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(надходження II кв. 2014) 
 

                                                                                                                                         
Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання 
 
 
Антонів В. Б. Задача вибору оптимальної стратегії інноваційного розвитку динамічного підприємства 
/ В. Б. Антонів, І. І. Руда // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 3. – С. 463-471. – Текст англ. 
 
                                                                                                                                          Р/1545 
 
У статті розглянуто закономірності та істотні чинники стратегій інноваційного розвитку підприємств. 
Побудовано модель формування та розрахунку критеріїв цих стратегій, що дозволяє обрати оптимальний 
варіант з  множини альтернативних станів, у які перейшло б підприємство внаслідок зміни вектора 
управлінських дій (стратегій). 
 
 
Багрова І. Роль інновацій у забезпеченні ресурсозбереження на підприємстві / І. Багрова, О. Юдіна // 
Вісник економічної науки України. – 2013. – № 2. – С. 7-12. 
                                                                                                                                          Р/1674 
 
«Метою статті є визначення чинників інноваційної діяльності, які впливають на економічні показники 
підприємств а і розробка механізму впровадження нововведень, що забезпечує процес ресурсозбереження та 
підвищення ефективності роботи підприємства на його основі». 
 
 
Бегма В. Н. Перспективи України щодо експорту технологій виробництва товарів військового 
призначення та подвійного використання як інноваційного напряму розвитку вітчизняної економіки / 
В. Н. Бегма, Б. П. Щеглюк // Проблеми науки. – 2013. – № 12. – С. 21-27. 
                                                                                                                                          Р/1101 
 
Розглянуто етапи формування, сучасний стан та тенденції розвитку трансферу технологій як елементу 
міжнародних економічних відносин, проаналізовано діяльність України щодо експорту військових 
технологій на міжнародному ринку озброєння та військової техніки, визначено основні показники 
вітчизняного експорту, обгрунтовано економічну доцільність та перспективи України щодо експорту 
військових  технологій. 
 
 
Береза О. Д. Вплив корупційних проявів у сфері державного управління на інноваційний розвиток / О. 
Д. Береза // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 8. – С. 134-139. 
                                                                                                                                          Р/2124 
 
Визначено, що для України є характерними нерівномірність і дисбаланс у розвитку різних складових 
інноваційності. Проаналізовано дані міжнародного рейтингу сприятливості умов для підприємницької 
діяльності та індекс сприйняття корупції. Виділено найбільш значимі причини, що обумовлюють  
ефективність державно-приватного партнерства в інноваційній сфері, та відповідні корупційні ризики. 
Запропоновано заходи щодо зменшення впливу корупційних проявів у сфері державного управління на 
інноваційний розвиток в частині, що стосується реалізації проектів у форматі ДПП. 
 
 
Білинська  У. В. Особливості діагностики стану управління інноваційними ризиками на 
підприємствах харчової промисловості / У. В. Білинська // Економіка та держава. – 2014. – № 2. – С. 95-99. 
 
                                                                                                                                          Р/1829 
 
У фаховій статті досліджено проблеми управління ризиками інноваційної діяльності. Встановлено, що 
найбільш прийнятною у застосуванні є модель виробничої функції Тінбергена. В результаті досліджень  
запропонов ано алгоритм послідовності процесу діагностики ефективності управління інноваційними 
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ризиками на підприємств ах харчової промисловості із використанням виробничої функції Тінбергена.   
Проведена діагностика стану управління іннов аційними ризиками на досліджуваних підприємствах.  
Проведено аналіз параметрів виробничої функції вибраних хлібокомбінатів та отримано відповідні рівняння 
виробничої функції Тінбергена. 
 
 
Білошенко І. А. Інноваційна політика в Україні та особливості її реалізації / І. А. Білошенко, А. Ю. 
Білошенко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – № 
12. – С. 25-31. 
                                                                                                                                          Р/1357 
 
Простежено положення конкурентоспроможності України за рейтингом Всесвітнього Економічного Форуму 
протягом 2008-2013 років. 
 
 
Бойко А. В. Зарубіжний досвід формування національних інноваційних систем та його використання 
в Україні / А. В. Бойко // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 4. – С. 91-103. 
 
                                                                                                                                          Р/1589 
 
Досліджено особливості становлення та розвитку національних інноваційних систем Японії, Франції та 
Фінляндії у ретроспективі. Визначено слабкі місця НІС України на основі порівняльного аналізу із  
зарубіжним досвідом. Запропоновано напрями удосконалення елементів та зв’язків у процесі становлення  
сучасної національної інноваційної системи України. 
 

 
 
 
 
Р 349108 
   339 
 
    Болдырев, К. А.  
    Отношения конкуренции: теория и практика конкурентно-
мотивационного осуществления в инновационной экономике [Текст] : 
монография / Болдырев К. А. ; Восточноукр. нац. ун-т имени Владимира 
Даля. - Луганск : Ноулидж, 2013. - 288 с. - (Knowledge Books). - Библиогр.: с. 
276-287.  
 
В монографии получили исследовательское рассмотрение ряд 
малоразработанных проблемных вопросов, относящихся к конкурентно-
мотивационному осуществлению отношений конкуренции в иннов ационной 

экономике, а также к освещению инновационных приоритетов конкурентоспособного развития  
современных рынков труда и рынка труда Украины.  
 
 
Булкин И. А. Сравнительный анализ основных тенденций финансирования инновационной 
деятельности в промышленности Украины и Беларуси. Часть 1 / И. А. Булкин // Проблеми науки. –  
2013. – № 10. – С. 2-15. 
                                                                                                                                          Р/1101 
 
Исследована динамика инновационных затрат в промышленности в текущих и постоянных ценах, а также в  
расчете на душу населения за весь период статистического наблюдения. Специальное внимание уделено 
соотношению финансиров ания инноваций с объемами ВВП и реализов анной продукции, а также роли 
национальных экономических субъектов в этом процессе в обеих странах. 
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Булкин И. А. Сравнительный анализ основных тенденций финансирования инновационной 
деятельности в промышленности Украины и Беларуси. Часть 2 / И. А. Булкин // Проблеми науки. –  
2013. – № 11. – С. 2-14. 
                                                                                                                                          Р/1101 
 
 
Васильєва С. І. Вибір раціональних варіантів прийняття рішень щодо виробництва інноваційної 
продукції / С. І. Васильєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 10. – С. 14-18. 
 
                                                                                                                                          Р/2124 
 
У статті проведено аналіз індексів цін на продукцію харчової промисловості в Україні, що характеризують  
процес економічного розвитку галузі. Виявлено, що економічна криза зумовила тривалу відсутність  
еквівалентного обміну між продукцією підприємств  харчової промисловості та послугами, які йому 
надаються, що призвело до коливання індексів цін на продукцію. 
 
 
Р/1776 
   Вчені записки Харківського інституту управління. Серія: Наука і практика управління. – 2013. – № 
34. 
  

Зі змісту: 
 
   Розділ І.    Методологія економічного пізнання в контексті розвитку інновацій 
   Розділ ІІ.  Тенденції інноваційного розвитку української економіки 
   Розділ ІV. Якість життя у сучасній Україні: проблеми, аспекти та тенденції в умовах 
                     інноваційного розвитку 
 
 
 
 
Гузенко О. П. Оцінка економічних наслідків взаємозв’язку банківського кредиту та інновацій / О. П. 
Гузенко, М. В. Адаменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 4. – С. 47-53. 
 
                                                                                                                                          Р/2124 
 
У статті досліджено рольовий аспект та сутнісна характеристика дефініцій «інноваційний проект» та « 
інвестиційний кредит», встановлено взаємозв’язок між ними. Викладено авторське бачення структурно-
логічної  схеми створення і впровадження інновацій у взаємозв’язку з їх фінансуванням. Запропоновано 
алгоритм оцінювання економічних наслідків вибору банківського інвестиційного кредиту для фінансування  
інновацій, розроблено модель оцінки економічних наслідків взаємозв’язку банківського кредиту та 
інновацій. 
 
 
Денисюк В. А. Інноваційність економіки Донецького регіону: методичні питання, оцінка та напрями 
підвищення / В. А. Денисюк, В. С. Мальцев // Проблеми науки. – 2013. – № 11. – С. 15-23. 
 
                                                                                                                                          Р/1101 
 
Розроблено методичні підходи до аналізу інноваційності економіки Донецького регіону та розглянуто їх 
особливості. Проаналізовано зміни показників інноваційної діяльності у 2006-2011 рр., розраховано індекси 
інноваційності за показниками та інтегральні індекси іннов аційності економіки регіону за кожним роком.  
Визначено конкурентні переваги та проблеми розвитку економіки регіону. 
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Денисюк В. А. Разработка методики оценки инновационного развития экономики региона: 
применение к Луганской области / В. А. Денисюк  // Проблеми науки. – 2013. – № 12. – С. 7-16. 
 
                                                                                                                                          Р/1101 
 
Разработана методика оценки индекса иннов ационного разв ития экономики региона на основе определения  
индексов инновационности по выбранным показателям инновационного процесса. В числе одиннадцати 
индикаторов использованы показатели экспорта продукции 4-го и 5-го ТУ в регионе. Методика применена 
для оценки инновационного развития Луганской области в 2006-2011 гг. и позволяет выделять как  
преимущ еств а, так и слабые стороны в инновационном развитии  экономики региона. 
 
 
Драбаніч А. В. Класифікація інновацій за інтересами суб’єктів інноваційного процесу / А. В. Драбаніч 
// Економіка та держава. – 2014. – № 2. – С. 30-32. 
                                                                                                                                          Р/1829 
 
Розроблено універсальну схему здійснення інноваційного процесу. Розроблено класифікацію інновацій за 
інтересами суб’єктів інноваційного процесу щодо передачі прав власності. Отримані результати дозволяють  
здійснити ефектив не управління інноваційним процесом за рахунок узгодження інтересів сторін. 
 
 
Драчук Ю. З. Тенденції інституціональних змін в інноваційному розвитку вугільної промисловості / 
Ю. З. Драчук, І. М. Кочешкова, Н. В. Трушкіна // Уголь Украины. – 2014. – № 1. – С. 6-11. 
 
                                                                                                                                          Р/029 
 
Проаналізовано основні показники інноваційної діяльності паливно-енергетичного комплексу України.  
Визначено тенденції інституціональних змін в інноваційному розвитку вітчизняної вугільної промисловості. 
 
 
Дубовиков М. М. Застосування моделі інноваційної економіки для аналізу економічної діяльності 
найбільших корпорацій світу в 2013 році / М. М. Дубовиков // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 
1. – С. 11-18. 
                                                                                                                                          Р/2348 
 
У роботі застосована на практиці іннов аційна – ринкова модель (ІРМ) вільного ринку для аналізу 
результатів економічної діяльності найбільших компаній світу в 2013 році за даними журналу «Forbes» з 
метою перевірки її адекватності на фактичному статистичному матеріалі. Інноваційна – ринкова модель  
(ІРМ) вільного ринку підтверджується статистичним матеріалом світової економіки. Інноваційна – ринкова 
модель (ІРМ) вільного ринку дозволяє прогнозувати і впливати на об’єктивні чинники, що впливають на 
прибутковість і перспективи зростання ефективності компанії, і підвищення її капіталізації. 
 
 
Дугієнко Н. О. Проблеми формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку агропромислового 
комплексу / Н. О. Дугієнко, Т. Л. Кельдер // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 
2013. – № 6. – С. 137-141. 
                                                                                                                                          Р/1520 
 
Проаналізовано сучасний стан розвитку агропромислового комплексу в Україні. Розглянуто теоретичні  
засади і роль інноваційної діяльності в підвищенні конкурентоспроможності підприємств аграрної сфери, а 
також досвід передових країн світу щодо засобів стимулюв ання інноваційних процесів. 
 
 
Дудяк С. Л. Науково-технологічний розвиток Литви та перспективи литовсько-українського 
співробітництва в інноваційній сфері / С. Л. Дудяк  // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: 
Менеджмент інновацій. – 2014. – Т. 22,  № 10/3. – С. 31-39. 
                                                                                                                                          Р/1275 
 
Розглянуто стан та перспективи науково-технологічного розвитку Литв и. Показано основні  
конкурентоспроможні сфери інновацій (інформаційні технології, біотехнології, спеціалізовані лазерні  
технології тощо), проаналізовано основні напрями інноваційної політики і стратегії. Наведено результати 
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SWOT-аналізу інноваційного розвитку Литви. Запропоновано можливі напрями і механізми науково-
технологічного співробітництва Литви та України. 
 
 
Думанська І. Ю. Доцільність закордонної практики податкового стимулювання інноваційно-
інвестиційного розвитку в Україні / І. Ю. Думанська // Регіональна бізнес-економіка та управління. –  
2013. – № 2. – С. 18-23. 
                                                                                                                                          Р/1919 
 
Розглянуто необхідність проведення державної політики стимулювання інноваційних процесів; досліджено 
особливості оподаткування інноваційної діяльності в Україні на законодавчому рівні; запропоновано 
відновити пільги з  оподаткування підприємств, які здійснюють іннов аційну діяльність; окреслено шляхи 
оптимізації податкового навантаження на засадах міжнародного досвіду, адаптуючи його до специфіки та 
умов України, що надасть можливості розвитку інноваційної діяльності. 
 
 

 
 
С 20265 
   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". - 
Виходить 4 рази на рік. - Х. : ХАІ. - 
   № 1 (25) січень - березень. - Х., 2014. - 123 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Алф. 
покажчик.: с. 122 . - Текст кн. укр., англ. мов. 
 

Зі змісту: 
 
   Ястремська О. М. Технологічне   оновлення  суб’єктів  господарювання    
на   основі інноваційного розвитку. – С. 4-14. 

   Божко В. П., Мазниченко А. Д. Определение лимитной цены наукоемкой продукции при использовании 
реинноваций. – С. 28-39. 
   
 
 
 
 
С 20245 
   33 
 
    Економічні інновації [Текст] = Economic Innovations : зб. наук. пр. / НАН 
України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. - О. : 
[Вид. ІПРЕЕД НАН України]. 
   Вип. 54 : Сталий розвиток - стратегічна перспектива Українського 
Причорномор'я: секторальна політика, поведінка підприємств, механізми 
забезпечення . - О., 2013. - 388 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст кн. укр., 
рос. та англ. 
 
 
Цільова тема наукових публікацій збірника об’єднує теоретичні та прикладні  
питання сталого розвитку економічних систем мезо- та мікрорівня, зокрема 
підходи та механізми удосконалення економічної політики щодо зміцнення потенціалу сталого розвитку. 
 
 
С 20244 
   33 
 
    Економічні інновації [Текст] = Economic Innovations : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень. - О. : [Вид. ІПРЕЕД НАН України]. 
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   Вип. 53 : Сталий розвиток - стратегічна перспектива Українського Причорномор'я: фактори глобалізації, 
регіоналізації та локалізації. - О., 2013. - 369 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст кн. укр., рос. та англ. 
 
Цільова тема наукових публікацій збірника об’єднує питання концептуальних та теоретико-методологічних 
аспектів сталого регіонального розвитку в контексті сучасних тенденцій та викликів глобалізації, 
регіоналізації та локалізації. Прикладні аспекти проблеми висвітлено у площині  реалій та перспектив  
розвитку Українського Причорномор'я. 
 
 
Жалдак Г. П. Аналіз структури соціальних інновацій підприємств України / Г. П. Жалдак // Наука й 
економіка. – 2014. – № 1. – С. 103-109. 
                                                                                                                                          Р/2063 
 
Стаття присвячена аналізу структури соціальних інновацій підприємств України. Особлива увага приділена 
визначенню структури соціальних інновацій крізь призму проведення анкетування осіб різних рівнів  
управління, галузей промисловості, віку та розміру підприємств. У процесу дослідження визначено основні  
структуроутворювальні елементи та чинники, що сприяють розвитку соціальних інновацій та переважають  
на вітчизняних підприємствах.  
 
 
Задорожна Л. М. Створення науково-технічної продукції та обсяги фінансування інноваційної 
діяльності в Україні / Л. М. Задорожна // Економіка АПК. – 2014. – № 3. – С. 119-126. 
 
                                                                                                                                          Р/673 
 
 «Мета статті – узагальнення засад щодо створення та запровадження науково-технічної продукції; темпів  
зростання/зменшення обсягів фінансування державного замовлення; фінансув ання інноваційної діяльності й 
трансферу технологій за стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності, зокрема, за 
стратегічним пріоритетом «Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу». 
 
 
Затонацький Д. А. Деякі аспекти державного фінансування інноваційної діяльності в Україні / Д. А. 
Затонацький // Економіка та держава. – 2014. – № 2. – С. 106-109. 
 
                                                                                                                                          Р/1829 
 
У статті досліджується стан та особливості  держав ного фінансування інноваційного розвитку в Україні по 
відношенню до зарубіжних країн. Надано пропозиції щодо розширення шляхів фінансування інноваційної  
діяльності в країні. 
 
 

 
 
Р 348124 
   33 
 
    Инновационное развитие и финансовая безопасность социально-
экономических     систем [Текст] : коллективная монография / [под. ред. С. 
В. Климчук]. - Симф. : ДИАЙПИ, 2014. - 154 с. - Библиогр.: с. 142-152. 
 
В монографии представлено  методико-правовое обеспечение 
инновационного развития и финансовой безопасности социально-
экономических систем на макро, мезо и микроуровне в процессе, как 
формирования иннов ационного потенциала, его использования, так и в 
процессе поиска возможных путей его оптимизации в экономической 
системе. 
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Инновационные  риски внедрения перспективных технических решений на транспорте / Н. И. 
Горбунов, В. С. Ноженко, Е. С. Ноженко [и др.] // Вісник Східноукраїнського національного університету 
імені Володимира Даля. – 2014. – № 3. – С. 68-72. 
                                                                                                                                          Р/1357 
 
В статье проанализированы возможные пути инвестиций для развития технологий производства на примере 
железнодорожного транспорта и связанный с этим процесс принятия решений. В работе использовался  
способ оценки риска при внедрении инновационных технических реш ений для улучшения фрикционного 
взаимодейств ия в двухточечном контакте «колесо-рельс» на основе метода Монте-Карло. Результатами 
инновационного моделирования является прогнозирование наиболее и наименее рискованных технических 
решений для внедрения на железнодорожном транспорте, направленных на их снижение. 
 
 
Іванова-Карпович І. Україна в системі міжнародної конкуренції за іннов аційне лідерство / І. Іванова-
Карпович // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 5. – С. 126-134.  
 
                                                                                                                                          Р/1236 
 
Розглянуто сучасний стан інноваційної діяльності України. Проаналізовано конкурентні переваги України у 
сфері науково-технічної діяльності. Показано, що підтримка інноваційної діяльності в державі є вагомим 
елементом стабільного економічного розвитку. 
 
 
Р 348259І.  
   33 
 
    Інновації у фінансовій сфері [Текст] : монографія / [В. М. Опарін, Т. В. Паєнтко, В. М. Федосов та ін.] ; 
за заг. ред. В. М. Опаріна ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", Ін-т фінансово-
інноваційних досліджень. - К. : КНЕУ, 2013. - 445 с. : табл. - Бібліогр.: с. 433-442 та у виносках. - Авт. 
зазнач. на звороті тит. арк. 

Зі змісту: 
 

1. Сучасні інноваційні підходи до теорії фінансів та фінансової системи 
2. Інноваційні технології в системі державних фінансів 
3. Інновації в управлінні корпоративними фінансами 
4. Інновації на фінансовому та страховому ринках 

 
 
 
Р 348306 
   001 
 
    Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні [Текст] : аналіт. доп. / [за 
заг. ред. О. М. Майбороди] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. 
Кураса. - К. : ІПІЕНД імені І. Ф. Кураса, 2013. - 276 с. : рис. - Бібліогр. в кінці розд.  
 
Аналітичну доповідь підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Націоінтегруючий потенціал 
науково-інноваційної політики в Україні: соціогуманітарні аспекти», що виконувалася в Інституті  
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України у 2013 р. У ній розглянуто 
проблеми іннов аційного розвитку України та вплив іннов аційних технологій на перспективи соціального і  
гуманітарного поступу суспільства з метою забезпечення його конкурентоспроможності у світовому 
геостратегічному просторі. 
 
 
Р 348261 
   33 
 
    Інноваційне забезпечення розвитку сільського господарства України: проблеми та перспективи 
[Текст] : монографія / [Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Шпикуляк О. Г. та ін.] ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної 
економіки". - К. : ННЦ "ІАЕ", 2014. - 516 с. : рис., табл. - Бібліогр. у виносках. - Авт. зазнач. на звороті тит. 
арк. 
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У монографії викладено результати наукових досліджень проблем іннов аційного забезпечення розвитку 
сільського господарства України з висвітленням сутності та функціональних ознак інноваційної діяльності в 
економіці; теоретико-методологічних аспектів формування і функціонування інтелектуального капіталу в  
агросфері; рольових характеристик  інституту  підприємницької діяльності, ринку як детермінаторів  
інновацій;  
Організаційних  форм  упровадження  інновацій; концептуальних положень інноваційного забезпечення 
розвитку сільського господарства. 
 
 

 
 
Р 348784 
    33 
 
    Інноваційний менеджмент: статико-динамічна візуалізація [Текст] : 
навч. посіб. / С. В. Князь, Н. Г. Георгіаді, Л. Й. Топоровська, Д. К. Зінкевич ; 
за ред. О. Є. Кузьміна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 3-е вид. переробл. - 
Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 220 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці 
розд.  
 

Зі змісту: 
 
   Розділ 1. Сутність інноваційного менеджменту і його місце в системі  
управління  
                   підприємством 

   Розділ 2. Об’єкти управління в системі інноваційного менеджменту 
   Розділ 3. Управлінські рішення в системі інноваційного менеджменту 
   Розділ 4. Інформаційне забезпечення суб’єктів управління в системі інноваційного 
                   менеджменту 
   Розділ 5. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств  
   Розділ 6. Методико-прикладний інструментарій інноваційного менеджменту 
   Додатки 
    
 
 
 
 
 
Р 348657 
   338 
 
    Інноваційний потенціал оператора зв'язку: формування, оцінювання 
та ефективність використання [Текст] : [монографія] / Грицуленко С. І., 
Орлов В. М., Отливанська Г. А., Уманський І. І. - О. : [ВМВ], 2013. - 260 с. : 
табл. - Бібліогр.: с. 240-258.  
 
У монографії наведено авторський погляд на питання формування та 
розвитку, оцінювання, фінансув ання інноваційного  потенціалу оператора 
зв'язку, його ефективного використання в умовах інноваційної економіки. 
Монографія містить результати досліджень теорії інновацій та практики 
розвитку інноваційної діяльності операторів сфери зв'язку та інформатизації в сучасних економічних умовах 
вітчизняного середовища, досвід її стимулюв ання в країнах світу з різним рівнем розвитку економіки. 
 
 
Р 349149 
   64 
 
    Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, 
економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді [Текст] : тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф. 
молодих учених і студ., 26 березня 2014 р. / Харк. облдержадмін., Департамент науки і освіти, Харк. держ. 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
 

ун-т харчування та торгівлі : у 2 -х ч. - Х. : ХДУХТ, 2014. 
   Ч. 1 / [редкол.: О. І. Черевко, В. М. Михайлов, М. П. Головко та ін.]. - Х., 2014. - 469 с. : рис., табл. - Текст 
кн. укр. та рос. 
 
Перша частика містить тези доповідей з іннов аційних технологій продуктів харчування, нанотехнологій та 
біотехнологій оздоровчих продуктів, удосконалення процесів, апаратів харчових виробництв  і холодильної  
техніки, товарознавства та управління якістю. Розглянуто результати фундаментальних досліджень у галузі  
фізики, хімії, математики та механіки. Велику увагу приділено проблемам екології та охорони праці,  
упровадженню новітніх інформаційних технологій. 
 
 
Р 349142 
   64 
 
    Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, 
економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді [Текст] : тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф. 
молодих учених і студ., 26 березня 2014 р. / Харк. облдержадмін., Департамент науки і освіти, Харк. держ. 
ун-т харчування та торгівлі : у 2-х ч. - Х. : ХДУХТ, 2014. 
   Ч. 2 / [редкол.: О. І. Черевко, Л. М. Янчева, В. М. Михайлов та ін.] . - Х., 2014. - 503 с. : рис., табл. - Окремі 
ст. англ. 
 
Друга частина містить тези доповідей з економіки та зовнішньоекономічної діяльності, фінансів, 
менеджменту й готельно-ресторанного бізнесу. Велику увагу приділено проблемам удосконалення обліку, 
контролю та аналізу господарської діяльності в ресторанному господарстві та торгівлі, а також 
дослідженням у галузі гуманітарних наук. 
 
 
Інноваційно-орієнтовані проекти // Наука та інновації. – 2014. – Т. 10, № 2. – С. 91-101. 
 
                                                                                                                                          Р/1928 
 
Пропонована база даних містить анотовані звіти завершених науково-дослідних проектів Державного фонду 
фундаментальних досліджень (ДФФД), які за експертними висновками членів Ради Фонду доведені до 
певного практичного втілення, тобто розглядаються як інноваційно-орієнтов ані. 
 
 
Р 348005 
   338 
 
    Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного    АПК України 
[Текст] : колективна монографія / під. ред. Нестерчук Ю. О. ; Уманський нац. ун-т садівництва, Ф-т 
економіки і підприємництва. - Умань : Сочінський, 2014 - . 
   Ч. 1. - Умань, 2014. - 260 с. : рис., табл. - Бібліогр. у виносках. - Текст кн. укр., рос. 
 

Зі змісту: 
 

1. Теоретико-методологічні аспекти функціонування аграрного сектору економіки 
2. Стан та проблеми забезпечення виробництва конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції 
3. Роль та місце інновацій і технологій у забезпеченні поступального розвитку АПК України 

   
 
Р 348006 
   338 
 
    Інноваційно-технологічні аспекти формування сучасного конкурентоспроможного    АПК України 
[Текст] : колективна моногр. / під ред. Ю. О. Нестерчук ; Уман. нац ун-т садівництва, Ф-т економіки і 
підприємництва . - Умань : Видавець "Сочінський", 2014 - . 
   Ч. 2. - Умань, 2014. - 256 с. - Бібліогр. в кінці ст.  
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Зі змісту: 
 

4. Основні напрями подальшого розвитку підприємств харчової промисловості з врахуванням 
європейського курсу України 

5. Формування дієвих систем забезпечення успішного функціонування вітчизняних аграрних 
підприємств 

 
 
Каламан О. Б. Інноваційний розвиток підприємств харчової промисловості / О. Б. Каламан // Економіка 
харчової промисловості. – 2014. – № 1. – С. 87-90. 
                                                                                                                                          Р/2286 
 
У статті  розглянуто питання взаємодії інноваційної діяльності та ефективності наукових досліджень, які 
інноваційні напрямки є пріоритетними на підприємствах харчової промисловості, на що має бути 
спрямована фінансова політика сприяння інноваційній діяльності. 
 
 
Кам’янська О. В. Податкові пільги як складова системи стимулювання інноваційної діяльності 
підприємств / О. В. Кам’янська, І. О. Солов’ян // Економіка і управління. – 2013. – № 3. – С. 79-85.  
 
                                                                                                                                          Р/1342 
 
 
У статті досліджено основні види фінансової підтримки іннов аційної діяльності вітчизняних підприємств. 
Особлива увага приділена порівнянню процедур надання податкових стимулів в Україні та за кордоном з  
метою виявлення чинників впливу на ефективність державної податкової політики. На основі проведеного 
дослідження сформов ано пільги, застосування яких дозволить вирішити проблему поліпшення  
інноваційного клімату в Україні. 
 
 
Б 16457 
   33 
 
"Київський політехнічний інститут", Національний технічний університет України. 
    Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний 
інститут" [Текст] : зб. наук. пр. - К. : [Політехніка]. 
   № 10. - К., 2013. - 567 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст укр., англ. мов. 
 

Зі змісту: 
 
   Інноваційно-інвестиційні процеси 
      Герасимчук  В. Г. Від стратегії інноваційного розвитку до деіндустріалізації економіки? – С. 450-456. 
      Дергачова В. В., Костюк А. К. Особливості та умови функціонування інноваційно-активних 
промислов их підприємств. – С. 457-461. 
      Іваницька О. В. Вплив банківських стандартів Базель ІІІ на розвиток інноваційного підприємництва 
України. – С. 462-467. 
      Кологривов Я. І. Реалізація процесу передбачення інноваційного розвитку підприємства. – С. 474-481. 
      Круш Н. П. Аналіз показників інноваційності технологічних процесів у діяльності корпоративних 
структур. – С. 481-486. 
      Сімченко Н. О., Жалдак Г. П. Соціальні інновації в діяльності машинобудівних підприємств. – С. 487-
493. 
     
   
 
Р 348642 
   001 
 
    "Київський політехнічний інститут", Національний технічний університет України.  
    Наукова та інноваційна діяльність університету в 2013 році [Текст] : [науково-довідкове вид.] / 
[упоряд.: М. Ю. Ільченко, О. В. Савич, В. А. Барбаш та ін.] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - 
K. : НТУУ "КПІ" : [Політехніка], 2014. - 278 с. : табл.  
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Зі змісту: 

 
4. Інноваційна діяльність та комерціалізація результатів наукових досліджень і розробок. – С. 153-183. 

   
  
 
Ключнікова К. Г. Теоретичні основи використання методу форсайту в управлінні інноваційним 
розвитком регіону / К. Г. Ключнікова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені  
Володимира Даля. – 2013. – № 12. – С. 85-88. 
                                                                                                                                          Р/1357 
 
Статтю присвячено дослідженню теоретичних основ використання методу форсайту в управлінні  
інноваційним розвитком регіону. Було розкрито  значення та проаналізовано еволюцію трактування поняття  
«форсайт». Виявлено стадії, принципи та значимість використання методу форсайту в управлінні  
інноваційним розвитком регіону. Визначено різновиди методу форсайту:  метод Дельфі, критичних 
технологій, розробки сценаріїв, технологічної дорожньої карти, «la prospective». Розкрито сутність  
регіонального форсайту та його особливості. 
 
 
Князевич А. О. Софтизація і сервізація інноваційної інфраструктури країни / А. О. Князевич // 
Економіка та держав а. – 2014. – № 4. – С. 23-27.  
                                                                                                                                          Р/1829 
 
У статті визначено  сутність економічної категорії «інноваційна інфраструктура» як динамічної  
саморегулюючої системи ринків та суб’єктів, що вступають на цих ринках у певні  економічні відносини у 
межах, обумовлених законами та нормативно-правовими актами України і забезпечують створення  
необхідних умов для розширеного виробництва іннов аційної продукції, технологій, послуг. Характерними 
рисами економіки постіндустріального суспільств а є зростання ролі нематеріальних ресурсів у забезпеченні  
суспільного відтворення, «софтизація» і «сервізація» суб’єктів інноваційної інфраструктури. Представлена 
модель взаємодії процесів софтизації і сервізації у ланцюзі наука – інноваційна інфраструктура – 
інноваційне виробництво. Проведене дослідження вказує на ключову роль суб’єктів інноваційної  
інфраструктури у забезпеченні процесів софтизації та сервізації в економіці знань. 
 
 
Коваленко О. В. Ефективність впровадження інноваційної продукції на нішевих продовольчих 
ринках / О. В. Коваленко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 8. – С. 26-29. 
 
                                                                                                                                          Р/2124 
 
Проаналізовано ефективність інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості в умовах 
ринкових відносин. 
   Обгрунтовано методичні підходи, що надають можливості для підвищення ефективності підприємницької 
діяльності підприємств. Визначено ефективність іннов аційної діяльності підприємств харчової  
промисловості та перспективи розвитку нішевого ринку дитячого харчування. Один з методичних підходів, 
що відкриває можливості для підвищ ення ефективності підприємницької діяльності, – це диверсифікація, у 
межах якої виділено декілька сценаріїв. 
 
 
Козловський С. В. Управління регіональною продовольчою безпекою на основі інноваційного методу 
моделювання нечіткої логіки / С. В. Козловський, Е. А. Кірєєва // Економіка та держава. – 2014. – № 3. – 
С. 18-23.  
                                                                                                                                          Р/1829 
 
Визначено сутність продовольчої безпеки. Розроблено математичну модель прогнозув ання регіональної  
продовольчої безпеки на основі використання теорії нечі ткої логіки, що дозволяє визначити її стан з  
урахуванням внутрішніх, зовнішніх та світових чинників впливу середовища. Описано структуру процесу 
прийняття рішень на основі системи прийняття та підтримки рішень. 
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Корнух О. В. Роль пільгового оподаткування у стимулюванні інноваційних процесів на промислових 
підприємствах / О. В. Корнух, А. Л. Боякова // АгроСвіт. – 2014. – № 10. – С. 61-66. 
 
                                                                                                                                          Р/2114 
 
Досліджено стан іннов аційної активності промислових підприємств України, основні джерела фінансування  
їх інноваційної діяльності. Визначено сутність інноваційного процесу на різних рівнях господарювання. 
Удосконалено структуру іннов аційного процесу підприємства з урахуванням процесу його інвестування. 
Доведено роль пільгового оподаткування у стимулюванні інноваційних процесів на промислових 
підприємств ах. 
 
 
Косско Т. Г. Патентні дослідження, їх  актуальність на шляху інноваційного розвитку / Т. Г. Косско, Т. 
М. Павлиго // Наука та інновації. – 2014. – Т. 10, № 1. – С. 65-70. 
                                                                                                                                          Р/1928 
 
Розглянуто проведення патентних досліджень згідно з міжнародними стандартами, стандартами Російської 
Федерації та України. Показана динаміка патентної діяльності в Національній академії наук України. 
 
 

 
 
Р 348901 
   659 
 
    Крахмальова, Ніна Анатоліївна.  
    Управління виставково-ярмарковою діяльністю[Текст] : монографія / 
Н. А. Крахмальова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : КНУТД, 
2014. - 212 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 202-211.  
 
Монографію присвячено теоретико-методичному обґрунтуванню,  
розробленню науково-методичних підходів і практичних рекомендацій з  
удосконалення управління виставково-ярмарковою діяльністю підприємств  
легкої промисловості в Україні на засадах системного підходу. 
   Подано аналіз виставково-ярмаркової діяльності підприємств легкої  
промисловості, визначено роль та місце виставково-ярмаркової діяльності в 

системі інноваційного управління підприємством. 
 
 
 
 
Р 348680 
   63 
 
    Крюкова, Ірина Олександрівна.  
    Стратегія та механізми інноваційного розвитку 
молокопереробних підприємств: науково-практичний аспект [Текст] : 
монографія / Крюкова І. О. - Херсон : Грінь Д. С., 2013. - 520 с. : рис., табл. - 
Бібліогр.: с. 495-518.  
 
Розглядаються проблеми, пов’язані з формуванням організаційно-
економічних механізмів управління інноваційним розвитком 
молокопереробних підприємств. Досліджено теоретичні та методологічні  
аспекти економічної адаптації молокопереробних підприємств до 
інноваційної моделі розвитку. Обгрунтовано концептуальні підходи до 
формування механізмів інноваційного розвитку молокопереробних 
підприємств. Здійснено економічну оцінку потенціалу, визначено проблеми та перспективи інноваційного 
розвитку молокопереробних підприємств. Розроблено інституційні та внутрішньогосподарські механізми 
адаптації молокопереробних підприємств до інноваційної моделі розвитку, інвестиційного забезпечення  
інноваційних проектів. Обгрунтовано стратегію іннов аційного розвитку молокопереробних підприємств та 
механізми їх реалізації. 
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Р 348590 
   658 
 
    Лепейко, Тетяна Іванівна.  
    Управління інноваційними процесами на    
промислових підприємствах: методологія та  практика [Текст] : 
монографія / Лепейко Т. І., Боярська М. О. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2013. - 220 с. : 
рис., табл. - Бібліогр.: с. 175-186.  

Зі змісту: 
 
   Розділ 1. Науково-теоретичні основи управління інноваційними процесами 
на  підприємствах 
   Розділ 2. Аналіз та оцінка інноваційних процесів на промислових 
підприємств ах 
   Розділ 3. Методичні основи вдосконалення управління інноваційними  

                                                     процесами на  підприємствах 
 
 
Макогон Ю. Перспективы инновационного развития экономики Украины / Ю. Макогон // Вісник 
Київського національного торговельно-економічного університету. – 2013. – № 6. – С. 28-38. – Текст англ. 
 
                                                                                                                                          Р/1193 
 
Рассмотрено современное состояние экономики Украины, проведен анализ внешнеторговых операций,  
выделена инновационная составляющая внешней торговли Украины. Проанализированы место и роль  
Донецкой области  в формировании экспортного потенциала страны, приведены товарная и географическая  
структура экспортных операций. По результатам исследования сделан вывод о необходимости изменения  
технологической структуры промышленного комплекса Украины и замещения производств, построенных на 
основе устаревших технологических укладов, с использованием «прорывных технологий». 
 
 
Манзій О. П. Методи оцінки ризиків інноваційних проектів у харчовій промисловості / О. П. Манзій,  
Ю. В. Танасійчук // Бізнес–Навігатор. – 2014. – № 1. – С. 135-142.  
                                                                                                                                          Р/1731 
 
«Метою дослідження було вдосконалення  методики оцінки ризиків інноваційних проектів у харчовій 
промисловості та статистичних методів обрахунку ефективності інвестиційних проектів на базі економіко-
математичного моделюв ання». 
 
 

 
 
 
Р 348809 
   339 
 
    Марковський, Ігор Олегович.  
    Вплив інтеграції на формування спільної інноваційної стратегії країн 
– членів ЄС [Текст] : монографія / Марковський Ігор Олегович. - Л. : ЗУКЦ, 
2014. - 236 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 331-200 (172 назв.). 
 
Ефективним засобом досягнення конкурентних переваг сьогодні вважається  
впровадження інноваційних стратегій, які мають важливе значення для  
забезпечення продуктивності праці та сталого економічного зростання. 
   Країни-члени ЄС, за підтримки численних програм та стратегій, вже давно 
поставили за мету формування найбільш конкурентоспроможного ринку 

знань в рамках ЄС. Інтеграція країн в ЄС впливає на зміну їх інноваційної стратегії, оскільки країни повинні  
адаптувати національну інноваційну стратегію відповідно до основ спільної інноваційної стратегії ЄС. 
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Перспектив и інноваційного розвитку України значною мірою залежать від результатів реалізації її співпраці  
із країнами – членами ЄС з урахуванням особливостей європейського досвіду. 
 
 
Махнович О. О. Концепційний підхід до оцінки інноваційних процесів в суспільному виробництві / О. 
О. Махнович // Наука й економіка. – 2014. – № 1. – С. 274-280. 
                                                                                                                                          Р/2063 
 
Розробка та обґрунтування системи оцінки інноваційних процесів в суспільному виробництві на мікро- та 
макрорівнях економіки, що дозволить здійснювати оцінку та аналіз інноваційної діяльності на всіх рівнях 
економічної системи. Методика. Проаналізовані основ ні показники та параметри оцінки іннов аційних 
процесів в економіці. Сформовано концепційну систему показників та параметрів оцінки інноваційної  
діяльності на мікро- та макрорівнях. Результати. Об’єднана система показників дозволить здійснювати 
оцінку та аналіз інноваційної діяльності на всіх рівнях економічної системи та буде виступати як інструмент 
управління, планування та прогнозування інноваційної діяльності. 
 
 
Озерська Г. В. Механізм управління  інноваційним розвитком залізничного транспорту / Г. В. 
Озерська // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 
153-158. 
                                                                                                                                        Р/1055«Е» 
 
В статті визначено поняття «інноваційний розвиток залізничного транспорту». Визначено напрями 
інноваційного розвитку залізничного транспорту України. Інноваційний розвиток залізничного  транспорту 
України – це необхідний базис, який сприятиме підвищенню ефективності діяльності при постійному 
зростанні якості послуг. Метою інноваційного розвитку залізничного транспорту є поступова якісна зміна 
основних та допоміжних процесів та послуг за рахунок освоєння, створення, впровадження нових видів  
засобів та предметів праці, об’єктів інтелектуальної власності, технологій, форм організації праці та 
управління. Сформовано зовнішні та внутрішні фактори інноваційного розвитку залізничного транспорту.  
Розроблено механізм управління  інноваційним розвитком залізничного  транспорту на основі  
удосконалення процесів інноваційної адаптації до змін умов та вимог ринку транспортних послуг, що 
сприятиме вижив анню в конкурентному середов ищі, пристосув анню до мінливих умов ринку транспортних 
послуг, забезпеченню рентабельності діяльності залізничного транспорту та нарощуванню обсягів та якості  
перевезень. 
 
 
Онищенко С. В. Аналіз загроз економічній безпеці України в умовах інноваційного розвитку 
економіки / С. В. Онищенко, А. В. Матковський, О. А. Пугач // Економічний часопис–ХХІ. – 2014. –  № 1-2. 
– С. 8-11. 
                                                                                                                                          Р/593 
 
У статті проаналізовано та систематизовано загрози економічній безпеці держави у сфері забезпечення  
національної економіки інвестиційними ресурсами в умовах іннов аційного розвитку. Виявлено реальні  
загрози економічній безпеці, усунення яких підвищить рівень економічної безпеки держави та дозволить  
сформувати стратегічні напрями її забезпечення. 
 
 
Осідач О. Інноваційна здатність підприємства: бачення керівництва / О. Осідач // Журнал європейської 
економіки. – 2013. – Т. 12, № 3. – С. 343-357. 
                                                                                                                                          Р/1702 
 
Представлено зміст, учасників та результати міжнародного дослідницького проекту щодо розуміння  
інноваційної здатності підприємств. Розглянуто трактування учасниками проекту змісту таких понять, як 
інноваційна стратегія, інноваційний процес, роль працівників у інноваційній діяльності, інноваційні  
структури та інноваційна культура. 
 
 
Падерін І. Д. Чинники впливу на інноваційний розвиток промислових підприємств 
Дніпропетровської області / І. Д. Падерін, К. К. Бойко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової  
академії. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 2. – С. 62-70. 
                                                                                                                                          Р/1471 
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Досліджено вплив фінансово-економічних чинників на інноваційний розвиток промислових підприємств у 
Дніпропетров ській області. Виявлено, що при відносному падінні інноваційної активності промислових 
підприємств потенціал, що існує в області, забезпечує поступове зростання інноваційної активності  
промислов их підприємств регіону. 
 
 
Пуліна Т. В. Визначення інноваційно-інвестиційної привабливості регіону / Т. В. Пуліна, О. В. 
Коротунова, О. С. Замбурська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2013. – № 6. – С. 
91-95. 
                                                                                                                                          Р/1520 
 
У статті висвітлено нерівномірність економічного розвитку регіонів України з позиції інноваційно-
інвестиційної прив абливості. Проведено оцінювання інноваційно-інвестиційної привабливості регіонів  
України з високим рівнем в алового регіонального продукту на душу населення методом моделювання за 
допомогою виробничої функції Кобба – Дугласа. 
 

 
 
 
Р 348538 
   332 
 
    Регіональні інноваційні системи України: стан формування 
та розвитку в умовах інтеграційних викликів [Текст] : монографія / 
[Федулова Л. І., Осецький В. Л., Бажал Ю. М. та ін.] ; за ред. Л. І. Федулової 
; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - К. : 
[Ін-т економіки та прогнозування НАН України], 2013. - 724 с. : рис., табл. - 
Бібліогр. в зносках. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 
 
Представлено результати дослідження процесу розбудови регіональних 
інноваційних систем України в умовах євроінтеграційних викликів. 
Здійснено оцінювання стану формування економіко-технологічного 
потенціалу регіонів та визначено детермінанти його реалізації. Значну увагу 
приділено технологічній конкурентоспроможності  та технологічній безпеці  
регіонів. Розроблено механізми  активізації процесу формування сучасних 

регіональних інноваційних систем в Україні, серед яких фінансовий, організаційно-мережевий, механізм 
інвестиційного забезпечення. Запропоновано напрями реалізації сучасної парадигми регіональної  
інноваційної політики. 
 
 
 
Р 349109 
   331 
 
    Розвиток трудового потенціалу в умовах  інноваційної економіки [Текст] : матеріали VII Міжнар. 
наук.-практ конф., [Луганськ-Євпаторія, 25-26 квітня 2013 року] / [уклад.: Ракова Л. Н., Блюм С. О.] ; 
Східноукр. нац. ун-т імені Володимира Даля, L&J TechTrading SP Z.O.O. (Warszawa), Ун-т Аляски, 
Фэйрбэнкс [та ін.]. - Луганськ : [Ноулідж] ; Євпаторія, 2013. - 304 с. : рис. - (Кримський ПУЛ Міжнародних 
науково-практичних конференцій). - Бібліогр. в кінці ст. - Текст укр. та рос. 
 
Матеріали  науково-практичної  конференції містять  короткий  зміст  доповідей  науково-дослідних робіт 
вчених, аспірантів, студентів. 
 
 
Савицька О. М. Розвиток міжнародного, науково-технічного, інвестиційного, інноваційного та 
еколого-економічного співробітництва України з Республікою Білорусь / О. М. Савицька // Інвестиції:  
практика та досвід. – 2014. – № 7. – С. 26-30. 
 
                                                                                                                                          Р/2124 
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Представлено результати моніторингу міжнародного науково-технічного, інвестиційного, інноваційного 
українсько-білоруського співробітництва. Висвітлено напрями еколого-економічної співпраці України та 
Республіки Білорусь на сучасному етапі їх науково-технічного розвитку. Відображено основні питання  
підвищення ефективності співробітництва України та Республіки Білорусь у напрямах взаємного 
інвестування, інноваційного та науково-технічного розвитку в контексті удосконалення еколого-
економічного спрямування та міжнародного партнерства, а також реалізації спільних інвестиційних 
проектів. Запропоновано удосконалювати й формувати ефектив ний механізм взаємодії між зацікавленими 
установами освіти, науковими організаціями та промисловими підприємствами України і Республіки 
Білорусь у сфері освіти, науки, освоєння нових і високих технологій, реалізації спільних програм наукового 
розвитку, підготовки та комерціалізації інноваційних проектів й просуванні сучасних технологій і товарів на 
ринки високорозвинених країн світу і країн, що розвиваються. 
 
 
Савицький Е. Е. Розвиток інноваційних процесів у вітчизняних аграрних підприємствах / Е. Е. 
Савицький // Економіка АПК. – 2014. – № 4. – С. 77-82. 
                                                                                                                                          Р/673 
 
 «Мета статті – дослідження сучасного стану розвитку інноваційних процесів у вітчизняній аграрній сфері й 
надання практичної оцінки стану стимулюв ання інноваційної діяльності українських підприємств АПК». 
 
 
Семикіна А. В. Соціально відповідальний розвиток людського капіталу як інноваційний процес / А. В. 
Семикіна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 
93-100. 
                                                                                                                                        Р/1055«Е» 
 
Статтю присвячено обґрунтуванню необхідності соціально відповідального розвитку людського капіталу в  
Україні. На основі аналізу  міжнародної статистики та розробки економіко-математичної моделі доведено 
пріоритетність впливу на людський розвиток соціальної складової, представленою очікуваною тривалістю 
життя, середньою та очікуваною тривалістю навчання. Доведено потребу соціальних інновацій у розвитку 
людського капіталу України на основі доведення зв’язку між заходами активної соціальної політики і  
умовами людського розвитку. Запропоновано концептуальний підхід до реалізації пріоритетів інноваційного 
соціального розвитку. 
 
 
Р 348653 
   338 
 
    Сич, Євген Миколайович.  
    Інноваційно-інвестиційна взаємодія підприємств транспорту і туризму [Текст] : монографія / Є. 
М. Сич, О. М. Парубець, Д. О. Сугоняко ; Національний авіац. ун-т, Черніг. держ. ін-т економіки і 
управління. - К. : Кондор, 2013. - 221 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 195-219. 
 
Основними результатами проведеного дослідження виступають економіко-філософські аспекти 
інноваційно-інвестиційної взаємодії підприємств транспорту і туризму, методичні підходи до побудови 
структури ринку транспортно-туристичних послуг; класифікація інновацій та вдосконалення структури 
механізму інноваційно-інвестиційного управління розвитком підприємств транспорту з обслуговування  
туристів; розроблення вартісно-часової моделі впливу основних організаційно-економічних факторів  
перевезень на кінцеві комплексні показники роботи цих підприємств; критерії оцінюв ання економічної  
ефективності інноваційно-інвестиційної взаємодії суб’єктів транспортного і туристичного бізнесу на основі  
застосування основних положень загальнонаукової «хвильової теорії». 
 
 
Сільченко І. А. Аналіз стану і тенденцій розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств 
України / І. А. Сільченко // Бізнес-навігатор. – 2013. – № 3. – С. 71-78. 
                                                                                                                                          Р/1731 
 
«Для реалізації стратегії економічного зростання промислового виробництв а є необхідність постійного 
розвитку високотехнологічних виробництв, спроможних виробляти наукоємну продукцію. Відповідно 
формування експортного потенціалу промислового виробництва, підвищення розвитку технологічного рівня 
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підприємств, що відбувається завдяки впровадження у виробництво вітчизняним і світовим науково-
технічним досягненням».  
 
 
Сіренко К. Ю. Тенденції інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості Чернігівського 
регіону / К. Ю. Сіренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 6. – С. 112-117. 
 
                                                                                                                                          Р/2124 
 
Наведено всі діючі підприємств а Чернігівської області та за допомогою річної фінансової звітності  
розраховано показники фінансової стійкості та платоспроможності. Виявлено проблеми, що перешкоджають  
підвищенню їх інноваційної активності. Проведено аналіз джерел фінансування та виявлено основні  
напрями фінансування інноваційної діяльності. 
Наведено позитивні та негативні наслідки роботи з використанням давальницької сировини. Вказано 
основні загрози роботи для підприємств за толінговими угодами. Розроблено пропозиції щодо забезпечення  
ефективного іннов аційного розвитку підприємств легкої промисловості шляхом формування кластерних 
структур у легкій промисловості.  
 
 
Стадник В. В. Перспективи розвитку банківських інновацій для підвищення 
конкурентоспроможності банківської установи / В. В. Стадник, Г. В. Мала // Вісник Хмельницького 
національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 170-173. 
 
                                                                                                                                        Р/1055«Е» 
 
Визначено зміст і спрямованість банківських інновацій, що можуть розширювати конкурентні переваги 
банківської установи. Підкреслено необхідність повноцінного використання можливостей інформаційних 
мереж і технологій для впровадження нових банківських послуг, які підвищують їх  цінність для різних 
цільових груп споживання. 
 
 
 
Р 347972 
    33 
 
    Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність, 
Міжнар наук-практ. Internet-конференція студ. та молодих вчених (4 ; 2013 ; Харків).  
    Труди IV-ої Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених 
"Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність", 20 грудня 
2013 року [Текст] : [наук. вид.] / Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т", Економічний ф-т, Рада 
молодих вчених екон. ф-ту. - Х. : [ФЛП Воронюк В. В.], 2013. - 259 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст.  
 

Зі змісту: 
 
   Секція 1. Менеджмент підприємств та управління персоналом 
   Секція 2. Економіка підприємства та маркетинг 
   Секція 3. Інноваційні технології обліку, аналізу та аудиту в економічній діяльності 
   Секція 4. Управління інноваційними та інвестиційними процесами 
   Секція 5. Правове забезпечення виробничо-підприємницької діяльності та правова  
                    охорона об’єктів інтелектуальної власності 
   Секція 6. Управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності  
                    продукції та підприємств, соціальні процеси на підприємстві 
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Р 348497 
   33 
 
    Тараненко, Ірина Всеволодівна.  
    Інноваційна конкурентоспроможність країн у сучасних умовах 
глобалізації [Текст] : монографія / І. В.Тараненко ; [за наук. ред. Ю. В. 
Макогона] ; Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т 
імені Альфреда Нобеля], 2013. - 424 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 383-420.  
 

Зі змісту: 
 
   Розділ 1. Інноваційні засади формування сучасної теорії  конкуренції та 
                   конкурентоспроможності 
   Розділ 2. Загальні закономірності та етапи глобалізації світового 
господарства 
   Розділ 3. Конкурентний аналіз та оцінка іннов аційної 

конкурентоспроможності 
                   країн у контексті пріоритетів сталого розвитку 
   Розділ 4. Стратегічні інструменти забезпечення інноваційної конкурентоспроможності  
                   країн в умовах системної глобалізації 
 
 
 
Узунов В. В. Комплексна оцінка рівня інноваційного розвитку економіки регіонів в системі  
державного управління / В. В. Узунов // Економіка та держава. – 2014. – № 2. – С. 119-123. 
 
                                                                                                                                          Р/1829 
 
Розглянуто основні підходи до комплексної оцінки рівня інноваційного розвитку економіки регіонів в  
системі державного управління. Визначено вимоги, які ставляться до показників оцінки інноваційного 
потенціалу. Здійснено аналіз динаміки та складників економічного зростання у 2012 р. в Україні. 
Запропоновано структуру комплексної оцінки інноваційного потенціалу регіону. Обгрунтов ано необхідність  
дотримання методологічних принципів, використовуваних при формув анні пріоритетів інноваційної  
діяльності. 
 
 
Федулова Л. І. Формування регіональних інноваційних систем у контексті принципів європейської 
інноваційної політики / Л. І. Федулова // Академічний огляд. Економіка та підприємництво. – 2014. – № 1. 
– С. 144-155. 
                                                                                                                                          Р/1095 
 
Розкрито сутність концепції регіональних інноваційних систем та охарактеризов ано еволюцію її 
формування. Розглянуто особливості регіональної інноваційної політики країн Європейського Союзу в  
умовах розширення інтеграції та формування мережевих утворень. Здійснений аналіз європейського досвіду 
формування інноваційних систем, особливостей застосув ання інструментів регіональної політики у сфері  
інновацій дозволив обґрунтувати  положення, що найбільш успішним напрямом розвитку національної  
інноваційної системи є її формування як сукупності інституціональних регіональних модулів. Здійснено 
спробу ідентифікувати стан розвитку регіональних іннов аційних систем України в частині оцінки процесу 
формування регіонів знань. Розроблено пропозиції інноваційного розвитку регіонів України з  урахуванням 
принципів сучасної регіональної політики ЄС.  
 
 
Р 348370 
   336 
 
    Фінансове забезпечення інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / [М. І. Диба, О. М. 
Юркевич, Т. В. Майорова та ін.] ; за наук. ред. М. І. Диби, О. М. Юркевич ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т 
імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 426 с. : рис., табл. - Бібліогр. у виносках. - Авт. зазнач. на 
звороті тит. арк. 
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Зі змісту: 
 
   Розділ 1. Теоретико-методологічні основи інноваційного розвитку економіки 
   Розділ 2. Теоретичні засади фінансового забезпечення інноваційної діяльності 
   Розділ 3. Сучасні тенденції фінансового забезпечення інноваційної діяльності  
                   в Україні 
   Розділ 4. Розвиток методів стимулювання інноваційної діяльності 
   Розділ 5. Шляхи покращення фінансового забезпечення інноваційної діяльності 
                   в Україні 
   Розділ 6. Трансфер технологій у забезпеченні інноваційного розвитку країни 
 
 

 
Р 348140 
   332 
  
    Фінансове забезпечення сталого розвитку регіонівУкраїни: 
міжбюджетні відносини та інноваційні інструменти стимулювання [Текст] 
: монографія / Вахович І. М., Герасимчук З. В., Дорош В. Ю. [та ін.] ; [за наук. 
ред. Вахович І. М.] ; Луцький нац. техн. ун-т. - Луцьк : Волиньполіграф, 2014. 
- 332 с. : рис., табл. - Бібліогр. у виносках. - Авт. на обкл. не зазнач. 
 
Монографія спрямов ана на обґрунтування теоретичних та прикладних засад 
фінансового забезпечення сталого розвитку регіону. Зокрема, зосереджено 
увагу на концептуальних засадах фінансового забезпечення розвитку регіонів, 
обґрунтуванні сутності механізму забезпечення фінансової спроможності  
регіону, джерел фінансового забезпечення ендогенно орієнтованого розвитку 

регіону, визначенні передумов фінансової конвергенції сталого розвитку регіонів країни, розкритті  
механізму регулювання міжбюджетних відносин, дослідженні ринку муніципальних позик, інноваційних 
інструментах фінансового стимулювання сталого розвитку регіону та суб’єктів господарської діяльності 
регіону, визначено особливості циклічного розвитку регіональних соціально-економічних систем в умовах 
кризи, висвітлено сутність та чинники забезпечення інвестиційної безпеки соціально-економічного розвитку 
регіону. 
 
 
Хаустов В. Стратегічні орієнтири інноваційної політики України / В. Хаустов // Економіст. – 2014. – № 
4. – С. 12-15. 
                                                                                                                                          Р/1119 
 
Визначено основні положення стратегій інноваційного розвитку розвинених країн. Обгрунтовано нагальну 
необхідність імплементації в Україні положень нової європейської стратегії економічного розвитку «Європа 
2020: стратегія розумного, стійкого й всеосяжного зростання», а також участі  вітчизняних вчених  у  
рамковій програмі щодо наукових досліджень та інновацій «Обрій 2020». 
 
 
Р 348321 
   005 
 
    Червінська, Любов Петрівна.  
    Управління інноваційною діяльністю персоналу [Текст] : монографія / Л. П. Червінська ; Держ. вищ. 
навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2014. - 195 с. - Бібліогр. в кінці 
розд.  
 
У монографії розглянуто актуальні питання розвитку управління інноваційною діяльністю персоналу, її 
сутність і характер, специфічні особливості  та проблематику. Певне значення приділено еволюції  
управління інноваційною діяльністю. Реалізовано новий підхід до управління інноваційною працею 
персоналу на основі  реалізації наукової складової інноваційного потенціалу працівників, управління  
процесом генерув ання ідей, поліпшення стимулюв ання інноваторів. Значну увагу приділено соціально-
економічному та правовому  забезпеченню механізму стимулювання інноваційної діяльності, трансферту 
розробок та реалізації інновацій. Висвітлено питання оцінки інноваційної діяльності персоналу, зокрема 
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інженерно-технічних, наукових та педагогічних працівників. Запропоновано підходи до управління  
персоналом на інноваційному підприємстві. 
 
 
Чикаренко І. А. Підхід до управління інноваційним розвитком на основі моделі потрійної спіралі / І. А. 
Чикаренко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2014. – № 1. – С. 54-62. 
 
                                                                                                                                          Р/1520 
 
Визначено сутність поняття «інноваційна система», обґрунтовано склад її компонентів та їх роль у 
забезпеченні інноваційного розвитку. Сформульовано необхідні та достатні умови забезпечення успішності  
інноваційного розвитку. Розкрито сутність поняття «потрійна спіраль». Обгрунтовано підхід до управління  
інноваційним розвитком шляхом проекції моделі потрійної спіралі на інноваційну систему. 
 
 
Чирва О. Г. Моделювання інноваційного регіонального маркетингу підприємств харчової 
промисловості / О. Г. Чирва // АгроСвіт. – 2014. – № 5. – С. 16-23. 
                                                                                                                                          Р/2114 
 
У статті розглянуто особливості побудови маркетингових стратегій на підприємствах харчової  
промисловості. З огляду на деякі особливості функціонув ання харчових підприємств, у сучасних умовах 
розвитку економіки України, обґрунтовано потребу використання управлінського циклу на основі  
маркетингової діяльності з метою підвищення рівня конкурентоспроможності регіональної соціально-
економічної системи та харчових підприємств зокрема. Доведено, що інноваційний регіональний маркетинг 
повинен стати міцною основою для ухвалення рішень з активізації інвестиційно-інноваційних процесів в  
економіці регіональної господарської системи. Досліджено та окреслено систему принципів, які мають  
набути форми методологічної бази синтетичної технології регіональної інноваційної маркетингової  
діяльності, що дозволяють поєднати аналітичний інструментарій із синтетичними інструментами,  
побудувати модель ухвалення рішень. 
 
 
Р 348330 
   336 
 
    Шаперенков, Антон Володимирович.  
    Грошовий механізм формування інноваційного потенціалу [Текст] : монографія / А. В. Шаперенков ; 
Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2013. - 456 с. - Бібліогр.: с. 410-455 (461 назв.). - Частково 
бібліогр. англ. 
 

Зі змісту: 
 
   Розділ 1. Концептуальні засади дослідження інноваційного потенціалу 
   Розділ 2. Практичні засади формування та розвитку інноваційного потенціалу 
   Розділ 3. Грошовий механізм розвитку інноваційного потенціалу 
   Розділ 4. Особливості участі банків у грошовому забезпеченні інноваційного  
                   потенціалу в Україні 
   Розділ 5. Державно-банківське партнерство у грошовому забезпеченні 
                   інноваційного потенціалу в Україні 
    
 
Шарий К. В. Сучасний стан і тенденції розвитку інноваційно-інвестиційної політики України / К. В. 
Шарий // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 1. – С. 19-23. 
 
                                                                                                                                          Р/1520 
 
У статті узагальнено сучасний стан інноваційно-інв естиційної політики, розглянуто науковий потенціал 
держави, зокрема досліджено кількість науковців та організацій, що виконують наукові дослідження й 
розробки. Проаналізовано кількість підприємств, що займалися інноваціями, та виявлено загальну суму їх  
витрат на інноваційну діяльність. Значну увагу приділено методам стимулювання інноваційно-інвестиційної  
сфери. 
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Ширма В. В. Забезпечення агропідприємств основними засобами в контексті їх інноваційного 
розвитку / В. В. Ширма // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 2. – С. 77-80. 
                                                                                                                                          Р/601 
 
Обгрунтовано роль забезпечення підприємств галузі рослинництва основними засобами. Досліджено 
сучасний стан забезпечення агропідприємств основними засобами в контексті їх інноваційного розвитку.  
Виявлено основні  тенденції змін фондозабезпеченості та фондооснащеності виробничого процесу 
вітчизняних підприємств рослинницької галузі. 
 
 
Янковець Т. М. Адаптація світового досвіду планування і контролю в управлінні інноваційними 
проектами і програмами / Т. М. Янковець // Проблеми науки. – 2014. – № 2. – С. 26-31. 
 
                                                                                                                                          Р/1101 
 
Обгрунтовано роль програмних та проектних менеджерів в управлінні інноваційними програмами і  
проектами. Систематизовано підходи до управління інноваційними проектами і програмами. Адаптовано до 
управління проектами і програмами в процесі  планування і контролю концепцію збалансованої системи 
показників та вартісно-орієнтованого управління. 
 
 
Р 348304 
   339 
 
    Яшкіна, Оксана Іванівна.  
    Маркетингові дослідження інновацій в машинобудуванні [Текст] : [монографія] / Яшкіна О. І. - 
Луганськ : НОУЛІДЖ, 2013. - 291 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 230-239.  
 

Зі змісту: 
 
   Розділ 1. Теоретичні засади маркетингових досліджень інновацій машинобудівних  
                   підприємств 
   Розділ 2. Дослідження ринкового потенціалу інновацій маш инобудівних підприємств 
   Розділ 3. Концептуально-методологічні засади функціонування системи маркетингових  
                   досліджень 
   Розділ 4. Роль держави в підвищенні інноваційної активності машинобудівних  
                   підприємств 
 
 
 
 
Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному 
                     етапі в Україні та за її межами 
 
 
 
Варламова М. Л. Організаційне забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів переробних галузей 
АПК / М. Л. Варламова // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 5. – С. 97-99. 
 
                                                                                                                                          Р/2124 
 
У статті розглянуто аспекти організаційного забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів переробних 
галузей АПК. У напрямі створення організаційного забезпечення запропоновано сформув ати кластерну 
інвестиційно-інноваційну стратегію, яка включає в себе інноваційні  та інформаційні стратегії у  
вертикально і горизонтально інтегрованих структурах з метою отримання економічного, соціального та 
екологічного ефектів у сільському господарстві. 
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Вишневская М. К. Адаптация кластерной концепции к проектной методологии / М. К. Вишневская // 
Економіка та держав а. – 2014. – № 5. – С. 30-34. 
                                                                                                                                          Р/1829 
 
В работе исследована этимология понятия «кластер». Рассмотрены преимущества использования  
кластерной концепции на микро- и макроуровне. Получен вывод о системообразующей роли кластеров как  
эффективных проводников взаимосвязей между стратегией правительства, производством, образованием,  
научно-техническими исследованиями и финансированием иннов аций. Предложена типовая схема 
регионально-экономического инновационного кластера, а также действ енный аппарат, позволяющий из  
множества проектов-претендентов отбирать в портфель проектов созданного кластера такие, которые 
наибольшим образом соответствуют заданным требованиям и способствуют достижению синергетического 
эффекта. 
 
 
 
Р/1236 
   Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 5. 
  

Зі змісту: 
 
   Березюк Р., Березюк-Рибак І.  Інноваційні кластери у контексті структурної перебудови національної  
економіки. – С. 13-19. 
   Борисова Т. Територіальні кластери у некомерційній сфері: передумови виникнення та перспективи 
впровадження. – С. 28-37. 
   Брижань І., Григор’єва О. Роль кластерів у забезпеченні економіко-екологічного розвитку країни. – С. 
38-45. 
   Варцаба В. Регіональні  кластери як засіб поетапної гармонізації цілей та інтересів суб’єктів регіональної  
економіки. – С. 46-51. 
   Гриценко С. Транспортно-логістичні кластери у науково-технічному розвитку Донецької області. – С. 
56-63. 
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Р 349080 
   33 
 
    Гончаров, Валентин Миколайович.  
    Державна інноваційна політика розвитку науково-
технічних систем [Текст] : монографія / В. М.Гончаров, І. В. Моргачов ; 
Мінагрополітики, Луган. аграр. нац. ун-т, Сєвєродонец. від-ня ін-ту 
післядипломної освіти дистанційного навчання Східноукр. нац. ун-ту імені 
Володимира Даля. - Луганськ : Ноулідж, 2013. - 372 с. : іл., табл. - 
(Knowledge Books). - Бібіогр.: с. 355-371 (287 назв.). - Бібліогр. частково 
англ. мов. 
 
У монографії досліджуються проблеми розвитку і державного регулювання  
вітчизняних науково-технічних систем, їх участі в інноваційній діяльності 

суб’єктів, що відносяться до підприємницького сектора економіки. Розглянуто сутність та класифікацію 
відповідних систем, їх роль в національному господарстві, а також їх зв’язок з інноваційною та фінансово-
економічною діяльністю промислових підприємств. Уточнено заходи удосконалення організаційно-
економічної інфраструктури реалізації інноваційно-інвестиційних проектів за участю вітчизняних науково-
технічних систем та державних органів влади. 
 
 
 
Горбунов Н. И. Методология инновационного развития железнодорожного транспорта / Н. И. 
Горбунов, М. В. Ковтанец, Р. Ю. Демин // Вісник  Східноукраїнського національного університету імені  
Володимира Даля. – 2014. – № 3. – С. 22-28. 
                                                                                                                                          Р/1357 
 
В статье рассмотрены стратегические принципы развития мировой железнодорожной системы на 
перспективу до 2050 года, намеченные на 83-й генеральной ассамблее Международного союза железных 
дорог. С целью определения приоритетных направлений научных исследований, разработка которых будет 
содействовать эффективному развитию железнодорожного транспорта, утвержден перечень из 5-и 
кластеров, в которые вошли 20 приоритетных направлений для исследований.  
 
 
 
Дмітров К. Рівень розвитку нових технологій у країнах Балтійського регіону / К. Дмітров, К. Кучера  // 
Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 138-146. – Текст англ. 
                                                                                                                                          Р/1545 
 
У статті представлено рівень розвитку нових технологій у країнах Балтійського регіону. Країни 
класифіковано за синтетичним показником розвитку на основі ряду змінних і згруповано за результатами 
кластерного аналізу. Класифікація дозволяє виявити країни-лідери, а також чинники, що визначають їх  
розвиток. Представлені дані можуть бути використані як «дорожня карта» для менш розвинених країн у їх  
наздоганяючому розвитку. 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
 

С 20195 
   621 
 
    Економіка та управління підприємствами 
машинобудівної галузі: проблеми    теорії та практики [Текст] : зб. наук. 
пр. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М .Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. : ХАІ. 
-  
   № 3 (23) липень - вересень. - Х., 2013. - 120 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст 
укр., рос. та англ. мов. 
 

Зі змісту: 
 
   Пічугіна М. А. Розроблення стратегії участі підприємства  у кластері. – С. 
14-24. 
   Гусак Ю. В. Оцінка інноваційної активності підприємств машинобудівної 
галузі в контексті державного регулюв ання організаційно-ресурсного 
забезпечення. – С. 111-119. 

 
 
Єгоров І. Ю. Система моніторингу діяльності індустріальних парків як інструмент реалізації 
державної підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності / І. Ю. Єгоров, Ю. О. Рижкова // Статистика 
України. – 2014. – № 1. – С. 4-9. 
                                                                                                                                          Р/1337 
 
У статті обґрунтовано необхідність створення системи моніторингу діяльності індустріальних парків, 
представлено розроблену ав торами систему показників та визначено процедуру пров едення відповідного 
моніторингу. 
 
 
 
 
Р 348932 
   332 
 
    Ільчук, Валерій Петрович.  
    Кластерна стратегія розвитку економіки регіону [Текст] : монографія / 
В. П. Ільчук, І. О. Хоменко, І. В. Лисенко ; Чернігівський держ. технол. ун-т. 
- Чернігів : [ЧДТУ], 2013. - 368 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 353-367.  
 

Зі змісту: 
 
   Розділ 1. Теоретичні основи кластеризації економіки 
   Розділ 2. Розвиток процесів кластеризації в економіці регіону 
   Розділ 3. Аналітичний огляд та системний аналіз передумов кластеризації у 
базових  
                   галузях економіки Чернігівської області 
   Розділ 4. Транскордонні кластери у системі міжнародних економічних відносин 
   Розділ 5. Моделювання процесів створення та розвитку виробничих кластерів 
   Висновки 
 
 
Кластери і технологічні платформи як механізми розвитку економіки України / П. С. Смертенко, Л. І. 
Чернишев, І. І. Білан [та ін.] // Вісник Національної академії наук України. – 2014. – № 3. – С. 67-76. 
 
                                                                                                                                          Р/250 
 
Кластер у класичній формі спирається на географічне розташування, тому більшою мірою відповідає 
регіональній політиці, тоді як технологічна платформа формується згідно з галузевими ознаками і відповідає 
загальнонаціональному розвитку. Показано, що реалізація наукових розробок вимагає об’єднання зусиль та 
ресурсів усіх учасників ланцюга, від наукової ідеї до продажу прав інтелектуальної власності, товарів і  
послуг. Нав едено приклади технологічних платформ, які почати формув атися в Україні. Звернено ув агу на 
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необхідність удосконалення юридичних та правових норм для створення і функціонування технологічних 
платформ і кластерів в Україні. 
 
 
Кластери у світовій та європейській економіці (Аналітична записка за підсумками Сімнадцятої  
міжнародної наукової конференції, м. Каліфея (Халкідіки, Греція), 18-25 вересня 2013 р. // Вісник 
Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 4. – С. 131-142. 
 
                                                                                                                                          Р/1236 
 
«Тематична спрямованість конференції визначена проектом Сьомої рамкової програми ЄС «Functioning of 
the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for 
the EU and Beyond)». 
 
 

Р 348562 
   339 
 
    Конкурентні домінанти стратегічного розвитку підприємств [Текст] : 
кол. моногр. / [В. В. Дергачова, Н. О. Сімченко, К. О. Бояринова та ін.] ; Нац. 
техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : НТУУ "КПІ", 2013. - 725 с. : 
рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. -  
Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 
 

Зі змісту: 
 
   Розділ 5. Інноваційно орієнтоване управління конкурентоспроможністю 
підприємств а 
   Розділ 6. Інноваційне підґрунтя забезпечення конкурентних переваг 
промислов их 
                   підприємств 

   Розділ 8. Кластероутворення – домінанта розвитку конкурентоспроможності 
                   промислових підприємств 
                 
 
Кудрявець Є. В. Формування інноваційного кластеру за участю іноземних інвесторів / Є. В. Кудрявець 
// Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 7. – С. 38-44. 
                                                                                                                                          Р/2124 
 
У статті розкрито теоретичні засади аналізу та розвитку інноваційних кластерів. Виявлено особливості та 
механізми функціонування інноваційних кластерів на основі дослідження світового досвіду. Розроблено 
модель формування інноваційного кластеру в Україні за участю іноземних інвесторів. Розроблено методи 
оцінки ефективності інноваційного кластеру з іноземними інвестиціями. Обгрунтовано практичні  
рекомендації щодо механізмів формування та управління інноваційного кластеру в Україні за участю 
іноземних інвесторів. 
 
 
Кулько І. В. Кластеризація як форма інноваційного розвитку машинобудівної галузі Україпи / І. В. 
Кулько // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 1. – С. 24-27. 
 
                                                                                                                                          Р/1520 
 
У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти стратегії інноваційного розвитку машинобудівної  
галузі України, змістом якої є формування регіональної інноваційної системи на основі кластерного підходу. 
 
 
Куриляк Є. Кластери та наукові парки як рухома сила процвітання в умовах глобальної економіки / 
Є. Куриляк // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 2. – С. 71-74. 
                                                                                                                                          Р/1674 
 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 
 

«Метою статті є узагальнення досвіду створення кластерних систем і наукових парків та створення  
аналітичної бази їх удосконалення у напрямі підвищ ення ролі локальних виробничих систем в формуванні  
інноваційної економіки». 
 
 
Куриляк Є. Розвиток в Україні локальних виробничих систем кластерного типу / Є. Куриляк // Вісник 
економічної науки України. – 2013. – № 2. – С. 74-77. 
                                                                                                                                          Р/1674 
 
«Метою статті є систематизація даних про кластери з метою створення бази розробки методології і методик  
розвитку кластерних систем в Україні. Такі дослідження мають усунути інформаційний дефіцит, який 
утворився в Україні через відсутність статистичного обліку процесів формування і функціонування  
локальних виробничих систем кластерного типу. При цьому будуть враховані інформаційні особливості  
щодо кластерів в Україні». 
 
 
Макаренко М. В. Забезпечення конкурентоспроможного розвитку регіонів на основі кластерної 
політики / М. В. Макаренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 9. – С. 6-10. 
 
                                                                                                                                          Р/2124 
 
У статті доведено необхідність проведення кластерної політики в країні для досягнення  
конкурентоспроможного розвитку регіонів. Розглянуто статистичні дані розвинених країн, котрі були 
охоплені кластеризацією і перейшли на шлях інноваційного розвитку своєї економіки. Відзначається, що в 
їхній практиці склалися дві моделі кластерної політики: країни, що реалізують «континентальну політику» і 
англо-саксонську модель. Державна кластерна політика, що формується в Україні використовує інструменти 
як першої моделі, так і другої. 
 
 
Мельнікова Ю. І. Кластерно-логістичний підхід як фактор підвищення конкурентоспроможності 
підприємств АПК Дніпропетровського регіону / Ю. І. Мельнікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. 
– № 6. – С. 129-132. 
                                                                                                                                          Р/2124 
 
У статті обґрунтовано передумови формування агрополісів з метою підвищення рівня 
конкурентоспроможності підприємств АПК у Дніпропетровському регіоні. Дослідження розглядає основні  
напрямки та стратегії розвитку агропромислового комплексу Дніпропетровського регіону з використання  
моделі агрополісу. 
 
 
Муляр Т. С. Кластерний підхід в управлінні підприємствами галузі хмелярства / Т. С. Муляр // 
АгроСвіт. – 2014. – № 10. – С. 17-21. 
                                                                                                                                          Р/2114 
 
Розглянуто сутність кластерного підходу та обґрунтовано наукові засади його застосування в управлінні  
хмелепідприємствами. З’ясовано передумови та визначено пріоритетні завдання щодо розвитку кластерного 
утворення у галузі хмелярства. 
 
 
Павлов К. В. Методические основы идентификации потенциальных кластеров в региональной 
экономике / К. В. Павлов, С. Н. Растворцева, Н. А. Черепов ская // Часопис економічних реформ. – 2014. –  
№ 1. – С. 129-139. 
                                                                                                                                          Р/2348 
 
В статье рассматрив ается методический  подход к идентификации потенциальных кластеров в региональной 
экономике. В этой методике используются элементы методических подходов к выявлению кластеров М.  
Портера в американской (в 1990 году) и канадской (в 1997 году) экономических системах, однако 
предложенная нами методика по ряду компонентов существенно от них отличается и поэтому содержит 
элементы научной новизны. Представленная методика апробирована в экономике регионов Центрального 
Черноземья России. 
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Присяжнюк А. Адаптивні механізми державного стимулювання кластерної організації економіки / А. 
Присяжнюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2014. – № 2. – С. 
51-61. 
                                                                                                                                          Р/1193 
 
Узагальнено сучасні механізми та підходи до держав ного стимулювання розвитку кластерної економіки.  
Розроблено та обґрунтовано інтегрований адаптив ний управлінський механізм взаємодії кластерів та 
державних органів влади. 
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   332 
 
    Розвиток регіонів України на базі кластерізації [Текст] : 
колективна монографія / [Вишнякова Ірина 
Володимирівна, Ковальчук Костянтин Федорович, Павлов Костянтин 
Вікторович [та ін.] ; [під заг. ред. К. Ф. Ковальчука]. - Донецьк : Вид-во 
ЛАНДОН-XXI, 2012. - 393 с. - Бібліогр. в кінці розд. - Авт. зазнач. на с. 389-
390. Текст укр. та рос. 
 

Зі змісту: 
 
   Розділ 1. Еволюція розвитку моделей, типів та форм об’єднань 
   Розділ 2. Кластери: сутність, класифікація видів, типів та моделей 

   Розділ 3. Практичний досвід становлення кластерів в європейських країнах протягом 
                   ХХ–ХХІ ст. 
   Розділ 4. Сучасний стан розвитку регіонів на базі кластеризації 
   Розділ 5. Взаємодія окремих суб’єктів фінансового та реального секторів економіки на  
                   ринку: стан та перспективи розвитку 
 
 
Савельєв Є. «Новий регіоналізм» і розвиток теоретичних аспектів кластероутворення / Є. Савельєв // 
Вісник економічної науки України. – 2013. – № 2. – С. 142-144. 
                                                                                                                                          Р/1674 
 
«Метою статті є формування теоретичних підходів до розвитку кластерних форм з використанням концепції  
«нового регіоналізму».  
 
 
Сафіуллін А. Аналіз структури ринку і рівня конкуренції за основними видами економічної 
діяльності нафтохімічного кластера Російської Федерації / А. Сафіуллін, Салахіева М. // Актуальні  
проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 195-205. – Текст англ. 
 
                                                                                                                                          Р/1545 
 
У статті розглянуто розвиток регіональних промислових комплексів у сучасних реаліях економіки, яка 
характеризується розробкою і реалізацією великомасштабних економічних і соціальних програм,  
нововведеною системою індикативного управління і орієнтується на збереження економічного потенціалу і  
конкурентних переваг. Особливу увагу приділено аналізу трудових показників за видами економічної  
діяльності, відповідно до промислового профілю Республіки Татарстан. 
 
 
Ступень О. Кластеризація земельно-господарських систем / О. Ступень // Економіст. – 2014. – № 2. – С. 
41-43. 
                                                                                                                                          Р/1119 
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Представлено структуру земельного кластеру, в якій основна увага акцентується на таких видах діяльності,  
як виробнича, маркетингова, фінансова та страхова. Проаналізовано основні ознаки кластерів у сфері  
функціонування земельно-господарських систем.  
   Розглянуто тенденції у сфері інтеграційних процесів земельно-господарських систем та виділено два типи 
інтегрованих утворень: агрохолдинги – об’єднання, утворені на базі великого капіталу, та 
сільськогосподарські кооперативи, що мають ознаки земельних кластерів і сформовані  як результат 
взаємодії дрібних і середніх сільськогосподарських виробників. Встановлено, що в аграрному секторі  
виокремлюють такі види інтеграційних процесів, як корпоратизація, кооперація та кластеризація. 
 
 
Узунов В. В. Інструментарій формування організаційної системи управління інноваційним розвитком 
регіонів / В. В. Узунов // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 4. – С. 153-157. 
 
                                                                                                                                          Р/2124 
 
Розглянуто інструментарій формування організаційної системи управління інноваційним розвитком 
регіонів. Досліджено особливості нетрадиційного підходу до трактування інноваційного потенціалу.  
Визначено інструментарій формування організаційної системи управління  інноваційним розвитком регіонів  
на основі кластерного підходу. Обгрунтовано підхід до організаційної системи управління інноваційним 
розвитком регіонів у процесі взаємодії складових інноваційного потенціалу. Розглянуто моделі  
інноваційного розвитку національної економіки, що взаємодіють в організаційній системі управління  
інноваційним розвитком регіонів. 
 
 
Хорольський К. Д. Технологічно-інноваційна стратегія розвитку гірничо-металургійного кластеру 
регіону / К. Д. Хорольський // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 7. – С. 135-143. 
 
                                                                                                                                          Р/2124 
 
У статті розглянуто роль технологічних інновацій на підприємствах гірничо-металургійного кластеру 
регіону. На основі аналітичного аналізу проблеми та вибору інноваційного сценарію розвитку гірничо-
добувної промисловості та її гірничо-металургійного кластеру України виявлено фактори, які впливають на 
динаміку розвитку інноваційних процесів у кластері, встановлено можливості підтримання високого 
конкурентного статусу кластеру за рахунок ефективної іннов аційної  політики та обраної стратегії  
інноваційно-технологічного розвитку його підприємств. 
 
 
Шапуров О. О. Легалізація латентних об’єднань підприємств та розвиток   кластерних інтеграційно-
асоціативних процесів / О. О. Шапуров // Економіка та держава. – 2014. – № 2. – С. 20-25. 
 
                                                                                                                                          Р/1829 
 
У статті розглянуто латентні об’єднання, кластеризація, асоціативні процеси. 
 
 
Шишова О. Б. Кластеризація в інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств / О. Б. 
Шишова // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 9. – С. 59-61. 
                                                                                                                                          Р/2124 
 
У статті розглядається теорія кластеризації сільського господарства як однієї з нових форм організації  
інноваційного процесу. Наводиться сутність кластерів і приблизна схема організації кластерів на рівні  
регіону. Зазначається, що основною причиною низького рівня продуктивності праці в сільському 
господарстві є рівень менеджменту і катастрофічний знос виробничих фондів, а дестабілізація економічних 
умов у сільському господарстві за останні роки створили реальні передумови для формування кластерів. 
 


