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Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання 
 
 
Р/0155 
   АгроІнКом. – 2013. –  № 7-9. 
  

Зі змісту: 
Інновації, інвестиції 
   Балян А. В. Проблеми інноваційної діяльності в аграрній сфері та шляхи їх розв’язання. – С. 44-47. 
   Россоха В. В., Соколов Д. О. Шляхи забезпечення інноваційно-технологічного розвитку. – С. 48-56. 
   Гончарук Т. В. Формування механізму інноваційного забезпечення виробництва біопалива: теоретико-
методичний аспект. – С. 57-60. 
   Лановська Г. І. Інтегральна оцінка іннов аційної політики підприємства. – С. 61-64. 
 
 
Білоусова А. О. Глобальний вимір інноваційного і людського розвитку України           / А. О. Білоусова 
// Вісник Запорізького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2013. –  № 1. – С. 85-90. 
 
                                                                                                                                            Р/0167 
 
У статті досліджено основні параметри людського розвитку, йог вплив на інноваційно-технологічний 
прогрес в Україні в порівнянні з іншими країнами. Проаналізовано динаміку місця країни у світовому 
рейтингу з таких показників як демографічні рівні народжуваності та смертності, індекси використання  
трудового потенціалу, конкурентоспроможності країни, зокрема індексу економічної свободи, показників  
макроекономічних  тенденцій та ін. Доведено, що інноваційний і людський розвиток взаємно підтримують  
один одного і мають забезпечувати одночасно на основі системних інституційних перетворень. 
 
 
Р 347061 
   332 
 
    Василенко, Валерій Миколайович.  
    Організаційне забезпечення підвищення інноваційного потенціалу регіону [Текст] : монографія / В. 
М. Василенко, Е. В. Павлиш, Є. Ю. Юрченко ; Нац. акад. наук України,  Ін-т економіко-правових 
досліджень. - Донецьк : ВІК, 2013. - 205 с. : іл. - Бібліогр.: с. 190-205 (160 назв).  
 
Узагальнено теоретичні положення щодо використання інноваційного потенціалу регіону для забезпечення  
інтенсивного типу зростання його економіки. Виявлено особливості структури інноваційного потенціалу 
Донецької області на основі динаміки взаємної пропорційності його науково-технічного та освітнього 
сегментів. Оцінено результативність іннов аційної діяльності в Донецькій області на основі динаміки 
відносних показників використання інвестиційного сегменту її інноваційного потенціалу. Запропоновано 
заходи щодо удосконалення структури механізму організаційного забезпечення інноваційного розвитку 
регіону на основі взаємодії макро- та мікроекономічних суб’єктів у формуванні та реалізації відповідної  
стратегії. 
 
 
Волкова Н. І. Методичні аспекти механізму формування інноваційної кредитної політики банку з 
урахуванням впливу економічних циклів / Н. І. Волкова, А. В. Гаврікова // Актуальні проблеми 
економіки. – 2013. –  № 12. – С. 185-194. – Текст англ. 
 
                                                                                                                                            Р/1545 
 
У статті  розглянуто вплив економічних циклів на механізм формування і реалізації іннов аційної кредитної  
політики банку. Вперше розроблено матрицю вибору напряму надання позик юридичним і фізичним особам 
за строками їх використання при формуванні інноваційної кредитної політики банку в Україні. 
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Гладинець Н. Ю. Групування  регіонів України за ступенем активності інноваційної діяльності у 
промисловості / Н. Ю. Гладинець // Інвестиції: практика  та досвід. – 2013. –  № 22. – С. 65-69. 
 
                                                                                                                                            Р/2124 
 
Проаналізовано інноваційну діяльність промислових підприємств  України та її особливості на 
регіональному рівні. Здійснено групування регіонів України за ступенем активності інноваційної діяльності  
у промисловості, що дозволило порівняти інноваційну активність окремих груп регіонів України.  
Досліджено проблеми та визначено пріоритетні напрями іннов аційного розвитку окремих груп регіонів  
відповідно до їх інноваційної активності. Виявлено резерви активізації інноваційної діяльності промислових 
підприємств окремих регіонів України та перспективи розвитку інноваційної діяльності промисловості  
регіонів України. 
 
 
Р 347217 
   33 
 
    Гнилянська, Леся Йосифівна.  
    Формування  та  реалізація  інноваційних  програм  на засадах ризик-менеджменту [Текст] : 
монографія / Гнилянська Л. Й., Харчук В. Ю. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : ЗУКЦ, 2013. - 216 с. - 
Бібліогр.: с. 198-215 (200 назв). 
 
У монографії здійснено теоретичні та методичні узагальнення, а також запропоновано нов е рішення  
окресленого наукового завдання, що виявляється у розробленні теоретичних положень семантики категорій 
«інноваційна програма», «ризик нововведень», «результативність інноваційної програми»; методичних засад 
формування та реалізації інноваційної програми на засадах ризик-менеджменту;  методичних засад 
оцінювання та планування ризику нововведень на основі врахування багатоваріантності та динамічності  
його проявів та обрання відповідних заходів реагування; методичні засади визначення результативності  
інноваційної програми. 
 
 
Р 347761 
   663 
 
    Говорушко, Т. А.  
    Методичні підходи до оцінки інноваційної політики підприємств спиртової промисловості [Текст] : 
монографія / Говорушко Т. А., Лановська Г. І. ; Нац. ун-т харчових технологій. - К. : [МВЦ "Медінформ"], 
2013. - 204 с. - Бібліогр.: с. 156-171.  
 

Зі змісту: 
 

   Розділ 1. Теоретичні основи формування інноваційної політики підприємства 
   Розділ 2. Діагностика інноваційного розвитку спиртової промисловості 
   Розділ 3. Методичні підходи щодо удосконалення процесу формування інноваційної  
                   політики підприємств 
 
 

 
Р 347366 
   658 
 
    Гриньова, Валентина Миколаївна.  
    Оцінка результативності інноваційної діяльності підприємства [Текст] 
: монографія / Гриньова В. М., Бутенко Д. С. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2013. - 228 
с. - Бібліогр.: с. 171-184 (167 назв.). 
 
Вирішено теоретичні та практичні  завдання щодо оцінки результативності  
інноваційної діяльності. Розкрито значення іннов аційної діяльності,  
активності, сприйнятливості та результативності інноваційної діяльності.  
Удосконалено методичний підхід до оцінки інноваційної сприйнятливості  
підприємств а. Розроблено класифікацію факторів впливу на результативність  
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інноваційної діяльності. Запропоновано методичні рекомендації щодо оцінки результативності інноваційної  
діяльності та підвищення її рівня. 
 
 
Грицаєнко М, І. Сутність та склад інноваційного потенціалу регіону / М. І. Грицаєнко // Економіка 
розвитку. – 2013. –  № 4. – С. 52-57. 
                                                                                                                                            Р/1554 
 
Проаналізовано показники інноваційного розвитку України в цілому та окремих регіонів, виявлено значні  
диспропорції, які, крім інших чинників, зумовлені недостатнім фінансовим забезпеченням. Визначено 
сутність інноваційного потенціалу регіону як оптимальне поєднання наявних ресурсів регіону та умов  
їхнього раціонального використання для ефективної реалізації інновацій. Для можливості подальшої 
розробки системи показників оцінки інноваційного потенціалу регіону в його складі виділено ресурсну (в  
тому числі кадрову, матеріально-технічну, фінансову), інфраструктурну та інституціональну складові. 
 
 
Десятнюк О. Реальні та потенційні ризики інноваційних процесів в Україні / О. Десятнюк, В. Дмитрів // 
Економіст. – 2014. –  № 1. – С. 71-73. 
                                                                                                                                            Р/1119 
 
Обгрунтовано ризиковість інноваційної діяльності в Україні. Визначено основні тенденції фінансування  
інноваційних підприємств. Доведено об’єктивність виникнення реальних та потенційних ризиків при 
реалізації іннов аційних проектів та їх інв естиційній підтримці. Зроблено висновки щодо можливості й 
необхідності прогнозування та ефективного управління ризиками при реалізації інновацій у державі. 
 
 
Драчук Ю. З. Інституціональне забезпечення розвитку інноваційної діяльності промислових 
підприємств / Ю. З. Драчук, Н. В. Трушкіна // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 
2013. –  № 2. – С. 93-99. 
                                                                                                                                            Р/1790 
 
Виконано аналіз основних показників іннов аційної  діяльності промислових підприємств в Україні.  
Виявлено проблеми, які стримують інноваційний розвиток промисловості. Визначено напрями 
вдосконалення інституціонального забезпечення розвитку інноваційної діяльності промислових 
підприємств. 
 
 
Р/2286 
   Економіка харчової промисловості. – 2013. –  № 4. 
       

Зі змісту: 
 

Інноваційно-інв естиційні проблеми 
   Агеєва І. М., Маслій Н. Д., Зборщик Д. П. Шляхи підвищення рівня інноваційного розвитку виробництва на 
підприємств ах харчової промисловості з урахуванням регіональної стратегії. – С. 46-51. 
   Зеркіна О. О. Аналіз та напрямки вдосконалення підготовки наукових кадрів для інноваційної економіки 
регіону (на прикладі Одеської області). – С. 51-55. 
   Іванченков В. С. Інноваційний розвиток підприємств харчової галузі. – С. 55-57. 
   Славута О. Ю. Організація інноваційного процесу промислового підприємств а. – С. 58-61. 
   Харківський Д. Ф., Петренко О. П. Управління інноваційним розвитком зернового виробництва. –  С. 61-
66. 

   
 
 
Р 346871 
   33  
 
    Економічний простір [Текст] : зб. наук. пр. / Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури. - Д. : ПДАБА. -  
   № 70. - Д., 2013. - 296 с. - Текст. кн. укр. і рос. 
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Зі змісту: 

 
Фінанси та інвестиційно-будівельна діяльність 
   Апарова О. В. Огляд світового досвіду здійснення фінансово-бюджетної політики інноваційного 
розвитку. – С. 120-130. 
   Єпіфанова І. Ю., Нижник Ю. Л. Фінансування інноваційної діяльності підприємств Вінниччини. – С. 
140-147. 
 
 
Р 347278 
   33 
 
    Економічні   проблеми   модернізації   та  інноваційного   розвитку   промисловості   [Текст] : II 
Всеукр. наук.-практ. конф. : тези доп., 5 листоп. 2013 р. / Дніпропетр. ун-т імені Альфреда  Нобеля,  Каф.  
економіки  підприємства  та  міжнар.  бізнесу. - Д. : [Дніпропетр.  ун-т ім. А. Нобеля], 2013. - 244 с. - 
Бібліогр. в кінці ст.  
 

Зі змісту: 
 
   Секція 1. Роль інновацій у стабілізації та розвитку промислового комплексу України 
   Секція 2. Інновації як фактор соціально-економічного розвитку промислового  
                    підприємств а 
   Секція 3. Інноваційні технології в промисловому виробництві 
   Секція 4. Стратегічне управління модернізацією промислових підприємств 
 
 
Єщенко П. С. Економічне зростання без розвитку: причини і шляхи інноваційного перетворення 
економіки / П. С. Єщенко // Економіка України. – 2013. –  № 10. – С. 4-20. 
 
                                                                                                                                            Р/214 
 
Статтю присвячено проблемам соціально-економічного розвитку у світі  та в Україні в умовах глобальної 
економічної кризи. Аналіз темпів і якості економічного зростання в Україні свідчить про неадекватність  
економічної політики реаліям сучасного життя. Обгрунтовано можливість розвитку національної економіки 
на базі неухильного технологічного прогресу. 
 
 
Жикаляк М. В. Вплив податків на гірничу ренту на інвестиції, інновації та прийняття ризику / М. В. 
Жикаляк // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. –  № 5. – С. 20-27. 
 
                                                                                                                                            Р/1520 
 
У статті проаналізовано можливість деформувального впливу роялті та податків на гірничу ренту на 
інвестиції, інновації та рівень ризиків на рівні національної економіки й гірничої промисловості, розглянуто 
аспекти деформувального впливу за видами роялті та податків на гірничу ренту. На підставі проведеного 
дослідження зроблено висновки про переваги та недоліки видів роялті й податків на гірничу ренту з позиції  
ефективності та адміністрування. 
 
 
Р 347852 
   658 
 
    Іващенко, Алла Григорівна.  
    Управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства на засадах    проектного 
підходу до виробничих процесів [Текст] : монографія / А. Г. Іващенко ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Донецьк 
: Ноулідж (Донец. від-ня), 2013. - 147 с. - Бібліогр.: с. 126-146 (244 назв.). 
 
 
У роботі наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає  у розробці і 
обгрунтуванні  науково-методичного апарату проектування системи управління виробничими процесами 
підприємств а у поточних економічних умовах України на основі використання інноваційного підходу. Для 
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промислов их підприємств розроблено та обґрунтовано концептуальні підходи до структурування їх  
виробничих процесів на основі  об’єдання процесного та структурного підходів до управління в умовах 
переходу економіки країни на інноваційний шлях розвитку, основним змістом яких є: передпланові  
дослідження в межах підготовки та супроводження програми реструктуризації промислового підприємства 
та реінжинірингу його виробничих процесів з переходом на випуск нової продукції, установлення  
співвідношень між структурою та системою управління виробничими процесами; розподіл функцій та 
завдань управління виробничими процесами; координація взаємозв’язків між управлінськими рішеннями. 
 
 
Б 16309 
   31 
 
    Імперативи   розвитку   суспільно-економічних   систем   в   умовах   глобалізації, Міжнар. наук.-
практ. конф. (5 ; 2013 ; Чернігів).  
    V Міжнародна науково-практична конференція "Імперативи розвитку суспільно-економічних систем в 
умовах глобалізації", 7-8 червня 2013 р. [Текст] : тези доповідей / Черніг. держ. ін-т економіки і 
управління, Черніг. облдержадмін., Черніг. облрада [та ін.]. - Чернігів : [ЧДІЕУ], 2013. - 200 с. - Бібліогр. в 
кінці ст. - Текст укр., рос. 
 

Зі змісту: 
 
   Секція 2. Передумови та фактори інноваційного розвитку національної економіки в  
                   умовах глобалізації 
   Секція 7. Інноваційні технології та новітні інформаційні системи в глобалізованому 
                   суспільстві 
 
 
Р 347890 
   33 
 
    Інновації у маркетингу і менеджменті [Текст] : монографія / за заг. ред. С. М. Ілляшенка. - Суми : 
Друкарський дім "Папірус", 2013. - 616 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.  
 

Зі змісту: 
 
   Частина І.   Проблеми і перспективи інноваційного розвитку української економіки 
   Частина ІІ.  Інструменти і методи управління інноваційним розвитком підприємств та 
                        установ 
   Частина ІІІ. Галузеві особливості інноваційного менеджменту і маркетингу 
 
 
Р 346902 
   33 
 
    Інноваційний менеджмент у період модернізації економіки [Текст] : колективна монографія / О. В. 
Литвин, Ю. В. Ткаченко, Б. М. Катрушин, Ю. В. Тихоненко. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. - 220 с. - 
Бібліогр.: с. 203-216.  
 

Зі змісту: 
 

   Розділ І.   Теорія та методологія інноватики 
   Розділ ІІ.  Інновація як об’єкт менеджменту 
   Розділ ІІІ. Рушійні мотиви інноваційної діяльності 
   Розділ ІV. Інноваційний менеджмент на підприємстві 
   Розділ V.  Організаційні форми інноваційної діяльності 
   Розділ VІ. Інноваційне підприємництво й ризики 
                     Глосарій 
                     Бібліографічний список 
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Р 347374 
   37  
 
    Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-педагога [Текст] : навч. посіб. для інженерів-
педагогів / [Коваленко О. Е., Штефан Л. В., Бєлова О. К. та ін.] ; Українська інж.-пед. акад. - Х. : [ТОВ 
"Цифрова друкарня № 1"], 2013 - . - (Бібліотека інженера-педагога). 
   Ч. 1 : Теоретичні основи. - Х., 2013. - 195 с. - Бібліогр. в кінці глав.  
 
Посібник розкриває сучасні підходи щодо організації інженерно-педагогічної діяльності в умовах 
інноваційних технологій навчання. У цьому контексті  досліджено теоретичні основи застосування ділових 
ігор, тренінгових технологій, кейс-технологій та здоров’язберігаючих освітніх технологій. Надано підходи 
щодо проведення дослідницької та рефлексивної роботи за результатами інноваційної діяльності. 
 
 
Р 347375 
   37  
 
    Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-педагога [Текст] : навч. посіб. для інженерів-
педагогів / [Коваленко О. Е., Штефан Л. В., Бєлова О. К. та ін.] ; Українська інж.-пед. акад. - Х. : [ТОВ 
"Цифрова друкарня № 1"], 2013 - . - (Бібліотека інженера-педагога). 
   Ч. 2 : Практичні рекомендації. - Х., 2013. - 156 с.  
 
У посібнику представлено практичні підходи щодо застосування в інженерно-педагогічній діяльності  
сучасних інноваційних технологій навчання. Надано приклади проектування ділових ігор, тренінгових 
технологій, кейс-технологій та здоров’язберігаючих освітніх технологій. Розглянуто особливості розробки 
комп’ютерного навчально-методичного комплексу, системи різнорівневих контрольних запитань, 
мультимедійних презентацій. 
 
 

 
 
 
Р 347559 
   37 
 
   Інноваційні технології управління якістю підготовки 
майбутніх учителів фізико-технологічного профілю[Текст] : збірник 
матеріалів міжнар. наук. конф. / Кам'янець-Подільський нац. ун-т імені Івана 
Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2013. -   276 с. - Бібліогр. в кінці 
ст. - Текст кн. укр., англ. 
 
 Матеріали збірника присвячені впровадженню інноваційних технологій у 
підготовку майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. Відображені  
дидактичні  та методичні  аспекти формування фахових компетентностей 
майбутніх учителів фізико-технологічних спеціальностей. 
 

 
 
 
Калетнік Г. М. Крапельне зрошення як інноваційний фактор забезпечення високих врожаїв / Г. М. 
Калетнік // Економіка АПК. – 2014. –  № 1. – С. 65-74. 
                                                                                                                                            Р/673 
 
«Мета статті – визначення теоретико-методичних засад формування економічного механізму 
господарювання на землях, малопридатних для ведення сільського господарства, зокрема таких, які не 
забезпечені вологою в достатньому обсязі. В заданому аспекті висвітлення проблеми зреалізовується  
завдання з висвітлення досвіду Китаю, а також можливостей і перспектив його застосування в Україні». 
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Кащук К. М. Механізм венчурного фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств Житомирщини / К. М. Кащук // Економіка АПК. – 2013. –  № 12. – С. 119-123. 
 
                                                                                                                                            Р/673 
 
«Мета статті –  теоретичне обґрунтування розробки механізму венчурного фінансування інноваційної  
діяльності сільськогосподарських підприємств шляхом створення венчурного фонду, визначення його 
функцій, джерел поповнення коштів та основних контрагентів для співпраці». 
 

 
 
 
Р 347057 
   339 
 
    Ковтун, Олег Іванович.  
    Інноваційні    стратегії    в    системі    забезпечення     
конкурентоспроможності   для   вітчизняних підприємств: теоретико-
методологічні засади формування та реалізації [Текст] : монографія 
/ Ковтун О. І. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Л. : Вид-во Львів. комерц. 
акад., 2013. - 352 с. - Бібліогр.: с. 338-349 (136 назв). 
 
У монографії досліджуються  система та механізм забезпечення 
конкурентоспроможності сучасного підприємства, які ґрунтуються на 
комплексній стратегії інновацій, яка займає особливе місце та відіграє роль 
імперативу  в стратегічному наборі (портфелі) підприємства. 

 
 
Р 346831 
   658 
 
    Колодізєва, Тетяна Олександрівна.  
    Інноваційні технології в логістиці [Текст] : навч. посіб. / Колодізєва Т. О., Руденко Г. Р. ; Харківський 
нац. економічний ун-т. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2013. - 268 с. - Бібліогр. : с. 256-260 (72 назви). 
 
Систематизовано базові поняття інноватики, сучасні тенденції щодо впровадження інновацій у логістичну 
діяльність підприємств, навчальні матеріали для формування в майбутніх менеджерів необхідних 
компетентностей відповідно до програм підготовки студентів галузі знань 0306 «Менеджмент і  
адміністрування». 
 
 
Корнух О. В. Необхідність розмежування категорій «інновація» та «інновація підприємства» / О. В. 
Корнух // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. –  № 24. – С. 31-37. 
 
                                                                                                                                            Р/2124 
 
У статті  проведено аналіз  існуючих підходів до визначення сутності категорії «інновація» та обґрунтовано 
необхідність розмежування категорій «інновація» та «інновація підприємства». Доведено, що при 
визначенні категорії «інновація» буде домінувати соціальна та економічна складові, а «інновації 
підприємств а» – економічна складова. Запропоновано визначення «інновація підприємства», яке системно 
розкриває її зміст. 
 
 
Р 347739 
   658 
 
    Коюда, Павло Миколайович.  
    Ефективність інноваційної діяльності підприємств: теорія та практика [Текст] : монографія / Коюда 
П. М., Шейко І. А. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. - Х. : [Компанія СМІТ], 2013. - 332 с. - Бібліогр.: с. 
202-221.  
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У монографії систематизовано теоретично-прикладні аспекти щодо оцінки ефективності інноваційної  
діяльності, виділено напрями такої оцінки з урахуванням стану економіки України, вимог сьогодення й 
потенційних можливостей здійснення інноваційної діяльності та її активізації. Сформовано склад показників  
оцінки інноваційних витрат, номенклатури продукції, інноваційної активності, структури джерел 
фінансування інноваційної діяльності та співвідношення результатів та витрат як основи для оцінювання  
ефективності інноваційної діяльності машинобудівного підприємства. Запропоновано комплекс 
організаційно-управлінських заходів щодо активізації інноваційної діяльності  підприємств  
машинобудув ання Харківського регіону. 
 
 
 

 
 
Р 347288 
   34  
 
    Краус, Наталія Миколаївна.  
    Детермінанти тіньової економіки в інноваційних умовах 
господарювання [Текст] : монографія / Наталія Миколаївна Краус. - 
Полтава : Дивосвіт, 2014. - 148 с. - Бібліогр.: у зносках.  
 
У монографії обґрунтовано та доведено, що одним із джерел надходження  
коштів для інноваційного розвитку національної економіки є легалізація  
тіньових капіталів і зниження рівня тінізації економіки країни. Виявлено 
чинники стрімкого зростання тіньового сектора економіки України. Розкрито 
економічний зміст сутності категорій «субсидія», «тіньова зайнятість», 
«корупція», «посередництво», «підприємництво», «хабарництво» і «бізнес». 

Розглянуто особливості регуляторних механізмів детінізації вітчизняної економіки. 
   Проаналізовано деструктивні зміни ринкової економіки під впливом корупції та тіньової зайнятості.  
Визначено роль офіційних і тіньових інститутів венчурного інвестування на етапі становлення інноваційної  
економіки країни. Результати та висновки, отримані в монографії, дозволили виявити основ ні напрями 
політики детінізації економіки України. 
 
 
 
Крисоватий А. І. Корпоративні фінанси в контексті викликів сучасної інноваційної економіки / А. І. 
Крисоватий, В. М. Федосов, Н. С. Рязанова // Фінанси України. – 2013. –  № 9. – С. 7-27. 
 
                                                                                                                                            Р/813 
 
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти функціонування корпоратив них фінансів у контексті викликів, 
що постають перед вітчизняною фінансовою наукою в умовах інноваційної економіки. Проаналізовано й 
відстежено їх зв’язок із капіталом. Розкрито суспільне призначення, сутність, функції та роль 
корпоративних фінансів як економічної категорії. 
 
 
 
Крупська В. О. Структура та особливості формування інноваційного потенціалу підприємств 
поштового зв’язку / В. О. Крупська // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. –  № 21. – С. 67-72. 
 
                                                                                                                                            Р/2124 
 
У статті розглянуто теоретичні аспекти сутності інноваційного потенціалу як економічної категорії в 
науковій літературі, досліджено його структуру, складові, особливості. Проаналізовано особливості  
інноваційної діяльності підприємств поштового зв’язку України, врахування яких є важливим фактором при 
формуванні та управлінні їх інноваційним потенціалом у сучасних умовах господарювання. 
 
 
 
Куніна Д. М. Аналіз інноваційного регіонального розвитку як середовища для інноваційної діяльності 
підприємств України / Д. М. Куніна // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. –  № 1. – С. 76-80. 
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                                                                                                                                            Р/2124 
 
Управління інноваційним  розвитком промислових підприємств може бути побудов ано на  моделях 
інноваційної діяльності, як такої, або трансферу технологій. 
   Промисловим підприємствам України бракує бізнес-проектів у сфері створення інноваційної продукції  
масового призначення. У свою чергу, наукові установи – прямі постачальники інтелектуального капіталу – 
орієнтовані на ринки, де переважає монополія або олігополія, кожна з яких має свої наслідки для умов  
інноваційного розвитку підприємств. 
   Важливим питанням в управлінні іннов аційним розвитком підприємств України залиш ається питання  
розподілу прав власності на економічні вигоди від іннов аційної діяльності, що також стримує інноваційний 
розвиток підприємств. 
   
 
 
Р 346867 
   658 
 
    Лабунська, Світлана Віталіївна.  
    Формування   обліково-аналітичного   забезпечення   інноваційного   розвитку підприємства [Текст] 
: монографія / Лабунська С. В., Курган Н. В. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2013. - 248 с. - Бібліогр.: с. 161-180 (224 
назв) .  
 
Розглянуто питання, пов’язані з розробкою теоретичних положень, практичних рекомендацій та 
організаційних засад стратегічного управлінського обліку  для підвищення ефективності інформаційного 
забезпечення  інноваційного розвитку виробничого підприємства. Запропоновано теоретичні й методичні  
розробки для доповнення та розширення інформаційних можливостей бухгалтерського обліку щодо 
врахування специфіки інноваційних процесів. Розроблено методичні підходи до вибору стратегії  
інноваційного розвитку підприємства та визначення пріоритетності інноваційних проектів. 
 
 
 
Латишев К. О. Особливості управління  комерціалізацією технологій як умови сталого інноваційного 
розвитку та конкурентоспроможності України / К. О. Латишев // Наука й економіка. – 2013. –  № 4, Т. 2. – 
С. 277-282. 
                                                                                                                                            Р/2063 
 
У статті  виокремлено особливості та обґрунтовано проблеми управління комерціалізацією технологій як  
умови та чинника конкурентоспроможності на шляху до сталого іннов аційного розвитку України. Виявлено 
найбільш значимі фактори, що обумовлюють національні конкурентні переваги на шляху до сталого 
інноваційного розвитку. Автором розроблено структурно-функціональну схему комерціалізації об’єктів 
інтелектуальної власності, побудовану на основі комплексного підходу, що сприятиме підвищ енню 
конкурентоспроможності країни. На основі статистичних даних процесу комерціалізації результатів  
наукових розробок пропонується створення венчурних фондів. 
 
 
 
Максимів Д. Я.  Альтернативне оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності у Львівській  
області / Д. Я. Максимів // Актуальні проблеми економіки. – 2014. –  № 1. – С. 262-268. 
 
                                                                                                                                            Р/1545 
 
У статті проведено аналітичне оцінювання інвестиційно-інноваційної діяльності у Львівській області. 
Аргументовано доцільність інвестиційних вливань в інновації. В контексті вітчизняного та зарубіжного 
досвіду запропоновано альтернативні шляхи вирішення даної проблеми. 
 
 
 
Р 347127 
   339 
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    "Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу, Міжнар. наук.-практ. конф. (7 ; 2013 ; Суми).  
    Збірник тез доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції  "Маркетинг інновацій 
і інновації у маркетингу", 26-28 вересня 2013 року [Текст] : [наук. вид.] / Сум. держ. ун-т, Каф. маркетингу 
та упр. інноваційною діяльністю, Сум. регіон. центр інтелект. розвитку [та ін.]. - Суми : [Папірус], 2013. - 
336 с.  
 
До збірника включено тези доповідей учасників VII  Міжнародної  науково-практичної конференції  
"Маркетинг  інновацій і  інновації  у  маркетингу", у яких розглядаються актуальні питання і проблеми 
маркетингових інновацій та інновацій у маркетингу, екологічного маркетингу та управління потенціалом 
інноваційного розвитку підприємств тощо. 
 
 
 
 
 

 
 
Р 347352 
   332 
 
    Механізм інноваційного розвитку реґіону на основі використання 
внутрішніх   ресурсів [Текст] : монографія / Т. Г. Логутова, О. М. Анісімова, 
І. А. Ленцов, О. С. Картечева ; Держ. вищ. навч. заклад "Приазовський держ. 
техн. ун-т". - Маріуполь : [ПДТУ], 2013. - 303 с. - Бібліогр.: с. 263-280 (133 
назв). 

 Зі змісту: 
 
Глава 1.Формування механізму управління інноваційною діяльністю 
промислового регіону 
Глава 2. Використання інтелектуальних інвестицій в інноваційному розвитку 
реґіону 

Глава 3. Методи трансформації внутрішніх ресурсів в інвестиції щодо забeзпечення інноваційних 
перетворень 
 
 
 
Мороз О. О. Комплексна цільова програма удосконалення інноваційного процесу з використанням 
сучасних автоматизованих засобів / О. О. Мороз, А. О. Азарова, А. В. Сторожа // Вісник Сумського 
державного університету. Серія: Економіка. – 2013. –  № 2. – С. 102-109. 
                                                                                                                                            Р/968 
 
За сучасних умов економіки інноваційний розвиток – це  єдиний шлях до успіху підприємства. Саме тому 
авторами статті було продемонстровано побудову КЦП удосконалення інноваційних процесів на 
підприємстві та запропоновано метод раціонального розподілу обмежених фінансових ресурсів  
підприємств а. 
 
 
Морозова И. К. Необходимость внедрения инноваций в машиностроительной отрасли Украины 
(правовой аспект) / И. К. Морозова // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і 
право. – 2013. –  № 1. – С. 118-122. 
 
                                                                                                                                        Р/1294«Е» 
 
В статье освящена необходимость патентной защиты изобретений (полезных моделей) на предприятиях 
машиностроительной промышленности с целью повышения уровня их конкурентоспособности, а также 
показана связь уровня инновационной деятельности предприятия и получения дополнительной прибыли и 
развития. 
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Музиченко А. Г. Напрями державної підтримки інноваційної діяльності в металургійному комплексі 
України / А. Г. Музиченко // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. – 
2013. –  № 1. – С. 125-128. 
 
                                                                                                                                        Р/1294«Е» 
 
В статті досліджуються напрями  державної підтримки інноваційної діяльності в металургійному комплексі  
України в посткризових умовах. 
 
 
Навроцька Н. А. Розвиток інноваційно-інвестиційних процесів в умовах глобалізації / Н. А. Навроцька 
// Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка. – 2013. –  № 2. – С. 74-81. 
 
                                                                                                                                            Р/1378 
 
Проведено дослідження структурно-інвестиційних процесів на базі науково- технологічного прогресу, що 
дозволило визначити провідні тенденції інвестиційно-інноваційної трансформації глобальної економіки.  
Визначено новітні риси та особливості інвестиційного процесу в  умовах посилення його інноваційної  
спрямованості. 
 
 

 
Р 347550 
   37 
 
    Нісімчук, Андрій Сергійович.  
    Технологія інноваційної освіти [Текст] : монографія / Андрій Нісімчук, 
Олег Падалка ; Ін-т педагогічних технологій. - Луцьк : ПВД "Твердиня", 
2013. - 456 с. - Бібліогр.: 433-451. - Текст кн. укр., англ. 
 
 У монографії розкриваються особливості  інноваційної підготовки 
майбутніх фахівців, обґрунтовуються технічні аспекти навчально-
пізнавальної діяльності студентів, подаються засади організації  
комп’ютерних програм та теорії алгоритмів, акцентується увага на 
формуванні інноваційно-психологічних особливостей професійної освіти 
фахівців університетів, англійською мовою узагальнено реалізацію 
технології професійної підготовки особистості. 

 
 
Р 347364 
   37 
 
    Організаційно-економічне  забезпечення  комерціалізації   результатів  науково-технічних  
досліджень  вищих  навчальних закладів та їх наукових підрозділів, що сприяє інноваційному 
розвитку України [Текст] : монографія / С. В. Філиппова, К. В. Ковтуненко, Л. О. Волощук [та ін.] ; Одес. 
нац. політехн. ун-т, Ін-т бізнесу, економіки та інформ. технологій, Каф. обліку, аналізу і аудиту. - О. ; 
Донецьк : [Вид-во "Ноулідж"], 2012. - 326 с. - Бібліогр.: с. 306-325 (216 назв). 
 
Авторами досліджено та узагальнено світовий та вітчизняний досвід нормативно-методичного,  
інфраструктурного забезпечення та організаційних форм комерціалізації результатів НДДКР, трансферу 
знань та технологій, взаємодії освітньо-наукового сектору з сектором реального виробництва в інноваційних 
процесах. Визначено основні проблемні питання та пріоритети розвитку галузі-регіону, існуючи потреби та 
пропозиції в інноваційній сфері, інноваційно-активних підприємств галузі-регіону, інвестиційні можливості  
активізації іннов аційної діяльності. Досліджено діяльність провідних ВНЗ щодо комерціалізації наукових 
досліджень та розробок, методичного та інформаційно-консультаційного забезпечення інноваційної  
діяльності своїх науково-дослідницьких підрозділів. Виявлено зовнішні умови та обмеження  
комерціалізації. Обгрунтовано теоретичні засади та методологічні підходи до створення цілісного 
організаційно-економічного механізму комерціалізації науково-технічних досліджень та розробок ВНЗ за 
умов їх відповідності та придатності для вирішення пріоритетних проблем іннов аційного розвитку 
реального сектору економіки. Розроблена теоретична, нормативна та методична база комерціалізації  
результатів науково-технічних досліджень та розробок ВНЗ. 
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Р 347724 
   658 
 
    Пішеніна, Тетяна Ільївна.  
    Сучасні аспекти інноваційної трансформації  
системи управління підприємством   [Текст] : монографія / Т. І. Пішеніна, 
А. В. Коротєєва, О. О. Романенко ; Університет "Україна". - К. : [Ун-т 
"Україна"], 2013. - 128 с. - Бібліогр. в кінці розд. 
 
Монографію підготовлено колективом Інституту економіки та менеджменту 
Університету «Україна» як додатковий навчально-практичний матеріал  для 
формування системи знань у галузі менеджменту. Вміщений науковий 
матеріал відображає сучасні аспекти інноваційного забезпечення 
менеджменту з урахуванням його специфіки в умовах трансформації 
економіки України. 
 
Подуст С. Ф. Инновационные методы внедрения международного стандарта железнодорожной 
промышленности IRIS на ПК «НЭВЗ» / С. Ф. Подуст // Вісник Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля.  – 2013. –  № 18, Ч. 1. – С. 15-18. 
                                                                                                                                            Р/1357 
 
Описаны применя емые заводом современные методы внедрения международного стандарта 
железнодорожной промышленности IRIS, направленные на повышение эффективности производства и 
качества выпускаемой продукции за счет внедрения системы бережливого производства (БП) и новейших 
инструментов систем менеджмента качества (СМК) и менеджмента бизнеса (СМБ). 
 
 
Р 347821 
   33 
 
    Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств [Текст] : монографія / Алєксєєв І. 
В., Ільчук П. Г., Бондаренко Л. П. [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : [Вид. ПП Сорока Т. Б.], 2013. 
- 292 с. - Бібліогр. в кінці розд. 
 
У монографії досліджено основні пріоритети розвитку машинобудівних підприємств України. Детальну 
увагу зосереджено на стратегічних пріоритетах забезпечення машинобудівних підприємств через  
стимулювання залучення інвестицій та управлінні стратегічним розвитком машинобудівних підприємств в 
умовах інтернаціоналізації. Розкрито перспективи інтеграції капіталу у машинобудув анні та обгрунтовано 
необхідність стратегічного планування структури капіталу для забезпечення іннов аційного розвитку 
інтеграційних об’єднань у  машинобудув анні. Проаналізовано засади збільшення кількості інновацій на 
машинобудівних підприємствах через призму здійснення науково-технічної підготовки виробництва в  
умовах невизначеності, а також розроблено модель антикризового управління підприємством, що набуває 
актуальності в умовах нестабільного розвитку економіки та непрогнозованих фінансових результатів  
діяльності машинобудівних підприємств. Заключним розділом монографії є огляд нормативно-правового 
забезпечення інноваційної діяльності в машинобудуванні України. 
 
 
Сінельнік В. В. Формування вартості страхових компаній в умовах розвитку фінансових та 
інноваційно-інвестиційних процесів в Україні / В. В. Сінельнік // Вісник Вінницького політехнічного  
інституту. – 2013. –  № 4. – С. 25-30. 
                                                                                                                                            Р/0126 
 
Проведено аналіз факторів, які матимуть довгостроковий вплив на формув ання вартості страхових компаній 
в сучасних умовах розвитку економіки та проведення реформув ання страхового ринку України. 
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Сіренко К. Ю. Оцінка інноваційної діяльності легкої промисловості України / К. Ю. Сіренко // 
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія: 
Економіка і управління. – 2013. –  № 1. – С. 73-81. 
                                                                                                                                            Р/579 
 
У статті проведено оцінку інноваційної діяльності легкої промисловості України, визначено рівень  
інноваційної активності підприємств, виявлено фактори, які його гальмують. Визначено основні напрямки 
інноваційного розвитку підприємств галузі. 
 
 

 
 
Р 346833 
   33  
 
    Сорокіна, Л. В.  
    Інноваційні методи оцінки банківського капіталу [Текст] : 
[монографія] / Л. В. Сорокіна, В. М. Кочетков, Ю. С. Камарицький. - К. : 
[СІК ГРУП УКРАЇНА], 2014. - 244 с. - Бібліогр.: с. 232-241 (96 назв).  
 
У монографії запропоновано новітні методологічні підходи щодо 
оцінювання ефективності фінансової політики держави в аспекті  
рентабельності банківського капіталу. Систематизов ано концептуальні   
засади оцінювання капіталу, досліджено вплив макро-, мезо- та 
мікроекономічних чинників на ефективність використання банківського 
капіталу та тенденції  його нагромадження. Авторами обґрунтовано основні  
напрямки впровадження іннов аційних технологій інтелектуального аналізу 

даних з метою підвищення достовірності передпродажного оцінювання вартості банків і шляхи покращення  
інформаційної підтримки вартісно-орієнтованого управління банківським капіталом. 
 
 
 
Р 347579 
   33 
 
    Соціальний  ресурс  формування  інноваційної  економіки  в контексті   сталого   розвитку [Текст] : 
монографія / [В. І. Куценко, О. В. Гаращук, О. О. Євсєєва та ін.] ; за наук. ред. В. І. Куценко ; НАН України, 
ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України". - К. : [ДУ ІЕПСР НАН 
України], 2013. - 336 с. - Бібліогр. в кінці розд. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 
 
У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження соціального ресурсу формування  
інноваційної  економіки на засадах сталого розвитку. Здійснено комплексний аналіз впливу окремих 
складових соціальної сфери на соціально-економічні перетворення, що відбуваються в державі. Особлива 
увага приділяється визначенню кількісних та якісних орієнтирів, перспективних напрямів соціального 
розвитку України в умовах поглиблення процесів євроінтеграції та інноваційних перетворень в країні. 
 
 
Р 347947 
   332 
 
    Стратегія розвитку економіки регіонів в умовах протидії викликам глобалізації, міжнар. наук.-практ. 
конф. викладачів та студ. (2013 ; Сімферополь).  
    Міжнародна науково-практична конференція викладачів та студентів "Стратегія розвитку економіки 
регіонів в умовах протидії викликам глобалізації", 22-23 квітня 2013, м. Сімферополь [Текст] : [наук. 
вид.] / Акад. екон. наук України, Regional Studies Association, Крим. екон. ін-т, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т 
імені Вадима Гетьмана". - [Саки] : [Підприємство "Фенікс"], 2013. - 328 с. - Бібліогр. наприкінці ст.  
 

Зі змісту: 
 
   Секція № 2. Забезпечення інноваційної політики в Україні: сучасний стан і можливості 
                        її активізації 
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Танклевська Н. С. Сучасний стан фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств України / Н. С. Танклевська, А. С. Карнаушенко // АгроСвіт. – 2013. –  № 23. – С. 11-15. 
 
                                                                                                                                            Р/2114 
 
У статті проаналізовано показники стану фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських 
господарств у цілому по Україні. Наведено та прокоментовано показники динаміки, обсягу та структури 
впроваджених іннов ацій у сільське господарство України. 
 
 
 
Ткаленко Н. В. Особливості державного регулювання процесів формування інноваційного ресурсу в 
Україні / Н. В. Ткаленко, Ю. Д. Юрченко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного 
інституту економіки і управління. Серія: Економіка і управління. – 2013. –  № 1. – С. 20-31. 
 
                                                                                                                                            Р/579 
 
У статті визначено основні методи державного регулюв ання інноваційної діяльності в  Україні. Розглянуто 
основні державні установи, що реалізують різні завдання в механізмі державного регулювання. 
Ідентифіковано подальші напрями розвитку державного регулювання процесів формування інноваційного 
ресурсу України. 
 
 

 
 
Р 347903 
   33 
 
    Трансформація інноваційно-інвестиційних процесів 
в економічній діяльності    [Текст] : монографія / [Кирильчук С. П., 
Наливайченко К. В., Амельченко Т. В. та ін. ; за заг. наук. ред. С. П. 
Кирильчук, К. В. Наливайченко] ; Кримський екон. ін-т, ДВНЗ "Київський 
нац. екон. ун-т імені В. Гетьмана". - Сімф. : ВД "Аріал", 2013. - 330 с. : іл. - 
Бібліогр.: с. 312-329.  
 
Монографія присвячена дослідженню інноваційно-інвестиційних процесів в 
економічній діяльності, їх трансформаційній структурі та визначенню 
якісних змін у національній економіці в умов ах глобалізаційного 
середовищ а. 
 

 
 
 
 
Б 16224 
   33 
 
    Трансформація національних моделей економічного розвитку 
в умовах  глобалізації [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 
20-22 листоп. 2013 р.) / Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Краків. екон. ун-т 
(Польща), Молдав. екон. акад. (Молдова) [та ін.]. - К. : [Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т], 2013. - 533 с.  
 

Зі змісту: 
 

- Інноваційний розвиток підприємств України: джерела, механізми, 
проблеми та перспективи – С. 399-495. 
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Узунов В. В. Аналіз державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіону / В. В. Узунов 
// Інвестиції: практика та досвід. – 2014. –  № 2. – С. 122-126. 
 
                                                                                                                                            Р/2124 
 
Здійснено аналіз державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіону. Досліджено 
інноваційну активність за основ ними напрямами в Україні за період 2008-2012 роки. Розглянуто обсяг 
виконаних наукових та науково-технічних робіт в Україні за період 2008-2012 роки. Визначено напрями 
розбудови інтелектуально-орі єнтованої економіки і формування знаннєвого суспільств а. Обгрунтовано 
норми і правила, які необхідно ввести для ринкових перетворень економіки в регіонах. 
 
 
 
Федун І. Л. Управління ризиками інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому 
виробництві / І. Л. Федун // АгроСвіт. – 2013. –  № 22. – С. 19-25. 
 
                                                                                                                                            Р/2114 
 
Розглянуто проблеми управління ризиками інноваційно-інвестиційної діяльності в агропромисловому 
виробництві, здійснено моніторинг цих проблем у контексті реалій сучасного економічного простору, а 
також запропоновано власні підходи до їх вирішення. 
 
 
Р 347329 
   63 
 
Харківський національний технічний університет  сільського господарства  імені П. Василенка. 
    Вісник Харківського національного технічногоуніверситету сільського  господарства імені Петра 
Василенка [Текст] : [зб. наук. пр.] / Мінагрополітики. - Х. : [ХНТУСГ]. – 
   Вип. 143 : Інноваційні технології деревообробної промисловості та механізації процесів у лісовому 
комплексі. - Х., 2013. - 265 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст кн. укр., рос. та англ. мов. 
 
В збірник включені наукові праці Харківського національного технічного університету сільського 
господарства імені Петра Василенка, провідних закладів, науково-дослідних інститутів і підприємств  
України та зарубіжжя, в яких наведені результати теоретичних та експериментальних досліджень з  
розробки, експлуатації, підвищення ефективності використання машин і технологічних процесів, а також у 
збірнику представлені матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні  
технології деревообробної промисловості та механізація процесів у лісовому комплексі», присвяченої 10-
річчю створення кафедри системотехніки і технологій лісового комплексу, що відбулась в м. Харкові 28-30 
листопада 2013 р. 
 
 
Хімченко А. М. Активізація та розвиток інноваційних процесів в країнах світу: ретроспектива та 
сучасний стан / А. М. Хімченко, О. О. Махнович // Економіка та держава. – 2013. –  № 12. – С. 47-51. 
 
                                                                                                                                            Р/1829 
 
 У статті досліджено іноземний досвід управління та активізації інноваційного розвитку, проаналізовано 
найбільш дієві заходи стимулювання інноваційних перетворень. 
 
 
Червен І. І. Активізація інноваційної діяльності – найважливіший напрямок підвищення 
ефективності аграрного виробництва / І. І. Червен, М. І. Кареба // Вісник аграрної науки Причорномор’я. 
– 2013. –  № 2. – С. 3-10. 
                                                                                                                                            Р/0151 
 
Висвітлено особливості сільського господарств а та їх вплив на інноваційну діяльність. Проаналізовано 
динаміку інвестицій в сільське господарство України (як усіх, так і іноземних), а також і по її регіонах.  
Запропоновано цілу низку конкретних заходів щодо покращення інвестиційної діяльності. 
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Чмелев В. В. Оценка показателей экономической безопасности инновационной деятельности на 
машиностроительном предприятии / В. В. Чмелев // Вісник Східноукраїнського національного 
університету імені Володимира Даля.  – 2013. –  № 18, Ч. 2. – С. 191-197. 
                                                                                                                                            Р/1357 
 
Описана методика оценки уровня экономической безопасности инновационной деятельности на 
предприятии машиностроительной отрасли. Выбраны ключевые показатели, произведено их описание и 
классификация уровней с использованием аппарата нечетких множеств. 
 
 
Р 347350 
   339 
 
    Ястремська, Олена Миколаївна.  
    Маркетинг інновацій [Текст] : навч. посіб. /Ястремська О. М., Тонєва К. В. ; Харк. нац. економічний ун-
т. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2013. - 116 с. - Бібліогр.: с. 112-113 (27 назв).  
 
Подано теоретичні основи маркетингу інновацій, приклади практичного застосування сучасних технологій 
маркетингу, завдання для практичних та лабораторних занять. Розкрито важливість складової сучасної  
економічної освіти, що пов’язана з необхідністю вивчення питань маркетингу інноваційної діяльності на 
підприємств ах. 
 
 
Яшкіна О. Оцінка ефективності інноваційних витрат машинобудівних підприємств / О. Яшкіна // 
Економіст. – 2013. –  № 10. – С. 53-57. 
                                                                                                                                            Р/1119 
 
У статті проаналізовано структуру інноваційних витрат, а також розглянуто динаміку показників  
результатив ності інноваційної діяльності в машинобудуванні та його підгалузях. Досліджено вплив  
технологічних та нетехнологічних інноваційних витрат на показники результатив ності інноваційної  
діяльності в машинобудуванні. 
 
 
 
 
Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному 
                 етапі в Україні та за її межами 
 
 
Бурма С. І. Аналіз передумов формування регіонального агропромислового кластеру / С. І. Бурма // 
Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2013. –  № 1. – С. 58-64. 
 
                                                                                                                                            Р/1790 
 
У статті досліджено передумови формування регіонального агропромислового кластеру у Запорізькій 
області. Проаналізовано результати діяльності агропромислового комплексу регіону, визначено сильні  
сторони та внутрішні проблеми його розвитку. Розглянуто досвід функціонування агропромислових 
кластерів у регіоні. 
 
 
Буснюк С. В. Державне регулювання процесу формування та функціонування  кластерів в Україні / 
С. В. Буснюк // Економічний форум. – 2014. –  № 1. – С. 23-28. 
 
                                                                                                                                            Р/2329 
 
У статті досліджуються питання та обґрунтовано необхідність, методи та засоби держав ного регулювання  
процесу формування та функціонув ання кластерів в Україні. Визначено основні механізми та інструменти 
впливу на діяльність даних територіально-інтегрованих структур. 
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Бутенко Т. В. Удосконалення механізмів фінансового забезпечення кластерів аграрної сфери / Т. В. 
Бутенко, Я. В. Солтик, А. О. Кравчук // АвгроСвіт. – 2014. –  № 1. – С. 15-20. 
 
                                                                                                                                            Р/2114 
 
У науковій статті представлено архітектуру моделі фінансового забезпечення у фокусі молочного кластеру,  
яка ґрунтується на теоретико-методологічних засадах ресурсної концепції, що трансформується під впливом 
динамічних сучасних економічних теорій, поєднує системний і потоковий підхід до формування та 
розміщення фінансов их ресурсів, модель орієнтов ану на ринкову вартість, яка додає ресурсній концепції  
стратегічного напряму та дозволяє оцінити перспективи розвитку підприємства в майбутньому періоді, 
виходячи із поточного стану сформованого портфелю фінансових ресурсів, вартість джерел формування  
фінансових потоків та майбутніх конкурентних переваг, узгоджує трансформацію фінансових потоків у всіх 
її формах (матеріальній, нематеріальній, фінансовій) і враховує фінансові результати діяльності аграрних 
підприємств, отриманих за попередній період. 
 
 
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 дов едено перевагу утворення і функціонування промислових комплексів  
кластерного типу як сучасної конкурентоспроможної моделі розвитку економіки України в цілому, так і  
окремих регіонів та підприємств. Застосування кластерного підходу в країні є необхідним підґрунтям для  
відродження ефективності інноваційного розвитку регіонів, досягнення високого рівня та 
конкурентоспроможності економіки. Встановлено, що, незважаючи на всі проблеми й труднощі, з якими 
стикалася Україна за останні роки, процес кластеризації був цілком динамічним, що дозволяє прогнозувати 
його подальший успішний розвиток. 
 
 
Гаджиева Н. Г. кызы. Кластеризация как перспективное направление развития регионов / Н. Г. кызы 
Гаджиева // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. –  № 1. – С. 104-107. 
                                                                                                                                            Р/2124 
  
В статье рассматрив аются вопросы кластеризации разветвленных сетевых хозяйственных структур, которые 
включают в себя множество разнообразных организаций, взаимозависящих, но одновременно 
функционирующих в различных сферах деятельности. 
 
 
Гоблик В. В. Формування транскордонних транспортно-логістичних кластерів як пріоритетний 
напрям розвитку прикордонних регіонів України / В. В. Гоблик, В. В. Папп // Економічний форум. –  
2013. –  № 4. – С. 55-63. 
                                                                                                                                            Р/2329 
 
Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичної сутності кластеру та основоположним принципам 
транспортно-логістичного кластеру. Проаналізовано сучасні пріоритети транскордонного співробітництва 
ЄС та України. Запропоновано формування транскордонних кластерів та використання єврорегіонів як 
координуючих структур їх діяльності. Здійснено системний аналіз транспортно-логістичного комплексу 
транскордонних регіонів України, досліджено фактори  формування транспортно-логістичного кластера, що 
сприятиме входженню України у європейську транспортну мережу та суттєво збільшить обсяги перевезень  
через митну територію України. 
 
 
Р 347937 
   33 
 
    Головатюк, Василь Михайлович.  
    Інвестиційна привабливість інноваційної сфери економіки України [Текст] : [монографія] / В. М. 
Головатюк ; НАН України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. 
Доброва. - К. : [Фенікс], 2012. - 364 с. - Бібліогр.: с. 305-332.  
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У монографії представлено розроблену автором концепцію  інвестиційної привабливості інноваційної сфери 
економіки України, яка стимулює науково-технічний розвиток, нарощування випуску  конкурентної  
продукції на світовому ринку. Сформульований методологічний підхід до дослідження сучасних тенденцій і  
закономірностей формування якісно нового соціально-економічного середовища, де узгоджено інтереси 
інвестора, об’єкта інвестування, економіки в цілому. Запропонована кластерна модель формування  
інноваційного потенціалу національної економіки, яка передбачає ефективне використання регіональних 
наукових центрів НАН України як теоретичного фундаменту і технологічної бази інноваційних процесів. 
Обгрунтовано пріоритети інвестиційної політики держави в розвитку іннов аційної сфери. Виявлено роль  
державного управління та політичного фактору в  поліпшенні інвестиційного клімату національної  
економіки. 
 
 
Данкевич Е. М. Стратегия формирования агропромышленного кластера в условиях развития 
межотраслевой интеграции / Е. М. Данкевич // Економічний форум. – 2014. –  № 1. – С. 29-33. 
 
                                                                                                                                            Р/2329 
 
Исследованы процессы формиров ания кластерных структур в аграрном регионе, проанализиров аны  
причинно-следственные связи между актив изацией инвестиционной деятельности и формированием 
кластерных структур различных типов, предложен комплекс мер по поддержке кластеров как средства 
реализации государственной инвестиционной политики в аграрном регионе. Рассмотрена сущность  
кластерных образований – их цели, задачи и составляющие элементы; проанализирована организационная  
структура и система взаимосвязей внутри кластеров, приведена их функционально-отраслевая структура;  
перечислены преимущества и недостатки кластерного подхода к развитию межотраслевой интеграции в  
аграрном секторе экономики. 
 
 
Дмитрів В. І. Оцінка основних тенденцій інноваційного розвитку підприємств в регіонах України / В. 
І. Дмитрів // Інвестиції: практика  та досвід. – 2013. –  № 23. – С. 101-104. 
                                                                                                                                            Р/2124 
 
В статті проаналізовано особливості інноваційного розвитку Тернопільської області, визначено основні  
тенденції конкурентоспроможності області  та її мі сце серед інших регіонів держави. Визначено основні  
джерела фінансування інновацій у Тернопільській області. Зроблено висновки щодо ступеня активності  
учасників інвестиційно-інноваційних процесів як на регіональному так і на державному рівні. 
 
 

 
 
 
 
С 20134 
   621 
 
    Економіка та управління підприємствами  
машинобудівної галузі: проблеми   теорії та практики [Текст] : зб. наук. 
пр. / Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. : 
ХАІ. -  
   № 1 (21) січень - березень. - Х., 2013. - 114 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Алф. 
покажчик.: с. 113 . - Текст кн. укр., англ. мов. 
 

Зі змісту: 
 
   Пустовойт С. В., Петрук В. С., Совершенна І. О. Стан інноваційної  

діяльності та тенденції розвитку технологічних парків в Україні. – С. 86-93. 
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Р 346875 
   33  
 
    Економічний простір [Текст] : зб. наук. пр. / Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури. - Д. : ПДАБА. -  
   № 74. - Д., 2013. - 305 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст. кн. укр. і рос. 
 

Зі змісту: 
 
Міжнародна економіка і зміни геоекономічного простору 
   Дадашев Б. А., Гордієнко В. П. Євроінтеграція Причорноморського регіону на основі кластерного 
підходу. – С. 5-14. 
 
 
 
 
 
Р 346874 
   33  
 
    Економічний простір [Текст] : зб. наук. пр. / Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури. - Д. : ПДАБА. -  
   № 73. - Д., 2013. - 313 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст. кн. укр. і рос. 
 

Зі змісту: 
 

Проблеми національної та регіональної економіки 
   Васильєва Н. К., Амеліна Ю. С.  Кластерні моделі екологічного розвитку 
українського овочівництва і плодівництва. – С. 66-79. 
 
Р 346872 
   33  
 
    Економічний простір [Текст] : зб. наук. пр. / Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури. - Д. : ПДАБА. -  
   № 71. - Д., 2013. - 306 с. 

Зі змісту: 
 

Фінанси та інвестиційно-будівельна діяльність 
   Бакушевич І. В., Зарічна Н. З. Особливості створення та функціонув ання фінансових кластерів в Україні. – 
С. 92-104. 
 
 
Ільїна А. Технопарки як стимулюючий фактор інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні / А. 
Ільїна // Економіст. – 2013. –  № 10. – С. 31-34. 
                                                                                                                                            Р/1119 
 
У статті визначено сутність технопарків та їх основ ні завдання згідно зі світовою практикою.  
Проаналізовано показники, які характеризують діяльність зареєстрованих технопарків в Україні, а також 
інноваційно-інвестиційну діяльність вітчизняних промислових підприємств. Досліджено вплив технопарків  
на розвиток інноваційно-інвестиційних процесів у промисловому секторі України. Розроблено заходи щодо 
активізації діяльності зареєстрованих технопарків та надано пропозиції зі створення нових перспективних 
технопарків в Україні. 
 
 
Карпенко О. О. Концептуальні засади формування та функціонування інноваційних кластерів / О. О. 
Карпенко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. –  № 12. – С. 71-77. – Текст англ. 
 
                                                                                                                                            Р/1545 
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У статті запропоновано структуру інноваційного кластера, наведено основні завдання формування та 
функціонування інноваційного кластера, досліджено процес і визначено умови формування та ефективного 
функціонування інноваційних кластерів в Україні. 
 
 

 
 
Р 347103 
   334 
 
    Кластерні трансформації мезологістичних систем [Текст] : колективна 
монографія / М. Г. Акулов, Л. В. Юрчишена, О. М. Помірча, Т. В. Євась ; [за 
ред. М. Г. Акулова] ; Вінницький фінансово-економічний ун-т. - Вінниця : 
[Нілан-ЛТД], 2013. - 440 с. - Бібліогр.: с. 436-439.  
 
У колективній монографії обгрунтовано методологію дослідження 
мезоекономіки як кластерних міжрівневих взаємодій суб’єктів середнього 
ієрархічного рівня. Сформовані базові поняття мезологістичного середовища, 
обґрунтовані особливості позиціонування мезологістичних систем як 
промислов их кластерів. Запропонований соціально-орієнтований підхід до 
управління ланцюгами запасів і постачань, що дозволяє реалізувати принцип 
розвитку бізнесу на основі максимізації його вартості. 

   Запропоновано методику реалізації моделей трансформації потокових процесів у кластер-логістичних 
системах з метою інструментального забезпечення мезологістичного менеджменту. 
 
 
Р 347763 
   001 
 
    Коюда, О. П.  
    Проблеми створення наукових парків в Україні [Текст] : монографія / О. П. Коюда ; Харк. нац. екон. 
ун-т, Північно-Східний науковий центр. - Х. : [Компанія СМІТ], 2013. - 312 с. - Бібліогр. в кінці розд.  
 
Розглянуто теоретично-організаційні проблеми створення наукових парків на базі провідних вищих 
навчальних закладів на прикладі Харківщини та Харківського національного економічного університету 
(ХНЕУ) й виокремленні  пріоритетні завдання щодо активізації цього процесу в Україні та у  всіх регіонах,  
які мають наявний науково-техніко-технологічний потенціал, викладено авторський підхід до їх вирішення. 
    
 
Мельник О. Г. Модель кластеризації економічної системи України в контексті співпраці РФ  в 
науково-технологічній сфері / О. Г. Мельник // Український соціум. – 2013. –  № 1. – С. 129-140. 
 
                                                                                                                                            Р/1595 
 
Статтю присвячено дослідженню науково-технологічного та економічного потенціалу економічної системи 
України та пошуку можливостей реструктуризації економічної системи на основі кластерної моделі  
диверсифікації і локалізації регіональних науково-технологічних та промислово-технологічних комплексів. 
Як метод в икористано аналіз моделі іннов аційного кластера Російської Федерації. На основі результатів  
дослідження узагальнено перспективи реалізації моделі кластеризації для України. 
 

 
 
 
 
 
Р 347742 
   332 
 
    Мікула, Н. А.  
    Регіональний видавничо-поліграфічний кластер[Текст] : [монографія] / 
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Н. А. Мікула, Є. М. Палига, В. Б. Базилюк. - Л. : [Ліга-Прес], 2013. - 172 с. - Бібліогр.: с. 146-162.  
 

Зі змісту: 
 
   Розділ 1. Теоретико-методологічні основи впровадження кластерного підходу як  
                   інструменту активізації регіонального розвитку 
   Розділ 2. Аналіз  стану  соціально-економічного  розвитку  підприємств  ВПГ  та  
                   визначення напрямків їх трансформації в регіоні 
   Розділ 3. Організаційно-економічні  засоби  та  інституційні  основи формування  
                   регіонального видавничо-поліграфічного кластера 
 
 
Палиця С. Державна політика економіко-технологічної кластеризації системи охорони здоров’я 
України / С. Палиця  // Економіст. – 2013. –  № 11. – С. 32-36. 
 
                                                                                                                                            Р/1119 
 
Розкрито сутність та визначено особливості кластерного механізму організації господарської діяльності в 
умовах постіндустріальної економіки. На основі цього розроблено концептуальну модель державної  
політики економіко-технологічної кластеризації системи охорони здоров’я в Україні. Запропоновано заходи 
щодо підвищення ефектив ності держав ної кластерної політики. 
 
 
Петрина М. Ю. Шляхи вдосконалення фінансового забезпечення діяльності технопарків України // 
Фінанси України. – 2013. –  № 8. – С. 97-112. 
                                                                                                                                            Р/813 
 
Запропоновано шляхи удосконалення фінансового забезпечення діяльності технопарків України через  
використання банківських кредитів, лізингу, венчурного капіталу, cтворення державних та комунальних 
спеціалізованих небанківських  інноваційних фінансово-кредитних установ, перетворення технопарків на 
своєрідні промислово-фінансові групи, залучення прямих іноземних інвестицій тощо. Доведено, що 
комплексне застосування цих шляхів забезпечить успішну активізацію інноваційної діяльності технопарків. 
 
Пітіч Г. Вплив потужності та спеціалізації кластерів на інноваційність регіонів: порівняльний аналіз 
Угорщини, Болгарії, Греції, Румунії та Сербії / Г. Пітіч, Н. Савіч, М. Дзуніч // Актуальні проблеми 
економіки. – 2014. –  № 1. – С. 281-288. – Текст англ. 
                                                                                                                                            Р/1545 
 
У статті досліджено  залежність між кластерами та інноваційністю регіонів, зокрема, залежність  
інноваційності від потужності та спеціалізації кластера. Досліджено дані по 5 країнах – Угорщині, Болгарії, 
Румунії, Греції та Сербії. Статистичні дані взято зі Звіту про глобальну конкурентоспроможність, а також з  
джерел національної статистики. Методологія дослідження належить Європейській спостережній раді за 
розвитком кластерів. Зокрема, проаналізовано кореляцію між потужністю та спеціалізацією кластера та 
кількістю патентів як індикатору інноваційності регіону. Результати аналізу даних виявили, що більш 
потужний портфоліо кластерів у регіоні підвищує його іннов аційність, при чому дана кореляція стає ще 
більш суттєвою для економічно розвинених регіонів. Географічна спеціалізація кластерів регіону підвищує 
шанси на практичне впровадження патентів, що в подальшому позитивно впливає на інноваційність регіону.  
Мапування кластерів проведено на основі Номенклатури територіальних одиниць для цілей статистики (2-
ий рівень). Дослідження може бути продовжене для 3-ого рівня Номенклатури, а також шляхом включення  
у порівняння інших країн. 

 
 
 
Р 347853 
   332 
 
    Стеценко, Сергій Павлович.  
    Управління системою економічної безпеки регіонів України в умовах 
розвитку інтеграційних процесів: науково-практичний аспект [Текст] : 
монографія / Стеценко Сергій Павлович. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 
2013. - 328 с. - Бібліогр.: с. 299-327 (278 назв.). 
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Зі змісту: 
 
   5.3. Кластери як ринковий інститут просторового розвитку  
                                                            економіки регіону. – С. 270-294. 
 
 
 
Сущенко О. А. Застосування геоекономічного та кластерного підходів в управлінні 
зовнішньоекономічною діяльністю підприємств / О. А. Сущенко // Вісник Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля. – 2013. –  № 2, Ч. 2. – С. 141-145. 
 
                                                                                                                                            Р/1357 
 
Показано та проаналізовано тенденції формування сучасної геоекономічної парадигми. Визначено тенденції  
виникнення кластерів як ефективного інструменту управління зовнішньоекономічною діяльністю.  
Запропоновано концептуальний підхід до організації кластерного управління зовнішньоекономічною 
діяльністю підприємств регіону. Обгрунтовано необхідність формування стратегії розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону на основі відповідної геоекономічної моделі та 
кластеризації інноваційно-орієнтованих секторів зовнішньоекономічного господарського комплексу 
регіону. 
  
 
 
 
Р 344433 
   339 
 
   Технологічна модернізація в європейській економіці [Текст] : 
монографія / О. С. Бурміч, О. Д. Лук'яненко, Є. Г. Панченко, В. І. Чужиков ; 
за наук. ред. В. І. Чужикова ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 
імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 266 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 
229-256.  
 

Зі змісту: 
 
   Розділ 4. Кластерна політика ЄС 
               4.1. Інноваційна сутність кластерів 
               4.2. Секторальна диференціація кластерних систем 
               4.3. Інституціоналізація розвитку кластерів 
 
 
Тупчій О. С. Особливості формування інноваційного кластера в галузі садівництва / О. С. Тупчій // 
Економіка АПК. – 2014. –  № 2. – С. 120-126. 
                                                                                                                                            Р/673 
 
«Мета статті – дослідити можливості ефективного функціонування садівницьких і       плодопереробних 
підприємств у межах іннов аційного плодоягідного кластерного формув ання, що спроможний забезпечити 
синергетичний ефект, зокрема підвищення капіталізації за допомогою економії трансакційних в итрат у 
результаті взаємодії підприємств». 
 

 
 
 
 
Р 346806 
   33 
 
    Украина-Россия-Сколково. Единое инновационное   пространство 
[Текст] : материалы междунар. конф., 22-23 мая 2013 года, Украина, Киев / 
Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 
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(Фонд "Сколково"), НАН Украины, Гос. агентство по вопросам науки, иннов аций и 
информатизации Украины [и др.]. - К. : [ИПЦ "Киевский ун-т"], 2013. - 160 с. - Библиогр. в конце ст. 
 

Из содержания: 
 
        Кластер биологических и медицинских технологий 
        Кластер ядерных технологий 
                                                              Кластер информационных технологий 
                                                              Кластер космических технологий и телекоммуникаций 
                                                              Кластер энергоэффективных технологий 
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    Управління проектами та розвиток виробництва [Текст] : зб. наук. пр. / Східноукр. нац. ун-т імені 
Володимира Даля, наук. партнери: Укр. Асоціація управління проектами, Ун-т економіки та права "Крок". - 
[Луганськ] : [НОУЛІДЖ]. - 
   № 1 (45). - [Луганськ], 2013. - 177 с. - Бібліогр. в кінці ст.  
 

Зі змісту: 
 
   Борзенко-Мірошніченко А. Ю. Вибір метрики кластеризації для вирішення завдань управління  
регіональним освітнім простором. – С. 108-115. 
 
 
 
Федорова В. Кластерний підхід в організації управління господарством сучасного  регіону та 
можливості оцінювання ефективності функціонування кластерів / В. Федорова // Галицький 
економічний вісник. – 2013. –  № 3. – С. 32-37. 
                                                                                                                                            Р/1866 
 
Проаналізовано питання управління господарством сучасного регіону на основі кластерного підходу,  
проблеми формування інноваційних форм організації господарством сучасного регіону та можливостей 
оцінювання економічної ефектив ності функціонув ання кластерних об’єднань, як інноваційних форм 
господарювання, розглянуті поняття «простір», «економічний простір», «кластер», «економічна 
ефективність функціонування кластеру». Також зроблено висновок, що цей підхід до управління забезпечує 
розвиток регіональної економіки на засадах оптимального управління ресурсами. Наведено методику 
оцінювання ефективності функціонування промислових кластерів. 
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    Химинець, Володимир В.  
    Сталий розвиток Карпатського регіону в євроінтеграційній стратегії 
України [Текст] : [монографія] / В. В. Химинець ; НАН України, Держ. 
установа "Ін-т економіки природокористув ання та сталого розвитку НАН 
України". - К. : [Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку 
НАН України], 2013. - 520 с. : кольорові іл. 8 с. - Бібліогр.: с. 440-469 (324 
назв.).  

Зі змісту: 
 
   5.4. Кластерні моделі сталого розвитку Карпатського регіону 
   5.5. Роль транспортних корпорацій у забезпеченні сталого розвитку 
Карпатського  регіону 

   5.6. Кластерна модель курортно-рекреаційного розвитку Карпатського регіону 
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Чемерис В. А. Політика кластерного розвитку сільських територій: пріоритети формування і напрями 
реалізації / В. А. Чемерис, В. І. Душка // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2013. 
–  № 7. – С. 131-138. 
                                                                                                                                            Р/2354 
 
У статті досліджуються механізми реалізації політики розвитку сільських територій через кластерний 
механізм на регіональному рівні. Обгрунтов ано інституційно-правовий механізм реалізації політики 
кластерного розвитку сільських територій на прикладі Львівської області. Визначено галузеві напрями 
формування кластерів на регіональному рівні. 
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    Чудаєва, Ія Борисівна.  
    Механізм розвитку науково-технічних зон в Україні [Текст] : 
монографія / І. Б. Чудаєва ; Східноєвроп. ун-т економіки і менедж. - Черкаси : 
[Східноєвроп. ун-т економіки і менеджменту], 2013. - 432 с. - Бібліогр. : с. 
379-407 (403 назв.).  
 
У монографії розроблено концептуальну схему формування і функціонування 
організаційно-економічного механізму науково-технічних формувань і 
визначено найбільш  ефектив ну модель розвитку науково-технічних зон для 
України, запропонов ано методи оцінювання привабливості регіонів України з 
точки зору створення та спеціалізації НТЗ. Значну увагу приділено 

модернізації існуючого механізму державного фінансування та побудовано схему каскадного фінансування  
науково-технічних зон. 


