.
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Коковіхін С. В. Наукові підходи до розробки інноваційних методів планування та оперативного
управління зрошенням на локальному рівні господарств / С. В. Коковіхін, Н. С. Танклевська, Н. В.
Кириченко // АгроСвіт. – 2013. – № 19. – С. 26-32.
Р/2114
У статті теоретично та науково-практично обґрунтовано наукові підходи до розробки інноваційних методів
планування та оперативного управління зрошенням на локальному рівні господарств. Запропоновано
використання розробленого програмно-інформаційного комплек су «Іригація», який забезпечить високу
точність розрахунків вмісту запасів вологи в активному ш арі грунту, простору у використанні та невисоку
вартість. Встановл ено, що використання даного програмного продукту в практичних умовах дозволить
формувати оптимальний пол ивний режим, заощадити воду, енергоносії, технічні засоби, трудові ресурси,
сприятиме підвищенню врожаю та покращенню його якості, зростанню економічної ефективності й
екологічної безпеки землеробства на зрошуваних землях півдня України.

Копішинська К. О. Взаємодія інноваційних систем промислових підприємств у корпоративній
структурі / К. О. Копішинська // Економіка та держава. – 2013. – № 10. – С. 93-95.
Р/1829
Розглянуто сутні сть та особл ивості функціонув ання корпоративної струк тури, визначено відмінності між
корпоративною інноваційною системою та корпоратив ною взаємодією інноваційних систем промислових
підприємств, проаналізовано основні принципи формування такої взаємодії.

Кравчук В. В. Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність підприємств Хмельницької
області / В. В. Кравчук, В. М. Гринчук // Наука та інновації. – 2013. – Т. 9, № 4. – С. 79-86.
Р/1928
Проведено аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств Хмельницької області та розглянуто
проблеми створення іннов аційної моделі розвитку промисловості на основі поєднання науково-технічної та
виробничої
сфер
і
ефективного
управління
нововведеннями
як
чинника
підвищення
конкурентоспромож ності економіки.

Крисанов Д. Ф. Інноваційний потенціал переробно-харчових підприємств: оцінювання та реалізація /
Д. Ф. Крисанов, Л. Д. Водянка // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 2. – С. 84-105.
Р/1589
Проаналізовано наукові основи ді агностики й оці нювання інноваційного потенці алу переробних
підприємств, розкрито особливості обрахування його інтегрального показник а з урахуванням додаткової
компоненти – якості та безпеки харчової продукції. На прикладі виробництв харчових галузей
запропонов ані варіанти їхнього інноваційного розвитку.

Крисоватий І. А. Інвестиційно-інноваційна спрямованість непрямих податків в Україні / І. А.
Крисоватий // Економічний форум. – 2013. – № 3. – С. 175-180.
Р/2329
В статті розглянуто пробл емні питання впливу непрямих податків на інв естиційно-іннов аційну діяльність в
Україні. Проаналізовано основні сценарії впливу непрямих податків на інвестиційно-інноваційну діяльність.
Запропоновано шляхи вирішення даної проблеми.

Кундеева Г. А. Инновационное развитие мясной промышленности Украины – ф актор обеспечения
населения мясом и мясопродуктами / Г. А. Кундеева // АгроСвіт. – 2013. – № 18. – С. 25-29.
Р/2114
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В статье проанализ ирован объем производства и фак тического потребл ения мяса и мясопродуктов на душу
населения. Рассмотрены основные направления иннов ационной деятельности мясоперерабатывающих
предприятий с использованием принципов пищевой комбинаторик и.

Курган О. Г. Капітальні інвестиції як основа інноваційного розвитку підприємства / О. Г. Курган, В. В.
Шехман // Маркетинг і менедж мент інновацій. – 2013. – № 1. – С. 180-187.
Р/2316
У статті розглянуто деякі аспек ти дослідж ення інвестицій в основний капі тал як основа інноваційного
розвитку підприємства. Проаналізовано сучасний стан основного капіталу на підприємствах України.
Зазначено основні джерела фінансування інноваційного розвитку.
Лаптєва В. В. Моделювання мінімізації ризику в інноваційно-інвестиційній діяльності / В. В. Лаптєва //
Механізм регул ювання економіки. – 2013. – № 2. – С. 151-155.
Р/1599
У статті представлено новий підхід до мінімізації ризику в інноваційно-інвестиційні й діяльності.
Обгрунтована необхідність урахування такого ризику та визначення шляхів його зниження. Зроблена спроба
мінімізувати ризик за рахунок резервування ресурсів при деяких допущеннях. Показано, що така діяльність
пов’язана з вірогідністю втрати ресурсів, недоотримання доходу та появою додаткових витрат. Представл ені
основні напрямки зниж ення ризику в інноваційно-інвестиційній діяльності: розподілення його між
учасниками проекту, страхування та резервування засобів. Розглянуті ризики всередині організації, способи
їх мінімізації, програмування та управління, вибору оптимальних рішень із наявних альтернатив.
Використання представленої методики може сприяти попередженню кризової ситуації. Необхідно
створювати вітчизняну систему аналізу з урахуванням конкретних ринкових умов.

Луцків О. М. Оцінка стану та тенденцій розвитку промисловості регіону: інноваційний аспект / О. М.
Луцків // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту.
Серія: Економічні науки. – 2013. – № 5. – С. 186-194.
Р/1368
У статті розглянуто основні проблеми та перешкоди розвитку промисловості регіону. Оцінено рівень
інноваційної ак тивності та розглянуто основні види інноваційної діяльності промислових підприємств
Карпатського регіону. Проаналізовано структуру дж ерел фінансування інноваційної діяльності та фінансові
можливості промислових підприємств Карпатського регіону. Наведено заходи щодо активізації інноваці йної
діяльності у промисловості регіону.

Маліновська О. Я. Розвиток ф армацевтичної галузі в побудові конкурентоспроможної національної
інноваційної системи / О. Я. Малиновська, О. В. Матвіїв // Економіка та держава. – 2013. – № 9. – С. 15-17.
Р/1829
У статті надано оці нку тенденцій і нноваці йного розвитку фармацевтичної галузі як однієї з частин
національної інноваційної системи. Виділено сі м основ них напрямів інноваційної діяльності в Україні,
розвиток яких проходить екстенсивним шляхом, що не дає можливості конкурувати зі світовими аналогами.
Також розглянуто проблеми, які потрібно вирішити для ефективного розвитку фармацевтичної галузі, до
яких входять: економічні, низький рівень підготовки наукових к адрів, слабка технологічна база та інші.
Розвинена фармацевтична галузь виступає одним із головних чинників соці ально-економічної захищеності
громадян, адж е на індивідуальному рівні здоров’я впливає на інтелектуальний потенці ал та інтелектуальну
активність інноватора. Тому фармацевтичні й галузі України потрібно вийти на якісно новий рівень, що
дасть змогу конкурувати з імпортерами лікарських засобів.
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Р 346254
338
Маркович, І. Б.
Трансф ормація промисловості в системі глобальних викликів: організаційно-мережеві зміни та
конкурентно-інноваційні виміри [Текст] : монографія / І. Б. Маркович.- Т. : Астон, 2012. - 256 с. Бібліогр.: с. 240-255.
У монографії проаналізовано основні теоретико-методологічні аспек ти впливу глобалізації на особливості
промислового розвитку, розкрито сутність та прояви глобалізації світового простору, ідентифіковані основні
канали поширення глобалізаційних імпульсів в міжнародному масштабі, виявлені тенденції розвитку
промисловості України та світу, розроблено підхід до визначення мікрорівневої адаптованості вітчизняної
промисловості до роботи в глобальних умовах на основі декомпозиції та агрегування.

Марченко О. Напрями податкового стимулювання інноваційної діяльності підприємств / О. Марченко,
В. Ткаченко // Економіст. – 2013. – № 1. – С. 13-17.
Р/1119
Статтю присвячено дослідженню актуальних теоретичних і практичних пробл ем податкового стимулювання
інноваційної діяльності підприємства. Вивчено з арубіжний досвід стосовно напрямів посилення
податкового стимул ювання інноваційної діяльності; запропоновано використовувати інвестиційний
податковий кредит за допомогою комбі нованої схеми: у перший рік застосовується об’ємний податковий
кредит, у наступні роки – прирістний; уточнено роз мір ставки прирістного інвестиці йного податкового
кредиту за допомогою регресійного аналізу.

Маслак О. О. Визначення рівня безпеки інноваційного розвитку національної економіки / О. О.
Маслак, К. О. Дорошкевич // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира
Даля. – 2013. – № 11. – С. 176-180.
Р/1357
Розглянуто поняття безпеки інноваційного розвитку національної економіки, методи її дослідж ення. З
метою визначення рівня інноваційної без пеки національної економіки у статті здійснено її оцінку. При
цьому уточнено послідовність характеристики її стану та інструментарій економічного аналізу, який при
цьому застосовувався.

Р 346326
33
"Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными
проектами ", междунар. науч.-практ. конф. (2013 ; Харьков).
Международная научно-прак тическая конференция "Математическое моделирование процессов в
экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2013)", 9-15 сентября 2013 г., г. Алушта
[Текст] : тезисы докладов / Харьк. нац. ун-т радиоэл ектроники, Харьк. научно-исследовательский ин-т
технологии машиностроения. - Х. : [ХНУРЭ], 2013. - 268 с. - Библиогр. в конце ст.
Представлены материалы пленарных и секционных докладов международной научно-практической
конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными
проектами (ММП-2013)». Обговорены основные пробл емы, научно-технические достижения, внедрения и
опыт использования современных методов экономико-математического модел ирования и информационных
технологий в областях управления бизнесом, предприятиями и проектами. Осв ещены современный уровень
развития теории и прак тики инновационного менеджмента, управления проек тами и экономической
безопасности, создания информационных услуг.

Мельник В. В. Аналіз інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Хмельницького регіону /
В. В. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – №
4, Т. 3. – С. 168-171.
Р/1055«Е»
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Досліджено та проаналізовано основні показ ники і нноваці йної діяльності машинобудівних підприємств
Хмельницького регіону. Пров едено аналіз сучасного стану інноваційного розвитку машинобудівної галузі,
визначено основні пробл еми та фак тори, що стримують інноваційну діяльність підприємств, а також
запропонов ано ряд заходів, спрямованих на покращення стану машинобудівної галузі Хмельницької області
та активізацію її інноваційної діяльності.

Мельник В. В. Стан і тенденції розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / В. В.
Мельник // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 3, Т.
2. – С. 243-246.
Р/1055«Е»
Здійснено аналіз показ ників інноваційної діяльності та досліджено сучасний стан іннов аційного розвитку
вітчизняних машинобудівних підприємств. Зроблено висновок про поглибл ення негативних тенденцій
інноваційних процесів у галузі машинобудування, а також, запропоновано ряд заходів та напрямів
удосконал ення інноваційної діяльності, які можуть сприяти активізації іннов аційно-інвестиці йної
активності в машинобудівній галузі, та розвитку економіки України в цілому.

Назаренко І. Л. Розвиток інноваційної інф раструктури Харківської області / І. Л. Назаренко // Вісник
Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 3, Т. 2. – С. 113-117.
Р/1055«Е»
Систематизовано функції основних організ ацій іннов аційної інфраструктури Харківської області відповідно
до чотирьох її складових (виробничо-технологічна, фінансова, кадрова, інформаційно-марк етингова),
зроблені висновки про особливу недорозвиненість фінансової та кадрової складової; запропоновано заходи з
їхнього розвитку.

Нижник В. М. Оцінювання зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів промислових
підприємств України методом «5х5» / В. М. Нижник, О. М. Полінкевич, А. М. Ніколаєва // Актуальні
проблеми економіки. – 2013. – № 8. – С. 69-74.
Р/1545
У статті розглянуто питання оцінювання зовнішнього середовища іннов аційних бізнес-процесів
промислов их підприємств України методом «5х5», запропоновано класифік ацію чинників за типом і
стимул юванням розвитку.

Р 346105
33
Організація інноваційної діяльності в економічному регіоні [Текст] : [наук. моногр.] / Г. І. Башнянин,
О. Д. Вовчак, Т. І. Городиський [та ін.] ; [ред. І. Нагай]. - Л. : Ліга-Прес, 2013. - 146 с.
Аналізуються теоретико-методологічні основи організації іннов аційної діяльності в економічному регіоні.
Оцінюється стан іннов аційної діяльності в регіональних агломераціях. Прогнозуються напрями розв итку
інфраструктури іннов аційної діяльності в економічному регіоні.

Оценка экономической эфф ективности внедрения инновационного строительного оборудования / И.
А. Емельянова, А. А. Задорожний, В. В. Смачило, Н. А. Меленцов // Мир техники и технологий. – 2013. – №
8. – С. 44-46.
Р/1568
Произведена оценка экономической эффективности использования и конкурентоспособности
малогабаритного оборудования для работы на бетонных смесях разных составов в условиях строительной
площадки.
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Панков А. В. Особливості ведення інноваційної діяльності в умовах впровадження парадигми
відкритих інновацій / А.В.Панков // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 9. – С. 113-118.
Р/1545
У статті розглянуто основні форми ведення і нноваці йної діяльності в умовах впровадж ення парадигми
відкритих інновацій. Досліджено шлях інноваційної ідеї від виникнення до впровадж ення у практичну
діяльність. Визначено основні напрями реалізації інноваційної ідеї з алежно від фінансов их можливостей
підприємств а й типу ведення інноваційної діяльності.

Первова Н. Ю. Формирование новых подходов к оценке инноваций / Н. Ю. Первова // Незал ежний
АУДИТОР. – 2013. – № 4. – С. 39-45.
Р/600
Рассмотрены основны е направления управления иннов ационными процессами в рамках «рынка
потребителя». Выделено новое направление развития иннов аций на предприятиях – потребительские
инновации. Пров едена оценка стратегических предпосылок формирования новых подходов к оценк е
инноваций. Выделены методические подходы и алгоритм формиров ания новых показ ател ей эффективности
организ ации.

Р 346447
005
Підвищення конкурентного потенціалу та економічної безпеки промислових підприємств за умов
розвитку глобалізаційних процесів [Текст] : [монографія] / [Нижник В. М., Васильківський Д. М., Подра
Л. О. та ін.] ; за наук. ред. Нижника В. М. - Хмельницький : [ХНУ], 2013. - 525 с. - Бібліогр. в кінці розд.
Зі змісту:
Розділ V. Інноваційне управління ЗЕД підприємства в системі митно-тарифного
регулювання та підвищення експортного потенціалу
5.4. Реалізація експортного потенціалу підприємства за умов запровадж ення
інноваційної системи митно-тарифного контролю

Попель С. А. Аналіз тенденцій інноваційного розвитку підприємств машинобудування України / С. А.
Попель, А. С. Тельнов // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. –
2013. – № 3, Т. 2. – С. 135-139.
Р/1055«Е»
Визначені основні фактори, які стримують інноваційний розвиток машинобудівних підприємств. Здійснено
аналіз інноваційної активності підприємств машинобудівної галузі України та визначені напрями її
підвищення. Досліджено результати діяльності підприємств за основними напрямами інноваці йної
діяльності. Проаналізовано розподіл загального обсягу витрат на інновації і джерел а фінансування цих
витрат. Проведено аналіз співвідношення обсягів реалізованої іннов аційної продук ції і витрат на здійснення
інновацій.

Б 15989
33
Проблеми ф ормування та розвитку інноваційної інфраструктури [Текст] = The problems of Innovation
Infrastructure's Formation and Development : тези доп. II Міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 16-18 травня 2013
р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т економіки і менедж., Каф. економіки п-ва та інвестицій [та ін.]. - Л. :
Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 436 с.
У збірнику тез висвітлюються проблеми формування та розвитку інноваці йної інфраструктури в Україні.
Розглядаються особливості, пріоритетні напрями та перешкоди у формуванні іннов аційної інфраструктури
на національному та регіональному рівнях. Подаються дослідження щодо забез печення ефективності
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функціонування інноваці йних структур, економічні аспекти трансферу технологі й та використання
дослідницького потенці алу ВНЗ у інноваційному розвитку нашої держави.
Проданова Л. В. Інвестиційно-інноваційне ресурсозабезпечення національної економіки / Л. В.
Проданова // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 4 (256). – С. 33-38.
Р/1433
У статті проаналізовано інвестиційно-і нноваці йні ресурси національної економіки. Важливою складовою
ефек тивного механізму формування, використання та активізації інв естиційно-іннов аційних ресурсів
визначено національну інноваційну систему. На фоні стабільності, а подекуди навіть зростання абсол ютних
показників інвестиці й та інновацій, інвестицій в інновації, за наявності доволі потужного потенціалу науки,
стан інвестиційно-і нноваці йного ресурсозабезпечення економіки залишається незадовільним, а інноваційна
політика – малоефек тивною. Вирішення проблеми потребує компл ексного підходу – у рамках національної
інноваційної системи за рахунок: забезпечення умов її формування і розвитку; визначення і коригування
цілей та пріоритетів; постійного вдосконалення структури; координування і стимул ювання діяльності;
інтеграції з міжнародними інноваційними системами.

Прокопенко О. В. Лізинг як інструмент інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств /
О. В. Прокопенко, В. А. Омельяненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 2. – С. 150-158.
Р/2316
У статті проаналізовано поточні тенденції та необхідні сть використання лізингу сільськогосподарськими
підприємств ами України, визначено напрями розширення переліку об’єктів лізингових операцій та
запропонов ано розглядати лізинг у контек сті формування стал их екопоселень на основі сучасних
технологій.

Радкевич А. В. Инновационные подходы к организации и управлению материальными потоками
строительного комплекса / А. В. Радкевич, И. А. Арутюнян // Наука та прогрес транспорту. Вісник
Дніпропетров ського національного університету з алізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. –
2013. – № 4. – С. 145-152.
Р/1815
Иссл едование включает анал из существующих научных работ по вопросам, связанным с управлением
программами развития строительства с учетом логистизации на предприятиях раз ной отрасл евой
принадлежности, которые относятся к строительному компл ексу; обобщение и систематизацию опыта
принятия управленческих решений в процессе подготовки производств а, в частности управление движением
материальных потоков строительных ресурсов и сопровождающих их информационных потоков,
логическ ий анализ, моделирование и системную обработку информации.

Розробка пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку методом ф орсайтних досліджень /
Г. П. Задорожня, О. Ф. Паладченко, Т. В. Кваша, Г. В. Новіцька // Проблеми науки. – 2013. – № 8. – С. 1521.
Р/1101
Розкрито методологію виявлення перспективних напрямів розвитку новітніх технологій на основі
експертних оцінок. Для визначення стану і перспек тивних напрямів наукових дослідж ень в Україні
проаналізовано роботу наукових колек тивів за тематичним напрямом, кількість захищ ених дисертацій,
надрукованих статей у фахових в иданнях. Залучення пріоритетних технологій, визначених за допомогою
експертних оцінок, при впровадженні у практику дасть змогу підвищити рівень комерціалізації досягнень
вітчизняної науки, забезпечити конкурентоспромож ність вітчизняної економіки.

Семенов В. Б. Вплив інновацій на конкурентоспроможність і економічні показники підприємства
авіаційної промисловості / В. Б. Семенов, В. О. Туголуков, В. О. Леховіцер // Системи управління, навігації
та зв’язку. – 2013. – № 1. – С. 105-107.
Р/2152
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Основними показниками конкурентоспроможності є якість, ціна і обслуговування. Розглянуто вплив
інновацій на конкурентоспромож ність зразк а авіатехніки і економічні показники підприємства, внаслідок
чого збільшується прибуток ( в міру зростання ціни), а також рентабельність виробництва з урахуванням
залучених інвестицій.

Семенюк О. М. Необхідність ф ормування інноваційної стратегії розвитку промислових підприємств /
О. М. Семенюк // Економічний форум. – 2013. – № 3. – С. 139-144.
Р/2329
Досліджено сучасний стан інноваційного розвитку вітчиз няних промислових підприємств, розглянуто
основні фактори та пробл еми, що перешкоджають впровадж енню інновацій, та на основі аналізу
інноваційної діяльності промислов их підприємств обґрунтовано необхідність формування інноваці йної
стратегії розвитку.

Ситник Н. С. Розвиток інноваційної діяльності суб’єктів ф інансово-економічної системи сф ери
товарного обігу України / Н. С. Ситник // Вісник Університету банківської справи Національного банку
України. – 2013. – № 2 (17). – С. 57-60.
Р/2238
Розглянуто особливості розвитку інноваційної діяльності суб’єктів фі нансово-економічної системи сфери
товарного обігу України. Визначено сутні сть фінансово-економічної системи товарного обігу і представлено
взаємозв’язки її елементів. Розглянуто показники інноваційної активності в оптовій торгівлі.

Сіренко Н. Бюджетно-податкове стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора економіки
/ Н. Сіренко, О. Мельник // Економіст. – 2013. – № 4. – С. 28-32.
Р/1119
У статті розкрито роль бюджетно-податкового стимулювання інноваційного розвитку аграрного сектора
економіки в сучасних умовах господарювання. Наведено оцінку основних прямих та непрямих методів
стимул ювання інноваці йної діяльності в аграрному секторі економіки. Визначено необхідність
фінансування технічного переоснащення підприємств аграрного сектора економіки. Надано характеристику
основних положень з аконодавчо-нормативних актів України щодо стимулювання інноваційного розв итку
аграрного сектора економіки України. Обгрунтовано зміни до Податкового кодексу України стосовно
стимул ювання інноваційного розвитку з врахуванням пріоритетів держави.

Р 346511
33
Соціально-економічна мотивація інноваційного
розвитку регіону [Текст] = Социально-экономическая мотивация
инновационного развития региона = Socio-economic motivation of innovative
development of the region : монографія / [О. В. Прокопенко, І. О. Александров,
Н. М. Андрєєва та ін.] ; за заг. ред. О. В. Прокопенко ; Сумський державний
університет. - Суми : [б. и.], 2012. - 576 с. - Бібліогр. в кінці ст.
У монографії досліджено теоретичні основи та передумови соціальноекономічної мотив ації іннов аційного розвитку регіону. Запропоновано
підходи до формування механізму соціально-економічної мотивації
інноваційного розвитку регіону, його фінансового та організаційно-економічного з абезпечення на різних
рівнях управління. Окрему увагу приділено галузевим та прикл адним аспектам соці ально-економічної
мотивації екологічно безпечного іннов аційного розвитку регіону.
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Спицын В. В. Пропорции и механизмы инновационного развития обрабатывающей промышленности
России / В. В. Спицын // Известия Томского политехнического унив ерситета. Серия: Экономика.
Философия, социология и культурология. История. – 2013. – Т. 322, № 6. – С. 52-56.
Р/1876
Разработана методик а анал иза пропорций инновационного развития в рамках линейной модели «наука–
инновации–бизнес», и проведена ее апробация в разрезе видов экономической деятельности
обрабатывающей промышленности России. Определены наукоемкие и лидирующие по объему
инновационной продукции и з атратам на инновации виды экономической деятельности. На основ е анализ а
изменения инновационных пропорций за период 2006–2011 гг. выявлены факторы и механиз мы,
стимул ирующие иннов ационные процессы и, напротив, приводящие к разрыву инновационной цепочки.
Показано, что важнейшим фак тором, нивел ирующим пробл емы и запускающим инновационный механизм,
является государственная з ащита внутреннего рынка, обеспечивающая конкурентоспособность российских
предприятий.

Стадник В. В. Переваги портф ельного управління інноваціями у збільшенні експортного потенціалу
машинобудівного підприємства / В. В. Стадник, О. П. Мельничук, В. М. Йохна // Вісник Волинського
інституту економіки та менеджменту. – 2013. – № 6. – С. 136-144.
Р/2354
У статті розглядаються переваги портфельного підходу у пл ануванні та реалізації інновацій на вітчизняних
машинобудівних підприємств ах, зокрема, для нарощування їх експортного потенціалу.

Р 346247
33

Стратегії високотехнологічного розвитку в умовах глобалізації:
національний та корпоративний аспекти [Текст] : монографія / [Н. П.
Мешко, О. М. Сазонець, О. А. Джусов та ін.] ; під. ред. Н. П. Мешко ;
Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. - Донецьк : Юго-Восток, 2012. - 472
с. - Бібліогр. в кінці розд.
Зі змісту:
Розділ 1.
Розділ
Розділ
Розділ
Розділ

Методологічні засади дослідж ення глобалізації та глобального інноваційного
розвитку світової економіки
2.3. Науково-методичні засади аналізу модифікацій стратегій іннов аційного
розвитку країн світової економіки
4.4. Глобальні ознаки кластериз ації у міжнародному науково-технологічному
обміні
5. Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності міжнародних
корпорацій в умовах глобалізації
6. Програмно-цільовий підхід щодо реалізації стратегії інноваційного розвитку
України в умовах глобалізації

Р 346210
33
Тараненко, Ірина Всеволодівна.
Стратегії інноваційної конкурентоспроможності країн в умовах глобальної
економічної нестабільності[Текст] : монографія / І. В. Тараненко ; Дніпропетр. ун-т імені Альфреда
Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля], 2013. - 504 с.
У
монографії
викладено
теоретико-методологічні
з асади
інноваційної
конкуренції
та
конкурентоспромож ності на сучасному етапі глобалізації світової економіки. Досліджено диспропорції
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економічного розвитку в умовах посилення економічної нестабільності, розроблено методичний підхід до
аналізу та оцінк и інноваційної конкурентоспроможності з урахуванням цілей і завдань сталого розвитку,
запропонов ано шляхи стратегічного забез печення інноваці йної конкурентоспроможності країн.

Р 346549
33
Тєлєтов, Олександр Сергійович.
Інновації в маркетингу промислового підприємства[Текст] : монографія
/ О. С. Тєлєтов, Н. В. Івашова, Є. І. Нагорний ; за заг. ред. О. С. Тєлєтова ;
Сумський державний університет. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2013. - 282 с. Бібліогр. в кінці розд.
У монографії розглянуто деякі аспекти пробл ем, які виникли в умовах
світових глобалізаційних процесів на промислов их підприємствах країн із
трансформаційною економікою, та обґрунтовано суть їх сучасної
маркетингово-інноваційної діяльності.
З метою підвищення конкурентоспроможності й ефективності функціонування суб’єктів економічної
діяльності запропоновано кластеризацію територій та деяких галузей. Авторами досліджено й розроблено
науково-методичні засади маркетингового тестування іннов аційної продукції у діяльності підприємств, що
виробляють продукцію промислового приз начення, та технічно скл адних товарів широкого вжитку.
Розглянуто зростаюче значення брендів у системі загальної марк етингової політики промислового
підприємств а й підтверджено, що інновації в умовах трансформаційної економіки вимагають ребрендингу
та впровадження бренд-орієнтованого управління на підприємствах.

Терьошкіна Н. Є. Інноваційно-стратегічні ф ункції держави: значення, теорія та практика реалізації в
Україні / Н. Є. Терьошкіна // Економіка і управління. – 2013. – № 2 (58). – С. 19-24.
Р/1342
У статті обґрунтовано значення, роль і функції держави в інноваційному розвитку країни. Проаналізовано
сучасний стан держ авного регулювання інноваційної сфери, виз начено місце та специфіку макро- і
мезоінноваційних стратегій України.

Тульку Я. И. Государственно-частное партнерство как инструмент активизации инновационной
деятельности Украины: региональный аспект / Я. И. Тульку // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – №
1 (31). – С. 52-58.
Р/1932
В статье рассматривается опыт зарубежных стран в сфере взаимодейств ия государственного и частного
секторов в реал изации инновационных проектов. Также были изучены институциональные основы,
обеспечивающие эффек тивную реализ ацию проектов ГЧП в инновационной сфере.

Узунов В. В. Організаційна модель ф ормування інноваційної системи розвитку регіону / В. В. Узунов
// Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 18. – С. 149-152.
Р/2124
«Метою статті є розгляд організ аційної моделі формування інноваційної системи розвитку регіону з метою
вдосконалення державної інноваційної політики Украї ни. Дослідження побудовано на системному підході, а
також сукупності методів, які забезпечують реалізацію такого підходу, а саме: аналізу, синтезу та логічного
узагальнення».

Узунов В. В. Основи ф ормування механізму державного управління розвитком інноваційновідтворювального потенціалу регіонів / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 16. – С.
115-119.
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Р/2124
Систематизовано основні елементи формування механізму державного управління розвитком інноваційновідтворювального потенціалу регіонів з метою вдосконалення його комплексного розвитку.

Р 346529
659
Управління торговою маркою в механізмі товарної інноваційної політики підприємства [Текст] :
монографія / [В. Г. Щербак, Г. О. Холодний, О. В. Птащенко, О. М. Бихова]. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2013. - 252
с. : табл. - Бібліогр.: с. 182-202.
Зі змісту:
Розділ 1. Теоретичні аспекти управління торговою маркою в межах формування товарної
інноваційної політики підприємства
Розділ 2. Аналіз процесу управління торговими марками та товарної інноваційної політики
на підприємствах
Розділ 3. Удосконалення механізму управління торговою маркою на підприємстві в процесі
формування товарної інноваційної політики

Федосова Р. Н. Оборонный комплекс России: проблемы и базовые инновации / Р. Н. Федосова, Б. И.
Хейфиц // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 10. – С. 524-530.
Р/1545
В статье представлены результаты иссл едования актуальной проблемы повышения эффективности
оборонного компл екса России. Выявлены 3 группы оборонных предприятий в зависимости от
инновационного потенциала и социально-экономической ситуации в регионе, в котором они расположены.
Обоснован выбор оборонных предприятий, для которых конверсия является целесообразной. Рассмотрен
один из сценариев – расширение конверсии на основе внедрения базовой инновации по формиров анию
нового бизнес-пространства. Представлены результаты успешного внедрения иннов ационного проекта
«Трорек».
Федяєва О. О. Шляхи залучення інвестицій на інноваційний розвиток аеропортів / О. О. Федяєва //
Економіка та держав а. – 2013. – № 9. – С. 99-101.
Р/1829
У статті розглянуто сучасні моделі з алучення інвестиційних ресурсів на інноваційний розвиток аеропортів,
визначено загальні та соці альні негативні фактори, що відлякують інвесторів.
Флегантова А. Л. Стан і розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності у Полтавській області / А. Л.
Флегантова // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 9. – С. 151-157.
Р/1545
У статті обґрунтовано методику оцінювання інноваційно-інвестиційної діяльності області. Проаналізовано
інноваційно-інвестиційну діяльність у Полтавській області за період 2001-2010 роки. Надано пропозиції
щодо її покращення.

Р 345765
33
Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сф ери економіки [Текст] : монографія / [за
наук. ред. І. Ю. Швець]. - Сімф. : ДІАЙПІ, 2013. - 386 с. - Бібліогр.: с. 351-385 .
Викладено сучасні підходи до формув ання механізмів розвитку інноваційної сфери економіки, значну увагу
приділено інноваційному розвитку, з точки зору його дослідження і управління, розвитку інноваці йної
інфраструктури. Проаналізовано вітчиз няну практику економічного розвитку регіонів. Значну ув агу
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приділено аналізу світового досвіду формування і розвитку територіальних кл астерів. Розглянуто
різноманітні методи аналізу і оцінк и інвестиційної ситуації, запропоновано сучасні методи управління
інноваційним розвитком.

Худолій Л. Методичні і прикладні аспекти визначення процентної ставки банку за кредити для
реалізації інноваційних проектів в агропромисловому виробництві / Л. Худолій, О. Файчук //
Економіст. – 2013. – № 4. – С. 44-48.
Р/1119
Статтю присвячено розробці методики оцінки величини банківського відсотка на кредити для впровадження
інноваційних проектів в аграрному секторі економіки, що враховує не лиш е ступінь їх риз ику, а й міру
інноваційності. Запропоновано метод обчислення індексу інноваційності проектів та підприємств, що
ґрунтується на нормі доходності авансованого капіталу. На основі індексу іннов аційності удосконалено
метод встановлення величини ризику, який випливає із попереднього імітаційного моделювання щодо
виявлення закону статистичного розподілу вибіркових величин і меж довірчого інтерв алу. Класичний метод
визначення процента банку адаптовано до умов кредитування інноваційних проектів.

Р 345789
33
Цьохла, С. Ю.
Соціальні умови інноваційного розвитку економіки України [Текст] : монографія / Цьохла С. Ю.,
Сімченко Н. О., Бузні А. М. ; [під заг. ред. С. Ю. Цьохли] ; Таврійський нац. ун-т імені В. І. Вернадського. Сімф. : ДІАЙПІ, 2013. - 302 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 279-292.
В монографії досліджуються проблеми теорії і методології інноваційного розвитку національної
Обгрунтовано питання взаємозумовленості соціальної сфери та інноваційної діяльності,
складової інноваційного розвитку, а також необхідності використання соціальних інновацій.
елементи концепції соціальної відповідальності підприємництва, запропоновано моделі
орієнтованих інноваційних програм.

економіки.
соціальної
Визначено
соці ально-

Б 16151
005
Черваньов, Дмитро Миколайович.
Система інноваційного менеджменту: теорія і практика [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закладів /
Дмитро Черваньов ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 2012. - 1391
с. - Бібліогр.: с. 1349-1374.
У підручнику реалізовано вимоги компетентнісного підходу до інноваційного менедж менту як системи. За
своїм змістом і композ ицією це в идання дає системне уявлення про менеджмент, його ел ементи, розкриває
їх внутрішню структуру й зовнішні зв’язки.
Виходячи з необхідності посилення фундаментальної компоненти, більшість із 19 глав у структурі
підручника є комплек сними, системними. Кожну главу присвячено одному комплексному питанню
менеджменту, разом із тим усі вони взаємозал ежні. Систематизовано відповідні основні поведінкові,
загальні та фахові компетенції. Підручник доповнюється практикумом «Система інтерактивних технологій
організації навчального процесу».

Б 15970
001
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Науковий вісник Чернівецького університету [Текст] : зб. наук. пр. - Чернівці : ЧНУ. - (Економіка).
Вип. 650-652. - Чернівці, 2013. - 352 с.
Зі змісту:
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Завізєна Н. С., Сапельнікова Н. Л. Теоретичні аспекти державного регулювання інноваційної діяльності:
національний та зарубіжний досвід. – С. 46-50.
Седляр М. О. Проблеми освітнього сектора в умов ах формування інноваційної моделі розвитку економіки
України. – С. 246-255.
Михайлина Д. Г., Роговська-Іщук І. В. Транскордонна кластериз ація як іннов аційний вектор вкл ючення у
глобальний відтворювальний простір. – С. 288-294.

Чухрай Н. І. Діагностування еф ективності управління витратами на інноваційні процеси
машинобудівних підприємств / Н. І. Чухрай, О. І. Грицай // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 8.
– С. 75-80.
Р/1545
У статті запропоновано методику діагностування ефек тивності витрат на інноваційні процеси
машинобудівних підприємств. Проведено дослідження стану управління витратами на інноваційні процеси
на ряді машинобудівних підприємств Львівської області. Аналітична оцінк а вказує на відсутні сть у
досліджуваних підприємств належ ної системи управління витратами на інноваці йні процеси.

Шаповалова О. М. Аналіз інноваційної діяльності у сф ері послуг на прикладі готельного господарства
/ О. М. Шаповалов а, С. С. Козьякова // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 17. – С. 70-74.
Р/2124
У статті розглянуто проблеми готельного господарства і шляхи підвищення його ефективності.
Проаналізовано діяльність сфери послуг, у тому числі готельного господарства.

Р 346282
338
Шкарлет, Сергій Миколайович.
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку рекреаційної інф раструктури регіону [Текст] :
монографія / С. М. Шкарлет, В. П. Ільчук, В. О. Анопрієнко ; Чернігівський державний технологічний ун-т. Чернігів : [Черніг. держ. технол. ун-т], 2013. - 207 с.
У монографії обґрунтовані теоретико-методологічні засади інфраструктурного забез печення модернізації
рекреаційного простору регіону, розкрита сутність понять «рекреаційний простір», «рекреаційна
інфраструктура» та обґрунтоване поняття «рекреаційний продукт» як нова економічна категорія. Визначені
принципи інвестування розвитку рекреаційної інфраструк тури, які охоплюють етапи пошуку інвестиційних
джерел, умов залучення к апіталу та процесу інвестування;
удосконалено методику оцінювання
інвестиційної привабливості регіонів з урахуванням факторів впливу рекреаційної сфери. Розроблена
методика модернізації рекреаційного простору регіону, в якій задіяні компл ексно-інвестиційний та
пріоритетно-інв естиційний механізми розвитку рекреаційної інфраструктури.
Щербатюк А. І. Інноваційна праця з позиції тріадної метрики / А. І. Щербатюк // Часопис економічних
реформ. – 2013. – № 3. – С. 104-111.
Р/2348
Розглянуто термінологічну базу поняття інноваційна праця. Проаналізовано її сутнісну розгалуж еність.
Шляхом розгляду процесної моделі діяльності інноваційного підприємства визначено необхідність
вирізнення різних типів праці. Виходячи з достатності тріади для опису цілісності, обрано систему кругових
сегментів діяльності, що включає три галузі. Спираючись на метричну систему надання інформації,
побудовано визначення трьох типів праці. За основу формування визначення взято тріаду особистісних
якостей сучасного фахівця.

Юрманова Е. А. Организационные инновации в кооперативном секторе развитых стран: зарубежный
опыт для Украины / Е. А. Юрманова // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2013.
– № 4. – С. 85-92.
Р/1433
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В контексте возрождения кооператив ного движения в современных условиях рыночной трансформации
экономики Украины и практического формирования его составляющей – сельскохозяйств енной кооперации
– рассматриваются организационны е из менения внутренней структуры кооперативных форм
хозяйствования,
а
именно
сельскохозяйственных
кооперативов,
функционирующих
в
агропродовольственном
секторе зарубежных стран. Выявляются внешние и внутренние факторы
организ ационных иннов аций, наблюдающихся в кооперативных организациях агробизнеса развитых стран
мира. Исследуются особенности новых модел ей, их отличия от традиционных кооперативов, дается их
сравнительная
харак теристика, анализ ируются возможности их применения для развития
сельскохозяйств енной кооперации в Украине.
Янченко З. Б. Інноваційні процеси в діяльності малих аграрних підприємств / З. Б. Янченко //
АгроІнКом. – 2013. – № 4-6. – С. 38-42.
Р/0155
В статті розглядається значення малого аграрного підприємництв а для забезпечення ефективного
функціонування аграрної сфери та добробуту мі сцевих сільських громад. Обгрунтовано необхідність
переведення малих аграрних підприємств на інноваційні засади розвитку. Досліджено регіональні механізми
підтримки перебігу інноваційних процесів в малому аграрному бізнесі. Проаналізовано особливості
взаємодії науково-дослідних установ регіону з малими аграрними виробниками. Оцінено ступінь
задоволення існуючих інноваційних потреб малого аграрного бізнесу в контексті пропозиції перспективних
науково-дослідних розробок. Розглянуто питання формування регіональної інформаційної бази щодо
здійснення малими аграрними підприємствами інноваційної діяльності. Запропоновано заходи
вдосконалення статистичного обліку інноваційних процесів в діяльності малого аграрного бізнесу.

Р 346583
005
Ястремська, Олена Миколаївна.
Мотивація креативності новаторів [Текст] : монографія / О. М. Ястремська, О. І. Бардадим. - Х. : Видво ХНЕУ, 2013. - 212 с. - Бібліогр.: с. 144-163.
Подано результати теоретичних і практичних досліджень актуальних аспектів мотивації креативності
новаторів – розробників продуктових і технологічних нововведень – з точки зору менеджменту інноваційно
активного підприємства. Вміщено широкий експериментальний матеріал, на підставі якого
сформульовано з акономірності мотивації креативності, розроблено відповідний інструментарій та
запропонов ано практичні рекомендації, використання яких дозволить ухвалювати обґрунтов ані рішення у
процесі діагностики, мотивації та розвитку креативності нов аторів, що підвищить ефективність управління
трудовими процесами створення продуктових і технологічних нововведень.

Яшкіна О. Оцінка еф ективності інноваційних витрат машинобудівних підприємств / О. Яшкіна //
Економіст. – 2013. – № 10. – С. 53-57.
Р/1119
У статті проаналізовано струк туру інноваційних витрат, а також розглянуто динаміку показників
результатив ності інноваційної діяльності в машинобудуванні та його підгалузях. Досліджено вплив
технологічних та нетехнологічних інноваційних витрат на пок азник и результатив ності і нноваці йної
діяльності в машинобудуванні.
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Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на
сучасному етапі в Україні та за її межами
Андрєєва Н. М. Екологічні кластери в рекреаційно-туристичній сф ері як модель регіонального
розвитку підприємництва / Н. М. Андрєєва, О. В. Поляничко // Економічний форум. – 2013. – № 3. – С.
82-88.
Р/2329
В даній статті розкрито аспекти запровадження концептуальних форм екологічних кластерів в рекреаційнотуристичній сфері. Визначено показники ефективності функціонування екологічних кластерів. Надано
обґрунтування з екологічної та економічної точки зору щодо необхідності екологічної кластериз ації
рекреаційно-туристичної сфери. Встановл ено взаємозв’язок між запровадженням екологічних кластерів та
розвитком регіонального підприємництва. Досліджено стан розвитку екологічної кластеризації в
рекреаційно-туристичній сфері на Україні.

Бережанський М. М. Технологічні платформи як інструмент активізації інноваційного розвитку
національної економіки / М. М. Бережанський // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 20. – С. 65-67.
Р/2124
Досліджено сутність та особливості функціонув ання технологічних пл атформ. Проаналізовано етапи
життєвого циклу технологічної пл атформи. Встановлено умови для успішної реалізації досліджень та
впровадження інноваці й за допомогою технологічних платформ.

Войнаренко М. Кластерні об’єднання: міжнародний досвід та українські реалії / М. Войнаренко, А.
Береза // Економіст. – 2013. – № 10. – С. 27-30.
Р/1119
У дослідженні висвітлено досвід формування кластерних утворень у розвинених країнах та в країнах, що
розвиваються. На їх прикладі доведено перевагу утворення й функціонування промислових комплексів
кластерного типу як сучасної конкурентоспроможної моделі розвитку економіки України в цілому, так і
окремних регіонів та підприємств. Застосування кластерного підходу в країні є необхідним підгрунтям для
відродження ефективності інноваційного розвитку регіонів, досягнення високого рівня та
конкурентоспромож ності економіки. Встановлено, що, незважаючи на всі пробл еми й труднощі, з якими
стикал ася Україна за останні роки, процес кл астериз ації був цілком динамічним, що дозволяє прогнозувати
його подальший успішний розвиток.
Гімпель В. В. Механізм визначення еколого-економічної активності кластерного утворення / В. В.
Гімпель // Маркетинг і менеджмент іннов ацій. – 2013. – № 1. – С. 285-292.
Р/2316
У статті розглянуті ключові моменти інноваційного регіонального розвитку, а саме кластеризації.
Зосередж ено ув агу на математичній моделі оці нки еколого-економічної активності кластерного утворення
та визначення складових векторів інтегрального показник а еколого-економічної активності.
Голік І. Л. Особливості розвитку насіннєвих кластерних ф ормувань зернового
підкомплексу / І. Л.
Голік // Економіка АПК. – 2013. – № 8. – С. 89-95.
Р/673
«Утворення насіннєвих кластерних формувань є надзвичайно важливим процесом для ефективного
функціонування економіки краї ни та агропромислового комплексу, оскільки зернове в иробництво
забезпечує основу продовольчої безпек и держ ави. Підвищення ефективності виробництва з ернового
господарства неможлив е без добре організованого та високоефектив ного насінництва зернових культур,
адже від ефективності галузі насінництва залеж ить рівень забезпеченості виробників зерна у посівному
матеріалі, що в свою чергу істотно впливає на кількісні, вартісні та якісні параметри виробленого зерна.
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Мета статті – дослідити проблеми, пов’язані з формуванням насіннєв их кластерів для ефективного
функціонування зернового господарств а України».

Гончаров В. М. Визначення економічної сутності кластерів та дослідження їх здатності до адаптації в
сф ері АПК / В. М. Гончаров, Л. В. Мартинова, А. Ю. Рудова // Вісник Хмельницького національного
університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 4, Т. 3. – С. 7-13.
Р/1055«Е»
У статті досліджена економічна сутність кластерів, основні підходи до формув ання кластерних систем в
АПК України, а також адаптаційний потенціал кластерів з позицій теорії складності.

Дмитрієва І. О. Кластерний розвиток у туризмі як чинник активізації економіки України / І. О.
Дмитрієва // Вісник Університету банківської справи Національного банку Украї ни. – 2013. – № 2 (17). – С.
10-14.
Р/2238
Визначено напрями ак тивізації туристичної діяльності на базі використання кластерного підходу,
досліджено перспектив и розвитку процесів кластериз ації в туристичній галузі України, узагальнено
чинник и розвитку туристичних кластерів в Україні і систематизовано першочергові заходи щодо
кластерного розвитку як основних чинників активізації економіки України.

Заверач М. М. Бізнес-аналітична платф орма Deduktor як інструмент кластеризації українських
регіонів / М. М. Заверач // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. –
2013. – № 3, Т. 3. – С. 57-62.
Р/1055«Е»
Проведено кластериз ацію українських регіонів за соці ально-економічними показниками 2011 та 2012 років
на 2, 3 та 4 кластери. Кластеризація проводил ася за допомогою карти Кохонена та алгоритму k -means в
бізнес-аналітичні й платформі Deduktor.
Ільїна А. Технопарки як стимулюючий фактор інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні / А.
Ільїна // Економіст. – 2013. – № 10. – С. 31-34.
Р/1119
У статті виз начено сутність технопарків та їх основні завдання згідно зі світовою прак тикою.
Проаналізовано пок азники, які характеризують діяльність зареєстрованих технопарків в Україні, а також
інноваційно-інвестиційну діяльність вітчиз няних промислових підприємств. Досліджено вплив технопарків
на розвиток інноваційно-інвестиційних процесів у промисловому секторі України. Розроблено заходи щодо
активізації діяльності зареєстрованих технопарків та надано пропоз иції зі створення нових перспективних
технопарків в Україні.

Квач Я. П. Розвиток інноваційного підприємництва у рамках кластерів як джерело економічного
зростання регіону / Я. П. Квач, Л. П. Борисова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – №
1. – С. 127-133.
Р/1792
Стаття присвячена пробл емі збереж ення і поліпшення конкурентних поз ицій України на світовому ринку.
Кластерний розвиток регіонів здатний значно підвищити ефективність і понизити витрати в поточній
господарській, інвестиційній діяльностях і освоєнні ринків, а також збільшити гнучкість і інноваційний
потенціал при створенні нових продук тів і технологій. З метою активізації і підвищення ефективності
інноваційної діяльності в Україні необхідно створювати життєз датні струк тури, що об’єднують організації,
що функціонують в цій сфері, здатні здолати розрив зв’язків в процесі створення і поширення інноваці й.
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Коваленко С. І. Механізм ф ормування та розвитку транскордонних інноваційних кластерів / С. І.
Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 3, Т.
3. – С. 63-69.
Р/1055«Е»
У статті розглянуто проблеми створення транскордонних кластерів у контексті перспектив євроінтеграції
України. Визначено роль і особл ивості кл астерних утворень як нової форми просторового розвитку
єврорегіонів у структурі транскордонного ринку, досліджено механізм формування їх конкурентних перев аг
у процесі розширення ЄС.

Комарницька Г. О. Урбокластери як інноваційні структури регулювання урбанізаційних процесів у
регіоні / Г. О. Комарницька // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 1. – С. 247-253.
Р/2316
У статті обґрунтовано поняття урбокластера як інноваційної структури з регулюв ання урбаніз аційних
процесів у регіоні. Виходячи з особливостей сучасного трак тування процесів кластериз ації в територіальних
суспільних системах та з урахуванням актуальних тенденцій розвитку урбанізації в Україні з метою
активізації переходу вітчизняної економіки на інноваційний шлях розвитку, запропоновано систему
напрямків регулювання урбанізаційних процесів. Визначено перелік ключових регуляторів урбанізаційних
процесів у регіоні та окреслено перспек тиви подальших досліджень.
Лозинский И. Е. Основы организации кластерного разделения угольных шахт Донбасса / И. Е.
Лозинский // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – № 1. – С. 4-10.
Р/1932
В этой статье представлены методическ ие основы формирования кластеров в угольной отрасли.
Сформированы однородные группы шахт. Показ аны предприятия, которые образуют кластерные группы.
Доказано, что политика правительства по развитию угольной отрасли должна дифференцироваться по
отношению к кластерам.
Мазнєв Г. Є. Інноваційні технологічні кластери: особливості та застереження / Г. Є. Мазнєв //
Економіка АПК. – 2013. – № 8. – С. 63-67.
Р/673

«Слід звернути увагу на те, що сучасні дослідження [2, 5] доводять, що неврахування певних особливостей
функціонування інноваційних кластерів може призвести не тільки до зниження ефективності роботи, а й
навіть до декомпозиції кластерної системи.
Мета статті – подальше дослідж ення особливостей інноваційних технологічних кластерів, виявлення
перешкод і обґрунтування шляхів успішного розвитку кластерних формувань».

Р 346559
339
Научно-технологическое сотрудничество Украины и России: состояние
и механизмы развития [Текст] : монография / [Л. И. Федулова, И .А.
Шовкун, В. К. Хаустов и др.] ; под ред. Л. И. Федуловой ; НАН Украины, ГУ
"Ин-т экономики и прогноз ирования". - К. : [Поліграфічна дільниця ДУ "Ін-т
економіки та прогнозування НАН України"], 2013. - 328 с.
Представлены результаты иссл едования состояния научно-технологического
сотрудничества, развития производственной кооперации между Украиной и
Российской Федерацией. Определ ены и обоснованы стратегические
направления научно-технологического сотрудничества Украины и России в
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рамках реализации программных документов создания инновационного пространства стран СНГ.
Разработана модель проектного развития международного кластера на инновационной основе.

Пилявець В. М. Особливості впровадження кластерного підходу в діяльність підприємств
олієжирового комплексу / В. М. Пилявець // Економіка та держава. – 2013. – № 8. – С. 91-94.
Р/1829
У статті розглядаються особливості застосування кластерного підходу в діяльність олієжирових
підприємств, пропонується модель побудови екологічного кластеру.

Реутов В. Є. Соціально-економічні асиметрії у розвитку кластерів вертикально інтегрованих
монополій у регіонах України / В. Є. Реутов, В. В. Силкін // Інвестиції: практик а та досвід. – 2013. – № 20.
– С. 36-43.
Р/2124
У статті дано оцінку стану та розвитку кластерів вертикально інтегрованих монополій у регіонах України у
передкризовий, кризовий та посткризовий періоди. Виявлено основні тенденції розвитку регіональних
кластерів у нафтогазовій промисловості, у галузі видобутку твердих корисних копал ин, у т.ч. готового
вугілля, виробництва, розподілення та передачі електроенергії. Авторами встановлено соці ально-економічні
диспропорції у розвитку кластерів вертикально інтегров аних монополій у регіонах України.

Рибак Ю. Кластерна політика країн скандинавського регіону у ф ормуванні та еф ективному
ф ункціонуванні конкурентоспроможних кластерів / Ю. Рибак // Економіст. – 2013. – № 9. – С. 40-44.
Р/1119
Автором визначено та проаналізовано основні тенденції формування кластерної політики в країнах-членах
ЄС. Розглядається досвід країн скандинавського регіону в застосув анні кластерної моделі економічного
розвитку.

Стирський М. В. Прикладні аспекти кластерного аналізу конкурентного середовища комерційного
банку / М. В. Стирський, М. М. Романяк // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 17. – С. 59-63.
Р/2124
У статті розглядаються переваги та прикладні пробл еми застосування кластерного аналізу у процесі
дослідження конкуренції у банківському секторі економіки. Статистичну основу дослідження складають
підсумки функціонування украї нських банківських інститутів у 2010-2011 рр. Залеж но від рівня активності
банківських установ на депозитному і кредитному ринках, ринку цінних паперів обчислено інтегральні
оцінки конкурентних переваг та сформовано відповідні рейтинги. Для банків-лідерів рейтингів розраховано
Мангеттенські відстані й розглянуто умови їх об’єднання у кластери. Встановлено, що кластерний аналіз
міжбанківської конкуренції вимагає повної та оперативної вихідної інформації про учасників ринку.
Розкрито труднощі інтерпретації висновків кластерного аналізу в умовах контролю окремих сегментів
банківського ринку фінансовими центрами промислових груп. Вказано на необхідність поєднання перев аг
кластерного аналізу із елементами якісного дослідження конкуренції на ринку банківських послуг.

Р 346627
658
Формування ресурсного потенціалу підприємств на основі кластерної регіональної моделі [Текст] :
монографія / В. М. Гончаров, Я. О. Ковальчук, Т. Г. Вяткіна, П. С. Вяткін ; Мінагрополітики, Луган. нац.
аграр. ун-т. - Черкаси : [Видавець Чабаненко Ю. А.], 2013. - 260 с. - Бібліогр.: с. 235-259 (315 назв).
У монографії розглянуто теоретичні та методичні з асади щодо формув ання ресурсного потенціалу
підприємств з використанням кластерної моделі.
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Для забезпечення стабільного
розвитку та ефективного функціонування підприємств розкрито
необхідність стратегічного управління ресурсами, визначено роль ресурсної концепції у формуванні
конкурентних переваг. Запропонов ано методичний інструментарій оцінки ресурсного потенціалу регіону та
регіональних кл астерних структур. На основі проведеного аналізу підприємств будівельної галузі
Черкаського регіону встановлено організаці йно-економічні особл ивості побудови інтегрованих кластерних
об’єднань та дана оцінка ефективності організ ації регіонального будівельного кластеру.

Чуприна Н. М. Формування кластерів як інструмент підвищення конкурентоспроможності
промислових підприємств / Н. М. Чуприна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія:
Економічні науки. – 2013. – № 3, Т. 3. – С. 95-99.
Р/1055«Е»
В статті проаналізовано основні наукові розробки в області побудови кл астерів підприємствами
промисловості, розглянута еволюція визначення ознак кластеру. Визначені основні етапи створення
промислового кластеру в Україні. Розглянуті основні проблеми на макро- та на мікрорівні, з якими
стикаються промислові підприємства України, які хочуть утворити кластер. Застосування GAP-аналізу та
SWOT-аналізу при формуванні промислового кл астеру підвищить ефективність об’єднання підприємств та
дозволяє дослідити сучасний стан, проблеми та перспективи існування кластеру.

