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Тематична виставка "Інноваційна діяльність та технопарки"
(надходження I кв. 2015)
Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання

Р 350827
33
Академія муніципального управління.
Науковий вісник Академії муніципального управління [Текст] : зб. наук.
пр. - К. : [ВПЦ АМУ]. - (Серія "Економіка").
Вип. 1. - К., 2014. - 238 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. Дод. тит. арк. англ.
Зі змісту:
Бондаренко Г. В. Основні засади функціонування кластерних програм в
країнах Європи. – С. 135-146.
В статті досліджено основні засади функціонування кластерних програм в окремих країнах Європи,
виявлено основні типи кластерних програм, характерні їх спільні та відмінні риси.
Р 350721
338
Актуальні проблеми та шляхи забезпечення соціально-економічного розвитку України та регіонів
[Текст] = Актуальные проблемы и пути обеспечения социально-экономического развития страны и регионов
= Current Problems and Ways of Ensuring Socio-Economic Development of Country and Regions : [тези] міжнар.
наук.-практ. інтернет-конференції, 28 березня 2014 р. / Дніпропетровська держ. фін. акад., Державна навч.наук. установа "Акад. фінансового упр.", Лодзинський ун-т (Республіка Польща) [та ін.]. - Д. : [ДДФА],
2014. - 400 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Секція 3. Проблеми фінансового забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку продуктивних сил
суспільства, регіонів та територіальних громад. – С. 78-107.
Секція 10. Інноваційні моделі розвитку регіону (країни) та напрями підвищення їх
конкурентоспроможності. – С. 356-389.
Р 350947
33
Актуальные проблемы экономики и менеджмента: теория, инновации и современная практика
[Текст] : монография / [Кузнецов Э. А., Захарченко В. И., Янковой А. Г. и др. ; под ред. Кузнецова Э. А.]. Херсон : Издатель Гринь Д. С., 2014 - .
Кн. 3. - Херсон, 2014. - 584 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав.
Из содержания:
Глава 14. Инновационный путь развития как основа кардинальных изменений в Украине на
современном этапе. – С. 435-454.
«… только устранение существующего хозяйственного порядка и произвола могут создать условия
формирования инновационной экономики и лишь новая экономическая политика, направленная не против
злоупотреблений существующих властных экономических структур, а, непосредственно, против
возникновения таковых, может превратить квазирыночную экономику в рыночную».
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Р 351202
63
Бабенко, Віталіна Олексіївна.
Управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК
(математичне моделювання та інформаційні технології) [Текст] :
монографія / В. О.Бабенко ; Мінагрополітики, Харківський нац. аграр. ун-т
імені В. В. Докучаєва. - Х. : [ХНАУ], [Видавець ФОП Озеров Г. В.] , 2014. - 380
с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 332-376.
Монографія є результатом наукових досліджень і пошуків автора в напрямі
економіко-математичного моделювання й інформаційних технологій у системі
управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК.
Результати монографії полягають у визначенні основних теоретико-методологічних підходів до системи
управління інноваційними процесами переробних підприємств АПК, розробці відповідних економікоматематичних моделей і методів їхнього розв’язання і створенні об’єктно-орієнтованого модульного
інструментального засобу для їхньої реалізації.
Ботвіна Н. О. Сучасний стан інноваційно-інвестиційної діяльності банків України / Н. О. Ботвіна //
Бізнес-Навігатор. – 2014. – № 3. – С. 123-128.
Р/1731
У статті аналізуються проблемні аспекти інвестиційної діяльності банків України. Участь у цьому процесі
надає наочне бачення руху коштів, які належать інвесторам-клієнтам і призначені для інвестування.
Р 350982
33
Брыч, Василий Ярославович.
Гармонизированная система стратегического инновационного менеджмента в условиях
глобализации [Текст] : монография / В. Я. Брыч, Н. Б. Давлетбаева ; Тернопольский нац. экон. ун-т. - Т. :
ТНЭУ, 2014. - 212 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 198-209.
В монографии рассмотрены теоретические основы разработки рыночных и государственных механизмов
гармонизации системы управления инновационно-технологическим развитием предприятий пищевой
промышленности Казахстана и Украины. В монографии представлены результаты комплексного анализа
основных тенденций функционирования и развития национальной инновационной системы Украины и
Казахстана на современном этапе, а также приведена сравнительная оценка количественных и качественных
параметров инновационно-технологического развития регионов и предприятий пищевой промышленности
Украины и Казахстана. В качестве практических рекомендаций в монографии предложены рыночные
механизмы гармоничного управления инновационно-технологическими проектами на предприятиях
пищевой промышленности Казахстана.
Р 350710
336
Буковинський державний фінансово-економічний університет.
Науковий вісник [Текст] : [зб. наук. пр.] / МОН. - Чернівці : Технодрук. - (Економічні науки).
Вип. 27. - Чернівці, 2014. - 436 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
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Зі змісту:
Попова В. Д. Стан інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні. – С. 65-71.
«За останні 20 років Україна значно втратила свій інноваційний потенціал. Відповідно до звіту 2013–2014
про глобальну конкурентоспроможність Всесвітнього Економічного Форуму Україна займає 94-е місце з
технологічної готовності економіки і 93-е з інновацій [6, с. 21-22], що не можна вважати задовільним
результатом. Інноваційна складова української економіки потребує впровадження стимулюючих заходів».
Карпець О. С. Сценарне моделювання ризиків інноваційного проекту. – С. 151-160.
У статті запропоновано імітаційну модель оцінки ефективності інноваційного проекту, що реалізує
обчислення показників ефективності проекту. Модель враховує усі види ризиків, що можуть виникати на
кожному етапі життєвого циклу інноваційного проекту.
Буряк А. В. Рольові функції інвестиційного та інноваційного процесів інтенсифікації розвитку
аграрної сфери / А. В. Буряк // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Серія: Економічні
науки. – 2014. – № 2. – С. 74-81.
Р/1471
Розглянуто теоретико-методологічні засади інвестиційного та інноваційного процесів інтенсифікації
розвитку аграрної сфери в контексті суспільного розширеного відтворення. Доведено, що інвестиційний та
інноваційний процеси зумовлюють економічне зростання двох типів – екстенсивного та інтенсивного,
поєднуючись в єдиний інноваційно-інвестиційний процес кількісних і якісних змін модернізації
виробництва на основі техніко-технологічного процесу.

Р 350736
658
Валінкевич, Наталія Василівна.
Організаційноекономічна модернізація підприємств харчової промисловості в умовах
інноваційної економіки: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія /
Н. В. Валінкевич ; Житомирський держ. технол. ун-т. - Житомир : [ЖДТУ],
2014. - 439 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд.
У монографії досліджено генезис змісту модернізації підприємств, проблеми,
необхідність та можливості впровадження організаційно-економічної
модернізації на підприємствах харчової промисловості. Розглянуто питання
щодо перспектив зростання виробництва продуктів харчування підприємствами України, запропонована
економіко-математична модель модернізації виробництва продукції підприємств харчової промисловості.

Р 350927
33
Великий, Юрій Володимирович.
Державне регулювання інноваційного розвитку машинобудівних
підприємств України [Текст] : монографія / Ю. В. Великий, Є. Г. Юрін ;
Чорномор. держ. ун-т імені Петра Могили, Миколаїв. міжрегіон. ін-т розвитку
людини вищого навч. закл. "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини
"Україна". - Миколаїв : Іліон, 2013. - 376 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 369-375 (84
назв.).
У монографії розглянуто сутність і характерні особливості державного
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регулювання інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств України. Обгрунтовано досвід
зарубіжних країн щодо регулювання інноваційної діяльності. Розкрито й систематизовано структуру,
основні тенденції та особливості форм і методів регулювання.
Б 16834
33
Вісник соціально-економічних досліджень [Текст] : зб. наук. пр. / Одеський нац. економічний ун-т. - О.
: [ОНЕУ]. № 2 (53). - О., 2014. - 299 с. : граф., іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр. та англ.
Зі змісту:
Теорія і практика підприємництва в сучасних умовах господарювання
Андрійчук Ю. А. Загальні аспекти вибору показників оцінювання ефективності інноваційної активності
підприємств харчової промисловості. – С. 14-18.
Костецький В. В. Перспективи інвестиційно-інноваційного розвитку житлово-комунального
господарства України. – C. 82-91.
Економічні та соціальні орієнтири розвитку національного господарства
Нестеренко О. С. Стан впровадження інновацій в Україні. – С. 207-212.
Б 16835
33
Вісник соціально-економічних досліджень [Текст] : зб. наук. пр. / Одеський нац. економічний ун-т. - О.
: [ОНЕУ]. № 1 (52). - О., 2014. - 301 с. : граф., іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр. та англ.
Зі змісту:
Проблеми покращення соціальної політики держави
Маркова С. В., Олійник О. М., Головань О. О. Інноваційні моделі комерційної діяльності в забезпеченні
ефективної зайнятості населення на підприємствах малого та середнього бізнесу. – С. 37-43.
Фінансово-економічні аспекти інноваційного розвитку України
Повод Т. М., Остапенко А. С. Фінансові аспекти інноваційного розвитку України в контексті
євроінтеграції: проблеми та перспективи. – С. 135-139.
Пріоритетні напрямки оптимізації системи управління підприємством
Івченко І. Ю. Оптимізація інноваційно-інвестиційної програми підприємства. – С. 190-196.
Парсяк В. Н., Кириченко О. П. Система управління інноваційною діяльністю суднобудівних підприємств.
– С. 258-263.
Воротніков В. А. Основні положення концепції менеджменту конкурентоспроможності унікального
високотехнологічного інноваційного продукту / В. А. Воротніков // Економічний форум. – 2014. – № 4. –
С. 128-133.
Р/2329
Розробляються основні положення методології управління створенням конкурентоспроможного унікального
високотехнологічного інноваційного продукту індивідуального призначення. Розглядається проблема
прогнозування його перспективності на ранніх стадіях розробки з використанням параметрів нововведень,
відображених у матеріалах патентів на винаходи, що визначають концептуальний вигляд об’єкта розробки
НДР та ДКР.
Гавриш О. А. Особливості інноваційного розвитку космічної галузі України на початку ХХІ ст. / О. А.
Гавриш, С. В. Войтко, Ю. В. Бухун // Економіка України. – 2014. – № 8. – С. 34-46.
Р/214
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На основі концепції «проривних інновацій» розглянуто особливості інноваційного розвитку космічної галузі
України. Проаналізовано Державну космічну програму України в контексті тенденцій розвитку світового
ринку космічних послуг. Виокремлено проблеми та запропоновано пріоритетні напрями комплексного
розвитку вітчизняної космічної галузі на основі комерціалізації інноваційних технологій.
Гончар В. І. Інноваційна діяльність у фармацевтичній галузі / В. І. Гончар // Вісник Сумського
національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2014. – № 4. – С. 125-129.
Р/1016«Е»
Проаналізовані основні підходи до організації інноваційного процесу та розробки його специфічної моделі
для підприємств фармацевтичного ринку. Обгрунтовано роль інноваційної діяльності як вирішального
фактора підвищення ефективності виробництва, забезпечення стабільного економічного зростання в
сучасних умовах для підприємств фармацевтичної промисловості.
Громов О. А. Рівень державної підтримки інноваційного розвитку сільського господарства
Херсонської області / О. А. Громов // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія:
Економіка і менеджмент. – 2013. – № 12. – С. 138-140.
Р/1016«Е»
Досліджено рівень державної підтримки стимулювання інноваційного розвитку аграрних підприємств.
Розглянуто основні проблеми інноваційної діяльності в галузі сільського господарства та визначено коло
завдань, що впливають на її розвиток.
Грушевский С. В. Некоторые подходы к управлению инновационной деятельностью на основе
инвестиционных проектов / С. В. Грушевский, Н. И. Климович // Академічний огляд. Серія: Економіка та
підприємництво. – 2014. – № 2. – С. 100-109.
Р/1095
Рассмотрены некоторые подходы к управлению инновационным развитием субъектов предпринимательской
деятельности на макроуровне (уровне государства), мезоуровне (уровне региона) и на микроуровне (уровне
предприятий). Полученные результаты позволяют устранить определенные проблемы в научнометодическом обеспечении процессов управления инновационным развитием хозяйствующих субъектов и
могут быть также использованы при разработке их стратегий инновационного развития.
Грущинська Н. М. Технологічні трансформації економіки України в умовах сучасних глобальних
процесів / Н. М. Грущинська // Стратегія розвитку України. – 2014. – № 1. – С. 43-48.
Р/1952
В статті проведений аналіз особливостей глобалізаційних процесів сучасності, обумовлених зміною
технологічних укладів, технологічними трансформаціями та необхідністю активізації
інноваційної
діяльності національної економіки з метою визначення її конкурентного місця та ролі на світовій арені.

С 20579
33
Економічні інновації [Текст] = Economic Innovations : зб. наук. пр. /
НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. - О. :
[Видавець ІПРЕЕД НАН України].
Вип. 57 : Актуальні проблеми сталого розвитку України та її регіонів. - О.,
2014. - 432 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. та англ.
Цільова тема наукових публікацій збірника об’єднує питання теоретикометодологічних та прикладних аспектів сталого розвитку України та її регіонів,
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проблеми вдосконалення підприємницького середовища та шляхи удосконалення державної та регіональної
політики щодо зміцнення соціально-економічного, екологічного потенціалу країни для забезпечення її
сталого розвитку.

Р 350756
33
Економічні науки [Текст] : зб. наук. пр. / Луцький нац. техн. ун-т. - Луцьк :
[РВВ ЛНТУ]. - (Серія "Економіка та менеджмент").
Вип. 11 (42). - Луцьк, 2014. - 327 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Борзаковська Л. В. Застосування латерального маркетингу в інноваційній
діяльності підприємств-виробників торговельного обладнання. – С. 44-52.
Маслак О. І. Сучасний інструментарій оцінки інноваційного потенціалу
держави. – С. 179-191.
Фітель О. І. Інноваційно-інвестиційне забезпечення підприємств за участю банківських установ. – С.
315-326.
Р 350757
33
Економічні науки [Текст] : зб. наук. пр. / Луцьк. нац. техн. ун-т. - Луцьк : [РВВ ЛНТУ]. (Серія "Регіональна економіка").
Вип. 11 (43). - Луцьк, 2014. - 327 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст укр., рос., англ.
Зі змісту:
Хвищун Н. В., Токарчук В. В. Шепетько В. Ю. Зарубіжний досвід інноваційних напрямів реформування
комунального господарства. – С. 264-274.
Р 351224
33
Економічні проблеми модернізації та інноваційного розвитку промисловості
[Текст] : IIІ Всеукраїнська наук.-практ. конф. : тези доп., 5 листопада 2014 р. / Дніпропетровський ун-т імені
Альфреда Нобеля, Каф. економіки підприємства та міжнар. бізнесу. - Д. : [ПВНЗ "Дніпропетр. ун-т ім. А.
Нобеля"], 2014. - 172 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр. та рос.
Зі змісту:





Секція 1. Роль інновацій в стабілізації та розвитку промислового комплексу України
Секція 2. Інновації як фактор соціально-економічного розвитку промислового підприємства
Секція 3. Інноваційні технології в промисловому виробництві
Секція 4. Стратегічне управління модернізацією промислових підприємств

Єгоров І. Ю. Система показників інноваційного табло Євросоюзу та можливості інтеграції
національної економіки в процес оцінки інноваційного розвитку / І. Ю. Єгоров, І. В. Козловський //
Проблеми науки. – 2014. – № 9. – С. 2-7.
Р/1101
Розглянуто актуальну проблему використання оновленої версії індикаторів інноваційного табло Євросоюзу
для оцінки рівня інноваційного розвитку економіки України. Оцінено можливості інтеграції в міжнародний
інноваційний простір на основі принципів і методології інноваційного табло Євросоюзу.
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Єфанов В. А. Перспективи інноваційного розвитку в агропромисловому виробництві / В. А. Єфанов, І.
В. Науменко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. –
2013. – № 12. – С. 141-144.
Р/1016«Е»
У статті проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності у агропромисловому виробництві Україні.
Обгрутовано необхідність прискорення розвитку агропромислового виробництва. Проаналізовано
особливості управління та оцінювання ефективності інновацій. Обгрунтовано перспективи інноваційного
розвитку АПВ із урахуванням галузевих особливостей аграрної економіки
Б 16812
001
Житомирський державний технологічний університет. Всеукраїнська науково-практична online конференція аспірантів, молодих учених та студентів, присвячена Дню науки (2014 ; Житомир).
Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та
студентів, присвяченої Дню науки, м. Житомир, 14-16 травня 2014 року [Текст] : [наук. вид.] / Всеукр.
спілка вчених-економістів, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування (м. Рівне), Дніпропетр. ун-т
ім. А. Нобеля [та ін.] . - [Житомир] : ЖДТУ, 2014 - . Т. 2. - [Житомир], 2014. - 471 с. : іл., табл.
Зі змісту:
٠ Інноваційний розвиток та конкурентоспроможність підприємств і секторів
економіки. – С. 3-146.
٠ Менеджмент в інноваційному розвитку економіки: проблеми та перспективи. –
С. 312-332.
Жуков С. Інноваційна політика на шляху євроінтеграції: завдання і виклики для України / С. Жуков,
О. Дюгованець // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – № 3. – С.
86-99.
Р/1236
Встановлено низький рівень конкурентоспроможності України. З’ясовано, що розробка і комерціалізація
нової продукції є складним, ризикованим процесом. Для підвищення конкурентоспроможності інноваційна
політика є визначальною. Крім того, сформовані завдання інноваційної політики України на сучасному етапі
євроінтеграції.
Журавель А. О. Інноваційні системи у проектно-орієнтованій організації / А. О. Журавель, В. О.
Петренко // Теория и практика металлургии. – 2014. – № 3-6. – С. 123-126.
Р/1067
У роботі розглянуто організації з проектно-орієнтованим управлінням, крізь призму факторів методології
проактивного управління та управління інноваціями у організації, що надає можливість досліджувати
проблемні поля з урахуванням досягнень в області управління інноваційними системами за допомогою
інструментів програмного підходу.

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

Р 350747
005
Ігнатьєва, Ірина Анатоліївна.
Менеджмент організацій (малого та середнього бізнесу) [Текст] :
підручник для студ. напрямів підготов. 6.140102, 8.140102 "Побутове
обслуговування" та 6.03060101, 8.03060101 "Менеджмент та адміністрування" /
І. А. Ігнатьєва, О. М. Паливода, Р. В. Янковой ; Київський нац. ун-т технологій
та дизайну. - К. : КНУТД, 2014. - 360 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 297-307. Предм. покажч.: с. 317-322.
Структура підручника, його сутнісне наповнення та послідовність відповідають
діючій нормативній програмі дисципліни «Менеджмент організацій» (малого та
середнього бізнесу) для рівня «бакалавр» та «магістр». Зміст тем розкрито на
основі сучасних теоретичних підходів економічної науки.
Складний теоретичний матеріал викладено у доступній формі, з поясненнями та за допомогою прикладів.
Кожний розділ супроводжується контрольними питаннями для самоперевірки засвоєних знань, текстами та
ситуаційними завданнями.
Зі змісту:
Розділ 11. Основи управління інноваційною діяльністю в малих і середніх організаціях
11.1 Сутність інновацій та їх класифікація в сучасній економічній теорії
11.2 Система управління інноваційною діяльністю на підприємстві
11.3 Організаційно-правові форми здійснення інноваційної діяльності у малому
та середньому бізнесі
11.4 Оцінка ефективності інноваційної діяльності.
Р 351044
339
Інноваційний маркетинг підприємств [Текст] : монографія / [М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П.
Гуменюк та ін. ; упоряд. Л. Я. Зацна] ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва ; Тернопільський нац. економічний ун-т. Т. : ТНЕУ, 2014. - 432 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
У монографії проаналізовано концептуальні основи нової парадигми інноваційного маркетингу
підприємств; акцентовано увагу на інноваційному маркетингу як інструменті підвищення ефективності
інноваційної діяльності підприємств. Здійснено дослідження маркетингового просування інноваційних
продуктів на прикладі пивоварних та молокопереробних підприємств на ринку; розроблено маркетингове
забезпечення інноваційного процесу підприємств, а також практики їх використання в Україні. Розроблено
пропозиції щодо формування кадрового інноваційного маркетингу підприємств та підвищення
конкурентоспроможності персоналу на ринку; вдосконалено технології бенчмаркінгу окремих товарів та
послуг на вітчизняному та зарубіжному інноваційних ринках.

Р 351270
33
Інноваційний поступ економіки України: проблеми,
тенденції, потенціал зростання [Текст] : монографія / Л. Гнилянська, А.
Грищук, І. Гурняк [та ін. ; ред. З. Юринець, Л. Гнилянська] ; Нац. ун-т "Львів.
політехніка". - Л. : Ліга-Прес, 2013. - 296 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
Висвітлено теоретичні та прикладні аспекти формування і реалізації
інноваційних програм. Досліджено механізм створення інноваційного
потенціалу енергозбереження промислових підприємств. Визначено основні
проблемні зони, які потребують змін у системі національного господарства.
Особливу увагу приділено загрозам, що уможливлюють перешкоди інноваційному процесу в економіці

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
України. Обгрунтовано суть поняття «еко-інновації», виявлено умови та причини його виникнення, процес
концептуалізації та рушії поширення еко-інновацій. Запропоновано вирішення наукового завдання щодо
оцінювання еколого-економічної ефективності діяльності деревообробних підприємств у контексті сталого
та інноваційного розвитку економіки України.

Р 350798
33
Інноваційні виміри розвитку економіки в умовах глобалізації [Текст] :
матеріали Ювілейної міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю Буковин.
держ. фін.-екон. ун-ту, 15 жовтня 2014 р. / Буковинський держ. фін.-екон. ун-т,
Нац. ун-т"Острозька академія", Хмельниц. нац. ун-т [та ін.]. - Чернівці :
Технодрук, 2014. - 452 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр.,
рос., англ. та ін.
Матеріали Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції присвячені
дослідженню особливостей ефективного управління підприємствами в умовах
глобальних викликів.
Праці друкуються в авторській редакції. Максимально зменшено втручання в обсяг та структуру
відібраних до друку матеріалів. Редакційна колегія не несе відповідальності за зміст і достовірність
статистичної та іншої інформації і залишає за собою право не поділяти погляди деяких авторів на ті чи інші
питання.
Карінцева І. О. Науково-практичні засади оцінки розвитку інноваційного потенціалу регіону / І. О.
Карінцева, М. О. Харченко, П. С. Матвєєв // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 70-78.
Р/1599
Здійснено безпосередню оцінку рівня розвитку інноваційного потенціалу регіонів Північно-східного
економічного району, зокрема Сумської, Полтавської та Харківської областей, на основі статистичних даних
підприємств, що займалися інноваційною діяльністю. Наведені у роботі теоретичні і науково-методичні
положення, висновки і рекомендації можуть бути застосовані під час розроблення програм соціальноекономічного розвитку регіонів.
Р 350779
658
Коваленко, Олена Валеріївна.
Управління інноваційною діяльністю: шляхи вдосконалення [Текст] : монографія / О. В. Коваленко,
В. Л. Конащук, Л. А. Кромська ; Запорізька держ. інж. акад. - Запоріжжя : ЗДІА, 2014. - 144 с. : іл., табл. Бібліогр.: с. 136-143 (74 назв.).
У монографії досліджено сучасні проблеми управління інноваційною діяльністю промислових підприємств.
Метою роботи є теоретико-методичне та науково-практичне забезпечення вдосконалення управління
інноваційною діяльністю в найбільш актуальних сферах продуктових і процесних інновацій, що дозволить
вирішити завдання підвищення конкурентоспроможності українських підприємств та їх технікотехнологічної модернізації. Авторами здійснено ретроспективний аналіз стану й умов інноваційної
діяльності в Україні (2007–2012 рр.) та запропоновано концептуальні засади вдосконалення управління
інноваційною діяльністю у сфері продуктових інновацій.
Корнух О. В. Стартап як прогресивна форма інноваційного підприємництва / О. В. Корнух, Л. В.
Маханько // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 23. – С. 26-30.
Р/2124
З урахуванням реалій розвитку малого підприємництва запропоновано стартап вважати інноваційним
проектом особливого типу. Досліджено сутність стартапу, приведено приклади зарубіжних успішних
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стартапів. Наведено основні характерні ознаки стартапу та особливості взаємодії ключових його складових.
Визначено стадії розвитку стартапу та їх характеристики. Окреслено етапи підготовки бізнес-плану
стартапу. Виокремлено способи залучення інвестицій та інвесторів для функціонуючих стартапів.
Запропоновано основні правила найбільш дієздатного та ефективного стартапу.
Кравчук В. В. Основа діяльності Волочиського машинобудівного заводу – принцип економічної
доцільності / В. В. Кравчук, В. М. Гринчук // Проблеми науки. – 2014. – № 10. – С. 13-20.
Р/1101
Досліджено досвід діяльності та основних результатів дотримання умов економічної доцільності в
діяльності одного з успішних інноваційних підприємств Хмельницького регіону – відокремленого
підрозділу «Волочиський машинобудівний завод» Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ».
Криворучко Т. В. Порівняльний аналіз особливостей стимулювання інноваційної сфери у країнахчленах ЄС та Україні / Т. В. Криворучко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 23. – С. 141-144.
Р/2124
Стаття присвячена теоретичному аналізу розвитку інноваційних технологій у країнах-членах ЄС.
Проаналізовано основні державні програми, які спрямовані на розвиток інноваційних технологій у
Німеччині, Великобританії, Франції та Угорщині. Обгрунтовано основні форми податкової підтримки
компаній, які здійснюють науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у країнах-членах ЄС. На
основі позитивного досвіду країн-членів ЄС запропоновано заходи, спрямовані на забезпечення
ефективного розвитку науки та науково-технічної сфери України.
Крисанов Д. Ф. Інвестиційно-інноваційне забезпечення продовольчого комплексу України / Д. Ф.
Крисанов, О. М. Варченко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2014. – Вип. 10, Т. 1. – С.
154-165.
Р/206
У статті проаналізовано зрушення в динаміці, масштабах і темпах інвестиційно-інноваційного процесу в
харчових й аграрних галузях вітчизняного АПК та оцінено їх вплив на зміни в зношеності й віковій
структурі основних засобів виробництва. Розкрито механізми впливу глобалізації на процеси інноваційнотехнологічної модернізації основного капіталу та створення і розбудову національної інноваційної системи
для агропродовольчого комплексу. Розроблено пропозиції, реалізація яких сприятиме нарощенню
результативності й підвищенню ефективності залучених в АПК капітальних інвестицій.
Куліш І. М. Напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій: інноваційний проект
/ І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2014. – № 3. – С. 171-180.
Р/937
Розглянуто основні напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій України.
Наголошено, що в нинішніх умовах запорукою цього є наявність інноваційної складової розвитку території.
Проаналізовано резерви інноваційності сільських територій України і визначено, що серед них
найпопулярнішими, з огляду на світовий попит, є виробництво органічної сільськогосподарської продукції
та сільський туризм. Відзначено, що виробництво органічної продукції за вітчизняними критеріями не
можна віднести до інновації. На підставі «Керівництва Осло», виділені чинники, що належать до цілей і
результатів інновацій для виробництва органічних продуктів, на підставі цього доведена інноваційність
такої діяльності.
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Р 351302
338
Ладонько, Людмила Степанівна.
Детермінанти стратегії формування інноваційного
потенціалу промисловості в регіонах України [Текст] : монографія
/ Ладонько Л. С. ; Чернігівський нац. технол. ун-т. - Чернігів : [Вид-во ЧНТУ
МОН України, Вид-во Вишемирський В. С.], 2014. - 424 с. : іл., табл. - Бібліогр.
наприкінці розд.
У монографії досліджуються багатогранні науково-прикладні проблеми щодо
управління розвитком інноваційного потенціалу промисловості в регіонах
держави та зафіксовано науковий пріоритет із формування системноуніверсального складу ресурсів, резервів і можливостей реального сектору регіональної економіки в
контексті розбудови в державі промислового виробництва інноваційно-інформаційного типу в умовах
ресурсних обмежень і нарощення загроз надійності функціонування національної економічної системи.
Р 351245
664
Лазарєва, Тетяна Анатоліївна.
Інноваційний розвиток харчової галузі. Продукти. Технології. Обладнання [Текст] : навч. посіб. для
студентів вищ. навч. закл., які навч. за спец. "Професійна освіта. Харчові технології" / Т. А. Лазарєва ;
Українська інженерно-педагогічна акад. - Х. : Право, 2014. - 176 с. : табл. - Бібліогр.: с. 162-164.
У навчальному посібнику розглянуто перспективні напрями розвитку харчової галузі, визначено завдання
галузі, що потребують вирішення, обгрунтовано критерії та параметри розробки і удосконалення харчових
продуктів, технологій та обладнання, наведено евристичні прийоми, запропоновано алгоритм розв’язання
задач, наведено приклади та задачі, які найчастіше зустрічаються при виробництві харчових продуктів,
впровадженні технологій та обладнання, запропоновано задачі для самостійного опрацювання.
Лисенко О. А. Україна в СОТ: аналіз інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств харчової
промисловості / О. А. Лисенко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2014. – Вип.10, Т. 1. –
С. 186-191.
Р/206
Стаття спрямована на дослідження інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств харчової
промисловості в контексті вступу України до СОТ. Метою роботи є дослідити тенденції інвестиційних
капіталовкладень та інноваційної діяльності підприємств, що виготовляють продукти харчування.
Проведений статистичний аналіз дозволив виявити динаміку змін інвестиційно-інноваційної діяльності
підприємств харчової промисловості: відбувається постійне зростання іноземних інвестицій, зростає
інноваційна активність підприємств харчової промисловості, але зменшуються показники щодо освоєння та
реалізації інноваційної продукції, нової для ринку.
Лисяк Л. В. Первинне публічне розміщення акцій (ІРО) в системі фінансового забезпечення
інноваційного розвитку економіки України / Л. В. Лисяк, О. В. Гриценко // Вісник Дніпропетровської
державної фінансової академії. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 2. – С. 47-57.
Р/1471
Досліджено стан інноваційної діяльності в Україні та структуру джерел її фінансового забезпечення.
Показано, що первинне публічне розміщення акцій (ІРО) може перетворитись у реальне джерело значних
фінансових ресурсів для інноваційного розвитку підприємств України.
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Лупенко Ю. О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України / Ю. О. Лупенко
// Економіка АПК. – 2014. – № 12. – С. 5-11.
Р/673
«Перехід на інноваційну модель розвитку має ґрунтуватися на селективно-пріоритетному принципі
визначення пріоритетних інновацій, забезпечення державної підтримки науки, її концентрації на ключових
напрямах наукових досліджень. Водночас потрібно передбачити пряму державну підтримку інноваційного
циклу, починаючи від фундаментальних досліджень».
Р 350790
339
Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу, Міжнар. наук.-практ. конф. (8 ; 2014 ; Суми).
Збірник тез доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг інновацій і
інновації у маркетингу", 25-26 вересня 2014 року [Текст] : [наук. вид.] / Сумський держ. ун-т, Каф.
маркетингу та УІД, Сумський регіон. центр інтелектуального розвитку [та ін.]. - Суми : [ФОП Ткачов О. О.],
[ТОВ "ДД "Папірус"], 2014. - 236 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. Частина тексту рос., англ.
До
збірника
включено
тези
доповідей
учасників
VIII
Міжнародної
науковопрактичної конференції "Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу", у яких розглядаються актуальні
питання і проблеми маркетингових інновацій та інновацій у маркетингу, екологічного маркетингу та
управління потенціалом інноваційного розвитку підприємств тощо.
Мельник О. І. Оцінки системи інноваційного підприємництва за міжнародними рейтингами / О. І.
Мельник // АгроСвіт. – 2014. – № 24. – С. 63-66.
Р/2114
Обгрунтовано необхідність проведення дослідження позиції країни і аграрного сектора економіки щодо
рівня розвитку економіки знань та інноваційного підприємництва. Розглянуто існуючі методичні підходи до
аналізу глобальних показників розвитку. Наведено сильні і слабкі позиції країни в міжнародних рейтингах.
Мороз Н. В. Інноваційні способи управління багатоквартирними житловими будинками / Н. В. Мороз,
Т. І. Малетич // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 4. – С. 164-173.
Р/1599
У статті проаналізовано розвиток ринку житлової нерухомості, технічний стан житлового фонду.
Досліджено існуючі на даний час інноваційні способи управління багатоквартирними житловими
будинками та визначено найоптимальніший спосіб управління на основі договору між об’єднанням
співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) та професійним управителем. Досліджено переваги,
недоліки і загрози професійного управління. Запропоновано схему професійного управління житловим
фондом розроблену авторами.
Морозов О. Ф. Українська формула інновацій / О. Ф. Морозов // Наука та наукознавство. – 2014. – № 3.
– С. 39-41.
Р/626
Виходячи з досвіду практичної роботи в українських реаліях інноваційного процесу, автором дано оцінку
наукової позиції проф. Б. А. Маліцького щодо питання, яким чином держава повинна забезпечувати
необхідні фінансові, організаційні, правові та інші умови для ефективного розвитку інтелектуального
потенціалу українського суспільства, особливо в сучасних умовах загрози економічного колапсу.
Нагорний В. В. Аналіз систем державної підтримки розвитку венчурної інноваційної діяльності та
перспективи в Україні / В. В. Нагорний, М. В. Петрюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 23. –
С. 22-25.
Р/2124
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У статті розглянуто досвід держаної підтримки венчурної діяльності в провідних країнах світу. Проведено
аналіз існуючого досвіду успішних венчурних проектів. Проаналізовано стан венчурного підприємництва в
Україні та розглянуто можливі напрями розвитку ефективної державної підтримки венчурно-інноваційної
діяльності в країні.
Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки (ХХVІ
Київський міжнародний симпозіум з наукознавства та історії науки ) // Вісник Національної академії
наук України. – 2014. – № 12. – С. 53-57.
Р/250
13–14 листопада 2014 р. у Києві в приміщенні Великого конференц-залу Інституту демографії та соціальних
досліджень ім. М.В.Птухи НАН України відбувся ХХVІ Київський міжнародний симпозіум з наукознавства
та історії науки «Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки».
Науменко Т. А. Организация жизненного цикла интеграционного инновационного процесса
обеспечения развития наукоемкого производства в Украине / Т. А. Науменко // Управління розвитком
складних систем. – 2014. – № 19. – С. 44-49.
Р/2319
Розглянуто сутність проблеми, яка полягає у відтворенні значних витрат на систему знань і наукові
дослідження шляхом розвитку
наукомісткого
виробництва. Запропоновано авторське бачення
життєвого циклу процесу з інтеграційним підходом і принципами синергізму. Сформульоване ключове
питання про досягнення інвестиційного синергізму.
Нєсвєтов О. О. Удосконалення системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю в
агропромисловому комплексі Сумської області / О. О. Нєсвєтов, О. М. Єрмак // Вісник Сумського
національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2014. – № 4. – С. 130-134.
Р/1016«Е»
Розглянуті проблеми управління інноваційно-інвестиційною діяльністю в аграрному секторі Сумської
області, проаналізовані причини виникнення наслідків негативних явищ, що проявляються як системна
криза сільських територій. Запропоновано шляхи удосконалення системи управління інноваційноінвестиційною діяльністю у напрямку створення інтегрованого інноваційно-виробничо-фінансового
агропродовольчого комплексу.
Нікіфорова Л. О. Теоретико-ігрова модель для вмотивованого законодавчого закріплення механізму
інноваційного зростання економіки країни за рахунок випуску високотехнологічної продукції / Л. О.
Нікіфорова // Економіка та держава. – 2014. – № 11. – С. 63-67.
Р/1829
У статті розглянуто питання успішного розвитку економіки України за інноваційним механізмом, причому
розглянуто інновації у сфері високих технологій. Розроблено базову теоретико-ігрову модель ефективного
механізму інноваційного зростання економіки України. Доведено необхідність вмотивованого
законодавчого закріплення такого механізму за рахунок випуску високотехнологічної продукції.
Носенко О. С. Сучасні методичні підходи до оцінки привабливості інноваційних проектів підприємств
з метою їх розвитку / О. С. Носенко // Економіка та держава. – 2014. – № 12. – С. 141-143.
Р/1829
Досліджено аспекти інноваційної привабливості підприємств. Визначено взаємозв’язок різних аспектів
інноваційної привабливості підприємств у процесі стратегічного управління інноваційною діяльністю
підприємства. Виокремлено основні етапи стратегічного управління інноваціями підприємства з метою
забезпечення їх привабливості та з метою формування стратегії інноваційної привабливості в умовах
фінансового оздоровлення надано їм характеристики.
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Одотюк І. В. Виробництво та споживання передових технологій в Україні / І. В. Одотюк // Проблеми
науки. – 2014. – № 10. – С. 21-29.
Р/1101
Сформульовано головні особливості сучасного етапу інноваційного розвитку вітчизняної промисловості,
визначено та охарактеризовано основні тенденції виробництва та споживання передових технологій в
Україні.
Осовська Г. В. Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на ефективність інноваційної діяльності
підприємств харчової промисловості / Г. В. Осовська, А. О. Фещенко // Економіка та держава. – 2014. – №
12. – С. 83-87.
Р/1829
Наведено результати анкетування, що характеризують впровадження технологічних інновацій на
підприємствах. Аналізуються ризики інноваційної діяльності.
Петричко М. М. Виноградарсько-виноробна галузь як об’єкт інвестування в інноваційній економіці /
М. М. Петричко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – №
2. – С. 31-37.
Р/2057
В статті розглянуто сучасний стан та умови функціонування виноградарсько-виноробної галузі України,
виділення окремих проблем її функціонування, а також виявлення пріоритетних напрямів розвитку
підприємств галузі.
Підоричева І. Ю. Інноваційна діяльність в промисловості України: проблеми, ризики, напрями
активізації / І. Ю. Підоричева // Наука та інновації. – 2014. – Т. 10, № 5. – С. 61-68.
Р/1928
Висвітлено загальний стан та позитивні тенденції інноваційної діяльності промислових підприємств
України в останні роки. Проаналізовано ключові проблеми та демотивуючі чинники підвищення
зацікавленості промислових підприємств в інноваціях. Визначено ризики збереження наявних тенденцій у
сфері інноваційно-технологічного розвитку промисловості, які можуть призвести до консервації застарілої
структури національного виробництва. Запропоновано першочергові та середньострокові заходи щодо
подолання наявних обмежень в реалізації нової моделі економічного розвитку, основою якої є інвестиції в
інноваційну діяльність, нова індустріалізація і промислове відновлення країни.
Плисюк Т. Г. Показники оцінки інноваційних ризиків / Т. Г. Плисюк // Економіка та держава. – 2014. –
№ 12. – С. 138-140.
Р/1829
На основі проведених досліджень у статті охарактеризовано процес аналізу ризиків, обґрунтовано
застосування системи показників якісної та кількісної оцінки ризиків при здійсненні інноваційної
діяльності, розглянуто особливості загальної оцінки інноваційного ризику.
Побоченко Л. М. Місце України в системі глобального інноваційного ланцюга / Л. М. Побоченко, А. В.
Бондаренко // Стратегія розвитку України. – 2014. – № 1. – С. 179-184.
Р/1952
У статті визначено роль інновацій у зростанні конкурентоспроможності національної економіки та оцінено
місце країни в системі глобального інноваційного ланцюга.
«Метою технологічного інноваційного ланцюга є розвиток загальних, стратегічно-важливих, базових та
передових технологій в інноваційному ланцюгу на основі тісної співпраці між усіма агентами [7]».
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Поліщук В. Г. Концептуальні засади застосування інноваційних
інструментів фінансового
стимулювання сталого розвитку регіону / В. Г. Поліщук // Економічний форум. – 2014. – № 4. – С. 99107.
Р/2329
У статті запропоновано концептуальні засади застосування інноваційних фінансових інструментів.
Визначено роль інструментів фінансового стимулювання сталого розвитку. Досліджено вплив фінансових
інновацій на активізацію сталого розвитку регіону.
Реут А. Г. Соціальна диференціація у контексті інноваційного розвитку України / А. Г. Реут // Вісник
Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 6, Т. 1. – С. 269-273.
Р/1055«Т»
В статті наведено результати моніторингу динамічних змін основних показників диференціації українського
суспільства. Акцентовано увагу на низці новітніх професій, які виникли на ринку праці в останні роки, а
також надано оцінку їх впливу на процеси розшарування в Україні. Оцінено роль освіти (в частині здобуття
новітніх професій) як одного з можливих «соціальних ліфтів» для осіб із нижчих соціальних прошарків,
насамперед бідних.
Романова Т. В. Інноваційний розвиток сільськогосподарського підприємства / Т. В. Романова //
Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 22. – С. 53-56.
Р/2124
У статті розглянуто теоретичні засади, сучасний стан та перспективи інноваційної діяльності підприємств
аграрної сфери. Досліджено проблеми розвитку аграрного сектору економіки України. На прикладі
аграрного підприємства розглянуто особливості впровадження нових технологій у виробництво та їх вплив
на ефективність діяльності підприємства. Визначено та обґрунтовано необхідність розвитку аграрних
підприємств на основі використання інноваційних технологій з метою забезпечення їх
конкурентоспроможності.
Салітра Г. Реалізація концепції відкритих інновацій на території Південного регіону України / Г.
Салітра // Економіст. – 2014. – № 11. – С. 63-65.
Р/1119
У статті на основі статистичних даних проводиться аналіз науково-технічної діяльності установ та
організацій, склад, структура та теми збільшення/скорочення чисельності осіб, що займаються науковою та
науково-технічними роботами. Висвітлюються переваги й недоліки наукового потенціалу та реалізації
науково-технічних робіт на території Південного регіону України упродовж 2010-2013 років. Розкривається
суть парадигми відкритих інновацій, їх роль та необхідність у процесі трансформації підприємств, а також
переваги концепції перед іншими формами інноваційного процесу.
Саліхова О. Вплив технологічних ресурсів ТНК на інноваційно-інвестиційні процеси промисловості
України / О. Саліхова, Г. Бак // Економіст. – 2014. – № 10. – С. 35-38.
Р/1119
На базі авторського методичного підходу здійснено оцінку впливу технологічних ресурсів ТНК на
інноваційно-інвестиційні процеси у промисловості України, в основу якого покладені методи економікоматематичного моделювання та авторська система параметрів, у числі яких прямі іноземні інвестиції,
сплачені роялті нерезидентам країни, імпорт капітальних і проміжних товарів.
Самойліков О. Ю. Досвід країн ЄС у використанні механізмів державно-приватного партнерства в
науково-технічній та інноваційний сферах / О. Ю. Самойліков // Наука та наукознавство. – 2014. – № 3.
– С. 74-79.
Р/626
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Досліджуються особливості розвитку державно-приватного партнерства в країнах ЄС. Проводиться аналіз
програм ЄС з розвитку та фінансування проектів державно-приватного партнерства. На прикладі країни, що
відносно недавно приєдналася до ЄС – Республіки Польща, показано механізми впровадження державноприватного партнерства у науково-технічній та інноваційній сферах.
Семкина Т. В. Инновационные методы в управлении корпоративными структурами / Т. В. Семкина,
А. А. Смирнова // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 1. – С. 57-67.
Р/1599
У статті представлені принципи адаптації механізмів національної економіки в цілому та окремих
економічних суб’єктів до мінливих умов економіки, а також обставин, що впливають на вибір саме цих
механізмів адаптації. Розглянуто принципи застосування дієвих управлінських технологій на підприємстві
мінімізуючи істотні втрати на створення та інформаційно-технічну підтримку корпоративної інформаційної
системи для досягнення поставлений цілей.
Сидорчук І. П. Оцінювання динаміки основних показників інноваційного розвитку промисловості та
машинобудівної галузі Хмельницької області / І. П. Сидорчук // Вісник Хмельницького національного
університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 4, Т. 2. – С. 170-174.
Р/1055«Е»
У статті проведено статистико-економічне оцінювання стану інноваційної діяльності в промисловості
Хмельницької області загалом та машинобудівної галузі зокрема. Визначено основні фактори, що
впливають на рівень їх інноваційного розвитку. Сформовано пріоритетні завдання для стимулювання
подальшого інноваційного розвитку машинобудівного комплексу регіону
в сучасних умовах
господарювання.
Соловйов В. П. До обґрунтування логіки впливу науки та інновацій на механізми національної та
колективної безпеки / В. П. Соловйов // Наука та наукознавство. – 2014. – № 3. – С. 3-10.
Р/626
Обговорюється роль економічних чинників у контексті забезпечення безпеки складних систем, які
розвиваються на основі самоорганізації. Пропонується ієрархизація ролі різних типів інновацій та
диверсифікація джерел фінансування науки при вирішенні задач налаштування механізмів національної та
колективної безпеки.
Стрілець Е. М. Організаційно-функціональна структура фінансового кластера у страховій сфері / Е.
М. Стрілець // Економіка України. – 2014. – № 9. – С. 54-58.
Р/214
Проаналізовано сучасний стан кластеризації у світі та Україні. Обгрунтовано актуальність створення
регіональних фінансових кластерів. Запропоновано визначення фінансового кластера як інструменту впливу
на ефективність роботи страхових компаній. Виокремлено нові напрями формування фінансового кластера,
показано його схему та проаналізовано його складові.

Р 351176
005
Теоретико-методичні основи управління
інноваційним механізмом розвитку суб'єктів господарювання і суспільства
[Текст] : [колективна монографія] / [Шевченко Т. Г., Одинець О. С., Череп А.
В. та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Черепа ; Держ. вищ. навч. заклад "Запорізький нац.
ун-т" МОН, Нікопольський ф-т. - Запоріжжя : [Запоріз. нац. ун-т], 2014. - 242 с.
: іл., табл. - Бібліогр.: с. 216-224 (99 назв.). Текст кн. укр. та рос. Авт. зазнач. перед ст.
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Наявна потужність науково-технологічного потенціалу України дозволяє претендувати на провідне місце
серед технологічних лідерів світу. Однак, поки що її роль зводиться до забезпечення технологічного
прогресу в інших країнах сировинними ресурсами та новітніми науковими розробками. Причина полягає у
відсутності реально діючих механізмів управління інноваційним розвитком, які здатні перетворити науковотехнічну сферу в рушійну силу зростання національної економіки. Впровадження нових технологій в старі
організаційні системи може викликати значні дисфункції, які спричинять зниження ефективності, надійності
і в кінцевому підсумку прибутковості даного виробництва. Тому погоджуємося з думкою науковців, які
вважають, що спочатку потрібно розвиток організувати, а лише потім його капіталізувати.
Турило А. А. Місія розвитку підприємства на основі інновацій / А. А. Турило // Економічний форум. –
2014. – № 4. – С. 164-169.
Р/2329
В статті розглянуті питання удосконалення теоретико-методичних аспектів визначення сутності місії
підприємства з урахуванням домінуючої ролі інноваційного шляху розвитку підприємства. Визначено
основні складові, що впливають на формування місії підприємства та закономірно-об’єктивні чинники щодо
вибору інноваційного типу розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання. Акцентовано увагу
на основних елементах підприємства, в яких конкретизується процес інноваційного розвитку і його рівень.
Відображено взаємозв’язок системи менеджменту і інноваційного типу розвитку підприємства.
Федулова Л. І. Концептуальні засади формування інноваційної системи підприємств / Л. І. Федулова //
Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 10. – С. 195-205.
Р/1545
У статті розкрито сутність інноваційної системи підприємства в умовах економіки знань та поширення її
мережевої організації. Проаналізовано рівень інноваційного розвитку української економіки. Запропоновано
концептуальну модель інноваційної системи підприємства та охарактеризовано її складові. Визначено
ключові завдання і заходи досягнення основних цілей розвитку інноваційної системи підприємства.
Р 350773
63
Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва.
Вісник ХНАУ [Текст] : зб. наук. пр. / . - Х. : [ХНАУ], 2009 - . - (Серія "Економічні науки"). № 7. - Х., 2014. - 387 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
Зі змісту:
Малюк С. А. Реализация инновационной модели развития хлебопекарных предприятий. – С. 336-342.
В статье рассмотрены направления инновационного развития предприятий хлебопекарной отрасли Украины
в рыночных условиях, определены основные проблемы и пути выхода из них. Исследована система
управления рисками, которые сопровождают внедрение инноваций на производстве.
Хаустова К. М. Регіональні чинники формування стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку
підприємств деревообробної промисловості Закарпаття / К. М. Хаустова // Науковий вісник
Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – № 1. – С. 86-91.
Р/2057
В статті аналізується сучасний стан та регіональні проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку
підприємств з обробки деревини та вироби з деревини в Закарпатті. Проведено порівняльну оцінку
інноваційної активності досліджуваної сфери в Україні та на регіональному рівні, визначено основні
проблеми її інвестиційного забезпечення та можливості для розвитку в сучасних умовах.
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Циганов С. А. Інновації як об’єкт впливу міжнародного фінансового капіталу в умовах циклічних
змін економіки / С. А. Циганов, Н. М. Процун // Фінанси України. – 2014. – № 10. – С. 73-86.
Р/813
У статті розглянуто підходи науковців до циклічності економічних процесів у різних країнах світу та ролі в
них інновацій. Проаналізовано основні фази циклів та визначено вплив на них міжнародного фінансового
капіталу. Наведено шляхи вирішення питань, пов’язаних із циклічністю економіки. Запропоновано модель
модернізаційного розвитку галузі при виконанні імітаційної стратегії. Визначено передумови виникнення
таких технологічних пасток, як мальтузіанська й модернізаційна, обґрунтовано способи їх уникнення та
ліквідації. Наведено шляхи інноваційного розвитку України крізь призму залучення й розвитку
міжнародного фінансового капіталу.

Р 350967
658
Шарко, Маргарита Васильевна.
Формирование инновационного потенциала предприятий [Текст] :
монография / М. В. Шарко ; Херсонский нац. техн. ун-т. - Херсон : Издатель
Гринь Д. С., 2014. - 288 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 267-287.
Исследована сущность и структура эволюционных категориальных понятий и
характеристик
инновационной
деятельности.
Рассмотрена
роль
интеллектуализации и компетенций персонала в обеспечении инновационной
активности предприятия. Освещены теоретико-методологические аспекты
инновационного развития производства, диагностики текущего состояния
производства и выбора приоритетных направлений его развития. Представлен опыт и практика управления
предприятиями в контексте их инновационного развития.
Шипуліна Ю. С. Шляхи розвитку інноваційної діяльності України в глобалізованому економічному
просторі / Ю. С. Шипуліна, К. О. Костик // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 4. – С. 51-63.
Р/1599
У статті проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності в Україні за даними Держкомстату, а також
за даними світових рейтингів. Авторами визначено місце України в світовому господарстві.
Шовкун І. А. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в контексті неоіндустріалізації
економіки України / І. А. Шовкун // Фінанси України. – 2014. – № 12. – С. 83-95.
Р/813
Проаналізовано стан фінансування науки та інновацій у нашій державі. Обгрунтовано висновки про
незадовільність фінансового забезпечення науки та невідповідність його рівня потребам індустріальної
економіки. На основі порівняння обсягів і структури джерел фінансування науки в Україні і інших країнах
зроблено висновок, що платоспроможний попит на науку та її ефективність є недостатніми. Розглянуто
механізми фінансування інноваційної діяльності. Розкрито основні форми й обсяги державної підтримки
інноваційної діяльності.
Р 351246
64
Яцун, Леонід Миколайович.
Інноваційна політика підприємств ресторанного господарства [Текст] : монографія / Л. М. Яцун, О. В.
Борисова ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : [ХДУХТ], 2013. - 266 с. : рис., табл. Бібліогр.: с. 250-265.
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Зі змісту:






Розділ 1. Теоретико-методичні аспекти інноваційної політики підприємств ресторанного
господарства
Розділ 2. Стратегічне управління інноваціями
Розділ 3. Аналіз ефективності інноваційної політики підприємств ресторанного господарства
Розділ 4. Напрями підвищення ефективності інноваційної політики підприємств ресторанного
господарства
Розділ 5. Інвестиційне забезпечення інноваційної політики підприємств ресторанного господарства

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному
етапі в Україні та за її межами
Береза А. А. Характерні особливості кластеризації міжнародних економік / А. А. Береза // Вісник
Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 4, Т. 2. – С. 26-29.
Р/1055«Е»
У даній статті автором досліджено особливості кластеризації у найбільш розвинених країнах, таких як
США, країни ЄС та ін., акцентовано увагу на перспективах та завданнях міжнародної кластеризації у
найближчому майбутньому, а також розглянуто можливість адаптації світового досвіду кластеризації
підприємницьких структур та організацій на українських економічних теренах.
Буснюк С. Фінансово-економічні передумови формування та функціонування кластерів на Волині / С.
Буснюк // Економіст. – 2014. – № 10. – С. 42-45.
Р/1119
У статті визначено та обґрунтовано основні фінансово-економічні передумови для результативного
формування та функціонування кластерів на території Волинської області. На основі статистичних даних
соціально-економічного розвитку Волині у 2012 році здійснено їх комплексний аналіз із метою
встановлення рівня готовності регіону до процесу впровадження кластерів.
Дорошенко В. С. Возможности информационных кластеров для развития литейных процессов / В. С.
Дорошенко // Литье Украины. – 2014. – № 12. – С. 12-14.
Р/1534
«В современной экономике традиционное отраслевое деление утрачивает свою актуальность, на первое
место выходят кластеры как системы социально-экономических взаимосвязей. Так, в США более половины
всех предприятий участвует в кластерах».
Р 350756
33
Економічні науки [Текст] : зб. наук. пр. / Луцький нац. техн. ун-т. - Луцьк : [РВВ ЛНТУ]. (Серія "Економіка та менеджмент").
Вип. 11 (42). - Луцьк, 2014. - 327 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Смолич Д. В. Співставність інтересів потенційних учасників інноваційного кластера прикордонного
регіону, що вмотивовують їх до об’єднання та взаємодії. – С. 257-266.
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Захаркін О. О. Вартісно-орієнтоване управління на основі стейкхолдерського підходу в контексті
інноваційного розвитку підприємства / О. О. Захаркін // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 10. –
С. 149-157.
Р/1545
У статті проведено аналіз можливостей застосування різних підходів до управління підприємством з позиції
спрямованості на інноваційний розвиток. Досліджено основні концепції вартісно-орієнтованого управління
підприємством. Здійснено порівняння класичного вартісно-орієнтованого підходу до управління
підприємством та управління вартістю з позиції стейкхолдерів. Запропоновано модель управління
підприємством на основі створення вартості для всіх стейкхолдерів.
Клиновий Д. В. Кластерно-корпоративний механізм державного управління розвитком природноресурсних територіально-господарських комплексів України / Д. В. Клиновий, І. О. Петровська, В. В.
Мороз // Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління. – 2014. – № 1. – С. 33-42.
Р/1378
Розроблено концептуальні засади створення кластерно-корпоративного механізму державного управління
розвитком природно-ресурсних територіально-господарських комплексів у системі національного
господарства. Розкрито сутність і зміст кластерно-корпоративної схеми управління територіальним
природним капіталом у системі ринкової економіки та запропоновано модель її впровадження в діяльність
структур з управління природокористуванням у сфері регіонального екологічного менеджменту.
Коваленко С. Концепція транскордонних кластерних систем в контексті розвитку технологічного
укладу / С. Коваленко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – № 3.
– С. 100-112.
Р/1236
Розглянуто особливості, переваги та обмеження концептуальних основ формування транскордонних
кластерних систем крізь призму розвитку нового технологічного укладу. Досліджено проблему
транскордонної кластеризації в світлі можливостей зростання конкурентоспроможності єврорегіонів та
перспектив євроінтеграції України.
Ковальчук І. Є. Проблеми та перспективи кластеризації туристичної галузі Закарпаття / І. Є.
Ковальчук // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – № 1. –
С. 67-71.
Р/2057
У статті досліджено перспективи впровадження кластерної моделі розвитку туризму на регіональному рівні.
Обгрунтовано теоретико-методологічні засади формування туристичних кластерів з метою активізації
туризму, який визначає місце країни у
високоінтегрованому світовому господарстві.
Комар Н. Концепція формування та державної підтримки інноваційних кластерних структур в Європі
/ Н. Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – № 2. – С. 53-64.
Р/1236
Розглянуто суть та фактори, які впливають на процес формування інноваційних кластерних структур.
Виокремлено шість етапів доцільності створення та функціонування кластерних об’єднань. Обгрунтовано
роль державних та приватних структур у сприянні створенню та розвитку кластерів як осередків
інноваційної діяльності. Проаналізовано особливості функціонування інноваційних кластерів у розрізі
окремих європейських країн. Оцінено державну підтримку щодо імплементації ініціатив окремих країн ЄС
та їх регіонів з розвитку кластерів.
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Кот О. В. Міждисциплінарна роль соціально-економічних та гуманітарних наук у побудові
інноваційного суспільства рівних можливостей: нові тенденції ЄС та перспективи для України / О. В.
Кот // Наука та наукознавство. – 2014. – № 3. – С. 48-57.
Р/626
Проаналізовано нову роль суспільних та гуманітарних наук у контексті стимулювання міждисциплінарних
досліджень та інноваційної діяльності через Програму ЄС «Горизонт 2020». Визначено основні напрямки
розвитку соціально-гуманітарних наук України для активізації інноваційних процесів в умовах
євроінтеграції. На прикладі функціонування соціально-економічного кластеру у складі національної
технологічної платформи «Агропродовольча» досліджено кростематичну функцію соціальногуманітарного знання в побудові інноваційно-орієнтованого, сталого та інклюзивного суспільства.
Куриляк Є. Еволюційна складова міжнародних процесів кластеризації / Є. Куриляк // Вісник
Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – № 2. – С. 83-92.
Р/1236
Зроблено висновок, що еволюція локальних виробничих систем кластерного типу в Європейському Союзі
відбувалася у напрямку збільшення «критичної маси» кластерів, яка спромоглася б справити вплив на
підвищення конкурентоспроможності як окремих країн, так і ЄС загалом. В ЄС поступово інновації
набирають домінуючого статусу в кластерах всіх видів, що обумовлює, зрештою, зміну логіки і фокусів
кластерних ініціатив.
Р 351170
622
Лозинський, Ілля Євгенович.
Концептуальні основи формування інвестиційної
стратегії підтримки потенціалу вугільної галузі [Текст] : монографія / І. Є. Лозинський ; Держ. вищ. навч.
заклад "Національний гірничий ун-т". - Д. : НГУ, 2014. - 473 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 411-450 (414 назв.) та
у виносках.
Зі змісту:
Розділ 3. Науково-теоретичні основи формування концепції управління вугільною
галуззю на основі кластерного підходу
3.1 Теоретичні основи організації управління у вугільній галузі на основі
кластерного розподілу
3.2 Методи формування складу кластерних груп вугледобувних підприємств
3.3 Концепція управління кластерами як парадигма організаційного розвитку
вугільної галузі
Висновки до розділу 3
Лукашенко Т. В. Індустріальні парки як чинник модернізації підприємств виробничої сфери / Т. В.
Лукашенко, О. І. Лиса // Бізнес-Навігатор. – 2014. – № 3. – С. 43-49.
Р/1731
Здійснено характеристику інфраструктурного забезпечення промислових підприємств за проектом
Яворівського індустріального парку. Запропоновано алгоритм реалізації робіт з модернізації інфраструктури
в рамках створення індустріальних парків.
Мазнєв Г. Є. Методологічні засади створення та ефективного функціонування інноваційних
технологічних кластерів / Г. Є. Мазнєв // Економіка АПК. – 2015. – № 1. – С. 70-77.
Р/673
«Мета статті – узагальнення та розвиток методологічних засад формування інноваційних технологічних
кластерів в агропромисловому виробництві, визначення можливостей адаптації їх до умов вітчизняної
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економіки для забезпечення випереджального економічного зростання на основі використання інноваційних
технологій».
Мальцева Г. А. Російські технопаркові структури та їх зарубіжні аналоги: порівняльний аналіз
середньостатистичних особливостей / Г. А. Мальцева // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 12. –
С. 190-202. – Текст англ.
Р/1545
У статті наведено результати комплексного дослідження, проведеного з метою виявлення основних
особливостей технопаркових структур у Російській Федерації та за кордоном. Матеріали було отримано з
використанням анкетування, на основі вивчення офіційних Інтернет-ресурсів та звітів технопаркових
структур. Результати дослідження надають можливість виявити відмінності в показниках і характеристиках
діяльності технопаркових структур у різних країнах. Ці відмінності повинні стати основою для розробки
напрямків вдосконалення державної політики у сфері інновацій, а також бенчмаркінгу ефективних рішень
на макрорівні.
Наврот К. А. Роль інновацій в економічному розвитку: практика стрибкоподібного та наздоганяючого
розвитку шляхом регіональної кластеризації на прикладі країн Східної Азії / К. А. Наврот // Актуальні
проблеми економіки. – 2014. – № 11. – С. 73-82. – Текст англ.
Р/1545
У статті проаналізовано роль інновацій в економічному розвитку
шляхом оцінювання досвіду
стрибкоподібного та наздоганяючого розвитку та відповідної їм регіональної кластеризації у країнах Східної
Азії. Надано огляд актуальної літератури на тему інноваційного розвитку, що являє собою концептуальну
основу для подальшого дослідження. Кластери описано як спосіб інноваційного розвитку та одночасно як
його стимул. Досвід стрибкоподібного та наздоганяючого розвитку країн Східної Азії демонструє
ефективність інновацій в такому контексті, важливу роль кластерів у даних країнах та значні можливості
для взаємодії як всередині кластерів, так і між ними в межах окремої галузі або регіону в цілому.
Б 16838
629.5
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.
Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування [Текст] : наук. вид. Миколаїв : НУК. № 3 (453). - Миколаїв, 2014. - 120 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. Текст укр., рос. та англ. мовами.
Зі змісту:
Фатеев Н. В. Логистическое управление в судостроительных кластерных системах. – С. 106-110.
Розкрито суть і особливості суднобудівних кластерних систем. Запропоновано механізм організації
суднобудівних кластерів, а також показники оцінки ефективності їх функціонування.
Ніколаєнко С. М. Світовий та вітчизняний досвід формування кластерних структур / С. М. Ніколаєнко
// АгроСвіт. – 2014. – № 24. – С. 46-50.
Р/2114
У статті вивчені і проаналізовані основні моделі утворення кластерних об’єднань, які можна умовно
згрупувати за європейським, американським та японським напрямами. Всі кластерні формування базуються
на активізації інноваційно-інвестиційної діяльності, удосконаленні виробничих, технологічних та
організаційних процесів підприємств харчової та переробної галузей. Для України в найбільшій мірі
притаманна індокитайська модель розвитку кластеризації.
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Петлін І. В. Формування транскордонних туристичних кластерів як запорука ефективного
функціонування суб’єктів сільського зеленого туризму / І. В. Петлін // Актуальні проблеми розвитку
економіки регіону. – 2014. – Вип.10, Т. 2. – С. 251-258.
Р/206
У статті обгрунтовано необхідність формування транскордонних туристичних кластерів, зокрема
агротуристичних як одного з ефективних засобів стимулювання розвитку туризму, поглиблення
інтеграційних процесів, створення конкурентних турпродуктів, розбудови туристичної інфраструктури,
створення сприятливого інвестиційного середовища тощо. Продемонстровано структуру транскордонного
агротуристичного кластера та запропоновано низку завдань щодо активізації його функціонування на різних
рівнях формування.
Присяжнюк А. Інституційний розвиток економічної системи в контексті кластеризації / А. Присяжнюк
// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2014. – № 5. – С. 14-22.
Р/1193
Обгрунтовано теоретичні засади інституційного розвитку економічної системи в контексті кластерної
інтеграції. Надано рекомендації щодо реконфігурації національної економічної системи та формування
інституційної складової економічної поведінки в процесі кластеризації.
Регіональна програма «Інвестиційно-інноваційний розвиток Волинської області в період 2015-2020
років» // Економіст. – 2014. – № 10. – С. 9-15.
Р/1119
«Мета програми – заснування нового бізнесу, який формує конкретні регіональні пріоритети й кластерну
схему управління економікою та соціальною сферою регіону».
Романець І. В. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління технологічними
парками в Україні / І. В. Романець // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 1. – С. 45-53.
Р/1919
У статті розкрито економічну сутність технологічного парку, узагальнені основні відмінності в
організаційно-економічному механізмі управління створенням та функціонуванням
наукових та
технологічних парків в Україні та інших країнах світу; розроблено пропозиції щодо інституціоналізації
такого механізму в Україні.
Рудь Н. Т. Кластерний механізм взаємодії у формуванні інноваційної моделі економіки регіону / Н. Т.
Рудь, О. І. Марчук, Г. А. Яшева // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 12. – С. 281-289. – Текст англ.
Р/1545
У статті розкрито значення, сутність, функції та особливості інноваційних кластерів. Наведено приклади
кластеризації в Німеччині, Австрії та Україні. Сформовано механізм взаємодії, який вказує на ефективність
вказаних форм багатосторонньої взаємодії між учасниками інноваційного кластера. Виявлено фактори, які
стримують розвиток вітчизняних інноваційних кластерів.
Сечкин Г. Принципы и проблемы реализации кластерного развития / Г. Сечкин // Інвестиції: практика
та досвід. – 2014. – № 23. – С. 38-41.
Р/2124
Статья посвящена некоторым теоретическим и практическим вопросам развития на основе создания
национальных экономических кластеров. Описываются проблемы реализации кластерного развития.
Исследуются основные свойства кластерных стратегий, успешно применяемых в некоторых странах.
Указываются преимущества кластерного развития.
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Стрілець Є. М. Організаційно-функціональна структура фінансового кластера у страховій сфері / Є.
М. Стрілець // Економіка України. – 2014. – № 9. – С. 54-58.
Р/214
Проаналізовано сучасний стан кластеризації у світі та Україні. Обгрунтовано актуальність створення
регіональних фінансових кластерів. Запропоновано визначення фінансового кластера як інструменту впливу
на ефективність роботи страхових компаній. Виокремлено нові напрями формування фінансового кластера,
показано його схему та проаналізовано його складові.
Товканець С. А. Науково-технічне співробітництво як тенденція в розвитку вищої економічної освіти
в європейських країнах / С. А. Товканець, Г. В. Товканець // Науковий вісник Мукачівського державного
університету. Серія: Економіка. – 2014. – № 1. – С. 29-33.
Р/2057
В статті розглядається проблема взаємодії підприємств та вищих навчальних закладів у європейських
країнах, що спрямована на формування ефективної підготовки майбутніх фахівців економічної сфери.
Обгрунтовано форми співпраці вищих навчальних закладів з підприємствами. Охарактеризовано діяльність
науково-технологічних парків в Чехії і Словаччині.
Точиліна І. В. Розробка методичних підходів до оцінки заходів податкового стимулювання
інноваційної діяльності / І. В. Точиліна // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 20. – С. 163-167.
Р/2124
У статті розглянуто методичні підходи до оцінювання податкових пільг у контексті стимулювання
інноваційної діяльності. З метою оптимізації усієї системи податкових пільг, що передбачені Податковим
кодексом України, необхідно терміново розробити та затвердити на державному рівні єдину методику
оцінки ефективності податкових пільг як за окремими податками так і за цільовою спрямованістю пільг
(інноваційні, соціальні, інвестиційні, галузеві пільги, спеціальні податкові режими тощо). На основі
розробок вітчизняних та зарубіжних вчених відібрано основні показники та критерії їх оцінювання, які
можуть бути покладені в основу методики оцінки результативності та ефективності податкових пільг. З
метою апробації виконано відповідні розрахунки на основі даних щодо діяльності технологічних парків
України.
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Філіппов, Володимир Юрійович.
Формування віртуального бізнес-інкубатора: завдання, умови та
механізми [Текст] : монографія / В. Ю. Філіппов ; Одеський нац. політехн. унт. - О. : [ВМВ], 2014. - 260 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 194-214 (195 назв.).
Запропоновано теоретичний базис, положення та рекомендації щодо
формування віртуального бізнес-інкубатора, який розглянуто в трьох аспектах,
на які впливає віртуалізація економіки: як сукупність організаційних та
економічних механізмів бізнес-інкубування, як специфічний різновид
організаційно-економічних форм підтримки малого підприємництва та як
безпосереднього учасника підприємницької діяльності.
Запропоновані підходи та вироблені автором рекомендації надають комплекс управлінських інструментів,
які удосконалюють процес бізнес-інкубування, підвищують ефективність формування та функціонування
віртуального бізнес-інкубатора.
Хміль Н. В. Організаційно-правове забезпечення розвитку кластерних ініціатив в АПВ України / Н.
В.Хміль // АгроІнКом. – 2014. – № 1-3. – С.23-26.
Р/0155
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Висвітлено роль кластерів у вирішенні проблем зайнятості населення та підвищенні рівня
конкурентоспроможності аграрного сектору економіки. Узагальнено та систематизовано за пріоритетними
напрямами розвитку АПВ організаційно-правові передумови реалізації кластерних ініціатив в Україні.
Визначено основні проблеми, що стримують перехід організації національної економіки на принципи
кластерної моделі розвитку та встановлено шляхи їх вирішення.
Череп А. В. Методичні підходи до визначення показників стабільності та зростання кластера
підприємств харчової промисловості / А. В. Череп, Т. В. Пуліна // Науковий вісник Полтавського
університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 3. – С.127-132.
Р/1484
Побудована матриця параметрів кластера у вигляді суми однорідних матриць параметрів підприємств що
утворюють даний кластер. Обчислено показник стабільності фінансово-економічної діяльності підприємства
і кластера в досліджуваному інтервалі років, а також показника зростання (спаду) цього параметра.
Обчислено показник зростання, чисельне значення якого визначається як різниця показника ефективності
останнього року досліджуваного інтервалу років, з його середнім значенням.
Яценко А. А. Життєвий цикл кластера на прикладі транспортно-туристичного кластера «Південні
ворота України» / А. А. Яценко // Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління. –
2014. – № 1. – С. 73-81.
Р/1378
У статті показано шляхи впровадження нових моделей і механізмів взаємодії органів державної влади й
територіальних громад, доведено, що кластеризація підвищує ефективність інноваційного розвитку регіону,
сприяє досягненню високого рівня його економічного розвитку та конкурентоспроможності, а також
збільшує продуктивність, залучає інвестиції, пропагує дослідження, посилює промислову базу, розробляє
спеціальні продукти, послуги та пропонує ефективні інструменти для стимулювання територіального
розвитку.

