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Тематична виставка "Інноваційна діяльність та технопарки"
(надходження III кв. 2014)
Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання

Авраменко І. В. Стратегічне управління забезпеченням конкурентних інновацій засобами
збалансованої системи показників / І. В. Авраменко // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 2. – С.
61-67.
Р/2348
Викладений науковий підхід до рішення задачі визначення і формування стратегічних цілей і розробки
методичних рекомендацій для підприємств, на яких застосування інновацій є визначальним чинником їх
конкурентоспромож ності з метою розробки ефективної стратегії управління підприємством. Стратегічне
управління підвищенням конкурентоспроможності підприємства представлене як сукупність ключових
показників у вигляді стратегічної карти, які створюють необхідні умови перекл аду підприємства з
існуючого стану в новий. Запропонована методик а вибору стратегії розвитку на підставі імітаційної моделі.

Р 349182
33
Актуальні проблеми економіки 2013-2014 [Текст] : [матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., м.
Київ, 24 січня 2014 року] / [за наук. ред. М. М. Єрмошенка] ; Національна академія управління. - К. : [Нац.
акад. упр.], 2014. - 136 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Манжос Т. В. Модель дифузії інновацій з урахуванням реклами. – С. 55-58.
«Сучасні методи економетричного прогнозування життєвого циклу тов ару неможливі без застосування
новітніх марк етингових прогностичних модел ей, які дозволять дослідити процес поширення інноваційного
товару на основі теорії складних систем. Однією з так их моделей є дифузійна модель Ф. Басса [1], яка
досить широко використовується в прогнозуванні попиту на нові види продукції» .

Амиршахрух С. С. Инновационная деятельность совм естных предприятий в Азербайджане / С. С.
Амиршахрух // Економіст. – 2014. – № 5. – С. 72-74.
Р/1119
В статье анализируется состояние социально-экономического разв ития Азербайджана; указывается его
место в мировом интеграционном процессе; оценивается роль, значение и инновационная активность
иностранных и совместных предприятий в развитии экономики, выделяется при этом деятельность «Cilan
Holding» и его отдельных предприятий; даются рекомендации по развитию их деятельности на территории
республ ики.
Булат А. Ф. Національній економіці України – найкращі інноваційні технології / А. Ф. Булат // Вісник
Національної академії наук України. – 2014. – № 5. – С. 40-43.
Р/250
Виступ академіка НАН України, директора Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН
України А. Ф. Булата на щорічній звітній сесії Загальних зборів Національної академії наук України 3 квітня
2014 р., під час якої було розглянуто основні результати фундаментальних і прикладних досліджень
науково-дослідних установ НАН України, проаналізовано головні досягнення і пробл еми, окреслено
напрями подальшої роботи.
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Р 349162
658
Велика, Катерина Валеріївна.
Розвиток інноваційно-орієнтованого промислового
підприємства: ф інансове та організаційне забезпечення [Текст] :
монографія / К. В. Велика, Т. І. Черкасова ; Одеський нац. політехнічний унт. - О. ; [Луганськ] : [Ноулідж], 2013. - 161 с. : рис. - (Knowledge Books). Бібліогр.: с. 144-160.
Досліджено сутність та кл ючові чинник и розвитку промислових підприємств
в умовах переходу економіки Украї ни до інноваційної моделі розвитку.
Розглянуто особливості фі нансування інноваційної діяльності промислових
підприємств, визначено його роль для забезпечення інноваційного розв итку,
обгрунтовано ефективність використання ризикового фі нансування для активізації інноваційної діяльності.
Досліджено сучасні особл ивості організ ації інноваційного підприємництв а та підходи до удосконалення
організаці йних структур управління промислов их підприємств. Запропоновано комплексний підхід до
фінансового та організ аційного забезпечення розвитку інноваційно-орі єнтованого підприємства.

Вознюк М. А. Сучасні підходи до трактування поняття «інноваційна інф раструктура» та її роль у
ф ормуванні моделі інноваційного розвитку регіону / М. А. Вознюк // Вісник Університету банківської
справи Національного банку України. – 2014. – № 1. – С. 96-101.
Р/2238
Розглядається генезис понять «інфраструктура», «інноваційна інфраструктура» та їх сучасне тлумачення.
Досліджено скл адові цих понять в актуальних умов ах сьогодення, а також змодельовано роль і місце
інноваційної інфраструктури в забезпеченні інноваційного розвитку регіону.

Вознюк М. А. Тенденції інвестиційно-інноваційного розвитку Львівської області / М. А. Вознюк //
Регіональна економік а. – 2013. – № 3. – С. 73-81.
Р/937
Проаналізовано динаміку інноваційного потенціалу Львівської області з а 2009-2012 рр. та тенденції
інвестиційно-інноваційного розвитку. Охарактеризовано особливості інвестиційно-інноваційного процесу
на регіональному рівні та запропоновано шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності.
Володіна В. О. Еф ективність ф ункціонування ринку інноваційних ідей в національній економіці / В.
О. Володіна, С. А. Єрохін // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 5. – С. 67-75.
Р/1545
У статті розглянуто особливості розвитку інноваційного середовища в Україні. Сформульовано ключові
напрямки створення інноваційних ідей в національній економіці. Виявлено тенденції функціонування ринку
інноваційних ідей та зроблено висновки про його ефективність.

Волошаненко Є. В. Впровадження інноваційних стратегій інвестиційно привабливими
підприємствами видавничо-поліграф ічної галузі / Є. В.Волошаненко // Актуальні проблеми економіки. –
2014. – № 5. – С. 161-165.
Р/1545
У статті проаналізовано рівень інвестиційної прив абливості підприємств видавничо-поліграфічної галузі у
відповідності з показниками їх фінансової стійкості і ділової активності. Розглянуто спромож ність
досліджуваних компаній до формування і реалізації інноваційних стратегій.
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Гайдей Д. А. Инновационная компонента стимулирования глобализационных процессов в условиях
постиндустриального общества / Д. А. Гайдей // Вісник Донецького національного університету. Серія В:
Економіка і право. – 2013. – № 2. – С. 58-62.
Р/1294
У статті розглянуті основні тенденції глобалізації сучасного суспільства. Вивчено роль інновацій в аспекті
їх впливу на посилення інтернаціоналізаційних та глобалізаційних процесів.

Гапоненко С. О. Основні засади і напрями інноваційного розвитку підприємств сф ери послуг / С. О.
Гапоненко // Економіка промисловості. – 2013. – № 3. – С. 157-162.
Р/1252
«Один із основних напрямів інноваційної діяльності підприємств сфери послуг України полягає у придбанні
машин, обладнання та програмного забез печення для виробництв а нових або значно поліпшених продуктів і
послуг, що повідомили майже 80% підприємств із технологічними інноваціями».

Р 349645
33
Городецька, Тетяна Борисівна.
Організаційні напрями збалансованого розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності на
промисловому виробництві [Текст] : монографія / Т. Б.Городецька ; Одес. нац. політехн. ун-т. - О. : [Видво "Ноулідж" (Донецьке відділення)], 2013. - 95 с. : табл. - Бібліогр.: с. 73-94.
Зі змісту:
Організаційні напрями розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності
Організація управління факторами конкурентоспроможності та ефективності у
інноваційному інвестув анні
3. Організаційні форми взаємодії промислових підприємств і ризикового капіталу
4. Нормування рівня інвестицій в інноваційно-інвестиційних проектах
Висновки
1.
2.

Грабовецький Б. Є. Прогнозно-аналітичне забезпечення стратегічних управлінських рішень у процесі
створення технічних інновацій / Б. Є. Грабовецький, В. В. Зянько // Вісник Вінницького політехнічного
інституту. – 2013. – № 6. – С. 31-38.
Р/0126
Розглянуто різні аспек ти і нформаційного з абезпечення стратегічних управлінських рішень у процесі
створення інноваційної продукції. Описано органічнй вз аємозв’язок стратегічного аналізу і прогнозування,
їхнє місце і роль у стратегічному управлінні. Наведено приклад проведення реальних досліджень,
пов’язаних з виробництвом наукоємної інноваційної продукції.
Гринько Т. В. Проблеми ф ормування концепції інноваційного розвитку промисловості України / Т. В.
Гринько // Економіка промисловості. – 2013. – № 3. – С. 163-169.
Р/1252
«Інноваційний розвиток української промисловості має дві проблеми. По-перше, самі промисловці вкрай
слабо мотивовані на інноваційну поведінку. Крім того, пропозиції технологічних інновацій для
промислового впровадження надзвичайно обмежені.
Друга за значущістю пробл ема – гіпертрофірована роль адмі ністративного ресурсу, який значно зал ежить
на регіональних рівнях від місцевих бізнес-еліт» .
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Гусейнова А. Методика оцінювання інноваційного потенціалу суб’єктів господарювання / А.
Гусейнов а // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 6. – С. 444-245. – Текст англ.
Р/1545
У статті доведено, що найбільш ефектив ною моделлю оцінювання інноваційного потенці алу підприємства з
урахуванням чинників нев изначеності є модель, заснована на теорії нечітких множин. Розроблена модель
має явні переваги у порівнянні з експертними та статистичними методами оцінювання та дозволяє
мінімізувати погрішність отримуваних оцінок.

Б 16604
656
Державний економіко-технологічний університет транспорту.
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту [Текст] : зб.
наук. пр. / МОН. - К. : [ДЕТУТ]. - (Серія "Економіка і управління").
Вип. 25. - К., 2013. - 335 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
Зі змісту:
Аджавенко М. Генезис поняття «інноваційний розвиток». – С. 180-194.
Розглянуто теоретичні засади сутності та економічного змісту «інноваційний розвиток» як категорії
сучасної економічної науки з еволюційної точки зору.

Б 16603
656
Державний економіко-технологічний університет транспорту.
Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту [Текст] : зб.
наук. пр. / МОН. - К. : [ДЕТУТ]. - (Серія "Економіка і управління").
Вип. 23-24. - К., 2013. - 385 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
Зі змісту:
Сінгаєвська М. Економіко-статистичний аналіз вибіркового спостереж ення інноваційної діяльності
підприємств в економіці України. – С. 346-357.
У статті досліджено вибіркове спостереж ення інноваційної діяльності підприємств із застосуванням
економіко-статистичного аналізу.

Б 16509
001
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
Науково-технічні розробки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
[Текст] = Научно-техническ ие разработки Днепропетровского национального университета
имени Олеcя Гончара = Scientific and technological projects of Oles Honchar Dnipropetrovsk national university :
[наук.-інформ. вид.] / [упоряд. М. В. Поляков, В. І. Карплюк]. - Д. : [Ліра] , 2013. - 584 с. : іл., табл. Бібліогр.: с. 567-582 . - До 95-річчя Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
(1918-2013). - Текст укр., рос., англ.
Видання вміщує результати завершених науково-дослідних робіт (2006 – 2012 рр.) та анотації
інноваційних проектів для їх комерціалізації.
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Довгаль О. А. Система індикаторів інноваційної економіки і місце України в ній / О. А. Довгаль //
Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – № 1. – С. 92-95.
Р/2238
Аналізується міжнародна система показників розвитку науки, технологій та інновацій, розроблена
експертами ОЕСР, Світового банку та Європейського Союзу, що дозволяє оці нити готовні сть тієї чи іншої
країни до переходу на інноваці йну модель розвитку. Робиться висновок про недостатній рівень
інноваційного розвитку України і необхідність проводити оцінку інноваційної діяльності, виявляти й
використовувати кращий досвід інноваційної політики.

С 20391
621
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики
[Текст] : зб. наук. пр. / Національний аерокосмічний ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. :
ХАІ. № 3 (27) квітень - червень. - Х., 2014. - 163 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Алф. покажч.: с. 162.
- Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Кривов’язюк І. В., Стрільчук Р. М. Стратегічний аналіз інноваційно активних машинобудівних
підприємств. – С. 66-77.
В статті запропоновано використання матричних методів стратегічного аналізу для виявлення стану
та перспек тив розвитку машинобудівних підприємств України. Здійснено аналіз інноваційної активності
машинобудівних підприємств. Узагальнено внутрішні та зовнішні фактори впливу на діяльність
інноваційно активних машинобудівних підприємств шляхом PEST-аналізу і SWOT-аналізу.
Запропоновано напрями зростання інноваці йної активності машинобудівних підприємств.

С 20323
621
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики
[Текст] : зб. наук. пр. / Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. : ХАІ. № 2 (26) квітень - червень. - Х., 2014. - 139 с. : іл., табл. - Алф. покажч.: с. . - Бібліогр. в конці ст. - Текст
укр., англ. Бібліогр. частково англ.
Зі змісту:
Амосов О. Ю., Тимченко С. О.
підприємств. – С. 4-13.

Стан

інвестиційно-інноваційного

розвитку промислових

Проведено аналіз стану промисловості в Україні з виокремленням вагомості Харківського регіону.
Визначено, що в 2012 р. переважають спадні тенденції у випуску машинобудівної продукції, в обсязі
реалізованої машинобудівної продукції, в обсязі інвестиці й.
Прохорова В. В., Мушников О. О. Методика оцінки рівня стійкості інноваційно-інвестиційного розвитку
машинобудівних підприємств. – С. 44-53.
Основою методики є оцінка інтегрованих показ ників, спрямованих на визначення як індивідуального
інтегрованого показника за напрямками діяльності підприємства так і узагальнюючого його результату,
враховуючи стаді ю життєвого циклу підприємств а та рівень зовнішніх і внутрішніх інноваційних й
інвестиційних ризиків впливу машинобудівних підприємств.

Р 349298
338
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Економіка транспортного комплексу [Текст] = Economics of the Transport Complex : зб. наук. праць /
Харківський нац. автомобільно-дорож ній ун-т. - Х. : ХНАДУ. Вип. 22. - Х., 2013. - 184 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Мазнєв Г. Є. Фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. – С. 72-81.
Проаналізовано сучасний стан та тенденції фінансового забезпечення інноваці йно-інв естиційної діяльності
підприємств агропромислового в иробництва. З’ясовано, що рівень фінансування є недостатнім для
здійснення ефективної реаліз ації інноваційних проектів виробництва сільськогосподарської продукції.
Запропоновано шляхи формування фінансових ресурсів для і нноваці йно-інв естиційної діяльності
товаровиробників. Зокрема, показ ана можл ивість фінансування великомасштабних іннов аційноінвестиційних проектів виробництва сільськогосподарської продукції, використовуючи технології такого
ефек тивного фінансового інструменту як проектне фі нансування.

С 20384
33
Економічний нобелівський вісник [Text] = Nobel Economic Herald :
[журнал] / Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля, Міжнародний
благодійний фонд "Пл анета Альфреда Нобеля". - Д. : [Дніпропетр. ун-т
імені Альфреда Нобеля]. № 1 (7). - Д., 2014. - 556 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн.
укр., рос., англ., пол., швед., нім., ісп., франц., італійською
Зі змісту:
Долятовский В. А., Гречко М. В. Научный сектор генерации знаний:
состояние и перспективы в условиях перехода к инновационной модели
развития. – С. 139-147.
Климова Н. В. Инновационно-технологический ф актор – основа роста российской экономики. –
С. 228-234.
Костенко Т. О. Основні напрями використання інноваційних чинників для підвищення продуктивності
праці. – С. 254-261.
Орлова В. М. Інноваційна діяльність підприємств у контексті стратегічного управління. – С. 330-336.
Селезнев А. З., Чередниченко Л. Г. Ресурсы инновационного развития. – С. 390-399.

Р 349322
33
Економічний простір [Текст] : зб. наук. пр. / Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури. - Д. : ПДАБА. № 82. - Д., 2014. - 270 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст. кн. укр. і
рос.
Зі змісту:
Заремський Б. В. Стратегічні напрямки розвитку національної
інноваційної системи України в контексті інтеграції в світовий науковотехнологічний простір. – С. 46-59.
Актуальність дослідж ення обумовлена, з одного боку, об’єктивними
трендами розвитку інноваційних процесів в світовій економіці, тенденцією до глобальної інтеграції
національних іннов аційних систем (НІС) краї н світу, а з іншого – особл ивостями та проблемами
інноваційного розвитку України, що мають тенденцію до загострення й обумовлюють риз ик збільшення
технологічного відставання нашої країни від країн-лідерів.
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Р 349321
33
Економічний простір [Текст] : зб. наук. пр. / Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури. - Д. : ПДАБА. № 81. - Д., 2014. - 274 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст. кн. укр. і рос.
Зі змісту:
Шевченко О. М., Шикіло А. В. Малі інноваційні підприємства: сутність, сучасні тенденції та перспективи
розвитку в Україні. – С. 257-269.
На основі компл ексного аналізу стану малих інноваційних підприємств в Україні досліджені тенденції їх
розвитку: низький рівень інноваційної ак тивності, переваж ання продук тових інновацій над інноваціями
процесними, недосконалість структури інноваційних витрат, нез начне фінансування мал их іннов аційних
підприємств за рахунок зовнішніх джерел. Обгрунтовано шляхи подальшого розвитку малих іннов аційних
підприємств та підвищення ролі держави у цих процесах.

Р 349320
33
Економічний простір [Текст] : зб. наук. пр. / Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури. - Д. : ПДАБА. № 80. - Д., 2013. - 290 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст. кн. укр. і рос.
Зі змісту:
Чумак О. В., Черномаз К. Г. Теоретична модель інвестиційно-інноваційного розвитку економіки
України. – С. 90-100.
Розглянуті особливості америк анської, фінської, китайської та японської інвестиційно-іннов аційних
моделей господарювання. На основі вивченого досвіду закордонних країн запропоновано національну
модель інвестиційно-інноваційного економічного росту України.
Росохата А. С. Узагальнена кл асифікація методів прогнозування напрямів інноваційної діяльності
промислов их підприємств. – С. 257-266.
Запропоновано кл асифікаці ю методів прогнозування на промисловому підприємстві, що дозволяє
здійснюв ати об’єктивний вибір методів та інструментів прогнозування напрямів інноваційного розвитку для
ефек тивного їхнього застосування.

Р 349317
33
Економічний простір [Текст] : зб. наук. пр. / Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури. - Д. : ПДАБА. № 77. - Д., 2013. - 280 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст. кн. укр. і рос.
Зі змісту:
Тараненко І. В. Концепція та методик а оцінки інноваційної конкурентоспроможності країн. – С. 41-53.
Розроблено методику розрахунку інтегрального індексу інноваційної конкурентоспроможності країн, у
відповідності з якою розраховані інтегральні і ндекси інноваційної конкурентоспроможності Білорусі,
Російської Федерації, України відносно країн ЄС.
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Жерлицын Д. М. Модель стратегии инновационного управления инвестиционной деятельностью
страховой компании / Д. М. Жерлицын, В. М. Лев // Економічна кібернетик а. – 2013. – № 1-3. – С. 64-72.
Р/0172
«Цель иссл едования состоит в изучении особенностей инвестиционной деятельности страховых компаний
Украины, а такж е разработке инновационной модели стратегии управления инвестиционной деятельностью
страховой компании».

Замлинський В. А. Інститути спільного інвестування та їх роль в інноваційному розвитку
агропродовольчої сф ери України / В. А.Замлинський // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 13. – С.
46-49.
Р/2124
У статті проведено дослідження інвестиційно-інноваційних ресурсів як фундаментальних засобів
становлення європейської моделі розвитку національної економіки. Проаналізовано сучасний стан
інноваційного процесу в економі ці України, обґрунтов ано визначну роль інноваційного процесу у
формуванні агропродовольчого сектору як скл адової конкурентоспроможної національної економіки 21
століття, визначені джерел а фінансування нових технологій і необхідність ак тивізації розвитку венчурного
інвестування.

Р 349172
33
Інноваційний менеджмент на залізничному транспорті [Текст] : монографія / Данько М. І., Дейнека О.
Г., Синікова О. М., Плугіна Ю. А. ; Українська держ. акад. залізничного транспорту. - Х. : [УкрДАЗТ], 2013.
- 170 с. : рис. - Бібліогр.: с. 147-170.
Розроблено теоретичні, методичні підходи та прак тичні рекомендації щодо удосконал ення системи
інноваційного менедж менту на залізничному транспорті. Розглянуто теоретичні аспек ти виз начення
інновацій, менеджменту інноваційної діяльності та інноваційного розвитку економіки в цілому і
підприємств з алізничного транспорту зокрема. Наведено удосконал ену класифікацію інновацій на
залізничному транспорті. Проаналізовано стан інноваці йної діяльності в Україні та залізничного транспорту
зокрема, досліджено інноваційну політику й особливості менеджменту інноваційної діяльності на
підприємств ах залізничного транспорту. Надано пропозиції щодо удосконалення системи інноваційного
менеджменту на підприємствах з алізничного транспорту, розробл ено методичні підходи до оці нки
організаці йно-технічного рівня підприємств та оцінки якості праці спеці алістів, запропоновано та
обгрунтовано необхідні сть впровадження системи управління інноваційними ідеями співробітників на
підприємств ах залізничного транспорту.

Р 349166
33
Інноваційні напрямки розвитку маркетингу: теорія і практика, Міжнар. наук.-практ. конф. (4 ; 2014
; Луганськ).
Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конф еренції "Інноваційні напрямки розвитку
маркетингу: теорія і практика", 3-4 квітня 2014 року [Текст] : [наук. вид.] / Східноукр. нац. ун-т імені
Володимира Даля, Каф. маркетингу. - Луганськ : [Вид-во СНУ імені Володимира Даля], [2014]. - 172 с. :
табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст кн. укр. та рос.
У матеріалах конференції висвітлено теоретичні та практичні аспек ти іннов аційного розвитку маркетингу в
Україні. Відображено результати наукових досліджень науковців, молодих вчених та аспірантів щодо
розвитку маркетингу, пробл ем і перспек тив розвитку маркетингових технологій, марк етингового
менеджменту в інноваційному розвитку підприємств, тенденцій іннов аційного розвитку маркетингової
діяльності підприємств в умовах інтеграції у міжнародний економічний простір та використання
інформаційних технологій, математичних методів у маркетингу.
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Р 349511
005
Інноваційні технології для конкурентоспроможного
аграрного виробництва [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. молодих
учених і спеціалістів, 11-13 листопада 2013 року / НААН України, Нац. наук.
центр "Ін-т землеробства НААН". - [Вінниця] : [ТОВ "Нілан-ЛТД"], [2013]. 108 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
Матеріал и науково-практичної конференції молодих учених «Інноваційні
технології
для
конкурентоспромож ного
аграрного
виробництва»
рекомендовані та затверджені до друку рішенням вченої ради ННЦ
«Інститут землеробства НААН» від 12 грудня 2013 року, протокол № 11.

Касьянова Н. В. Управління інноваційним потенціалом промислового підприємства / Н. В.Касьянова //
Інтел ект ХХІ. – 2013. – № 3/4. – С. 42-50.
Р/274
У статті визначено сутні сть та основні функціональні скл адові інноваційного потенціалу підприємства,
досліджено підходи до управління потенціалом, розроблена модель управління інноваці йним потенціалом
підприємств а, яка може бути використана на промислових підприємствах з метою підвищення ефективності
господарської діяльності з урахуванням специфіки їх діяльності.

Клименко К. С. Аукціони технологій як новітня складова інноваційної культури / К. С. Клименко //
Наука та інновації. – 2014. – Т. 10, № 3. – С. 65-68.
Р/1928
Проаналізовано поняття інноваційної культури як одного з основних елементів інноваційного розвитку
економіки країни та виділено її основні складники. Розглянуто аукціони технологій як один із нових
інструментів для ефек тивного впровадження інновацій. Визначено основну ідею аук ціонів, головні
позитивні з міни в результаті проведення даного виду комунікації продавців та покупців технологій.
Обгрунтована необхідність проведення таких заходів в Україні.

Князь С. В. Оцінювання еф ективності системи управління екоінноваційною діяльністю підприємств /
С. В. Князь, Н. М. Комарницька // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 13. – С. 63-66.
Р/2124
У статті викладено результати дослідж ень у сфері управління екоінноваційною діяльністю підприємств.
Проаналізовано методичні рекомендації науковців з оці нювання екоінноваційної діяльності та системи
управління нею. Обрано показ ники, за якими можна проводити оцінювання системи управління
екоінноваційною діяльністю.

Корж М. В. Аналіз умов ф ормування сучасної концепції інноваційних систем / М. В. Корж //
Економічний форум. – 2014. – № 2. – С. 114-120.
Р/2329
У даній статті проведений критичний аналіз ситуації в світовому економічному просторі, що скл алася, яка
супроводжується інтеграційними і глобалізаційними процесами. На підставі цього була виявлена гостра
необхідність у вдосконаленні стратегій інноваці йного розвитку окремих країн світової економіки.
Проведено аналіз направлень формування стратегії інноваційного розвитку країн за визначення курсу
розвитку сучасної інноваційної стратегії.
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Кулик В. Оцінювання інноваційного розвитку регіонів України / В. Кулик, В. Кравчук, Р. Рачок //
Галицький економічний вісник. – 2014. – № 2. – С. 16-22.
Р/1866
Проведено аналіз сучасних світових підходів до оцінювання інноваційного розвитку регіонів, визначено
особливості зді йснення такого оці нювання для регіонів України. Сформовано систему пок азників та
визначено підходи для обчислення Національного підсумкового індексу регіональної інноваційності
(Regional National Summaru Innovation Index). На основі проведеного просторового аналізу інноваці йної
діяльності регіонів із використанням методик и Європейської комісії розрахунку Національного
підсумкового індексу і нноваці йності здійснено диференціацію регіонів України за рівнем і нноваці йної
діяльності.

Лях І. І. Про інноваційне забезпечення інтеграційних процесів у промисловості / І. І. Лях // Економіка
промисловості. – 2013. – № 1-2. – С. 170-180.
Р/1252
«… мету статті, яка полягає у вдосконаленні коригуючої ролі держави щодо ак тивізації і поліпшення
показників інноваційного забезпечення інтеграційних процесів у промисловості».

Мацелюх Н. П. Фінансування та стимулювання комерціалізації інновацій в Україні: проблеми і
шляхи вирішення / Н. П. Мацелюх, Г. В. Дем’янчук // Наука та інновації. – 2014. – Т. 10, № 3. – С. 69-79.
Р/1928
Проведено аналіз стану фінансового забезпечення комерці алізації науково-технічних розробок в Україні,
розглянуті проблеми кризового стану впровадження нових технологій на вітчизняних підприємствах та
запропонов ані шляхи стимулювання комерціаліз ації реалізації науково-технічних розробок.

Мосій О. Оцінювання сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств
Тернопільської області / О. Мосій, Г. Машлій // Галицький економічний вісник. – 2014. – № 2. – С. 27-31.
Р/1866
На прикладі Тернопільської області досліджено стан інноваційної діяльності. Проаналізовано сучасний стан
інноваційного розвитку промислових підприємств Тернопільщини. Виявлено основні регіональні пробл еми,
пов’язані з інноваційною діяльністю. Запропонов ано ряд першочергових з аходів, які потрібно вжити для
сприяння інноваційній діяльності.

Мосін О. О. Практичні аспекти дослідження конкурентоспроможності інноваційного потенціалу
машинобудівних підприємств / О. О.Мосін // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 14. – С. 89-94.
Р/2124
Сучасне ринкове
середовище промислових підприємств вимагає проведення досліджень у сфері
оцінювання та управління інноваційним потенціалом. Вирішення цього питання є надзвичайно актуальним
для підприємств галузі важкого машинобудування України.
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Р 349487
001
Наукові розробки, передові технології, інновації [Текст] : збірник наук.
праць та тез наук. доп. за Матеріалами Міжнар. наук.-прак т. конф., 02-05
травня 2014 року / Київський нац. лінгвістичний ун-т, НДІ економічного
розвитку, Східноєвроп. центр фундаментальних досліджень. - Будапешт ;
Прага ; Київ : [КНЛУ, НДІЕР] ; [Біла Церква] : [Вид. Пшонківський О. В.],
2014. - 212 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Відповідальність за точність наведених фактів, цитат, наукових термінів,
власних назв, статистичних даних та інших відомостей несуть автори
публікацій. Збірник або-будь яка його частина не можуть бути відтворені без
згоди оргкомітету конференції або авторів публікацій. Оргкомітет
конференції, редакційна кол егія та реценз енти можуть не поділяти думк и та ідеї, сформульовані у
публікаціях.

Ніколаєва В. К. Виявлення потреби в інноваційному товарі як етап процесу дослідження спожи вчого
вибору / В. К. Ніколаєва // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2013. – № 4. – С.
118-126.
Р/1790
Стосовно споживчого ринку проаналізовано теоретичні підходи до визначення необхідності у товарі.
Розроблено класифікаційні ознаки виявлення потреби в інноваційному товарі. Запропоновано
багатокритері альну класифікацію скл адових їх споживчого вибору.

Р 349261
37
Організація навчального процесу в умовах інноваційного розвитку економічного університету
[Текст] : навчально-практичне вид. / [Л. О. Савенкова, М. В. Артюшина, Г. М. Романова та ін.] ; за ред. М. В.
Артюшиної, Г. М. Романової ; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. :
КНЕУ, 2014. - 320 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк.
У посібнику представлено результати наукової діяльності колективу авторів кафедри педагогіки та
психології ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана». Розкриваються як загальні
теоретичні засади організації процесу навчання в умовах запровадження концепції інноваційного розв итку
економічного університету, так і конкретні шляхи запровадження інноваційно-зорієнтованого підходу у
навчанні студентів економічного ВНЗ.

Осовська Г. В. Технологічні інновації як чинник еф ективного розвитку підприємств харчової галузі /
Г. В. Осовська, А. О. Фещенко // АгроСвіт. – 2014. – № 12. – С. 41-47.
Р/2114
У статті обгрунтов ано виз начення сутності технологічних інновацій. Запропоновано систему індикаторів
необхідності впровадж ення підприємством технологічних іннов ацій. Заз начений перелік індикаторів не
може вважатися вичерпним. У різних галузях і в конкретних соці ально-еконономічних умовах він мож е
доповнюватися чи деталізуватися. Однак в якості загально-методичного підходу вказана система
індикаторів може бути застосована до будь-якого суб’єкта господарюв ання, у т.ч. й підприємств харчової
галузі.
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Павлов В. І. Особливості ф орм державно-приватного партнерства в інноваційній сф ері / В. І. Павлов,
О. О. Ляхович // Регіональна економіка. – 2013. – № 3. – С. 57-65.
Р/937
Розкрито сутність форм державно-приватного партнерства (ДПП) з урахув анням особливостей їх
застосування в інноваційній сфері. Виділено основні форми співпраці державного та приватного секторів в
Україні. Приділено увагу прямим та непрямим формам участі держави в інноваційних проектах ДПП.

Р 349282
336
Пантєлєєва, Наталія Миколаївна.
Фінансові інновації в банківській системі: теорія, методологія,
практика [Текст] : монографія / Н. М.Пантєлєєв а ; НБУ, Ун-т банківської
справи. - К. : УБС НБУ, 2013. - 528 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 440-489 (601
назв.) . - Бібліогр. частково рос., англ. мов.
Зі змісту:
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади фінансових інновацій
Розділ 2. Фінансова стабільність банківської системи і фінансові інновації
Розділ 3. Інновації в банківській діяльності: зарубіжний досвід
Розділ 4. Інноваційний потенці ал банківської системи
Розділ 5. Особливості впровадження фінансових інновацій у банківській системі
України
Розділ 6. Оцінювання ефектив ності фінансов их інновацій у банківській системі України
Розділ 7. Стратегічні напрями розвитку фінансових інновацій у банківській системі

Петренко В. А. Анализ показателей деятельности предприятий с различной инновационной
активностью / В. А. Петренко // Інтелект ХХІ. – 2014. – № 2. – С. 63-70.
Р/274
Показаны результаты анализа хозяйственной деятельности предприятий с разл ичной долей инновационной
активности. На основании данных выборочного обследования украинских предприятий была предпринята
попытка проверить теоретическ ий тез ис о сравнительно бол ее высокой прибыльности работы более
инновационно активных предприятий. Выявлено, что средние показ ател и прибыльности затрат и
окупаемости инвестиций по группе наиболее иннов ационно активных предприятий ниже, чем по
предприятиям с меньшей инновационной актив ностью.

Погайдак О. Інноваційні підходи до оцінювання діяльності обслуговуючих підприємств
(природоохоронні аспекти) / О. Погайдак // Галицький економічний вісник. – 2014. – № 1. – С. 101-109.
Р/1866
Із застосув анням засобів економічної семіотики розглянуто інноваційні аспекти оцінювання
природоохоронної діяльності в умовах обслуговуючих підприємств. Встановлено, що у сфері
обслуговування створюються передумови формув ання новітньої моделі розвитку, що зумовлено
глобалізацією та інформатизацією суспільства, трансформацією його гуманітарної, соціально-економічної та
екологічної спрямованостей.
Розкрито особливості цього процесу в умовах трансформаційної економіки держ ав посттоталітарного
періоду. За існуючих умов господарювання та підприємництва екологічні й економічні інтереси суспільства
є нетотожними з а змі стом і методами їх досягнення. Причиною існування виявлених суперечностей є
еволюція суспільства, яке створило небаченої складності систему, яка, з одного боку, взаємодіє із природою,
ресурсами, а з іншого – її інтенсивно експлуатує, та в окремих випадк ах – руйнує. Запропоновано шляхи
удосконал ення організації природоохоронної роботи в умовах обслуговуючих підприємств.
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Р 349486
37
Полтавська державна аграрна академія.
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії [Текст] : [збірник] / Мінагрополітики. Полтава : [ПДАА]. - (Економічні науки).
Вип. 1 (8), т. 1. - Полтава, 2014. - 358 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Алф. покажч.: с. 356.
Зі змісту:
Мануйлович Ю. М. Маркетингові дослідження стану інноваційної діяльності як засобу підвищення
конкурентоспромож ності підприємства. – С. 227-234.
Проведені марк етингові дослідження показ али, що головним завданням на шляху підвищення
конкурентоспромож ності підприємства має стати чітке визначення напрямків його діяльності, в тому числі і
в сфері інновацій, та доведення їх до персоналу, який розуміє те, що для вітчизняних підприємств які
прагнуть зайняти свою нішу на світовому ринку, інноваційна діяльність не має альтернативи.
Плотнікова М. Ф., Присяжнюк О. Ф. Інноваційно-проектний вектор стійкого сільського розвитку. – С.
246-255.
Розглянуто сутність та характер сільських територій та їх розвитку в умов ах глобалізації економічних
процесів у світовій економіці.

Р 349485
37
Полтавська державна аграрна академія.
Наукові праці Полтавської державної аграрної академії [Текст] : [збірник] / Мінагрополітики. Полтава : [ПДАА]. - (Економічні науки).
Вип. 2 (7), т. 1. - Полтава, 2013. - 356 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - Алф. покажч.: с. 355 .
Зі змісту:
Дивнич О. Д. Інноваційна політика підприємства: формування та реалізація. – С. 97-104.
Проведено аналіз рівня інноваційної активності підприємств України, у тому числі дослідж ено структуру
інновацій промислових підприємств. Автором розроблена послідовність формування та реалізації
інноваційної політики підприємств а, що базується на використанні трьох основних типів інноваці йної
політики – наступальної, еволюційної та захисної. Проведено групування чинників, що впливають на
інноваційний розвиток підприємств за екзогенними та ендогенними групами.
Ксьонжик І. В., Владечак Т. В. Інноваційна діяльність підприємств аграрної сфери. – С. 161-165.
Досліджено сутність і особливості сучасних іннов аційних процесів, розкрито основні напрямки інноваці йної
діяльності аграрних підприємств. Визначено необхідні сть розроблення інноваційної політики аграрних
підприємств з метою підвищення ефективності їх функціонування.
Муллер М. В. Державна політика розбудови та підтримки інноваційної діяльності в Україні. – С. 205-212.
Проаналізовано ряд факторів, що мають позитивний (стимул юючий) та негативний (стримуючий) впливи на
інноваційну діяльність. Відзначена роль держави в розвитку інноваційної діяльності. Головна увага
приділяється питанням державної політик и розбудови та підтримки інноваційної діяльності в Україні.
Запропоновані основні напрями розбудови інноваці йної системи шляхом здійснення на рівні держави
конкретних реалізаці йних заходів та дій.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Савенко К. С. Джерела фінансування інновацій в Україні: аналітичний огляд існуючої ситуації / К. С.
Савенко // Економіка розвитку. – 2014. – № 2. – С. 5-9.
Р/1554
Розглянуто джерела фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт за галузями
наук, видами робі т та регіонами. Наведено аналітичні дані щодо ситуації в інноваційній сфері України,
визначено причини та наслідки занепаду вітчизняної науки. Проведено аналітичні дослідження обсягу та
структури фінансування і нноваці й, а також пошук резервів їх з алучення в Україну. Пров едено аналіз
розподілу фінансув ання витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт за галузями наук.

С 20392
34
Університетські наукові записки [Текст] = University Scientific Notes : часопис Хмельницького ун-ту
управління та права / Хмельницьий ун-т упр. та права, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т
законодавства Верховної Ради України. -Хмельницький : Вид-во ХУУП. - (Право. Економіка. Управління.). № 1 (49). - Хмельницький, 2014. - 414 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос.
Зі змісту:
Підгородецька С. М. Індекси інноваційного розвитку країн світу. – С. 339-346.
Розглянуто основні теоретичні характеристик и індек сів інноваці йного розвитку. Зокрема зв ернуто ув агу на
критерії Глобального індек су іннов ацій, Міжнародного індексу інновацій ВСG, Індексу і нноваці йної
спроможності та Інноваці йного індексу Європейського інноваційного табло. Наголошено на необхідності
обґрунтування регіональних індексів інноваційного розвитку поряд із міжнародними.

Р 349493
33
"Управлінські інновації: теорія та практика", міжнар. наук.-практ. конф. (2013 ; Тернопіль / Ялта).
Матеріали Міжнародної науково-практичної конф еренції "Управлінські інновації: теорія та
практика" в рамках Міжнародного наукового форуму "Нова економіка", Тернопіль-Ялта, 30 вересня - 6
жовтня 2013 року [Текст] : [зб. наук. праць] / Всеукраїнська спілка вчених-економістів, Тернопільський нац.
екон. ун-т, Тернопільська облдержадмін [та ін.]. - Т. : ТНЕУ, 2013. - 212 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці
ст. - Текст кн. укр., рос. - До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету
У матеріал ах конференції розглядаються результати досліджень щодо розроблення та впровадження
управлінських інновацій у практику господарювання соціально-економічних систем на мікро-, мезо- та
макрорівнях. Окреслено можливості й перспективи в икористання інноваційного інструментарію для
забезпечення економічного зростання української економіки та окремих суб’эктів господарювання.

Р 349167
658
Філиппова, Світлана Валеріївна.
Особливості процесу комерціалізації інноваційних
розробок промислового підприємства [Текст] : монографія / С. В.
Філиппова, Ю. В. Ковтуненко ; Одеський нац. політехнічний ун-т. Луганськ : Ноулідж, 2013. - 214 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 182-198.
Зі змісту:
Розділ 1. Теоретичні засади комерціалізації інноваційних розробок
промислового підприємства
Розділ 2. Домінанти та тенденції інноваці йної діяльності промислових підприємств
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України: моделі та форми комерціалізації їх інноваційних розробок
Розділ 3. Організаційно-економічний базис та методичне забезпечення процесу
комерціалізації інноваційних розробок в умовах обмеження ресурсів

Б 16548
338
Формування ринкових відносин в Україні [Текст] : зб. наук. пр. / Науково-дослідний економічний ін-т
Мінекономрозвитку. - К. : [НДЕІ].
№ 3 (154). - К., 2014. - 199 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст укр., англ.
Зі змісту:
Батажок С. Г.
Організаційно-фінансові напрями
моделі розвитку місцевих бюджетів. – С. 154-161.

формування

інвестиційно-інноваційної

У статті розглянуто особл ивості формування бюдж ету розвитку місцевих бюджетів України.
Проаналізовано стан виконання доходів і видатків бюдж етів розвитку обласних центрів. Обгрунтовано
необхідність зміцнення інвестиці йної складової місцевих бюджетів. Запропоновано напрями вдосконалення
джерел фінансування місцевих бюджетів розвитку.

Р 349692
33
Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва.
Вісник ХНАУ [Текст] : зб. наук. пр. / Харківський національний аграрний університет імені В. В.
Докучаєва. - Х. : [ХНАУ], 2009 - . - (Серія "Економічні науки").
№ 3. - Х., 2014. - 292 с. - Бібліогр. в кінці ст.
Зі змісту:
Череп А. В., Урусова З. П., Урусов А. А. Фактори інноваційного розвитку підприємств Украї ни. – С. 8489.
Бабенко В. О. Формалізаційні з адачі адаптивного управління інноваційними процесами переробних
підприємств АПК. – С. 90-97.
Калюжна О. В., Бунзяк Н. Я., Кустова А. А. Розвиток аграрних підприємств на інноваційній основі. – С.
152-157.
Клочан В. Ф., Зайцева М. О., Кондратьєва І. О. Сучасний стан, планув ання та управління інноваційною
діяльністю в аграрному сек торі Миколаївської області. – С. 162-169.
Гончаренко М. О. Економічний аналіз факторів впливу на ефек тивність інноваційної діяльності
м’ясопереробних підприємств Луганської області. – С. 254-262.

Р 349196
63
Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва.
Вісник ХНАУ [Текст] : збірник наук. пр. / редкол.: О. В. Олійник, О. І. Гуторов, В. Я. Амбросов [та ін.]. [Х.] : [ХНАУ]. - (Серія "Економічні науки").
№ 7. - [Х.], 2013. - 234 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Кареба М. І., Тараненко С. В. Сутність і напрями технічного переозброєння аграрних підприємств на
інноваційній основі. – С. 93-98.

Р 349197
63
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Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва.
Вісник ХНАУ [Текст] : збірник наук. пр. / редкол.: О. В. Олійник, О. І. Гуторов, В. Я. Амбросов [та ін.]. [Х.] : [ХНАУ]. - (Серія "Економічні науки").
№ 8. - [Х.], 2013. - 299 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Червен І. І., Шишка І. Б. Розвиток та економічна ефективні сть молочного скотарства у підприємстві на
основі інноваційної діяльності. – С. 56-62.

Хаустов В. К. Інноваційний потенціал структурних зрушень в Україні / В. К. Хаустов // Економіка і
прогнозування. – 2014. – № 2. – С. 85-93.
Р/1589
Комплексно оцінено ефек тивність інноваці йної політики Украї ни з використанням показ ників Глобального
індексу інновацій. Відзначено високий потенціал розвитку сфери інтел ектуальної власності, яка має стати
стрижнем інноваційної політики, струк турної модерніз ації національної економіки.

Чараева М. В. Развитие малого инновационного предпринимательства в российских регионах (на
примере Ростовской области) / М. В. Чараева // Экономикс. – 2013. – № 3. – С. 40-46.
Р/1492
В статье проводится исследование развития малых предприятий в инновационной сфере. На основе
статистических данных выявлена динамика уровня инновационной активности малых предприятий
Ростовской области. Для обоснования посыла, что в экономике знаний и передовых технологий малые
предприятия превращаются в один из ключевых факторов инновационных преобразований, приведена
сравнительная характеристик а малых инновационных предприятий в
индустриальных странах и
Российской Федерации. В результате исследования определ енных стадий инновационного процесса,
выделены факторы, способствующие и препятствующие инновационному развитию малых предприятий на
региональном уровне.

Чижиков Г. Д. Особенности инновационного развития малого и среднего бизнеса Украины в условиях
международной экономической интеграции / Г. Д. Чижиков // Вісник Донецького національного
університету. Серія В: Економіка і право. – 2013. – № 2. – С. 251-255.
Р/1294
Стаття присвячена дослідж енню процесів інноваційного розвитку малого та середнього біз несу в Україні в
умовах міжнародної економічної інтеграції. Визначено, що найважливішою перевагою малого бізнесу, що
працює на потреби великого, є його гнучкість, здатні сть швидко перебудовуватися з виробництва одних
комплектуючих на інші. Це необхідна передумова для інноваційного розвитку будь-якої країни.

Шатоха В. І. Управління процесами комерціалізації інновацій: досвід університетів Швеції та
можливості його застосування в Україні / В. І. Шатоха // Наука та інновації. – 2014. – Т. 10, № 3. – С. 5864.
Р/1928
Розглянуто шведську модель комерціалізації інновацій університетом. Побудована модель комерці алізації
результатів наукової діяльності ВНЗ Украї ни з а допомогою розподіленого включення формальних ознак
інноваційного об’єкта за аналогією до концепції Knowledge Mining.

Юрик Я. І. Якість робочої сили як ключовий ф актор інноваційного розвитку України / Я. І.Юрик, В.
В. Близнюк // Економіка і прогнозування. – 2014. – № 1. – С. 67-86.
Р/1589
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Проведено аналіз загальної ситуації на ринку праці Украї ни. Доведено, що галузева струк тура з айнятості в
Україні характеризує процес деіндустрі алізації праці. Автори зазначають, що характеристики робочої сили в
Україні не відповідають вимогам щодо забезпечення високого рівня конкурентоспроможності та
інноваційної модернізації економіки, тривалий час залиш ається високий попит на некваліфіковану робочу
силу.
На основі виявлених тенденцій та закономірностей, а також встановл ення причинно-наслідкових зв’язків у
сфері з айнятості здійснено перспективну оцінку можл ивих змін у цій сфері. Оскільки інноваційні ел ементи
зайнятості розпорошені з а окремими регіонами та секторами економіки, доцільно впроваджувати
селек тивну політику, спрямовану на стимулювання прогресивних змін у соціально-трудовій сфері.

Розділ 2. Особливості становлення та ф ункціонування технопарків на сучасному
етапі в Україні та за її межами

Боковець В. В. Шляхи підвищення еф ективності діяльності підприємства в умовах застосування
кластерної моделі економіки регіонів / В. В. Боковець, А. Р. Корольова, В. В. Іванов // Регіональна бізнесекономіка та управління. – 2013. – № 3. – С. 53-57.
Р/1919
У статті розглядається проблема підвищення ефективності діяльності підприємства, на основі
удосконал ення його системи управління з використанням інтеграційних процесів в менеджменті і
кластерної моделі економіки регіону. Такий підхід дозволить підприємству здійснювати моніторинг процесу
досягнення цілей, підвищувати обґрунтов аність прийнятих управлінських рішень, на основі результативно цільової орієнтації ресурсів, підвищувати міру гнучкості і адаптив ності до навколишніх зовнішніх і
внутрішніх чинників, що в кінцевому розрахунку дозволяє підвищувати ефективність діяльності і
виживаність підприємства в непередбачув аних умовах ризику.

С 20323
621
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики
[Текст] : зб. наук. пр. / Нац. аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х. : ХАІ. № 2 (26) квітень - червень. - Х., 2014. - 139 с. : іл., табл. - Алф. покажч.: с. . - Бібліогр. в конці ст. - Текст
укр., англ. Бібліогр. частково англ.

Зі змісту:
Соболев В. Г. Результаты кластеризации машиностроительных предприятий Харьковской области по
уровню реализ ации технологии менедж мента персонала. – С. 116-125.

Р 349318
33
Економічний простір [Текст] : зб. наук. пр. / Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури. - Д. : ПДАБА. № 78. - Д., 2013. - 290 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст. кн. укр. і рос.
Зі змісту:
Орловська Ю. В., Бойко Т. Ю. Регіональний аспект при визначенні ознак класифікації кластерів. – С. 132146.
У статті досліджені підходи закордонних та вітчизняних вчених до класифікації кластерів за різними
ознаками. Визначені позитивні та негативні аспекти представлених класифікаційних ознак.
Пуліна Т. В. Визначення ключових факторів успіху кластерного об’єднання підприємств харчової
промисловості. – С. 147-158.
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Запропоновано характеристик и синергетичного ефекту, який створено під впливом кл ючових факторів
успіху та ключових компетенцій кластерного об’єднання підприємств харчової промисловості.

Р 349316
33
Економічний простір [Текст] : зб. наук. пр. / Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури. - Д. : ПДАБА. –
№ 76. - Д., 2013. - 294 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст. кн. укр. і рос.
Зі змісту:
Тараненко І. В. Геоінноваційні кластери країн у глобальній економічній системі. – С. 28-39.
З використанням статистичних методів кластерного аналізу 123 країн виявлено дев’ять геоінноваційних
кластерів з подібними характеристик ами інноваційного потенціалу країн, та досліджено їх склад.
Уханова І. О. Методичні підходи до оці нки результативності та успішності функціонування технопарків.
– С. 105-114.
Виділено чотири компоненти, що визначають успішність та ефектив ність функціонування технопарку:
успішне комерційне функціонування, успішне технічне функціонування, успішне виконання цільових
завдань технопарку, успішне управління ризиками комерційного функціонув ання, технічного
функціонування та ризиками, що виникають в процесі досягнення цільових завдань технопарку.

Р 349297
33
Економічні науки [Текст] : зб. наук. пр. / Луцьк. нац. техн. ун-т. - Луцьк : [РВВ ЛНТУ]. (Серія "Регіональна економіка").
Вип. 10 (39). - Луцьк, 2013. - 252 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст укр., рос., англ. мов.
Зі змісту:
Смолич Д. В. Міжнародний досвід формування і розвитку кластерних утворень та можливості його
використання в Україні. – С. 214-223.
Проаналізовано становлення кластерних об’єднань у провідних країнах світу. Згруповано та виокремлено
основні типи кластерної політики. Розглянуто напрями впровадження здобутків світового досвіду
формування кластерних утворень в Україні.

Кайгородцев О. SWOT-аналіз можливості створення інноваційного кластера у Східному Казахстані /
О. Кайгородцев, І. Бордіяну // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 6. – С. 284-290. – Текст англ.
Р/1545
У статті розглянуто проблеми формування в Східно-Казахстанській області інноваці йного кластеру.
Проведено SWOT-аналіз регіональної інноваційної системи Східного Казахстану з точки зору можливості
створення в регіоні інноваційного кластеру.
Мєсєчко І. М. Кластерна оцінка географічної належності іноземного банківського капіталу в Україні /
Мєсєчко І. М. // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. – 2013. – № 2.
– С. 150-154.
Р/1294
В аспек ті географічної належності транснаціонального банківського капі талу, який надійшов до України,
була проведена кластериз ація іноземних фі нансових установ та зроблена оцінка їх діяльності.
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От промышленного предприятия к промышленному парку: смена парадигмы на примере ш/у
«Покровское» / А. И. Амоша, О. Д. Кожушок, В. В. Радченко [и др.] // Економіка промисловості. – 2013. –
№ 1-2. – С. 13-17.
Р/1252
« Настоящая статья посвящена преобразованию горнопромышленного предприятия в горнопромышленный
парковый комплекс нового типа».

Питерская В. М. Перспективы использования кластерного подхода в инновационных проектах / В. М.
Питерская // Проблеми техніки. – 2014. – № 1. – С. 67-74.
Р/1655
В статье описаны особенности функциониров ания инновационной системы государства, а также
представлены теоретические основы и методические положения применения кластерного подхода при
разработк е инновационных проектов.

Романець І. В. Удосконалення національної моделі технологічних парків України / І. В. Романець //
Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2013. – № 3. – С. 31-38.
Р/1919
У статті проаналізовано інституціональне забез печення технологічних парків в Україні, особливості
фінансової підтримки для виконання проектів технологічних парків, визначені та узагальнені риси
організаці йної моделі
технологічних парків в Україні. Запропонована концепція вдосконалення
організаці йно-економічного механізму створення та функціонування технологічних парків в Україні та
зміна концептуальних з асад їх діяльності зі зміною їх функціональної ролі і розширення їх місії від
інноваційних структур до об’єктів інноваційної інфраструктури.

Р 349330
336
Соціально-економічні аспекти управління
ф інансами в умовах розвитку ринкових відносин [Текст] : колективна моногр. / за ред. О. Г. Череп ;
Держ. вищ. навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОН, Нікопольський ф-т. - Запоріжжя : [Запоріз. нац. ун-т],
2013. - 282 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 252-266 (180 назв.). - Анотації укр. та англ. Бібліогр. частково рос. та
англ.
Зі змісту:
Пуліна Т. В. Інформаційне забезпечення створення та розвитку кластер них об’єднань підприємств
харчової промисловості. – С. 130-143.

С 20336
338
Стратегія економічного розвитку України [Текст] : зб. наук. пр. / Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац.
екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", Укр. союз промисловців і підприємців, Ін-т світової економіки і міжнар.
відносин НАН України. - К. : [КНЕУ].
№ 33. - К., 2013. - 310 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Анот. укр., рос., англ. мов. Бібліогр. частково
англ. мов.
Зі змісту:
Лук’яненко Д. Г., Лук’яненко О. Д., Дорошенко О. С.
партнерства науки, бізнесу і освіти. – С. 3-9.

Наукові парки в розвитку стратегічного

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Розкрито тенденції розвитку університетів в умовах глобалізації з ідентифік ацією внутрішніх і зовнішніх
проблем діяльності, виявлено дил еми співпраці університету і підприємницьких структур. Обгрунтовано
модель взаємодії дослідницьких університетів з інноваційно спрямованим бізнесом через наукові парки.
Цапенко В. Ю. Кластерні об’єднання як спосіб удосконалення функціонув ання енергетичного ринку. – С.
152-157.
У статті розглянуто питання кластерних об’єднань та їх вплив на підвищення ефективності регіону.
Запропоновано рекомендації щодо впровадження кластерних об’єднань на території України.

Федорченко Б. С. Кластерний аналіз біоенергетичного потенціалу областей України / Б. С. Федорченко
// Облік і фінанси. – 2014. – № 2. – С. 173-178.
Р/1875
Метою дослідження є виділення однорідних груп областей, які найбільш придатні для розвитку сировинної
бази, необхідної для виробництва біопал ива.
Як свідчать результати проведеного дослідження, найбільш придатними для вирощування
сільськогосподарських культур, які використовуються в якості сировини у галузі біоенергетик и, є
Волинська, Тернопільська, Житомирська, Хмельницька, Вінницька, Чернігівська області, оскільки ці області
входять до найчисельнішого кластеру з а показ никами, використаними автором при проведенні кластерного
аналізу.

Б 16506
338
Формування ринкової економіки в Україні [Текст] = Formation of market economy in Ukraine : зб. наук.
пр. / Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. - Л. : [Львів. нац. ун-т імені І. Франка]. Вип. 29, ч. 2. - Л., 2013. - 318 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. Бібліогр.
частково англ. мов.
Зі змісту:
Прилуцька І. Оцінювання ефективності функціонування наукових парків: вітчизняні реалії у контексті
світових тенденцій. – С. 106-113.
Визначено сучасний стан та тенденції розвитку наукових парків України. Здійснено порівняльний аналіз та
оцінювання ефек тивності вітчизняних наукових парків та провідних зарубіжних аналогів із застосуванням
методу TOPSIS.

