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Тематична виставка "Інноваційна діяльність та технопарки" 
 

(надходження IV кв. 2014) 
 
Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання 
 
Актуальные вопросы и организационно-правовые основы международного сотрудничества в сфере 
высоких технологий: Х Международная научно-практическая конференция // Проблеми науки. – 2014. – № 
7-8.  
                                                                                                                                          Р/1101 
 
Виступи на конференції 
   Добровольська А. Б. Інноваційний чинник в стратегії модернізації України. – С. 48-50. 
   Олійник О. М. Досвід Китаю щодо створення інноваційної системи. – С. 61-66. 
   Мельник О. Г. Проблеми активізації процесів капіталізації нематеріальних активів в економіці України. – 
С. 67-72. 
   Тітаренко Г. Б. Проблемні питання визнання та оцінки національної інноваційної системи. – С. 73-74. 
   Жученко В. Г. Особливості впровадження інноваційного маркетингу на підприємствах готельного 
господарства. – С. 75-77. 
   Омельяненко В. А. Теоретичні основи визначення ефектів трансферу технологій при міжнародному 
співробітництві в космічній галузі. – С. 78-81. 
   Смирнова Е. В., Темирбекова Ж. А. Специфика инновационной инфраструктуры Республики Казахстан. 
– С. 94-96. 
 
 
Андрєєва Н. М. Сучасні аспекти екологізації інноваційної діяльності України в умовах трансформації 
вітчизняної економіки / Н. М. Андрєєва, О. М. Мартинюк // Вісник Хмельницького національного 
університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 3, Т. 3. – С. 65-68.  
                                                                                                                                         Р/1055«Е» 
 
З’ясовано ролі та особливості формування системи екологізації інноваційної діяльності як складової 
загальної системи управління економікою; сформовано аналітичний базис визначення сутності структурних 
змін в економіці; визначено систему факторів впливу на  структурні зрушення в державі; здійснено 
екологічну оцінку впливу структурних змін в економіці України на екологічну ситуацію. 
   
 
Богдан С. В. Моделювання системи підтримки інноваційно спрямованої взаємодії великих і малих 
підприємств / С. В. Богдан // Проблеми науки. – 2014. – № 6. – С. 39-43.  
 
                                                                                                                                          Р/1101 
 
Здійснено моделювання системи підтримки інноваційно спрямованої взаємодії великих і малих підприємств 
на рівні Чернігівської області, розроблено поетапний алгоритм дослідження моделі, визначено рівень 
ефективності впровадження системи та тип потенціалу системи, на основі яких запроваджено стратегії 
підтримки розвитку інноваційно спрямованої взаємодії великих і малих підприємств на засадах державно-
приватного партнерства. 
 
 
Брік І. Є. Взаємодія малого та великого бізнесу в інноваційній економіці: конкуренція, кооперація, 
розвиток / І. Є. Брік // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 19. – С. 74-81.  
 
                                                                                                                                          Р/2124 
 
У статті проаналізовано порівняльні переваги малих та великих підприємств з позицій «гіпотези 
Шумпетера» (на прикладі України). … поєднання переваг великого та малого бізнесу, за наявності 
адекватної державної підтримки та інноваційної інфраструктури визначатиме успішність виходу економіки 
на шлях інноваційного розвитку. За результатами проведеного дослідження автором статті зроблені 
відповідні висновки та узагальнення, які можуть бути використані як у практичній, так  і в навчальній 
діяльності. 
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Ваднял Ж. Стратегія інноваційного росту бізнесу: впровадження                  
внутрішньокорпоративного підприємництва / Ж. Ваднял // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 7. 
– С. 304-314. – Текст англ. 
                                                                                                                                          Р/1545 
 
У статті досліджено внутрішньокорпоративне підприємництво як можливу стратегію росту всередині 
великої комерційної компанії. Описано умови та способи внутрішнього підприємництва. Як найбільш 
значний чинник його розвитку визначено кадровий. Досліджено, яка група персоналу більш схильна до 
підприємництва – офісні співробітники чи ті, хто залучені до виїзних продажів. Попередня гіпотеза: друга 
група може бути більш схильною до внутрішнього підприємництва, особливо у порівнянні зі 
співробітниками бек-офісу. Результати кластерного аналізу підтвердили висунуту гіпотезу. 
 
 

 
 
Р 350437 
   658 
 
    Влащенко, Наталія Миколаївна.  
    Інноваційні технології в готельному господарстві [Текст] : навч. посіб. / 
Н. М. Влащенко ; Харківський нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. 
Бекетова. - Х. : Вид-во ТОВ "Друкарня Мадрид", 2014. - 128 с. : іл., табл. - 
Бібліогр.: с. 121-127 (92 назв.). 
 
Досліджено інноваційні методи управління персоналом, матеріальними 
ресурсами, інформацією, впровадження інфраструктурних і технологічних 
та інших інновацій в діяльність готельних підприємств. Наведено 
закордонний досвід впровадження інновацій на рівні готельних підприємств. 
 
 

 
Гасанов С. С. Фінансування структурних зрушень та інноваційної модернізації / С. С. Гасанов, В. 
О.Сизоненко // Фінанси України. – 2014. – № 5. – С. 20-28.  
                                                                                                                                          Р/813 
 
У статті проаналізовано вплив коригування податково-бюджетної і грошово-кредитної політики, їх 
узгодження на досягнення прогресивних структурних зрушень у економіці. Розглянуто роль і значення 
надійного фінансування структурних зрушень із урахуванням тривалості інноваційного циклу. На основі 
порівняння різних типів державної інноваційної політики зроблено припущення, що найбільш адекватною 
сучасним умовам розвитку України є політика зміни структури господарського механізму. Наголошено на 
актуальності питання державного фінансування розвитку сучасної інфраструктури інноваційного бізнесу, 
активної підтримки розбудови транспортних та інформаційно-комунікаційних мереж. 
 
 
Гордієнко С. Г. Створення інновацій та захисту інтелектуальної власності: проблеми та правові 
регулятори в Україні / С. Г. Гордієнко // Правова інформатика. – 2014. – № 3.   – С. 67-76.  
 
                                                                                                                                          Р/1899 
 
«Метою статті є визначення та формулювання основних проблемних питань у сфері створення інновацій та 
захисту інтелектуальної власності в Україні». 
 
 
Р 350415 
   33 
 
    Давидова, Ірина Олегівна.  
    Зайнятість і реалізація інтелектуального капіталу в умовах інноваційних перетворень [Текст] : 
монографія / Давидова Ірина Олегівна ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харк. держ. ун-т 
харчування та торгівлі. - Х. : [ХДУХТ], 2013. - 327 с. : іл., табл. - Бібліогр. : с. 289-326 (504 назв.).  
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У монографії на теоретичному рівні розкрито можливості та потенціал сфери зайнятості в реалізації 
інтелектуального капіталу. Досліджується взаємозв’язок між системою зайнятості та інтелектуальним 
капіталом, виявлено трансформації зайнятості як відносин та діяльності в сучасній економіці. 
 
 
Данилко В. К. Використання інноваційних технологій як основа підвищення 
конкурентоспроможності підприємств будівельної галузі / В. К. Данилко, С. А. Дідковський // Вісник 
Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 76-
83.  
                                                                                                                                        Р/0152«Е» 
 
Досліджено вплив інноваційної діяльності на ефективність господарської діяльності підприємства з точки 
зору його конкурентоспроможності. На практиці використання інноваційної (SIP) технології зведення 
житлових та промислових приміщень значно підвищить конкурентоспроможність підприємств будівельної 
галузі, шляхом зменшення  вартості об’єктів. Розглянуто основні показники, що характеризують 
ефективність інвестицій залучених у проекти будівництва. Наведено розрахунок даних показників під час 
зведення житлових будівель з використанням стандартного методу будівництва та на основі створення 
будівлі за інноваційною технологією. 
 
 
Денисенко М. П. Інвестиційно-інноваційна складова економічної безпеки на регіональному рівні / М. 
П. Денисенко, В. В. Лойко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: 
Економічні науки. – 2013. – № 1. – С. 238-242.  
                                                                                                                                        Р/0152«Е» 
 
Розглянуто та проаналізовано дискусійні питання, пов’язані з аналізом та оцінюванням стану інвестиційно-
інноваційної складової економічної безпеки на регіональному рівні. 
 
 
Денисюк В. А. Инновационность экономики Харьковского региона / В. А. Денисюк // Проблеми науки. 
– 2014. – № 7-8. – С. 9-17.  
                                                                                                                                          Р/1101 
 
Проведен анализ инновационности экономики Харьковского региона в 2006-2012 гг. на основании 
сравнительного изучения финансирования научных и научно-технических работ, затрат на инновационную 
деятельность и годовой производительности труда в регионе в текущих и постоянных ценах, расчета 
экспорта продукции 4-го и 5-го ТУ и других показателей. Определены индексы инновационности по 
выбранным показателям и выделены преимущества и ограничения в инновационном развитии области. 
 
 
Дехтяр Н. А. Вплив інноваційних технологій на розвиток світового ринку туристичних послуг / Н. А. 
Дехтяр // Економіка розвитку. – 2014. – № 3 – С. 37-43. 
                                                                                                                                          Р/1554 
 
Розглянуто основні тенденції впровадження інновацій у туристичну діяльність на сучасному етапі.  
Досліджено чинники, що впливатимуть на перебіг глобальних змін. Подано класифікацію найважливіших 
інновацій у сфері інформаційного забезпечення галузі туризму. Наведено огляд сценаріїв соціально-
економічного розвитку суспільства. Проаналізовано загрози та перспективи становлення світової галузі 
транспортних перевезень та ринку міжнародного туризму, на їх основі визначено напрями формування 
концепції відпочинку до 2025 року. 
 
 
Диха М. В. Фіскальні інноваційні джерела вирішення проблем соціально-економічного розвитку 
України / М. В. Диха // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 
2014. – № 2, Т. 2. – С. 81-88.  
                                                                                                                                           Р/1055«Е» 
 
Висвітлено необхідність та напрями пошуку реальних фінансових джерел за рахунок розширення 
фіскального простору і на цій основі накопичення доходної частини бюджетів, зростання видатків на 
інвестиційно-інноваційні цілі та на вирішення інших соціально-економічних проблем. Запропоновано 
авторське тлумачення поняття «фіскальний простір».  
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Б 16709 
   33 
 
Донецький національний технічний університет. 
    Наукові праці Донецького національного технічного університету [Текст]. - Донецьк : [ДонНТУ]. - 
(Серія: Економічна). -  
   № 5. - Донецьк, 2014. - 241 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. Обкл. рос. мовою. 

 
Из содержания: 

 
Социально-экономические аспекты развития предприятия 
   Меліхов А. А. Структурний вектор активізації конкурентного розвитку промислових підприємств 
Донецького регіону. – С. 145-152. 
Современные проблемы маркетинга и логистики 
   Кірносова М. В. Формування системи інноваційного маркетингу на підприємстві. – С. 189-195. 
    
 
Дунська А. Р. Інноваційні механізми підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 
на світовому ринку / А. Р. Дунська, А. Г. Локота // Проблеми науки. – 2014. – № 3. – С. 2-8.  
 
                                                                                                                                          Р/1101 
 
Розглянуто напрями підвищення конкурентоспроможності на інноваційній основі. Проаналізовано сучасний 
стан та проблеми інноваційної діяльності країни. Наведено шляхи вирішення проблем в інноваційному 
секторі шляхом аналізу світових  тенденцій. 
 
 
Жерновий Д. В. Структурний аналіз інноваційної діяльності підприємств України / Д. В. Жерновий // 
Наука та наукознавство. – 2014. – № 2. – С. 42-49.  
                                                                                                                                          Р/626 
 
Розглянуто структурні аспекти інноваційної активності вітчизняних компаній на основі даних обстеження 
інноваційної діяльності підприємств України за 2010 – 2012 рр. Визначаються особливості інновацій у сфері 
послуг і, зокрема, у виробництві наукоємних послуг. Аналізується географія ринків збуту і співробітництва 
з питань інноваційної діяльності українських підприємств. 
 
 
Затонацька Т. Г. Деякі аспекти фіскального стимулювання інноваційних підприємств в Україні / Т. Г. 
Затонацька // Фінанси України. – 2014. – № 6. – С. 19-29.  
                                                                                                                                          Р/813 
 
Проаналізовано стан і основні заходи державної політики з регулювання інноваційної діяльності в Україні. 
Досліджено досвід фіскального стимулювання інноваційних процесів у провідних країнах світу, зазначено, 
що в цих країнах активно використовується механізм державної фінансової підтримки реалізації 
інноваційного потенціалу та ведення науково-дослідної діяльності. Особливу увагу приділено діяльності 
провідних вищих навчальних закладів України в інноваційній сфері. Запропоновано використовувати 
інноваційно-інвестиційний податковий кредит для підприємств із конкретизацією інноваційних ознак і 
обсягів виробництва. Надано рекомендації щодо селективного підходу до фіскальних інструментів 
регулювання інноваційної діяльності в Україні. 
 
 
Іванов  М. В. Світовий досвід запровадження інновацій у економіці та на підприємствах / М. В. Іванов 
// Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 3, Т. 2. – С. 65-
69.  
                                                                                                                                           Р/1055«Е» 
 
У статті розглянуто показники, що застосовуються у державах на європейському континенті щодо інновацій 
у економіці та функціонуванні підприємств, зокрема господарській діяльності машинобудівних 
підприємств. Обгрунтовані недоліки теорії та практики у якісному оцінюванні інноваційності. 
Проаналізовано різні підходи щодо нововведень. Здійснено огляд ключових показників інноваційності. 
Наведені приклади запровадження інновацій у країнах світу. 
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Ільїн В. Ю. Модель інноваційного розвитку аграрних підприємств в умовах глобалізації / В. Ю. Ільїн // 
Інноваційна економіка АПК. – 2014. – № 1. – С. 4-8.  
                                                                                                                                          Р/1018 
 
У статті запропонований механізм стабілізації та інноваційного розвитку аграрного сектору економіки 
регіону. Зроблено висновок про необхідність створення інтегрованих агропромислових структур у великих 
сільськогосподарських районах для підвищення ефективності агропромислового виробництва. 
 
 
Іляш Н. І. Системні ризики і загрози інвестиційно-інноваційної діяльності у реальному секторі 
економіки України / Н. І. Іляш // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні 
науки. – 2014. –  № 4, Т.1. – С. 76-86. 
                                                                                                                                          Р/1055«Е» 
 
Обгрунтовано низьку активність інвестиційно-інноваційної діяльності у реальному секторі економіки 
України. Виявлено стан, динаміку, а також причини зменшення обсягів фінансово-інвестиційного 
забезпечення інноваційної діяльності підприємств базових видів економічної діяльності. Окреслено 
суб’єктні ризики інвестиційно-інноваційної діяльності в реальному секторі економіки. Ідентифіковано 
системні ризики та загрози, які об’єктивно перешкоджають інвестиційно-інноваційній активності суб’єктів 
базових галузей національного господарства. Узагальнено отримані результати аналізу ризиків і загроз 
інвестиційно-інноваційній діяльності в реальному секторі економіки України. 
 
  
Р 350262 
   33 
     
    Інноваційна економіка, інтелектуальна власність та трансфер технологій [Текст] : матеріали V 
міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 квітня 2014 р., м. Дніпропетровськ / [редкол.: В. Я. Швець, М. С. 
Пашкевич, В. М. Шаповал та ін.] ; Держ. вищ. навч. закл. "Національний гірничий ун-т", Дніпропетр. 
торгово-промислова палата, Центр розвитку підприємництва "Бізнес-інкубатор НГУ". - Д. : НГУ, 2014. - 277 
с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. 
 

Зі змісту: 
 
   Секція 2.   Інноваційний розвиток національного господарства 
   Секція 3.   Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки 
   Секція 4.   Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу 
   Секція 5.   Інноваційне управління та інновації у менеджменті 
   Секція 6.   Інновації у логістиці 
   Секція 7.   Інноваційний розвиток підприємств 
   Секція 8.   Проблеми та перспективи трансферу технологій 
   Секція 9.   Інноваційний розвиток регіонів 
   Секція 10. Моделювання інноваційного економічного розвитку 
   Секція 13. Інновації у природокористуванні 
   Секція 14. Людський капітал в інноваційному розвитку економіки 
   Секція 15. Інженерні інновації 
   Секція 16. Управління інноваційними проектами 
 

 
 
 
Р 349664 
   327 
 
    Інноваційний потенціал України в міжнародних відносинах [Текст] : 
[монографія] / [Макаренко Є. А., Рижков М. М., Піскорська Г. А. та ін.] ; 
Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. - К. 
: [Центр вільної преси], 2014. - 284 с. : рис., табл. - (Серія 
"Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 70 років"). - Бібліогр. наприкінці глав. 
 
 



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

Зі змісту: 
 
Глава 1. Інноваційно-інформаційна парадигма глобального розвитку 
Глава 2. Інноваційна політика як чинник міжнародної інтеграції України 
Глава 3. Суперечності європейських інтеграційних процесів і Україна: політико-інформаційний вимір 
Глава 4. Інновації позиціонування України в міжнародних відносинах 
Глава 5. Сприйняття України у глобальному  інформаційному середовищі: медіа та соціальні платформи 
 
 
 
 
 
Р 350268 
   33 
 
    Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища [Текст] : 
монографія / [авт. кол.: Півняк Г. Г., Бабина О. Є., Багрова І. В. та ін.] ; за 
заг. ред. В. Я. Швеця, М. С. Пашкевич ; Держ. вищ. навч. закл. 
"Національний гірничий ун-т". - Д. : НГУ, 2013. - 612 с. : рис., табл. - 
Бібліогр. наприкінці ст. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 
 
Досліджено теоретичні засади інноваційного розвитку економіки, 
систематизовано методичні аспекти оцінювання, прогнозу та управління 
інноваційним розвитком економіки. Запропоновано новітні підходи до 
формування шляхів інноваційного розвитку мікро-систем підприємств, 
процесу розробки стратегічних перспектив функціонування мезо-систем 
регіонів та макро-систем країн.  
 
 
 
Р 349922 
   336 
 
    Інноваційні практики: фінансовий менеджмент на місцевому рівні [Текст] : підсумки 2013 р. / Ін-т 
бюджету та соц.-екон. досліджень (БСЕД), Проект "Зміцнення місцевої фін. ініціативи" (ЗМФ-II) 
впровадження, USAID ; [упоряд.: Зубенко В. В., Самчинська І. В., Шаповал Т. А. та ін.]. - К. : [Нора-Друк], 
2014. - 44 с.  
 
«Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень спільно з Міністерством фінансів України 
продовжують роботу з упровадження програмно-цільового методу планування та виконання місцевих 
бюджетів у рамках виконання одного з ключових компонентів проекту «Зміцнення місцевої фінансової 
ініціативи в Україні (ЗМФІ-ІІ) впровадження» за підтримки Американського народу, наданої через 
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)». 
 
 

 
 
 
Р 349986 
   681 
 
    Інноваційні технології в управлінні складними 
біотехнологічними об'єктами агропромислового комплексу [Текст] : 
монографія / А. П. Ладанюк, В. М. Решетюк, В. Д. Кишенько, Я. В. Смітюх ; 
Нац. ун-т харчових технологій. - К. : "Центр учбової літератури", 2014. - 280 
с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 265-279.  
 
У монографії проведений аналіз стану проблеми управління 
біотехнологічних об'єктів агропромислового комплексу та розроблено 
інноваційні підходи щодо підвищення ефективності їх функціонування. 
Розглянуто методи та алгоритми обробки оперативної інформації, 
ідентифікації об'єктів управління, які дозволяють в умовах ситуаційної 
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невизначеності організувати ефективні стратегії управління з використанням сучасних інформаційних 
технологій. 
 
 
 
 
 
Р 349763 
   677 
 
    Інноваційні технології одержання нетканих та 
целюлозовмісних матеріалів з льону олійного [Текст] : монографія / 
Чурсіна Л. А., Тіхосова Г. А., Головенко Т. М., Мєняйло-Басиста І. О. - 
Херсон : Видавець: Грінь Д. С., 2014. - 304 с. : іл., граф., табл. - Бібліогр.: с. 
272-302.  
 
Монографія присвячена теоретичним і практичним питанням наукового 
характеру, пов’язаним з розробленням новітніх інноваційних технологій 
первинної переробки стебел льону олійного, спрямованих на одержання 
волокна, технологічні властивості якого дозволяють використовувати його у виробництві нетканих та 
целюлозовмісних матеріалів широкого функціонального призначення. Дані технології дозволяють 
раціонально використовувати дешеву  екологічно чисту вітчизняну сировину – солому льону олійного.  
 
 
Інноваційно-технологічне реформування промислових підприємств – основа підвищення їх 
конкурентоспроможності (європейські акценти) / Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, О. Б. Погайдак, Л. М. 
Мельник // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – № 2. – С. 4-13.  
 
                                                                                                                                          Р/1520 
 
У статті розглянуто шляхи підвищення ефективності промислового виробництва за рахунок інноваційно-
управлінських чинників, застосування засобів модернізації виробничо-технологічних процесів та 
інноваційно-наукового управління. Встановлено, що одним з найбільш прийнятних методів оцінювання 
стабільності функціонування підприємств з погляду ефективності використання економічних, енергетичних, 
трудових та інших ресурсів у контексті європейських вимог є не лише інноваційні засоби, а й семіотика 
визначення економічної стратегії розвитку підприємства. Запропоновано організаційний механізм адаптації 
вітчизняних підприємств до європейських вимог, організаційні складові процесу формування інноваційної 
стратегії. 
 
 
Калінько І. В. Особливості стратегічного інноваційного розвитку підприємств в умовах 
трансформації економіки України / І. В. Калінько, А. В. Білоштан  // Збірник наукових праць 
Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Серія: Економічні науки. – 2014. –  № 
7. – С. 238-246.  
                                                                                                                                          Р/1368 
 
У статті розглянуто стратегічний інноваційний розвиток підприємств, під впливом чинників зовнішнього та 
внутрішнього середовищ. Запропоновано реалізацію програм інноваційно-інвестиційного розвитку 
Чернігівщини. 
 
 
Карнаушенко А. С. Шляхи покращення розвитку фінансування інноваційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств / А. С. Карнаушенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 17. 
– С. 57-62.  
 
                                                                                                                                          Р/2124 
 
У статті визначено причини, які стримують розвиток фінансування інноваційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств та запропоновано можливі варіанти їх подолання такі, як зміцнення ролі 
держави у процесі фінансування, формування ефективного страхового захисту учасників інноваційної 
діяльності у сільському господарстві, виявлення альтернативних джерел фінансування інноваційної 
діяльності. 
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Кваша Т. К. Зелене зростання як модель інноваційного розвитку з урахуванням екологічних викликів 
/ Т. К. Кваша, О. Ф. Паладченко // Наука та наукознавство. – 2014. – № 2. – С. 50-60.  
                                                                                                                                          Р/626 
 
Статтю присвячено дослідженню критеріїв та індикаторів «зеленого» зростання як альтернативної моделі 
інноваційного розвитку з урахуванням екологічних викликів та можливості їх застосування в Україні. На 
основі світових джерел досліджено ключові напрями «зеленого» зростання; загальні рекомендації щодо 
переходу на цю модель, критерії та індикатори для оцінки «зеленого» зростання, розроблені та 
запропоновані експертами ОЕСР. Вибір критеріїв та індикаторів зеленого зростання з урахуванням 
особливостей, цілей соціально-економічного та інноваційного розвитку країни є важливим завданням. 
 
 
Кваша Т. К. Інноваційна політика як основа еко-інноваційної політики та політики «зеленого» 
зростання: її напрями та інструменти / Т. К. Кваша, О. Ф. Паладченко // Проблеми науки. – 2014. – № 4-5. 
– С. 2-8.  
                                                                                                                                          Р/1101 
 
Розглянуто результати науково-дослідної роботи, проведеної Українським інститутом науково-технічної та 
економічної інформації за напрямом еко-інноваційної діяльності. На основі світових та вітчизняних джерел 
досліджено значення «зелених» інновацій у контексті «зеленого» зростання, їх критерії та напрями у 
розвинених країнах та тих, що розвиваються; роль міжнародного співробітництва; напрями та інструменти 
інноваційної політики як основи еко-інноваційної політики та політики «зеленого» зростання. Зазначено, що 
одним із головних завдань, зокрема в Україні, є вибір напрямів та інструментів реалізації екологічної 
інноваційної політики при розробленні її стратегії. 
 

 
 
 
 Р 350184 
    33 
 
    Китай: опыт сопряжения глобальных и национальных 
институциональных  трансформаций в "посткризисе" [Текст] : 
коллективная монография / [С. В. Беренда, Ван Сяодун, Н. А. Галуцких и 
др.] ; под общ. ред. А. Н. Коломиец ; Харьковский нац. ун-т имени В. Н. 
Каразина, Ин-т экономики и междунар. отношений. - Х. : [ХНУ имени В. Н. 
Каразина], 2013. - 332 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце разд. - Авт. указ. на 
обороте тит. л., с.330-332. 
 

Из содержания: 
 
   Часть 2. Раздел 2.4. Формирование инновационного сектора в Китае: 
особенности государственной инновационной политики. – С. 109-132. 

 
 
Коваленко О. В. Інноваційно-орієнтований розвиток галузевих ринків рибної галузі в умовах 
активізації зовнішніх впливів / О. В. Коваленко // Економіка та держава. – 2014. – № 9. – С. 31-34.  
 
                                                                                                                                          Р/1829 
 
Здійснено оцінку стану рибної галузі та її ринків за період 1990-2013 рр. За допомогою індикаторів аналізу 
рівня продовольчої безпеки, визначено рівень самозабезпечення України рибною продукцією та рівень 
імпортозалежності. Встановлено структуру та ємність ринку промислового виробництва рибопродукції. 
Виявлено проблеми та причини зменшення обсягів добування живих водних біоресурсів 
рибогосподарською галуззю. Проаналізовано стан регуляторного середовища та його вплив на економічні 
результати галузі. Сформульовано орієнтири інноваційного розвитку рибного господарства та рибної 
промисловості. 
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Колмыкова Т. С. Роль международной интеграции в инновационном развитии национальных 
промышленных комплексов / Т. С. Колмыкова, В. А. Лукьянихин, Ли Мин // Вісник Сумського 
державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – № 1. – С. 51-59.  
                                                                                                                                          Р/968 
 
В статье рассмотрены проблемы глобализации национальных рынков, проведен анализ роли и влияния 
международной интеграции на инновационное развитие национальных промышленных комплексов, 
сделаны выводы о необходимости учета последствий глобализации при формировании национальных 
промышленных комплексов. 
 
 
Корж А. П. Инновационные технологии производства авангардных мясопродуктов / А. П. Корж, Е. Н. 
Максимова // Мясной бизнес. – 2014. – № 9. – С. 49-51.  
                                                                                                                                          Р/1708 
 
 
Обеспечение населения Украины продуктами здорового питания имеет важное государственное значение, 
поэтому в целях его организации необходимо обеспечить внедрение в производство всех современных 
инновационных технологий. 
   В 2014 г. нами были изучены современные тенденции развития индустрии питания в Украине и за 
рубежом и проанализированы некоторые инновационные технологии. В результате мы пришли к выводу о 
необходимости формирования нового сегмента «авангардных продуктов питания» и практического 
внедрения инновационных технологий их производства. 
 
 
Кохан В. П. Види суб’єктів інноваційної праці та правові механізми забезпечення їх діяльності за 
законодавством України / В. П. Кохан // Право та інновації. – 2014. – № 1-2. – С. 95-101.  
 
                                                                                                                                          Р/638 
 
Статтю присвячено суб’єктам інноваційної праці: визначаються види суб’єктів інноваційної праці та 
пропонуються юридичні критерії їх виокремлення. Розглянуті процедури оцінки та атестації інноваційних 
працівників. Запропоновані шляхи удосконалення законодавства. 
 
 

 
 
 
Р 349740 
   331 
 
    Красножон, Наталія Сергіївна.  
    Інноваційні пріоритети розвитку сегментованого 
регіонального ринку праці [Текст] : монографія / Красножон Н. С. ; [за 
ред. М. В. Семикіної] ; Кіровоградський нац. техн. ун-т. - Кіровоград : 
[ПОЛІМЕД - Сервіс], 2014. - 210 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 197-298 (155 
назв.) та у виносках. -  
Бібліогр. частково англ. мов. 
 
Монографію присвячено теоретико-методологічним та прикладним 
проблемам формування сегментованого ринку праці і розробці науково-
практичних рекомендацій щодо вдосконалення його регулювання з 
урахуванням перспектив інноваційного розвитку економіки регіону. 

   Поглиблено методологію дослідження взаємодії чинників інноваційного розвитку і сегментації ринку 
праці, здійснено класифікацію типових сегментів регіонального ринку праці, обґрунтовано сегментаційну 
модель регіонального ринку праці з урахуванням традиційних та інноваційних сегментів. Здійснено оцінку 
розвитку основних сегментів регіонального і національного ринків праці та тенденцій прояву інноваційної 
активності працівників в межах таких сегментів. Висвітлено явища поглиблення сегментації регіонального 
ринку праці за сучасних умов господарювання, а також чинники, що блокують становлення його 
прогресивної структури. Запропоновано концептуальний підхід до побудови механізму регулювання 
сегментованого регіонального ринку праці в умовах інноваційного розвитку. Розроблено пропозиції щодо 
регулювання взаємодії сегментованого ринку праці і ринку освітніх услуг. 
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Краснокутська Ю. М. Комплексна оцінка інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств / 
Ю. М. Краснокутська // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – 
№ 1. – С. 32-40.  
 
                                                                                                                                          Р/0167 
 
У статті розглянуто сутність поняття «інноваційний потенціал підприємства», його взаємозв’язок із 
складовими потенціалу суб’єкта господарювання, надано авторське тлумачення цієї категорії. Розглянуто 
основні аспекти комплексної оцінки ефективності інноваційної діяльності та застосування інтегрального 
показника для визначення рівня інноваційного розвитку промислового підприємства. Запропоновані 
критерії оцінки інноваційного потенціалу підприємства і розроблена методика його діагностики. Автором 
визначені граничні рівні показників, що дозволяє приймати рішення про  достатність або недостатність 
рівня розвитку окремих складових інноваційного потенціалу для впровадження інновацій конкретної 
спрямованості. 
 
 
Кривов’язюк І. В. Криза та інноваційна діяльність промислових підприємств України / І. В. 
Кривов’язюк // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9. – С. 218-223.  
 
                                                                                                                                          Р/1545 
 
У статті досліджено взаємозв’язок кризових явищ і розвитку інноваційної діяльності промислових 
підприємств України. Проаналізовано динаміку показників інноваційної діяльності промислових 
підприємств України. Розкрито чинники сприяння та протидії розвитку інноваційних процесів. 
Запропоновано активатори інноваційної діяльності підприємств. 
 

 
 
 
Р 350501 
   33 
 
   Крутова, Анжеліка Сергіївна.  
    Інформаційне забезпечення управління інноваційною  діяльністю [Тек
ст] : монографія / А. С. Крутова, А. В. Янчев, Л. Ю. Курбетдінова ; 
Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Сімф. : ДІАЙПІ, 2013. - 180 
с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 143-159. 
 
Проаналізовано сучасні тенденції і проблеми формування інформаційного 
забезпечення системи управління інноваційною діяльністю з урахуванням 
специфіки підприємств харчової промисловості. Проведено аналіз 
законодавчої інноваційної діяльності в Україні, досліджено міжнародну 
практику управління інноваційною діяльністю. Наведено удосконалену 

класифікацію інновацій за макро- і мікроекономічними  напрямами інноваційного розвитку; розроблено 
аналітичну картку обліку інноваційних проектів з кодуванням основних характеристик інновації, яку 
покладено в основу побудови структури основного бюджету інноваційно-активного підприємства харчової 
промисловості; запропоновано аналітичний інструментарій для оцінки ефективності інноваційних проектів. 
 
 
Кузнецов Э. И. Основы концепции инновационной базы развития космонавтики в Украине / Э. И. 
Кузнецов, Г. Л. Баранов, В. И. Джелали // Технологические системы. – 2014. – № 2. – С. 7-15.  
 
                                                                                                                                          Р/1435 
 
Показаны особенности инновационной деятельности в космической отрасли, необходимость ускорения для 
ее инновационного развития. Предложено более полное представление понятия концепции. На основе 
радикально новой, процессно  полной системы (технологии, организации и культуры) работы с авторами и 
их идеями, разработанной в Кибцентре НАНУ, 1975–2011 гг.), предложены пути и средства 
принципиального совершенствования инновационной составляющей работы отрасли, выхода ее из стадии 
стагнации. 
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Кулібаба Р. В. Інноваційний розвиток інфраструктури ринку зерна України у світлі прийняття 
стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року / Р. В. Кулібаба // Інноваційна 
економіка АПК. – 2014. – № 1. – С. 9-12.  
                                                                                                                                          Р/1018 
 
«Зроблено аналіз прийнятої Кабінетом Міністрів України Стратегії розвитку аграрного сектору економіки з 
позиції попередніх наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, набутого практичного досвіду 
вітчизняного розвитку аграрного ринку». 
 
 
Р 350153 
   658 
 
    Мазарчук, А. Ю.  
    Моделювання процесів формування інноваційної стратегії на промислових підприємствах [Текст] : 
монографія / А. Ю. Мазарчук, О. М. Дупляк ; Хмельницький нац. ун-т. - [Хмельницький] : ХмЦНІІ, 2014. - 
244 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 194-208.  
 
У монографії здійснено розробку науково-методичного підходу із  використанням інструментарію 
економіко-математичного моделювання процесів щодо формування інноваційної стратегії на промислових 
підприємствах. Розроблено модель сценарного адаптивного планування фінансових показників 
підприємства, що дозволяє визначити можливі відхилення від вибраної інноваційної стратегії та заданих 
шляхів розвитку обраних сценаріїв з можливим оцінюванням ступеня ризику реалізації даної стратегії 
підприємства в межах впровадженої останньої, що дозволяє шляхом співставлення рівня фінансового 
ризику та визначеним економічним ефектом здійснити вибір оптимального сценарію розвитку підприємства. 
Здійснено комплексне оцінювання готовності промислового підприємства до впровадження інноваційної 
стратегії, а саме визначення рівня інноваційного потенціалу шляхом поєднання експертних методів                              
з математичною статистикою. Розроблено науково-методичний підхід щодо процесу формування 
інноваційної стратегії шляхом визначення рейтингу цілей для конкретного промислового підприємства. 
Розроблено науково-методичний підхід щодо вибору сценарію розвитку шляхом оптимізації процесу 
формування інноваційної стратегії за рахунок запропонованого матричного методу. 
 
 
Мазнєв Г. Є. Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору / Г. Є. 
Мазнєв // Економіка АПК. – 2014. – № 9. – С. 5-13.  
                                                                                                                                          Р/673 
 
«Мета статті – наукове обґрунтування напрямів удосконалення фінансового забезпечення сучасних 
технологій вирощування та збирання сільськогосподарських культур, у тому числі реалізації 
великомасштабних проектів впровадження інноваційних агротехнологій». 
 
 
Р 349948 
   339 
 
    Мегатренды развития глобальной экономической системы: ведущие акторы, фреймы и 
детерминанты инновационных сдвигов [Текст] : монография / [О. Б. Чернега, А. В. Артеменко, Абудавуд 
Басем [и др.]. - Донецк : ТОВ "Східний видавничий дім", 2014. - 308 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце разд. -
 Авт. указаны на обороте тит. л. 
 
В монографии представлены  результаты  исследования  тенденций  развития глобальной экономической 
системы, среди  которых теоретические подходы к изучению процесса глобализации, определение 
мегатрендов и вызовов развития, особенностей выполнения ЦРТ,  социальные аспекты  глобализации, 
перспективы  экономического  роста   развитых стран    мира    и    государств   с   переходной   экономикой, 
особенности современных интеграционных и инновационных процессов, тенденции слиянии и поглощений, 
специфика развития экономических агентов, в т.ч. ТНК, качественные характеристики современного 
банкротства и финансирования процессов развития, а также отдельные государственные и 
надгосударственные политики. 
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Механизмы влияния стандартизации на инновации / Б. В. Гринев, В. Р. Любинский, Ю. А. Даниленко, 
О. В. Жихарева // Наука та інновації. – 2014. – Т. 10, № 4. – С. 55-60. 
  
                                                                                                                                          Р/1928 
 
Обсуждается влияние стандартизации на инновационные процессы. Приведены исследования влияния 
стандартизации на рост национальной экономики различных стран. Проведено исследование, что является 
первичным – инновации или стандарты. Рассмотрена противоречивость стандартизации и инноваций, 
объяснены причины такой противоречивости и предложен способ, как можно избежать этого. 
Михальчик С. О. Досвід збереження потенціалу інноваційного машинобудівного підприємства 
оборонної галузі в умовах конверсії та світової фінансово-економічної кризи / С. О. Михальчик, Л. Ю. 
Михальчик // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 3, Т. 
3. – С. 117-120.  
                                                                                                                                         Р/1055«Е» 
 
Розглянуто альтернативні стратегії діяльності підприємства оборонної галузі за умов конверсії та складної 
економічної ситуації як на національному так і на глобальному рівні. На прикладі машинобудівних 
підприємств Хмельницької області наведено досвід використання інновацій різного типу: товарних, 
управлінських, маркетингових, технологічних. 
 
 
Морозов О. Методологія виміру нематеріальних активів інноваційних систем п’яти рівнів / О. 
Морозов // Економіст. – 2014. – № 9. – С. 35-38.  
                                                                                                                                          Р/1119 
 
Досліджуються особливості методів отримання достовірної інформації щодо ролі нематеріальних активів в 
економічному розвитку держави. Показано необхідність і значущість виміру й прогнозування об’ємів в її 
економічному розвитку. 
 
 
Одотюк І. В. Перспективи забезпечення зростання високотехнологічного виробництва в Україні / І. В. 
Одотюк // Проблеми науки. – 2014. – № 6. – С. 28-38.  
 
                                                                                                                                          Р/1101 
 
Представлено аналітичну оцінку ретроспективи та перспективи розвитку високотехнологічного 
виробництва в Україні з огляду на ефективність регуляторної, інноваційної та інвестиційної складових 
національної економічної політики. 
 

 
 
 
Р 350234 
   33 
 
    Омельченко, Роман Володимирович.  
    Інноваційна складова структурних  реформ у 
формуванні глобальної конкурентоспроможності [Текст] : монографія / Р. 
В. Омельченко ; НАН України, Ін-т світової економіки і міжнар. відносин. - 
Ніжин : ТОВ "Вид-во "Аспект-Поліграф", 2014. - 334 с. : іл., табл. - Бібліогр.: 
с. 309-332 (340 назв.).  
 
У монографії із застосуванням сучасної методології науково-теоретичного 
пізнання глобальної економічної дійсності комплексно досліджуються 
проблематика методології та методики ефективної реалізації структурних 
реформ, питання філософії та аксіології реформ, а також розглядаються 

структурні трансформації в країнах вертикального і горизонтального соціального контракту. Окрема увага 
приділена питанням інноваційної складової глобальної конкурентоспроможності, глобальній структуризації 
країн, підходам до вимірювання інноваційності розвитку національних економік та закономірностям 
структурних перетворень у контексті парадигми глобального інноваційного розвитку. 
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Орлов О. А. Некоторые проблемы оценки инновационных проектов / О. А. Орлов, Е. Г. Рясных // 
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 3, Т. 3. – С. 7-11.  
 
                                                                                                                                         Р/1055«Е» 
 
На основі проведеного аналізу стверджується, що показник «прибуток за новою продукцією» не може бути 
використаний для оцінки ефективності інноваційних проектів, оскільки він не відображає реального внеску 
у збільшення прибутку по підприємству. Пропонується з цією метою використовувати за роками життєвого 
циклу нового продукту приріст маржинального прибутку. 
 
 
 
 
Р 349913 
   338 
 
    Основні пріоритети розвитку АПК України у 
контексті економічної,  продовольчої та енергетичної 
безпеки країни [Текст] : колект. моногр. / під ред. Нестерчук Ю. О. ; 
Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва. - Умань : 
Видавець "Сочінський" , 2014 - . 
   Ч. 1. - Умань, 2014. - 204 с. : іл., табл. – Бібліогр. у виносках. 
 
У монографії висвітлені результати дослідження проблем розвитку АПК 
України у контексті економічної, продовольчої та енергетичної безпеки 
країни. Значну увагу приділено проблемам діяльності 
сільськогосподарських товаровиробників з організаційної, економічної та 
фінансової точок зору. В роботі висвітлено питання інноваційної та 
технологічної політики забезпечення поступального розвитку АПК 
України. Зосереджено увагу на основних напрямках розвитку харчової промисловості у контексті 
євроінтеграції України. Розроблено пропозиції щодо організації сільського малого підприємництва. 
Враховано вплив екологічних чинників на подальше функціонування аграрної сфери. 
 

Зі змісту: 
 

   З. Інноваційно-інвестиційні чинники забезпечення стабільного розвитку АПК України. – С. 143-200. 
 
 
Павленко І. А. Світовий досвід аналізу та моніторингу інноваційного розвитку / І. А. Павленко, Л. А. 
Петренко // АгроСвіт. – 2014. – № 16. – С. 3-11.  
                                                                                                                                          Р/2114 
 
У статті досліджується інструментарій моніторингу та аналізу інноваційного розвитку, що використовується 
для оцінювання рівня інноваційності економік країн та регіонів. Автором проаналізовано інноваційні 
індикатори Глобального інноваційного індексу, Індексу розвитку людського потенціалу, Індексу глобальної 
конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму, Індексу економіки знань всесвітнього банку, 
Індексу глобальних послуг, Індексу ведення бізнесу Світового Банку. 
   Світовий досвід аналізу і моніторингу інноваційного розвитку на глобальному, національному та 
регіональному рівнях засвідчує постійне зростання кількості використовуваних інструментів і ускладнення 
їх структури. При цьому спостерігаються такі дві тенденції на національному рівні (характерним прикладом 
в ЄС) – система оцінюваних параметрів оптимізується і має незначну тенденцію до скорочення, на 
глобальному рівні – характеристики умов для розвитку інновацій включаються до більшості композитних 
індексів, хоча і висвітлюють такі умови фрагментарно. 
 
 
Павлов К. В. Система показателей, характеризующих развитие наноэкономики / К. В. Павлов // Вісник 
економічної науки України. – 2014. – № 2. – С. 111-114.  
                                                                                                                                          Р/1674 
 
«Любое промышленное изделие характеризуется определенным уровнем качества, которое в настоящее 
время является одной из важнейших характеристик степени конкурентоспособности продукции. Повышение 
качества особенно актуально для отечественных товаров в настоящее время, когда российская экономика 
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пытается осуществить переход от экономики сырьевого типа к  развитой современной инновационной 
экономике. Формирование и развитие наноиндустрии является одним из ключевых направлений 
реализации такого рода перехода, в связи с чем вопрос об оценке уровня качества наноизделий стоит 
особенно остро. 
 
 
Падучак Б. М. Нові тенденції західного світу у сфері інновацій / Б. М. Падучак // Наука та інновації. – 
2014. – Т. 10, № 4. – С. 43-49.  
                                                                                                                                          Р/1928 
 
Охарактеризовано нові форми кооперації у сфері науки. Визначено світові тенденції щодо загальних 
принципів проведення наукових досліджень. Окреслюються основі проблеми фінансування 
фундаментальної науки. Наголошується на необхідності запровадження ефективних форм державно-
приватного партнерства у сфері інновацій. Новий рівень інноваційної політики повинен базуватися на 
принципі злагодженої співпраці усіх суб’єктів для створення та впровадження інновацій. 
 
 
Панова А. В. Квантовая модель построения национальной инновационной системы / А. В. Панова // 
Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9. – С. 527-533.  
 
                                                                                                                                          Р/1545 
 
У статті розглянуто проблему формування національної інноваційної системи (НІС). У процесі дослідження 
визначено цілі побудови національної інноваційної системи і глибинні причини нелокального характеру, які 
є фундаментальними передумовами для створення НІС. Також розроблено і запропоновано квантову модель 
опису можливих енергетичних станів НІС, засновану на представленні вектору стану НІС у вигляді 
суперпозиції трьох потенційних полів (синергетичного, ентропійного і синкретичного) у багатовимірному 
просторі впливаючих чинників. 
 
 
Пика Я. «Smart specialisations» у регіональних інноваційних екосистемах / Я. Пика, А. Янішевскі // 
Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 1. – С. 32-50.  
                                                                                                                                          Р/1702 
 
На сучасному етапі пріоритетним завданням у соціально-економічному розвитку країни є окреслення нових 
переваг, що полягають у розширенні використання знань, інтелектуального капіталу і спроможності 
державних структур забезпечити формування інноваційної моделі розвитку. Регіональні інноваційні 
екосистеми виступають інструментом державної політики, яка базується на перевагах інноваційного 
постулату. У статті представлено методичні основи побудови регіональної інноваційної стратегії та вектори 
формування інноваційної екосистеми в регіоні. 
 
 
Плішка Т. П. Управління державними програмами інноваційно-інвестиційного розвитку України / Т. 
П. Плішка // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. –  № 3, 
Т.1. – С. 20-24. 
                                                                                                                                           Р/1055«Е» 
 
Досліджено сутність державних програм щодо інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. Визначено 
основні стадії розроблення та виконання державних програм, структуру проектів державних цільових 
програм, основні завдання державного регулювання розвитку країни, основні механізми державного 
регулювання економічного та соціального розвитку регіонів. Проведений аналіз законодавства та надано 
пропозиції щодо вдосконалення управління державними програмами щодо інноваційно-інвестиційного 
розвитку України. 
 
 
Сіренко К. В. Статистичний аналіз інноваційної діяльності в Україні / К. В. Сіренко // Вісник 
Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. –  № 4, Т.1. – С. 100-105. 
  
                                                                                                                                           Р/1055«Е» 
 
У статті представлено результати статистичного аналізу інноваційної діяльності в Україні, визначено 
особливості розвитку інноваційної діяльності підприємств та фактори впливу на їх інноваційну активність. 
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Досліджено напрями стимулювання інновацій, проаналізовано закономірності, тенденції та перспективи 
розвитку інноваційної діяльності в економіці країни загалом та у промисловості зокрема. Проаналізовано 
ефективність впливу інвестицій на зміну загальної суми витрат на інноваційну діяльність. 
 
 
Сльозко О. О. Нові тенденції ТНК як приклад розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних 
процесів в Україні / О. О.Сльозко, Є. В. Вакуленко // Інтелект ХХІ. – 2014. –  № 3. – С. 87-96.  
                                                                                                                                          Р/274 
 
У статті розкриваються інноваційно-інвестиційні процеси держави за допомогою науково-технічного 
регулювання. Взагалі науково-технічне регулювання – це комплекс заходів та інструментів державної 
політики, яка має на меті прискорення науково-технічного розвитку ТНК на рівні країн, регіонів, угруповань 
держав.  
 
 

 
 
Б 16774 
   33 
 
    Стратегічні пріоритети [Текст] = Strategic priorities : науково-аналітичний 
щокварт. зб. / Національний ін-т стратегічних досліджень. - [К.] : НІСД. - 
   № 2 (31). - К., 2014. - 202 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд.  
 

Зі змісту: 
 
Економічний і соціальний розвиток 
   Землянкін А. І., Підоричева І. Ю. Механізми управління інноваціями в 
Україні: стан і перспективи вдосконалення. – С. 43-48. 
 
Досліджено діючі механізми управління інноваціями, доведено їх 

недостатній стимулюючий вплив на інноваційний розвиток в Україні. Запропоновано адресні рекомендації 
щодо вдосконалення чинних і впровадження нових перспективних механізмів управління інноваціями на 
державному та регіональному рівнях. 
 
 
Р 349950 
   338 
 
    Сучасна економіка: актуальні проблеми та перспективи розвитку [Текст] : колект. моногр. / [О. Є. 
Кузьмін, О. В. Пирог, О. І. Продіус та ін.] ; за ред. В. В. Прохорової ; Укр. інж.-пед. акад. - Х. : [НТМТ], 
2014. - 296 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - 
Авт. зазнач. у змісті. 

Зі змісту: 
Розділ 2 
Інноваційно-інвестиційний розвиток в підвищенні конкурентоспроможності економічної системи 
   2.1 Реструктуризаційні процеси в інноваційно-інвестиційному розвитку підприємства /  
         Ю. Є. Безугла, Т. І. Дем’яненко. – С. 19-25. 
   2.2 Особливості  державного  регулювання  у  сфері трансферу технологій / О. В. Гук. –  
         С. 25-31. 
   2.3 Інвестиційно-інноваційна діяльність в аспекті підвищення конкурентних переваг  
         суб’єктів господарювання / Л. Л. Калініченко. – С. 31-37. 
   2.4 Вітчизняний досвід інжинірингу й інжинірингової діяльності машинобудівних  
         підприємств / О. Є. Кузьмін, В. Й. Жежуха, Н. А. Городиська. – С. 37-43. 
   2.5 Аналіз та оцінка рівня стійкості інноваційно-інвестиційного розвитку  
         машинобудівних підприємств: практичні аспекти / О. О. Мушников. – С. 44-52. 
   2.6 Методики формування рейтингів корпоративного управління в Україні / О. С. 
         Пархоменко. – С. 52-58. 
   2.7 Інноваційно-спрямоване інвестування машинобудівних підприємств: аналітичний  
         аспект / В. М. Проценко. – С. 59-64. 
   2.8 Україна на шляху до інноваційного розвитку / А. В. Непран, Т. І. Чорна. – С. 65-72. 
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Б 16671 
   63 
 
Таврійський державний агротехнологічний університет. 
    Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету [Текст] / 
Мінагрополітики, Таврійський держ. агротехнол. ун-т, Ф-т економіки та бізнесу. - Мелітополь : [Вид-во 
Мелітопольська типографія "Люкс"]. - (Економічні науки). 
   № 1 (25). - Мелітополь, 2014. - 287 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  
Текст укр., рос., англ. 

Зі змісту: 
 
   Карпенко А. В. Стан інноваційної діяльності в Запорізькому регіоні. – С. 130-135. 
 
Розкрито особливості інноваційної діяльності в Запорізькому регіоні і виконано їх порівняння з 
загальнодержавними тенденціями. Визначено основні чинники, що стримують інноваційний розвиток 
регіону. Обгрунтовано передумови підвищення рівня інноваційної активності підприємств Запорізького 
регіону через поширення практики співпраці університетів, наукових організацій, підприємств фінансового 
та реального секторів економіки, громадських організацій та підвищення відповідальності місцевих 
державних адміністрацій й органів місцевого самоврядування. 
 
 
Танасийчук Ю. В. Інноваційний розвиток аграрної сфери в контексті продовольчої безпеки України / 
Ю. В. Танасийчук // Економіка харчової промисловості. – 2014. – № 3. – С. 71-74.  
 
                                                                                                                                          Р/2286 
 
Дослідження присвячено актуальним проблемам інноваційного розвитку аграрної сфери, де особливу увагу 
автор звертає на продовольчу безпеку країни та конкурентоспроможність аграрного виробництва. Наведено 
авторську розробку концептуальних засад реалізації національних інтересів в контексті інноваційного 
розвитку аграрного виробництва, зроблені висновки щодо необхідності нарощення і реалізації 
інноваційного потенціалу галузі та удосконалення інноваційної політики в сфері аграрного виробництва. 
 
 
Тегин В. Краудфандинг как стратегия инвестирования в инновации / В. Тегин, Б.  Усманов // Мир 
транспорта. – 2014. – № 4. – С. 98-106.  
 
                                                                                                                                          Р/2185 
 
Став одним из способов добровольного финансирования инновационных проектов посредством интернет-
сетей, краудфандинг постепенно привлекает к такому сотрудничеству и российских бекеров – людей, 
вкладывающих личные деньги на создание новых востребованных бизнесом и обществом продуктов. 
Сформировался тип подвижного в своих интересах и выборе креативных идей инвестиционный пул, 
обслуживающий запросы рынка и способный содействовать реализации краудфандинговых компаний в 
любой сфере жизнедеятельности, включая и транспорт. 
 
 
Тивончук С. О. Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері / С. О. Тивончук, С. 
В. Тивончук, Р. В. Костюк // Економіка АПК. – 2014. – № 8. – С. 68-75.  
                                                                                                                                          Р/673 
 
«Мета статті – дослідження понятійних категорій інституційної економічної теорії та обґрунтування 
необхідності застосування теоретичних надбань інституціоналізму у формуванні бізнес-системи управління 
інноваційними ресурсами в інноваційній сфері аграрного виробництва». 
 
 
Тітаренко Г. Б. Проблема вимірювання трансферу технологій при побудові національної інноваційної 
системи України / Г. Б. Тітаренко // Статистика України. – 2014. – № 2. – С. 26-30. 
  
                                                                                                                                          Р/1337 
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У статті розкрито питання вдосконалення методології інновацій в частині визначення та оцінювання 
трансферу технологій, а також відображення їх у світовій та вітчизняній статистиці. Проблеми, що 
виникають при оцінюванні інновацій, пов’язані, в тому числі, з постійним оновленням показників 
інноваційної діяльності європейських країн. Це вимагає як взаємоузгодження існуючих інформаційних 
ресурсів, використання міжнародно-порівняльної інформації, так і збирання додаткових даних для більш 
глибокого розуміння факторів інноваційного процесу. 
 
 
Ткаленко Н. В. Використання системного підходу в дослідженні інноваційного ресурсу національної 
економіки / Н. В. Ткаленко // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-
економічного інституту. Серія: Економічні науки. – 2014. –  № 8. – С. 457-468.  
                                                                                                                                          Р/1368 
 
У статті розглядається інноваційний ресурс національної економіки як складна економічна система. 
Проаналізовано основні переваги системного підходу в дослідженні процесів формування та реалізації 
інноваційного ресурсу. 
 
 

 
 
Б 16772 
   339 
 
    Торгівля, комерція, підприємництво [Текст] : зб. наук. пр. / [ред. кол.: 
Апопій В. В., Куцик П. О., Шевчук В. О. ; Львівська комерційна академія]. - 
Л. : ЛКА. 
   Вип. 16. - Л., 2014. - 228 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., 
англ. 
 

Зі змісту: 
 
   Цап М. В., Орлик І. О. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку 
роздрібної торгівлі в контексті державної політики імпортозаміщення в 
Україні. – С. 66-69. 

 
Показано вплив стану розвитку роздрібної торгівлі на структурні характеристики внутрішнього ринку; 
визначено актуальність, висвітлено та проаналізовано обсяги та структуру інноваційної діяльності в 
роздрібній торгівлі України; визначені напрями зростання ефективності політики імпортозаміщення в 
Україні. 
 
 
 
 
Р 350493 
   33 
 
    Трансформація інноваційного потенціалу України в 
умовах інтеграції у світову економіку [Текст] : [монографія] / [під. ред. В. 
І. Крамаренко, А. П. Румянцева] ; Таврійський нац. ун-т імені В. І. 
Вернадського. - Сімф. : ДІАЙПІ, 2013. - 390 с. : рис., табл., карти. - Бібліогр.: 
с. 365-388. -  
Авт. колектив зазнач. на с. 389. Присвячується 95-річчю Таврійського нац. 
ун-ту ім. В. І. Вернадського. 
 
Монографія присвячена актуальним проблемам управління 
зовнішньоекономічними зв’язками України і підприємств АР Крим, аналізу 
та оцінці механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах 
глобалізації. Дослідження спрямовано на виявлення проблем і суперечностей у світовому господарстві та 
розробку ефективної системи управління зовнішньоекономічними ризиками суб’єктів господарювання в 
Україні. 
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Р 350040 
   338 
 
    Управління економікою: теорія та практика. Другі Чумаченківські читання [Текст] : зб. наук. пр. / 
НАН України, Ін-т економіки промисловості, Акад. економічних наук України. - Донецьк : [ІЕП НАН 
України], 2013. - 388 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. 
 

Зі змісту: 
 
Управління економікою 
   Підоричева І.Ю.   Чинна   система   управління   інноваційним   розвитком   в   Україні: проблеми та 
напрями вдосконалення. – С. 92-114. 
   Тульку Я. И. Биржевые механизмы коммерциализации инноваций в условиях неэффективной системы 
защиты прав интеллектуальной собственности. – С. 189-208. 
Соціальне управління 
   Лымарь В. В. Инновационные стратегии старопромышленных регионов Европы: стратегия разумной 
специализации. – С. 334-342. 
 
 
Федулова Л. І. Особливості розвитку інноваційної політики Європейського Союзу: виклики для 
України / Л. І. Федулова // Проблеми науки. – 2014. – № 7-8. – С. 40-46.  
                                                                                                                                          Р/1101 
 
Розглянуто еволюцію процесу формування й реалізації науково-технологічної та інноваційної політики 
Європейського Союзу як елемента спільної економічної політики. Показано, що здійснення рамкових 
програм науково-технологічного та інноваційного розвитку країн ЄС привело до зміни соціально-
економічної моделі, розвитку науково-технологічної інтеграції, проте не в достатній мірі сприяло 
посиленню їхньої конкурентоспроможності. Визначено виклики для України в умовах її євроінтеграційних 
устремлінь й запропоновано заходи щодо пошуку адекватних відповідей на них. 
 
 
С 20429 
   336 
 
    Финансы, учёт, банки [Текст] = Finance Accounting Banking : научный журнал / Донецький нац. ун-т, 
Обліково-фінансовий ф-т. - Донецк : [Донецький нац. ун-т, Учётно-финансовый ф-т]. -  
   Вып. № 1 (19). - Донецк, 2013. - 242 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  
Текст кн. укр., рос., англ. 
 

Из содержания: 
 
   Белопольская В. Н. Стратегия инновационного управления экономикой и финансами в условиях 
глобализационных вызовов и интеграции Украины в Европейское сообщество. – С. 43-61. 
   Сердюк В. Н. Анализ результативности инновационной деятельности предприятия: финансово-
экономический аспект. – С. 120-130. 
   Кравченко Т. И. Особенности управления процессом продвижения инновационной продукции на рынок. – 
С. 189-195. 
   Швырева О. В. Основные направления развития банковского маркетинга в условиях инновационной 
конкуренции. – С. 215-220. 
 
 
Б 16687 
   338 
 
    Формування ринкових відносин в Україні [Текст] : зб. наук. пр. / [наук. ред. І. Г. Манцуров] ; Науково-
дослідний екон. ін-т Мінекономрозвитку. - К. : [СПД "Свердюк В. Л.]. 
   Вип. 5 (156). - К., 2014. - 215 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  
 

Зі змісту: 
 
Інноваційно-інвестиційна політика 
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   Пугачова М. В. Інвестиційна політика підприємств: статистичне дослідження сучасних тенденцій. – С. 50-
54. 
   Любимов В. І. Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства на засадах проектного аналізу. 
– С. 55-58. 
   Кваша Т. К., Паладченко О. Ф. Бюджетне фінансування та реалізація у 2012 році середньострокових 
пріоритетних напрямів інноваційної діяльності за стратегічним пріоритетом «Технологічне оновлення та 
розвиток агропромислового комплексу». – С. 58-63. 
   Космідайло І. В. Інноваційний процес та інноваційна діяльність на машинобудівних підприємствах. – С. 
63-66. 
   Кульпінський С. В. Удосконалення трансмісійного механізму монетарного стимулювання інноваційного 
розвитку економіки. – С. 66-70. 
   Крик М. А. Генезис інноваційної діяльності в сучасному бізнес-середовищі. – С. 71-74. 
 
 
Фролова Т. О. Інвестиційні стратегії інноваційного розвитку ТНК Європейського Союзу  / Т. 
О.Фролова, В. В. Токар // Економічний часопис–ХХІ. – 2014. – № 5-6. – С. 13-16. – Текст англ. 
 
                                                                                                                                          Р/593 
 
Досліджено інвестиційні стратегії інноваційного розвитку ТНК Європейського Союзу. Охарактеризовано 
підходи до визначення сутності інвестиційних стратегій ТНК. Проаналізовано сучасні тенденції 
фінансування НДДКР найбільшими ТНК ЄС. Представлено базові тренди НДДКР українських промислових 
підприємств. 
 
 
Фурса А. В. Інноваційно-інвестиційний розвиток цукробурякового виробництва / А. В. Фурса // 
Економіка АПК. – 2014. – № 10. – С. 66-69.  
                                                                                                                                          Р/673 
 
«На основі досвіду передових країн, а також Польщі й Китаю, власного, хоч і недостатнього, Програми 
розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні [7] запропоновано основні критерії, за якими 
проекти цукробурякового виробництва можуть претендувати на державну підтримку». 
 

 
 
Р 349824 
   33 
 
    Хаірова, Ельнара Аккіївна.  
    Механізм реалізації державної інноваційної політики в регіоні [Текст] 
: монографія / Хаірова Е. А. ; МОНмолодьспорт, Республіканський вищ. 
навч. закл. "Кримський інженерно-педагогічний ун-т". - Сімф. : 
["Кримполіграфпапір"], 2013. - 112 с. - Бібліогр.: с. 178-189.  
 
У монографії запропоновано концепцію вдосконалення механізму реалізації 
державної інноваційної політики в регіоні. 
   Автором обґрунтовано і сформовано модель регіонального механізму 
реалізації інноваційної політики та запропоновано створення регіонального 
інноваційного фонду як координуючого органу в активізації взаємодії між 
різними учасниками інноваційного процесу, удосконалено структурну 

модель інфраструктурного забезпечення розвитку регіональної інноваційної системи, розроблено методику 
оцінки залежності інноваційно-інвестиційної активності і економічного розвитку регіону, запропоновано 
систему показників оцінки рівня ефективності інноваційного розвитку й конкурентоспроможності регіону. 
 
 
Р 350394 
   62 
"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" [Текст] : зб. 
наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів). -  
   № 16 (1059). - Х., 2014. - 184 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - 
Текст кн. укр., рос., англ. 
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Зі змісту: 
 
   Інноваційні технології  й наукові розробки 
   Моделювання як інструмент інноваційного розвитку 
   Енерго- та ресурсозбереження як задачі та технології інновацій 
   Інноваційні заходи для оцінки виробництва покриття різного призначення 
 
 
Харченко Т. О. Оцінка впливу інноваційної складової на рівень розвитку Сумського регіону / Т. О. 
Харченко, А. О. Курило // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – № 1. – С. 
74-79.  
                                                                                                                                          Р/968 
 
У статті досліджено вплив інноваційної складової на рівень розвитку Сумського регіону шляхом визначення 
кількісної залежності обсягу валової доданої вартості від виконаних наукових й науково-технічних робіт та 
кількості організацій, що їх виконують. 
 
 
Б 16791 
   33 
 
Чернігівський державний інститут економіки і управління. 
    Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління [Текст] : зб. наук. пр. 
- Чернігів : [ЧДІЕУ]. - (Серія 1. Економіка). -  
   Вип. 2 (22). - Чернігів, 2014. - 150 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. -  
Текст укр., рос., англ. Дод. тит. арк. англ. 
 

Зі змісту: 
Інновації 
   Савченко В.Ф. Проблеми інвестиційно-інноваційної політики в економіці України. – С. 61-69. 
   Ладонько Л. С. Світоглядно-методологічне обґрунтування конститутивно-ключових чинників 
формування, нарощення та повного освоєння інноваційного потенціалу. – С. 70-74. 
 
 
Б 16675 
   33 
 
Чернігівський державний інститут економіки і управління. 
    Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління [Текст] : зб. наук. пр. 
- Чернігів : [ЧДІЕУ]. - (Серія 1. Економіка).  
  Вип. 1 (21). - Чернігів, 2014. - 122 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст укр., рос., англ. Дод. тит. арк. 
англ. 
 

Зі змісту: 
Інновації 
   Ладонько Л. С., Філіпова Н. В., Прокопенко К. Дослідження досвіду зарубіжних країн щодо активізації 
інноваційної діяльності у світлі євроінтеграційних процесів України. – С. 58-63. 
Управління підприємством 
   Гарафонова О. И. Управление изменениями: стратегический подход при формировании конкурентного 
потенциала предприятия и технология достижения успеха в инновациях. – С. 81-87. 
 
 
Ширма В. В. Вплив результатів інноваційної діяльності підприємств галузі рослинництва на рівень 
ефективності їх  господарювання / В. В. Ширма // Економіка АПК. – 2014. – № 9. – С. 81-86.  
 
                                                                                                                                          Р/673 
 
«Мета статті – оцінка характеру впливу результатів інноваційної діяльності підприємств галузі 
рослинництва на ефективність господарювання і залежність їх рівня рентабельності від продуктивності 
праці, фондооснащеності та фондовіддачі основних видів сільськогосподарської техніки». 
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Щодо методології оцінки активних оригінаторів на ринку селекційно-насінницьких інновацій / В. М. 
Тимчук, С. І. Святченко, Н. Ю. Єгорова, В. Г. Матвієць // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 8. – С. 66-69.  
 
                                                                                                                                          Р/601 
 
Розглянуто проблемні питання методологічної оцінки установ-оригінаторів ОПІВ на ринку селекційно-
насінницьких інновацій. Нині лише окремі оригінатори готові до відповідних інноваційних трансформацій 
та забезпечення трансферу наукомісткої продукції. Тому досить важливим є виділення активних і дієвих 
оригінаторів інноваційної продукції з подальшим їх функціонуванням як науково-методологічних та 
трансферних центрів. 
 
 
 
Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному 
                етапі в Україні та за її межами 
 
 
Актуальные вопросы и организационно-правовые основы международного сотрудничества в сфере 
высоких технологий: Х Международная научно-практическая конференция // Проблеми науки. – 2014. – № 
7-8.  
                                                                                                                                          Р/1101 
 
Виступ на конференції 
   Пустовойт С. В. Удосконалення організаційно-інституціональних основ функціонування мережі 
технологічних парків в Україні. – С. 53-56. 
 
 
 
Білега О. В. Можливості формування конкурентоспроможних мережевих структур кластерного типу 
в економіці України / О. В. Білега, Т. В. Смелянець // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 19. – С. 
24-29.  
                                                                                                                                          Р/2124 
 
Суттєвим результатом дослідження є визначення напрямів і можливих шляхів формування 
конкурентоспроможних мережевих структур кластерного типу в національній економіці України. 
Удосконалено систему підходів до ідентифікації мережевих структур кластерного типу, які враховують 
поточні зміни в національній економіці й дозволяють обґрунтувати концептуальні засади та можливості 
створення мережевих структур кластерного типу в якості ефективної організаційної форми реалізації 
структурної державної політики. 
 

 
 
 
Б 16798 
   33 
 
    Вісник соціально-економічних досліджень [Текст] : зб. наук. пр. / 
Одеський нац. економічний ун-т. - О. : [ОНЕУ]. 
   № 3 (50), ч. 2. - О., 2013. - 231 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці 
ст. - Текст кн. укр. та англ. 
 

Зі змісту: 
 
Перспективи розвитку соціально-економічних систем 
   Коваленко С. І. Транскордонний кластер як форма просторового 
розвитку єврорегіонів. – С. 140-147. 
   Ковальчук І. Є.  Перспективи  кластерної  моделі  розвитку   туризму  в   
Карпатському регіоні (на прикладі Закарпатської області). – С. 148-153. 
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Воловоденко Л. В. Потенційні можливості створення агроенергетичного кластера на підставі 
енергетичного потенціалу регіону / Л. В. Воловоденко // Економіка АПК. – 2014. – № 9. – С. 18-24.  
 
                                                                                                                                          Р/673 
 
«Мета статті – обґрунтувати можливість створення на базі потужного енергетичного комплексу Запорізької 
області агроенергетичного кластера, спроможного забезпечити попит місцевих мешканців на продукти 
харчування, визначити головні складові цього кластера, завдяки яким можливе його ефективне 
використання». 
 
 
Дерій Ж. В. Розвиток аграрних кластерів як організаційно-економічний базис підвищення рівня 
потенціалу АПК / Ж. В. Дерій, Т. В. Остапенко // Вісник Хмельницького національного університету. 
Серія: Економічні науки. – 2014. –  № 4, Т.1. – С. 17-21.  
                                                                                                                                       Р/1055«Е» 
 
У статті обґрунтована важливість активізації  й підтримки кластерних ініціатив як організаційно-
економічного базису нарощування й ефективної реалізації сукупного потенціалу агропромислового 
комплексу України. Визначені концептуальні засади, які є важливими для розвитку агропромислових 
кластерних утворень в сучасних умовах. На основі аналізу чинників, що детермінують низький рівень 
кластеризації вітчизняного АПК, виділені основні задачі у сфері розвитку аграрних кластерів в Україні. 
 
 
Жабинець О. Реалізація в Україні кластерних ініціатив за участю страхових компаній: стан, досвід, 
перспективи / О. Жабинець  // Журнал Європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 2. – С. 205-213.  
 
                                                                                                                                          Р/1702 
 
Проаналізовано перспективні напрями реалізації в Україні кластерних ініціатив за участю страхових 
компаній. Здійснено ретроспективний аналіз створення та функціонування кластерів в УРСР, Україні та за 
кордоном (у державах ЄС та США). Окреслено перспективи та передумови створення в нашій державі 
страхових і фінансово-страхових кластерів. 
 
 
Карапетян Е. Генезис та еволюція концепції промислових кластерів / Е. Карапетян, О. Квасовський // 
Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – № 1. – С. 36-48.  
 
                                                                                                                                          Р/1236 
 
Висвітлено генезис та еволюцію теорії локальної інтеграції у спеціалізованих галузей промисловості та 
розкрито зміст її основних нормативних положень. 
   Виокремлено сильні та слабкі сторони моделі конкурентоспроможності М. Портера «Diamond» у контексті 
її використання для аналізу і пояснення процесів промислової кластеризації. Обгрунтовано, що  у концепції 
промислових кластерів М. Портера синтезовано головні ідеї нової теорії зростання, теорії мережевих форм 
економічного управління, теорії відносин у рамках діади «споживач-виробник», концепції ланцюжка 
приросту вартості. 
   На основі з’ясування основних домінант теорії підприємницьких екосистем  і теорії «соконкуренції» 
доведено, що феномен промислової кластеризації необхідно розглядати комплексно в географічному, 
інституційному та соціальному аспектах. 
 
 
Кириченко О. П. Застосування транскорпоративних форм реалізації інноваційного потенціалу 
суднобудівних підприємств / О. П. Кириченко // Економіка та держава. – 2014. – № 10. – С. 28-31.  
 
                                                                                                                                          Р/1829 
 
Окреслено транскорпоративні важелі впливу на активізацію інноваційної діяльності суднобудівних 
підприємств, що передбачають кластеризацію та застосування кластерного підходу. Проаналізовано 
переваги та недоліки інтеграції в суднобудівний кластер потенційних підприємств-учасників. Розроблено 
схему управління кластером суднобудівної промисловості, що враховує активну співпрацю бізнесу і науки 
в процесі комерціалізації нововведень. Визначено пріоритетні цілі створення суднобудівного кластеру 
Миколаївської області. 
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Комаров К. Планирование развития дорожной сети на основе кластерного анализа / К. Комаров, В. 
Зыкова, М. Кузьмицкая // Мир транспорта. – 2014. – № 4. – С. 108-117.  
                                                                                                                                          Р/2185 
 
Объектом исследования является сложившаяся и перспективная дорожная сеть районов, входящих в состав 
Новосибирской агломерации. Методом кластерного анализа обеспечена объективная оценка дорожно-
строительных объектов, их социально-экономической востребованности применительно к местным 
условиям и возможностям, предложена программа автоматизированного расчета устойчивых кластеров. 
 
 
Краус Н. М. Інституціональні аспекти кластеризації в інноваційній економіці під впливом системної 
та комплексної модернізації / Н. М. Краус // Економічний часопис–ХХІ. – 2014. – № 5-6. – С. 29-32.  
 
                                                                                                                                          Р/593 
 
У статті узагальнено особливості та перспективи комплексної і системної модернізації економіки України. 
З’ясовано, що лише за умови модернізації вітчизняної економіки можливо сформувати ефективне 
інституціональне середовище на основі кластеризації, що дасть потужний поштовх до розбудови 
інноваційної економіки. Запропоновано структуру базової моделі кластеризації в інноваційній економіці під 
впливом інституційної архітектоніки та обгрунтовано її доцільність. Розроблено модель взаємо’звязку і 
взаємодії учасників кластерних систем інноваційної інфраструктури, впровадження якої дасть змогу 
створити умови для кооперації та стратегічного партнерства влади, бізнесу й суспільних інститутів у рамках 
кластерної моделі розвитку. 
 
 
Куншенко О. О. Систематизація принципів кластера / О. О. Куншенко // Вісник Дніпропетровської 
державної фінансової академії. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 101-107.  
 
                                                                                                                                          Р/1471 
 
У даній статті проведений аналіз існуючих підходів щодо розуміння основних правил, норм і внутрішніх 
законів кластера – принципів кластера. В результаті була сформована й систематизована сукупність 
принципів кластера з метою пристосування їх до умов трансформаційної економіки України.  
 

 
 
 
Б 16661 
   621 
 
    Наукові нотатки [Текст] : міжвуз. зб. (за галузями знань 
"Машинобудування та металообробка", "Інженерна механіка", "Металургія 
та матеріалознавство") / Луцький нац.техн. ун-т. - Луцьк : [РВВ Луцьк. нац. 
техн. ун-ту]. 
   Вип. 44 (січень-березень). - Луцьк, 2014. - 303 с. : іл., табл. - Бібліогр. 
наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 
 

Зі змісту: 
 
   Рудь Н., Гнускова Ю., Марчук О. Індустріальні парки в Україні: 
доцільність створення. – С. 259-266. 

 
В статті досліджено питання створення та функціонування індустріальних парків в економіці України, 
вивчено зарубіжний досвід діяльності таких структур та показано їх ефективність в сприянні сфері 
залучення інвестицій. Розглянуто специфічні особливості створення індустріальних парків. Наведено 
основні характеристики індустріальних парків в Україні. 
 
 
Нечіпай О. С. Теоретичні положення технопарку як системи забезпечення інноваційної діяльності 
підприємств / О. С. Нечіпай // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Економічні науки. – 
2013. – № 4. – С. 60-65.  
                                                                                                                                          Р/0167 
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У статті розглядаються технопарки як  науково-виробничі комплекси, які здійснюють весь технологічний 
ланцюжок від фундаментальних досліджень до продажу нової продукції. Вони припускають гармонійне 
поєднання діяльності дослідницьких організацій та інститутів, вищих навчальних закладів, підприємств 
промисловості, ділових, обслуговуючих і комерційних структур, а також місцевих органів влади. 
 
 
Пєтухова О. М. Науковий парк як джерело інноваційного розвитку / ЛО. М. Пєтухова // Вісник 
Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 107-
111.  
                                                                                                                                           Р/0152«Е» 
 
Розглянуто питання кластеризації економіки та використання кластерного підходу з позиції активізації 
інноваційної діяльності. Досліджено економічну сутність кластеризації та проаналізовано досвід 
практичного втілення кластерних ініціатив у вітчизняній економіці. Досліджено роль науково-освітніх 
установ як центрів інноваційного розвитку та обґрунтовано доцільність створення на їх основі наукових 
парків. Визначено мету, завдання та переваги наукових парків, серед яких найбільш важливою є доступ до 
знань та інновацій. 
 
 

 
 
Б 16744 
   63 
 
Подільський державний аграрно-технічний університет. 
    Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-
технічного університету [Текст] : [наук. зб.] / Мінагрополітики. - Кам'янець-
Подільський : ПДАТУ. 
   Вип. 22. - Кам'янець-Подільський, 2014. - 488 с. : іл., табл. - Бібліогр. 
наприкінці ст.  
 

Зі змісту: 
Економічні науки 
   Волощук Ю. О. Кластеризація ефективності розвитку садівництва регіону. 
– С. 257-260. 

 
Проаналізовано особливості розвитку галузі садівництва в регіоні на основі проведеного кластерного 
аналізу. Окреслено шкалу групувальних ознак, за якими можна оцінити рівень ефективності використання 
ресурсів окремих суб’єктів господарювання та дано оцінку характеру впливу окремих факторів на 
ефективність використання ресурсів. 
 
 
Полінкевич О. М. Обгрунтування доцільності кластеризації бізнес-процесів промислових підприємств 
(на прикладі Волинської області) / О. М. Полінкевич // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 7. – С. 
254-257.  
                                                                                                                                          Р/1545 
 
У статті визначено модель побудови кластеру бізнес-процесів промислових підприємств. Запропоновано 
показники виміру доцільності впровадження кластеру бізнес-процесів промислових підприємств у 
Волинській області. Визначено формули розрахунку оптимальної кількості бізнес-процесів промислових 
підприємств у кластері. 
 
 
 
Рудь Н. Інноваційні кластерні структури: аналіз передумов формування та розвитку / Н. Рудь, О. 
Марчук // Економіст. – 2014. – № 9. – С. 28-31.  
                                                                                                                                          Р/1119 
 
У статті проаналізовано передумови формування та розвитку інноваційних кластерів у регіонах. Розроблено 
авторську методику розрахунку коефіцієнта кластеризації. Запропоновано різні типи програм регіональної 
інноваційно-кластерної політики підтримки формування чи розвитку інноваційних кластерних структур. 
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Сугоняк І. І. Модель системи підтримки прийняття рішень технопарку / І. І.Сугоняк // Вісник 
Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. – 2013. – № 3. – С. 113-119. 
 
                                                                                                                                           Р/0152«Т» 
 
Розглянуто модель СППР технопарку, на основі системи рівнянь Лотке-Вольтерра побудована  модель 
конкурентної взаємодії фірм-інноваторів, сформульовано задачі управління розподілом венчурного 
капіталу, для трьох фірм побудований чисельний алгоритм розв’язку задачі оптимального управління на 
багатопроцесорних ЕОМ. Результати чисельного моделювання підтвердили доцільність використання 
запропонованого підходу для підтримки прийняття рішень щодо управління розвитком технопарку. 
 
 
Б 16791 
   33 
 
Чернігівський державний інститут економіки і управління. 
    Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління [Текст] : зб. наук. пр. 
- Чернігів : [ЧДІЕУ]. - (Серія 1. Економіка). -  
   Вип. 2 (22). - Чернігів, 2014. - 150 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. -  
Текст укр., рос., англ. Дод. тит. арк. англ. 
 

Зі змісту: 
 
Економіка та управління національним господарством 
   Стеченко Д. М. Інноваційна політика кластероутворення в рекреаційно-туристичній сфері України. – 
С. 9-18. 
 
У статті обґрунтовано типологію інновацій в рекреаційно-туристичній сфері, наведено приклади інновацій 
та реалізації кластерних ініціатив. Запропоновані показники оцінки ефективності функціонування 
транскордонних кластерів, які мають відображувати динаміку рекреаційно-туристичних потоків, кількість 
підприємств кластеру, розгалуженість внутрішніх зв’язків, рівень розвитку інноваційної інфраструктури, 
участь у міжнародному поділі праці, бюджетні відрахування. 
 
 
Чугаєвська С. В. Теоретико-методологічні основи кластерного аналізу регіонів за показником 
товарності молока / С. В. Чугаєвська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. – 
№ 3. – С. 121-125.  
                                                                                                                                          Р/1520 
 
У статті досліджено теоретичні засади кластерного аналізу, проведено кластеризацію регіонів Житомирської 
області за рівнем товарності молочної сировини з метою виокремлення інвестиційно привабливих 
територій, покращення якості та конкурентоспроможності вітчизняної молокопереробної продукції. У 
межах поставленого завдання використано спеціальну статистичну програму SPSS, результати застосування 
якої свідчать, що дендрограма кластерного аналізу розподілу районів Житомирської області за цим 
показником повністю збігається з результатами проведених розрахунків. 
 
 
 
 


