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Р 352518 

   001 
 

    Innovative Technologies in Science, proceedings of the conference (2015 ; 

Dubai, UAE).  
    Proceedings of the conference "Innovative Technologies in Science, February 

21-22, 2015, Dubai, UAE" [Text] = Матеріали конференції "Інноваційні 

технології в науці, 21-22 лютого 2015" : [наук. вид.] / ROST Publishing, UAE 

ROST, EXPO 2020, Dubai, UAE. - [К.] : [Знання України], [2015]. - 124 с. : іл., 

табл. - (Inernational Scientific and Practical Conference World Science). - Бібліогр. 

наприкінці ст. -  

Текст кн. мультиязичний. Дод. тит. арк. укр. 

 

Міжнародна науково-практична конференція WORLD Science створена з метою надати науковій спільноті 

країн СНД та Європи відкритий, незалежний простір для обміну науковим досвідом, сприяння в 

публікаціях. Опублікувати свої статті в збірниках матеріалів конференцій WORLD Science зможуть як 

науковці, так і аспіранти, магістранти, студенти. 
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   338 

 

"Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки", міжнар. наук.-

практ. конф. студ., асп. та молодих вчених (2 ; 2015 ; Луцьк). 

    Тези II міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

"Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки", [20 березня 2015 р.] 

[Текст] / Луцький нац. техн. ун-т, Ф-т бізнесу, Каф. менеджменту і маркетингу. - Луцьк : [РВВ Луцького 

НТУ], 2015 - . 

   Ч. 1. - Луцьк, 2015. - 204 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Тексти тез представлено в авторській редакції. Автори несуть повну відповідальність за зміст публікації, а 

також добір, точність наведених фактів, цитат, власних імен та інших відомостей. 

 

 

Р 352243 

   664 
 

    Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу [Текст] : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 40-річчю заснування ф-ту 

харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу (ХТГРТБ), м. Полтава, 20-21 листопада 

2014 р. / Вищий навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава : ПУЕТ, 2015. - 358 с. 

: рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Збірник містить тези доповідей про проблеми розвитку харчових виробництв готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу, зокрема прогресивних технологій харчових виробництв і ресторанного господарства, 

інноваційних технологій у готельно-ресторанному бізнесі, геоекономічних особливостей розвитку 

туристичної діяльності, прогресивних процесів та обладнання харчових виробництв і ресторанного 

господарства, сучасних технологій підготовки майбутніх фахівців. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EInnovative%3C/font%3E%3C/b%3E%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3ETechnologies%3C/font%3E%3C/b%3E%20in%20Science,%20proceedings%20of%20the%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3Econference%3C/font%3E%3C/b%3E%20%282015;%20Dubai,%20UAE%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3EInnovative%3C/font%3E%3C/b%3E%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3ETechnologies%3C/font%3E%3C/b%3E%20in%20Science,%20proceedings%20of%20the%20%3Cb%3E%3Cfont%20color=red%3Econference%3C/font%3E%3C/b%3E%20%282015;%20Dubai,%20UAE%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.,%20%D0%B0%D1%81%D0%BF.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%282%20;%202015%20;%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.,%20%D0%B0%D1%81%D0%BF.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%282%20;%202015%20;%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%29
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Андреюк Н. Інноваційний аспект конкурентоспроможності України / Н. Андреюк // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2014. – № 5. – С. 36-39. 
 

                                                                                                                                          Р/1276 

 

У статті визначено інноваційну активність як один із ключових чинників підвищення 

конкурентоспроможності країни. Проаналізовано сучасний стан, проблеми і напрями розвитку інноваційної 

діяльності підприємств України. 

 

 

 

Р 352720 

   339 
 

    Андрєєва, Наталя Миколаївна.  

    Товарна інноваційна політика [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Андрєєва, О. В. 

Рулінська ; Одеський нац. екон. ун-т. - О. : Апрель, 2015. - 280 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 276-279. 

 

У посібнику досліджено теоретико-методичні питання маркетингу інновацій, 

запропоновано положення формування стратегічних пріоритетів товарної 

інноваційної політики підприємства. Розглянуто сучасні методи генерації ідей, 

а також концептуальні засади використання функціонально-вартісного аналізу в 

інноваційній діяльності.  

 

 

Антонюк Я. М. Конкурентні переваги розвитку бізнесу в інноваційних економічних умовах / Я. М. 

Антонюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 

2014. –  № 2. – С. 32-38. 

 

                                                                                                                                          Р/1484 

 

Розглянуто інновації в досягненні стійких конкурентних переваг в економіці на постіндустріальному етапі її 

розвитку. Обгрунтовано комбіновану стратегію розвитку підприємства як стимулюючий інструмент 

досягнення компромісу формальних і неформальних інститутів у поставленій меті. 

 

 

Бабкова-Пилипенко Н. П. Використання зарубіжного досвіду для формування національної 

інноваційної системи в Україні / Н. П. Бабкова-Пилипенко, М. А. Токар // Чорноморський державний 

університет ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Наукові праці.  Серія: Економіка – 

2014. – Вип. 235, Т. 247. – С. 59-65. 

 

                                                                                                                                           Р/1886 

 

 На основі використання провідних світових методик визначено рівень інноваційної спроможності 

економіки України та розроблено рекомендації щодо створення ефективної національної інноваційної 

системи. 

 

 

Бажал Ю. М. Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику «держава-університети-

промисловість» / Ю.М. Бажал // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 1. – С. 76-88.  

 

                                                                                                                                           Р/1589 

 

У статті представлені методологічні та аналітичні узагальнення сучасного досвіду інституційного 

забезпечення органічної співпраці держави, університетів і бізнесових структур (модель «потрійної спіралі»)  

в інноваційному процесі.  

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%94%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Байрамов Е. А. Правовий механізм забезпечення економічної безпеки інноваційного підприємництва / 

Е. А. Байрамов // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. –  № 8. – С. 77-80. 

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

Визначено основні засади функціонування правового механізму забезпечення економічної безпеки 

інноваційного підприємництва. Проаналізовано чинну нормативно-правову базу, яка врегульовує питання 

функціонування правового механізму забезпечення економічної безпеки підприємницьких структур у 

науково-технічній та інноваційній сферах. 

 

 

Болгов В. Є. Формування механізму інноваційного розвитку національної економіки / В. Є. Болгов // 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. –  № 1. – С. 133-139. 

                                                                                                                                          Р/1792 

 

Проведено дослідження сутності поняття «механізм інноваційного розвитку», що пропонують видатні 

науковці, та запропоновано власне розуміння цього явища, виявлено його завдання, функції, організаційну 

структуру та критерії ефективності. Проведено аналіз сутності дефініції «інноваційна безпека», як одного із 

основних завдань механізму, за трьома рівнями, та розроблено власне тлумачення цього поняття, виявлено її 

складові, сутність та напрями впливу. 

 

 

Бурий С. А. Інноваційний потенціал у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму / С. А. Бурий // 

Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. –  № 5, Т. 2. – С.188-

192. 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

У статті розглянуті проблеми готельно-ресторанного бізнесу та туризму в Україні, які стають особливо 

актуальними в сучасних умовах економічної кризи, також визначені напрями їх інноваційного розвитку. 

Досліджено напрями розвитку та застосування інноваційних процесів у господарській діяльності закладів 

готельно-ресторанного бізнесу та туризму. 

 

 

Викулова А. Патентные «паразиты» инновационного развития / А. Викулова // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2014. – № 8. – С. 82-86. 
 

                                                                                                                                          Р/1276 

 

В статье исследуется деятельность патентных троллей  в условиях перехода к постиндустриальному 

обществу. Определяется влияние патентного троллинга на инновационное развитие. Проанализирована 

динамика патентных исков к крупнейшим высокотехнологическим компаниям мира за последние пять лет. 

Значительное внимание уделяется особенностям патентного троллинга в Украине. Определяется роль 

патентных  троллей в структуре финансирования инновационной деятельности. Анализируются мировые 

инструменты борьбы против патентного троллинга. 

 

 

Вілянський А. В. Оцінка інноваційної спрямованості розвитку промислового підприємства / А. В. 

Вілянський // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2014. – № 4. – С. 122-130. 

 

                                                                                                                                          Р/1790 

 

У статті розглянута структура джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств промисловості 

України. 
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   338 
 

    Вісник економіки транспорту і промисловості [Текст] = The bulletin of transport and industry economics : 

зб. наук.-практ. ст. / Українська державна академія залізничного транспорту. - Х. : [Вид-во УкрДАЗТу]. -  

   № 48. - Х., 2014. - 201 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ. 
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Зі змісту: 

Проблеми транспортного комплексу України  

   Дикань В. Л., Рыжова Ю. А.   Подходы   к   управлению  инновационным  развитием 

железнодорожного транспорта Украины. – С. 55-59. 

Доказано,  что,  концессии,   на   железнодорожном   транспорте   в   условиях переходной экономики  

представляют  собой  один  из   способов   преодоления  противоречий  между свободным   рынком   и  

прямым   государственным   управлением  в  отрасли.  Это  будет способствовать      повышению      

эффективности      инновационной     деятельности    на железнодорожном транспорте. 

 

 

Водолазька С. Інновації у видавничій галузі: функціональні особливості / С. Водолазька // Освіта 

регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. – 2014. – № 1-2. – С. 91-97. 

                                                                                                                                          Р/990 

 

Встановлено прикладне значення впроваджених новацій  для сучасної видавничої індустрії, приділено увагу 

з’ясуванню позицій провідних науковців з видавничої справи щодо ролі інновацій у книговиданні. 

 

 

Вознюк Н. А. Перспективные направления совершенствования системы государственного 

регулирования инновационных и инвестиционных процессов / Н. А. Вознюк // Економічний форум. – 

2015. – № 2. – С. 12-18. 

                                                                                                                                          Р/2329 

 

В статье сделан анализ проблемных вопросов системы государственного регулирования  инновационных 

процессов в Украине и определены основные направления ее совершенствования. 
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    Волощук, Лідія Олександрівна.  

    Аналітичні інструменти управління інноваційним розвитком промислового підприємства [Текст] : 

монографія / Л. О. Волощук, В. В. Кірсанова, С. В. Філиппова ; Одеський нац. політехнічний ун-т, Ін-т 

бізнесу, економіки та інформаційних технологій, кафедра обліку, аналізу і аудиту. - О. : Плутон, 2014. - 180 

с. : табл. - Бібліогр.: с. 158-176. 

 

В монографії досліджено сутність інноваційного розвитку підприємства та його складових як об’єктів 

управління та аналізу; концептуальні засади інформаційного та обліково-аналітичного забезпечення 

управління інноваційним розвитком підприємства; існуючі інструменти аналізу інноваційного розвитку та 

його складових; інноваційної діяльності та інноваційного потенціалу.  За результатами досліджень 

розроблено методичні засади та практичні рекомендації з формування системи аналітичних інструментів 

управління інноваційним розвитком підприємства, зокрема системи індикаторів інноваційного розвитку в 

розрізі складових та її облікового забезпечення.  

 

 

Глущенко Л. Д. Вітчизняний та світовий досвід підтримки розвитку малих промислових підприємств 

з технологічними інноваціями / Л. Д. Глущенко, М. В. Бальзан // Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія: Економічні науки. – 2015. –  № 1. – С. 139-146. 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

На основі аналізу вітчизняного та світового досвіду обґрунтовано важливість державної підтримки розвитку 

малих підприємств з технологічними інноваціями та сформовано основні умови їх ефективного розвитку, 

які включають економіко-правові аспекти. 

 

 

Гнилицька Л. Вплив національної безпеки на стан економічної безпеки суб’єктів господарювання в 

умовах інноваційно-інвестиційного етапу розвитку світової економіки / Л. Гнилицька // Бухгалтерський 

облік і аудит. – 2015. –  № 2-3. – С. 61-69. 

                                                                                                                                          Р/615 

 

Доведено необхідність переосмислення концептуальних підходів у сфері національної безпеки з метою 

виявлення взаємозалежності впливу національної безпеки в сфері економіки України на стан економічної 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA,%20%D0%9B%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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безпеки суб’єктів господарювання і навпаки. Обгрунтовано необхідність модернізації внутрішніх систем 

забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання з метою підвищення їх впливу на національну 

безпеку України. 

 

 

Гончарук А. М. Управління ризиками в логістичних системах в період інноваційних змін / А. М. 

Гончарук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 2, Т. 2. 

– С. 237-240. 

                                                                                                                                        Р/1055 «Е» 

 

У статті охарактеризовано значення логістики в діяльності підприємства в період інноваційних змін, 

наведені можливі ризики в логістичних системах, описаний напрям їх дослідження і рекомендації щодо 

створення системи управління логістичними ризиками. 

 

 

Гриценко Л. Л. Науково-методичний підхід до оцінювання ризиків інноваційних проектів державно-

приватного партнерства / Л. Л. Гриценко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 1. – С. 96-106. 

 

                                                                                                                                          Р/2316 

 

Запропонований у статті науково-методичний підхід до розподілу ризиків між учасниками державно-

приватного партнерства дозволить визначити суб’єкта державно-приватного партнерства, який бере на себе 

ризик реалізації проектів з урахуванням їх галузевої приналежності. 

 

 

Гурова В. Інноваційний потенціал України: оцінка за міжнародними методиками / В. Гурова // Ринок 

цінних паперів України. – 2015. –  № 1-2. – С. 3-10. 

                                                                                                                                          Р/934 

 

В даній статті глобалізацію визнано однією з найголовніших рис сучасної міжнародної економіки. Також 

сконцентровано увагу на оцінці інноваційного потенціалу України за сучасними міжнародними методиками. 

Визначено місце України в глобальному інноваційному просторі за глобальним інноваційним індексом, 

індексом економіки знань та Таблом інноваційного союзу. 

 

 

Давлєтбаєва Н. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств харчової 

промисловості України в умовах глобальної та регіональної конкуренції / Н. Давлєтбаєва // Вісник 

Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 2, Т. 1. – С. 114-118. 

 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

У статті розглянуто чинники інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості та 

запропоновано шляхи активізації інвестиційних потоків в інноваційні проекти та вивід продуктів 

харчування на якісно новий конкурентоспроможній рівень.  
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        Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації [Текст] = Детерминанты 

устойчивого развития организаций в условиях глобализации = Determinants of sustainable Organizations 

Development in the Globalization Context : збірник матеріалів I міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 15-

16 грудня 2014 р. / ДВНЗ "Нац. гірничий ун-т", Дніпропетр. облдержадмін., Департамент освіти і науки, 

Дніпропетр. обл. організація роботодавців [та ін.]. - Д.: НГУ, 2015. - 188 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст. - 

Текст кн. укр., рос., англ. 

Зі змісту: 
   Басова С. Е. Інноваційна стратегія розвитку як фактор антикризового управління підприємством. – 

С. 11-13. 

   Котвицкая Е. А. Особенности и проблемы формирования национальной инновационной системы в 

Украине. – С. 59-63. 

   Юрчишина Л. І., Яценко Т. Л. Інноваційна діяльність як фактор підвищення конкурентоспроможності 

України. – С. 172-175. 

   Якимец И. Е. Инновационное развитие экономики Украины. – С.184-187.  
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Дивнич О. Д. Інновації в рослинництві та джерела їх фінансування / О. Д. Дивнич, Л. М. Демиденко // 

Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 5. – С. 184-192. 

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті обґрунтовано особливості здійснення інноваційних процесів та запропоновано класифікацію 

інновацій за змістом діяльності у рослинництві. 

 

 

Дроботова М. В. Особенности инноваций в проектах отелей курортного типа / М. В. Дроботова, Н. А. 

Куценко // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 4. – С. 88-93. 

 

                                                                                                                                         Р/1433«Е» 

 

В статье дан анализ основным тенденциям инноваций в проектах отелей курортного типа, связанных с 

инновациями различного вида, а именно – архитектурно-планировочным, организационно-структурным, 

номенклатурным, лечебно-методологическим, финансово-экономическим, кадровым. Проведена 

систематизация подходов к разработке проектов. 
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    Економіка та управління підприємством: теорія і практика [Текст] : навч. 

посіб. / [Грибик І. І., Кулініч Т. В., Смолінська Н. В. та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 428 с. : іл., табл. - Бібліогр.: 

с. 393 (21 назв.). - Термінол. словник: с. 394-416. -  

Авт. на тит. арк. не зазнач. 

 

Зі змісту: 

Тема 10. Інновацйні процеси 

Питання для теоретичної підготовки 

1. Поняття і класифікація інноваційних процесів 

2. Поняття інноваційної діяльності та інноваційного проекту 

3. Науково-технічний прогрес, його основні напрями 

4. Оцінювання рівня НТП 

5. Організаційний прогрес 

6. Оцінювання економічної ефективності нововведень 

Тести 

Приклади розв’язання типових задач 

Питання для самоконтролю знань 

Теми рефератів 

Список літератури. 
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    Економічний аналіз [Текст] : зб. наук. пр. / за ред. В. А. Дерія ; Тернопільський нац. екон. ун-т. - Т. : 

[Економічна думка ТНЕУ]. -  

   Т. 18, № 1. - Т., 2014. - 203 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос. та англ. 

 

Зі змісту: 

Економічний аналіз на макро- та мезорівнях 

   Гладинець Н. Ю. Фінансові результати інноваційної діяльності промислових підприємств України: 

оцінка та прогнозування. – С. 34-42. 

 

Здійснено аналізування та прогнозування ефективності інноваційної діяльності промисловості з 

використанням економіко-математичних методів. 

 Рис. 1. Структура інноваційних витрат промисловості України, % 

 Таблиця 1. Структура інноваційних витрат промисловості за регіонами України, % 
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 Рис. 2. Обсяги реалізованої інноваційної продукції за видами економічної діяльності в Україні 

(КВЕД-2010) у 2013 р., млн грн. 

 Рис. 3. Динаміка обсягів реалізації інноваційної продукції за регіонами України  

 Таблиця 2. Економічна ефективність інноваційної діяльності промисловості України  

 Таблиця 3. Економетричні моделі динаміки ефективності інноваційної діяльності промисловості 

України за 2008-2013 рр. та прогноз на 2014-2016 рр. 
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    Економічний аналіз [Текст] : зб. наук. пр. / за ред. В. А. Дерія ; Тернопільський нац. екон. ун-т. - Т. : 

[Економічна думка ТНЕУ]. -  

   Т. 17, № 1. - Т., 2014. - 227 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос. та англ. 

 

Зі змісту: 

Теорія і практика інвестиційного аналізу 

   Кирику М. В. Удосконалення управління інвестиційно-інноваційним розвитком та дослідження його 

впливу на результати діяльності залізорудної галузі. – С. 205-214. 

 

Запропоновано систему показників оцінки ефективності рівня євроінтеграції інноваційно-інвестиційного 

розвитку підприємств залізорудної галузі України та визначено базові індикатори інвестиційної та 

інноваційної захищеності галузі загалом. 

   Здійснено аналіз динаміки основних параметрів інвестиційно-інноваційного розвитку залізорудної галузі 

та групи підприємств ІСБ «МЕТІНВЕСТ» за 2007 – 2013 роки, зокрема: валового внутрішнього продукту, 

обсягу експорту, величини фінансування науково-технічних робіт, суми реальних інвестицій, валових 

капіталовкладень та прямих іноземних інвестицій (Таблиці 1 та 2). 

 Рис. 1. Динаміка натуральних величин первинних параметрів діяльності за 2007 – 2013 роки (а – 

галузь, б – ІСБ) 

 Рис. 2. Полігони граничних меж областей маневрування рівнем євроінтеграції інвестиційно-

інноваційного розвитку підприємств залізорудної галузі з урахуванням економічної захищеності 

інвестицій (а – 2012 рік, б – 2013 рік). 
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    Завгородня, Олена Олександрівна.  

    Інноваційна динаміка національної економіки [Текст] : монографія / О. О. 

Завгородня ; Національна металургійна акад. України. - Д. : Пороги, 2014. - 408 

с. : іл., табл. - Бібліогр. : с. 355-384 (647 назв.). 

 

У монографії з еволюційних та синергетичних позицій досліджено теоретико-

методологічні засади інноваційної динаміки національної економіки. Визначено 

її зміст, джерела, рушійні сили, процесуальні атрибути, екстерналії та 

спрямованість на удосконалення генетики економічної системи. Розкрито 

передумови, провідні тенденції становлення і розвитку, специфічні риси та 

поліморфізм відкритої моделі інноваційної макродинаміки доби економічної 

глобалізації. Охарактеризовано національну інноваційну систему як макроінститут самоорганізації й 

регулювання інноваційних процесів, а також параметри порядку і фактори ефективності її функціонування. 

Обгрунтовано рекомендації щодо активізації інноваційного капіталотворення й удосконалення 

технологічного генотипу національної економіки України. 

 

 

Завгородня О. О. Параметри порядку і фактори ефективності національних інноваційних систем у 

контексті викликів глобальної конкуренції / О. О. Завгородня // Економічний вісник Національного 

гірничого університету. – 2014. – № 4. – С. 50-62. 

                                                                                                                                          Р/1790 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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У статті розглядаються підходи до досліджень проблем ефективності національних інноваційних систем. За 

результатами кореляційно-регресивного та рангово-кореляційного аналізу інтегрованого масиву первісних 

показників методики «Global innovation index INSED» виявляються істотні детермінанти інноваційної 

макродинаміки універсальної та обмеженої сфери дії.  

 

 

Захаркін О. О. Удосконалення методичних підходів до оцінки впливу інновацій на дохідність акцій 

підприємств / О. О. Захаркін // Економічний форум. – 2015. – № 2. – С. 193-202. 

 

                                                                                                                                          Р/2329 

 

У статті наведено порівняльну характеристику однофакторних і багатофакторних моделей оцінки 

доходності фінансових активів та проаналізовано можливості їх застосування при інноваційних процесах на 

підприємстві. Вдосконалено трьохфакторну модель Фама-Френча. 

   
 

Збарський В. К. Інноваційна спрямованість підприємства – забезпечення його конкурентних переваг / 

В. К. Збарський // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2015. – 

Вип. 1. – С. 90-96. 

                                                                                                                                          Р/2057 

 

Досліджуються наукові засади формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств 

України. 

 

 

Іванков В. М. Управлінський облік інновацій за збалансованою системою показників / В. М. Іванков // 

Незалежний аудитор. – 2015. – № 11. – С. 35-42. 

                                                                                                                                          Р/600 

 

Досліджені основні характеристики управлінського обліку інноваційної збалансованої системи показників, 

систематизовані загальні підходи до побудови такої системи з метою забезпечення потреб стратегічного 

менеджменту інновацій. 

 

 

Ільїн В. Ю. Вплив інновацій на конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств в 

умовах глобалізації / В. Ю. Ільїн // Часопис економічних реформ. – 2015. –  № 1. – С. 84-88. 

 

                                                                                                                                          Р/2348 

 

Проведені дослідження останніх впроваджень інноваційних технологій в аграрному секторі, рентабельності 

продукції сільського господарства. Запропоновані заходи по підвищенню конкурентоспроможності 

аграрних підприємств. Розглянуто досягнення аграріїв в інноваційному процесі.  
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    Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту [Текст] = 

"Что такое хорошо": учимся ценить и оценивать высшее образование = Quality 

matters: how to value and evaluate higher education : навч. посіб. / [Т. Добко, С. 

Гришко, Т. Радівілова та ін.] ; [за ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової та 

ін.]. - Л. : Компанія "Манускрипт", 2014. - 572 с. : рис., табл. - (Темпус-проект 

516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR "Towards Trust in Quality 

Assurance Systems") (higher education). -  

Авт. зазнач. на початку ст. Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Інновації 

   Гришко С. Исследование инновационности университетов как вектора взаимодействия «университет 

– общественное производство». – С. 381-539. 

1. Системный анализ взаимодействия инноваций и образования в Украине  



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

1.1. Место Украины в мировом инновационном пространстве 

1.2. Развитие инновационной среды в Украине  

1.3. Специфика инновационной составляющей в специфическом украинском  

       треугольнике знаний 

1.4. Возможности Украины с точки зрения теории инновационного развития 

Выводы 

      2. Системный анализ опыта европейских партнеров в области QA и оценка целесообразности его 

использования в украинском контексте 

            2.1. Инновационное развитие ЕС 

            2.2. Европейская инновационная инфраструктура 

            2.3. Многообразие европейских подходов к обеспечению инновационности 

            2.4. Опыт Финляндии 

            2.5. Опыт Португалии 

            2.6. Опыт Словакии 

            Общие выводы по разделу 

3. Рекомендации по обновлению системы обеспечения качества инновационной  

составляющей высшего образования Украины  

            3.1. Европейские подходы к преодолению инновационного кризиса и  

                   рекомендации по их применению в Украине 

            3.2. Обоснование необходимости интернационализации и интернетизации 

                   инновационной деятельности университетов 

            3.3. Обоснование необходимости разработки интернет-платформ для 

                   содействия открытым инновациям 

            3.4. Обеспечение качества инновационного процесса в системе высшего 

                   образования Украины. 
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   332 
 

    Інноваційний розвиток регіонів України [Текст] : монографія / [Коюда О. 

П., Коюда В. О., Воліков В. В. та ін.] ; [під наук. ред. Пономаренка В. С.]. - Х. : 

ВД "Інжек", 2014. - 365 с. : рис., табл. - (Наукове видання). - Бібліогр. 

наприкінці ст. -  

Парал. тит. арк. англ. Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Розглянуто теоретичні, економічні і практичні аспекти інноваційного розвитку 

регіонів України та формування регіональної інноваційної системи на прикладі 

Харківщини. Досліджено методичні підходи до оцінки інноваційного розвитку 

регіону та запропоновано авторський підхід до такої оцінки на основі 

інтелектуального та інноваційного потенціалу, результативності інноваційної діяльності та маркетингової 

привабливості регіону з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

 

 

Р 352191 

   664 
 

        Інноваційні технології в харчовій промисловості та ресторанному господарстві [Текст] : тези доп. 

Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 12-14 листопада 2014 р. / Харківська облдержадмін., 

Департамент науки і освіти, Департамент економіки і міжнар. відносин [та ін.]. - Х. : ХДУХТ, 2014. - 261 с. : 

рис., табл. 

 

Зі змісту: 

 Секція 1. Інновації в ресторанній індустрії: інгредієнти, технології, виробництво 

 Секція 2. Актуальні проблеми в технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчо 

концентратів 

 Секція 3. Інноваційні технології харчових виробництв, нанотехнології та біотехнології оздоровчих 

продуктів 

 Секція 4. Актуальні проблеми та перспективні напрями в технології м’ясної галузі. 

 



Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
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   64 
 

    Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, 

економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді [Текст] : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. 

конф. молодих учених і студентів, 2 квітня 2015 р. / Харківська облдержадмін., Департамент науки і освіти, 

Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі : у 2 -х ч. - Х. : ХДУХТ, 2015. 

   Ч. 1 / [редкол.: О. І. Черевко, В. М. Михайлов, М. П. Головко та ін.]. - Х., 2015. - 451 с. : табл. - Текст кн. 

укр., рос. 

 

Перша частина містить тези доповідей з інноваційних технологій продуктів харчування, нанотехнологій  та 

біотехнологій оздоровчих продуктів, удосконалення процесів, апаратів харчових виробництв і холодильної 

техніки, товарознавства та управління якістю. 

 

 

Р 352685 

   64 
 

    Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, 

економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді [Текст] : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. 

конф. молодих учених і студентів, 2 квітня 2015 р. / Харківська облдержадмін., Департамент науки і освіти, 

Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі : у 2-х ч. - Х. : ХДУХТ, 2015. 

   Ч. 2 / [редкол.: О. І. Черевко, Л. М. Янчева, В. М. Михайлов та ін.] . - Х., 2015. - 517 с. : рис., табл. - Текст 

кн. укр., рос. 

 

У другій частині приділена увага тезам доповідей з маркетингових проблем та інновацій в сучасних умовах 

господарювання, а також – сервісним технологіям в готельному та ресторанному бізнесах. 

 

 

 

Б 17125 

    62 

 

"Київський політехнічний інститут", Національний технічний університет 

України. 
    Економічний вісник Національного технічного університету України 

"Київський політехнічний інститут" [Текст] = Economic Bulletin of National 

Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnical Institute" : збірник наук. праць. 

- [К.] : [НТУУ "КПІ" ВПІ ВПК "Політехніка"]. – 

 № 11. - [К.], 2014. - 614 с.: рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Інноваційно-інвестиційний процеси 

   Чупріна М. О. Формалізація моделі регіональної промислової інноваційної системи. – С. 440-444. 

   Веселеська К. А. Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу спільних машинобудівних 

підприємств. – С. 445-451. 

   Гавриш О. А., Черняк Г. М. Інноваційний розвиток як необхідна складова економічної безпеки 

сучасних підприємств. – С. 451-455. 

   Єрешко Ю. О. Монополізація економіки як причина занепаду інноваційно-інвестиційної активності 

в Україні. – С. 465-469.  

   Круш Н. П. Теоретико-методичні підходи до визначення сутності ефективності управління 

інноваційною діяльністю корпоративних підприємств. – С. 470-475. 

   Лободзинська Т. П. Напрямки державного регулювання виробництва конкурентоспроможної 

інноваційної продукції підприємств електротехнічної галузі. – С. 476-481. 

   Окороков В. Р. Оценивание эффективности реализации инновационных проектов в условиях 

неопределенности информации. – С. 487-494. 

   Хаджинов І. В., Шульженко Д. Ю. Інноваційні компанії світу: аналітичний вимір. – С. 507-511. 

   Єрешко Ю. О., Яловий Г. К. Стохастичні інвестиції фінансування інновацій на промислових 

підприємствах. – С. 512-521. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Кіслов Д. В. Стратегічні та інноваційні засади державних маркетингових комунікацій / Д. В. Кіслов // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2015. –  № 7. – С. 132-135. 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

У статті визначено основи стратегічних напрямів розвитку систем маркетингових комунікацій органів 

державної влади, проаналізовано принципові підходи до такого типу інноваційних розробок на основі 

методів найбільш відомих у світовій практиці комунікативних стратегій та визначено загальні й специфічні 

риси таких методологій. 

 

 

Коберник І. Деякі концептуальні особливості щодо формування технополісної інтегрованої структури 

управління інноваційним розвитком в Україні / І. Коберник // Ринок цінних паперів. – 2015. – № 3-4. – С. 

33-41. 

                                                                                                                                          Р/934 

 

У статті визначено основні завдання діяльності технополісу у реаліях вітчизняної економіки та 

проаналізовано переваги використання технополісної структури на відміну від інших інноваційно активних 

інтегрованих структур бізнесу, що функціонують у вітчизняній практиці господарювання. Автором 

розроблено концептуальні схеми створення, функціонування  та фінансування технополісної структури в 

Україні. 

 

Коваленко О. В. Реалізація інноваційної моделі України за кризових обставин: аспекти соціальної та 

продовольчої безпеки / О. В. Коваленко // Облік і фінанси. – 2015. –  № 1. – С. 152-158. 

 

                                                                                                                                          Р/1875 

 

Обгрунтовано, що гальмує інноваційний розвиток економіки – соціальна нерівність, яка має своє критичне 

значення. Підкреслено, що поліпшення життя людей можливе лише за умов успішного функціонування та 

розвитку реальної економіки, що потребує узгодження існуючих пріоритетів влади з потребами економіки 

та суспільства.  

 

 

Коломієць Ю. В. Основні тенденції інноваційного розвитку України / Ю. В. Коломієць, О. В. Гейдарова 

// Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. –  № 5, Т. 2. – С. 193-

196. 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

У статті розглянуто основні інноваційні тенденції розвитку України за останні роки. Представлений аналіз 

діяльності промислових підприємств за видами впровадження інновацій. Виокремлені основні проблеми 

створення ефективної інноваційної системи та запропоновані шляхи вирішення даного питання. 

 Таблиця 1. Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2013 році за регіонами 

 Таблиця 2. Статистика підприємств, що впроваджували інновації у 2013 році, за типами 

інновацій та регіонами 

 Рис. 1. Типи  впровадження інновацій. 

 

 

Комарніцький І. О. Визначення важелів управління інноваційним потенціалом соціо-економічної 

системи регіону / І. О. Комарніцький // Інтелект ХХІ. – 2015. –  № 2. – С. 72-82. 

                                                                                                                                             Р/274 

 

У статті розглянуто теоретичні засади та сформовані методологічні основи організації системи управління 

інноваційним потенціалом соціо-економічної системи регіонів України як базису забезпечення ефективного 

розвитку економічної системи країни в довгостроковій перспективі. 
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   338 
 

    Конкурентоспроможність підприємств в умовах ринкової економіки [Текст] : монографія / Одеський 

нац. політехн. ун-т : [у 3-х т.]. - О. : [ВМВ], 2014 - . 

   Т. 1 : Регіональні аспекти та напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах 
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інноваційного розвитку / [Н. М. Андрєєва, О. М. Головченко, І. А. Маркіна та ін. ] ; за ред. М. А. Зайця, О. 

В. Захарченка, О. М. Коваленка. - О., 2014. - 290 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 269-283 (145 назв.). 

 

У монографії розкриті питання, пов’язані з управлінням конкурентоспроможністю регіонів в умовах 

глобалізації. Визначені параметри оцінки конкурентоздатності та економічні передумови підвищення 

конкурентоспроможності шляхом залучення нетрадиційних джерел фінансування інноваційної 

діяльності. 

 

 

Корнілова І. Світовий досвід фінансової підтримки інноваційного розвитку / І. Корнілова // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2014. – № 8. – С. 30-36. 
 

                                                                                                                                          Р/1276 

 

У статті розкрито та узагальнено досвід фінансової підтримки інноваційному розвитку країн, які зайняли 

високі позиції у світовому економічному просторі та демонструють активну динаміку інноваційного 

зростання. Розглянуто фінансові важелі прямої та непрямої дії, які найчастіше використовуються у практиці 

державного регулювання. 

 

 

Костенко Т. Аналіз інноваційного розвитку підприємств цукрової галузі / Т. Костенко // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2014. – № 5. – С. 63-68. 
 

                                                                                                                                          Р/1276 

 

Проаналізовано основні показники інноваційної діяльності цукрових заводів протягом 2003–2012 років. 

Виявлено основні чинники, що гальмують інноваційний розвиток підприємств цукрової галузі. Надано 

економічне обґрунтування різних варіантів схеми переробки цукрових буряків на цукор та біоетанол для 

отримання максимального економічного ефекту. Обгрунтовано переваги поєднання виробництва цукру та 

біоетанолу на цукровому заводі. 

 

 

Котляревський Я. В. Напрями розвитку інноваційних процесів у видавничо-поліграфічній галузі / Я. 

В. Котляревський, С. І. Князєв, О. В. Мельников // Наука та інновації. – 2015. –  № 2. – С. 5-19. 

 

                                                                                                                                          Р/1928 

 

Досліджено забезпечення інноваційного розвитку видавничо-поліграфічної галузі в контексті 

загальноосвітніх тенденцій. Здійснено узагальнену характеристику організаційно-економічних відносин, що 

виникають у зв’язку із розвитком видавничо-поліграфічної сфери на засадах впровадження інновацій, та 

зроблено спробу оцінити їх вплив і перспективність для національного господарства. 

 

 

Краус Н. М. Понятійний апарат та критерії інституціоналізації інноваційної економіки в контексті 

структурної трансформації / Н. М. Краус // Фінанси України. – 2015. –  № 1. – С. 111-125. 

 

                                                                                                                                          Р/813 

 

У статті узагальнено теоретичні аспекти розуміння інституціоналізації інноваційної економіки. Досліджено 

такі економічні категорії, як економічна трансформація, реінституціоналізація інноваційної економіки та 

деінституціоналізація інноваційної економіки. Розкрито поняття інституціоналізації  інноваційної економіки 

за допомогою її критеріїв, серед котрих є запропоновані автором (універсалізм/партикуляризм, 

організований скептицизм та актуальність, сучасність).  

 

 

Крисанов Д. Ф. Стратегії нарощування інноваційного потенціалу підприємствами харчової 

промисловості / Д. Ф. Крисанов, Л. Д. Водянка // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 1. – С. 89-104.  

 

                                                                                                                                          Р/1589 

 

Обгрунтовано теоретико-методологічні засади переходу від економічної до інноваційної парадигми стратегії 

розвитку підприємств харчової промисловості. 
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Кульчицький М. І. Бюджетне регулювання інноваційної діяльності в умовах модернізації 

національної економіки / М. І. Кульчицький, Н. Б. Демчишин // Регіональна економіка. – 2015. –  № 1. – С. 

115-121. 

                                                                                                                                          Р/937 

 

Досліджено теоретичні основи бюджетного регулювання. Розглянуто бюджетне регулювання як сукупність 

інструментів і важелів, за допомогою яких держава створює умови для мобілізації фінансових ресурсів і їх 

ефективного використання, а також як збалансований та узгоджений вплив бюджетних інструментів на 

об’єкти регулювання, у тому числі інноваційну діяльність. Розкрито інструментарій бюджетного 

регулювання інноваційної діяльності. 

 

 

Лагутін Г. В. Теоретичні засади ідентифікації інноваційного провайдингу підприємств будівельної 

галузі: проблеми та шляхи формування / Г. В. Лагутін // Управління розвитком складних систем. – 2014. – 

Вип. 19, Ч. 2. – С. 73-80. 

                                                                                                                                          Р/2319 

 

Особливого значення набуває побудова в організаціях будівельної галузі системи управління науково-

дослідними роботами, що охоплює інноваційний цикл: від ідеї до створення готового інноваційного 

продукту, його подальшого впровадження безпосередньо на виробництвах та будівельному ринку. 

 

 

Лазаренко Д. О. Амортизаційна політика в інвестиційно-інноваційній програмі харчового  

підприємства / Д. О. Лазаренко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: 

Економіка. – 2015. – Вип. 1. – С. 96-102. 

                                                                                                                                          Р/2057 

 

Мета статті – узагальнення існуючих підходів щодо управління амортизаційною політикою, пошук її місця в 

інвестиційно-інноваційній діяльності і капітальному відновленні об’єктів, а також в ефективності її 

використання в діяльності харчового підприємства. 

 

 

 

Лейфура М. В. Тіньова економіка в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку / М. В. Лейфура // 

Економіка та держава. – 2015. –  № 4. – С. 134-139. 

                                                                                                                                          Р/1829 

 

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності поняття тіньова економіка, його змістовні 

особливості та характерні ознаки, систематизовано підходи до визначення результатів функціонування 

тіньової економіки. 

   Виокремлено основні критерії розмежування тіньового та офіційного секторів господарської діяльності. 

   … розкривається специфіка явища інновацій в тіньовій економіці та поняття інноваційної тіні як виду 

прихованої економічної діяльності. 

 

 

 

Лихочас Я. В. Зарубіжний досвід сприяння створенню і розвитку малого інноваційного 

підприємництва / Я. В. Лихочас // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 

4. – С. 35-41. 

                                                                                                                                         Р/1433«Е» 

 

Мале підприємництво може реалізувати національні інтереси України в інноваційних продуктах і послугах, 

сприяти розвитку конкуренції і забезпеченню зайнятості населення, тому у статті доведено необхідність 

проведення ефективної політики державної підтримки – оптимізація оподаткування даних підприємств, 

створення можливостей полегшення процедур отримання і використання позикових ресурсів, надання 

консультацій,  фінансових пільг і привілеїв малим підприємствам, що створюються, і що вже діють, 

інформаційне забезпечення, розвиток інкубаторів малого підприємництва та інноваційних центрів. 
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Лінчевська Н. М. Ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності газотранспортних підприємств / 

Н. М. Лінчевська // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2014. – № 2. – С. 50-59. 

 

                                                                                                                                         Р/1802«Е» 

 

Стаття присвячена проблемі розробки методичних підходів до економічної оцінки ефективності 

інноваційно-інвестиційної діяльності газотранспортних підприємств із застосування методу дисконтування 

грошових потоків. Автором подано таблицю щодо визначення ставки дисконту для магістральних 

газопроводів. 

 

 

Мазуренко О. В. Розвиток інноваційно-орієнтованого свинарства: концептуальний підхід / О. В. 

Мазуренко // Економіка АПК. – 2015. –  № 4. – С. 71-76. 

                                                                                                                                          Р/673 

 

«Саме від ступеня залучення свинарства в інноваційний процес визначальною мірою залежатиме його 

ефективність. Отже, необхідно інтенсивно впроваджувати нові ресурсозберігаючі технології не тільки в 

основне виробництво, а й у допоміжні та обслуговуючі сфери». 

 

 

 

 

Р  352794 

    33 
 

    Мельник, О. Г.  

    Інноваційний розвиток: механізм фінансування [Текст]: монографія / 

Мельник О. Г. ;  Національна академія управління. - К. : [ВНЗ "Нац. акад. упр."], 

2015. - 258 с. : рис., табл.  

 

У монографії подано авторське визначення сутності інновацій. Запропоновано 

ряд методичних підходів до оцінки ефективності фінансування інноваційного 

розвитку підприємств, виходячи зі структури інноваційного циклу, розроблено 

загальну функціональну уніфіковану динамічну модель інноваційного циклу із 

високими прогнозними характеристиками, яку влаштовано у механізмі 

фінансування інноваційного розвитку і адаптовано до форми технологічної карти, його практичного 

застосування в реалізації державної економічної політики. 

 

 

Р  352775 

   005 
 

    Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці [Текст] : матеріали Міжнар. 

наук.-практ. інтернет-конференції, м. Полтава, 14-15 травня 2015 року / Вищий навч. заклад Укоопспілки 

"Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 287 с.: рис., табл. – Бібліогр. наприкінці 

ст. – Текст кн. укр. та рос. 

Зі змісту: 

Секція 1. Менеджмент розвитку соціально-економічних систем 

   Гусаковська Т. О. Інтелектуальний капітал як ключовий фактор інноваційного розвитку 

підприємства. – С. 28-30. 

   Іванюк С. Ю. Інноваційний розвиток як фактор конкурентоспроможності підприємства. – С. 40-42. 

   Керимов Элсевар Нариман оглы. Роль инновации и инновационная деятельность компаний. – С. 45-50. 

   Кужель Н. Л. Формування інвестиційного забезпечення розвитку інноваційної діяльності 

підприємств України. – С. 50-52. 

Секція 2. Управління регіональним розвитком в умовах нової економіки 

   Кушнір Т. Б. Управління суб’єктами торговельної інфраструктури споживчого ринку в умовах 

інноваційної економіки. – С. 124-126. 

   Стадник В. В., Головчук Ю. О. Інноваційний потенціал підприємств як чинник стратегічної  

реструктуризації економіки регіону. – С. 135-137. 

Секція 3. Управління розвитком персоналу соціально-економічних систем, управління знаннями та 

менеджмент освіта 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%9E.%20%D0%93.
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    Колесніков О. Є. Мотиваційні засади інноваційного розвитку персоналу. – С. 162-164. 

   Лебедева С. Н. Перспективные направления подготовки кадров для инновационного развития 

потребительской кооперации республики Беларусь. – С. 172-174. 

Секція 5. Теорія та методологія державного управління  

   Білявський В. М., Білявська Ю. В. Концептуальні засади державної політики у сфері імплементації 

міжнародного трансферу технологій. – С. 247-249. 

 

 

Миколайчук І. П. Формування механізму управління розвитком інноваційного потенціалу 

підприємства / І. П. Миколайчук // Агросвіт. – 2015. – № 12. – С. 43-49. 

 

                                                                                                                                          Р/2114 

 

У статті розглядається теоретично-методичний інструментарій формування інноваційного потенціалу 

підприємства. Обгрунтовано, що інноваційна складова є притаманною для всіх структурних елементів 

стратегічного потенціалу підприємства, оскільки є забезпечувальним елементом і внутрішнім джерелом 

створення основних інновацій у процесі управління ним. 

 

 

Михайліченко Г. І. Система управління інноваційним розвитком туристичних підприємств / Г. І. 

Михайліченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. 

– 2014. – № 3. – С. 147-153. 

                                                                                                                                          Р/1484 

 

Метою написання статті є визначення елементів і механізмів системи управління інноваційним розвитком 

туристичних підприємств. У ході наукового пошуку обґрунтовано напрями змін управлінської ієрархії, 

значущість новацій в економічному зростанні підприємств, визначено об’єкти інновінгу туристичного 

підприємства. 

 

Р 352671 

   37 

 

Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів (9 ; 2015 ; Харків). 
IX Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів, 07-09 квітня 2015 року 

[Текст] : матеріали конф. / Національний техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т", Мішкольцький ун-т 

(Угорщина), Магдебурзький ун-т (Німеччина) [та ін.] : у 4-х ч. - Х. : [НТУ "ХПІ"], 2015. -  

   Ч. 4. - Х., 2015. - 187 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. 

 

Зі змісту:  

Секція 16. Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси у промисловості та народному 

господарстві. – С. 91-121. 

 

Мовчан  О. М. Особливості організації інноваційної діяльності в Україні з урахуванням соціально-

економічного розвитку регіонів / О. М. Мовчан // Вісник економічної науки України. – 2015. –  № 1. – С. 

97-102. 

                                                                                                                                          Р/1674 

 

У статті аналізується організація інноваційної діяльності на території України  в умовах запобігання 

масовому безробіттю з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіонів. Наведено 

рекомендації щодо механізмів впливу інноваційної діяльності на створення робочих місць на підприємствах 

різних галузей економіки. 

 Таблиця 1. Впровадження інновацій на промислових підприємствах України за 2000-2013 роки 

 Таблиця 2. Динаміка створення робочих місць на підприємствах з урахуванням залучення 

інвестицій. 

 

 

Мосін О. Практичні рекомендації щодо вимірювання нетехнологічного інноваційного потенціалу 

машинобудівного підприємства / О. Мосін // Галицький економічний вісник. – 2014. –  № 4. – С. 96-103. 

 

                                                                                                                                          Р/1866 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%289%20;%202015%20;%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%29
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Вимірювання нетехнологічного інноваційного потенціалу запропоновано виконувати на основі оцінювання 

маркетингової та організаційної сфер упровадження інновацій. Інноваційний потенціал розуміється як 

внутрішні резерви машинобудівного підприємства, щодо яких можливе впровадження відповідних 

інновацій. Методи систематизації та порівняння були використані для узагальнення наявних підходів до 

визначення інноваційного потенціалу підприємства; метод дедукції – для виокремлення властивостей 

технологічного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства.  

 

 

Олійник О. С. Формування методичних підходів до визначення факторів інноваційного розвитку 

машинобудівних підприємств / О. С. Олійник, Є. Г. Рясних // Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія: Економічні науки. – 2014. –  № 5, Т. 2. – С. 231-234. 

 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

У статті проаналізовано теоретичні аспекти формування методичних підходів до визначення факторів 

інноваційного розвитку машинобудівних підприємств, запропоновано схему розробки прогнозної моделі 

реалізації інноваційної політики. 

 

 

Павлова Г. Є. Застосування системного підходу до управління процесом впровадження інноваційних 

технологій в аграрний сектор національної економіки / Г. Є. Павлова // Інвестиції: практика та досвід. – 

2015. –  № 8. – С. 45-50. 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

«У зв’язку з постійною зміною зовнішнього середовища, з новими екологічними, економічними та іншими 

вимогами, ймовірно, будуть з’являтися нові і нові технології. Наявні технічні засоби будуть модернізуватися 

або повністю замінюватися новими. В принципі це є процесом інноваційного розвитку внаслідок науково-

технічного прогресу». 
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    Палій, Андрій Павлович.  

    Інноваційні технології та технічні системи у молочному скотарстві 

[Текст] : наук.-навч. посібник / Палій Анд. П., Палій Анат. П., Науменко О. А. ; 

Харківський нац. техн. ун-т сільського госп-ва імені Петра Василенка. - Х. : 

Міськдрук, 2015. - 324 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 303-323 . -  

Присвячується 85-річчю ХНТУСГ ім. Петра Василенка. 

 

Книга присвячена проблемі розвитку молочного скотарства на новій 

інноваційній технологічній та технічній основі. У ній розглянуті питання щодо 

сучасних поглядів на техніку та організацію машинного доїння корів, санітарну 

обробку та технічне обслуговування доїльно-молочного обладнання на фермах та комплексах по 

виробництву молока та ін. 

 

 

Пилипенко Г. М. Інновації та ринкова влада: дослідження взаємозв’язку на ринку 

телекомунікаційних послуг / Г. М. Пилипенко // Економічний вісник Національного гірничого 

університету. – 2014. – № 4. – С. 161-166. 

                                                                                                                                          Р/1790 

 

Стаття висвітлює дослідження, що надає такі висновки. З одного боку, інновації здатні обмежити ринкову 

владу фірми-монополіста, пропонуючи новий замінник монопольного товару, звужуючи зони ринкової 

влади та стимулюючи формування на їх місці єдиного релевантного ринку, конкуренція в межах якого 

посилюється внаслідок розширення кола його учасників. З іншого – інновації здатні посилити сегментацію 

ринку, формуючи в ньому нові зони ринкової влади як сфери вилучення економічної ренти і забезпечити 

перерозподіл до них споживачів, у тому числі й на підставі дії ефекту Т. Веблена. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Попадинець В. І. Про концептуальні засади покращення життєвого рівня територіальної громади на 

основі впровадження та розвитку нових форм інноваційно-інвестиційної співпраці регіональної влади 

та територіальної громади / В. І. Попадинець // Наука та інновації. – 2015. –  № 2. – С. 77-82. 

 

                                                                                                                                          Р/1928 

 

Сформульовано головні положення розробки, впровадження та розвитку регіональних цільових програм на 

основі нових методичних та фінансових засобів засад замовлення та реалізації збуту найбільш вагомої 

продукції регіональних підприємств і організацій для покращення життєвого рівня територіальної громади. 

 

 

Прилепа Н. В. Особливості розвитку кейтерингу як інноваційної форми ресторанного бізнесу / Н. В. 

Прилепа, О. А. Миколюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 

2014. –  № 5, Т. 2. – С. 85-88. 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

У статті досліджено сучасні особливості та актуальні проблеми розвитку кейтерингу як інноваційної форми 

ресторанного бізнесу. Доведено, що кейтерингові послуги дають змогу забезпечити широкий спектр послуг 

ресторану. Розглянуто основні види кейтерингу. Проаналізовано переваги та недоліки від застосування 

кейтерингу. 

 Таблиця 1. Основні групи споживачів кейтерингового обслуговування. 

 

 

Прилуцька І. Взаємодія інституційного середовища та інноваційного підприємництва в Україні / І. 

Прилуцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 

2014. – № 8. – С. 78-81. 

                                                                                                                                          Р/1276 

 

У статті досліджено взаємодію інституційного середовища та інноваційного підприємництва в Україні, 

визначено чинники, які впливають на його розвиток та виокремлено найбільш впливові інститути на 

розвиток інноваційного підприємництва в Україні. 

 

 

Прохорчук С. В. Інноваційна спроможність економіки України в умовах глобалізації / С. В. Прохорчук 

// Бізнес-навігатор. – 2015. –  № 1. – С. 93-97. 

                                                                                                                                          Р/1731 

 

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану  інноваційної спроможності української економіки, 

враховуючи глобалізаційні процеси. Проаналізовано присвоєння глобального інноваційного індексу 

країнам, який розглядається як оцінка інноваційного потенціалу їх національної економіки. В результаті 

дослідження зроблено висновки про подальші перспективи інноваційної спроможності України. 

 

 

Рябцева Н. В. Особливості узгодження економічних інтересів суб’єктів інноваційної діяльності на 

нанорівні / Н. В. Рябцева, О. О.Алсуф’єва // Академічний огляд. Серія: Економіка та підприємництво. – 

2015. –  № 1. – С. 23-28. 

                                                                                                                                          Р/1095 

 

Показано, що основою системи економічних інтересів людини з приводу інноваційної діяльності є 

відносини привласнення її ресурсів, умов і результатів. Виділено критерії, згідно з якими відбувається 

усвідомлення людиною зазначених інтересів. Визначено, що узгодження зазначених інтересів є діяльністю 

суб’єкта на нанорівні, запропоновано схему її алгоритму. Подано напрями стратегії узгодження зазначених 

інтересів суб’єктом на нанорівнях – інформаційному, страховому, продуктивному, громадському. 

 

 

Смирнова Н. В. Об’єктивна необхідність трансферу технологій на підприємствах гірничо-

металургійного комплексу України / Н. В. Смирнова // Економіка та держава. – 2015. –  № 6. – С. 121-125. 

 

                                                                                                                                          Р/1829 
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У статті визначено глибинні причини  кризових явищ у металургійній сфері України. Доведено, що з метою 

покращення фінансово-економічного стану підприємств комплексу, нагальною необхідністю є здійснення 

трансферу металургійних технологій.   

 

 

Сокирник І. В. Інноваційний маркетинг у формуванні бренду підприємств ресторанного бізнесу на 

регіональному ринку / І. В. Сокирник // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: 

Економічні науки. – 2014. –  № 5, Т. 2. – С. 98-102. 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

В статті розглянуто характерні тенденції та стратегії розвитку закладів ресторанного бізнесу, що працюють 

на регіональному ринку, значення бренду для роботи таких підприємств в умовах кризи, інструменти  

інноваційного маркетингу, що доцільно застосовувати з цією метою. 

 

 

Соловчук К. О. Регулювання і підтримка інноваційної діяльності у сфері АПК в країнах 

Європейського Союзу  / К. О. Соловчук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. –  № 3. – С. 62-68. 

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

Здійснено аналіз основних методів та інструментів державної політики ЄС в цілому та окремих країн-членів 

у даній галузі. Показано, що досвід стимулювання АПК може бути корисним для використання в умовах 

України. 

 

 

 

Стойка В. О. Державно-приватне партнерство – рушійна сила інноваційного розвитку країни / В. О. 

Стойка // АгроСвіт. – 2015. –  № 6. – С. 36-40. 

                                                                                                                                          Р/2114 

 

У статті здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення розвитку державно-приватного партнерства в 

Україні. Розкрито окремі аспекти запровадження державно-приватного партнерства у країнах, що 

розвиваються, та розвинутих країнах світу. Відображено основні проекти державно-приватного партнерства 

в Україні.  

 

 

 

Стойка В. О. Інновації як чинник забезпечення ефективного суспільного виробництва / В. О. Стойка // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2015. –  № 6. – С. 28-31. 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

У статті розглянуто нормативно-правову базу забезпечення інноваційної діяльності в Україні. Проведено 

аналіз стану фінансового забезпечення інноваційної діяльності. Розглянуто особливості впровадження 

інновацій на промислових підприємствах. Визначено пріоритети державної політики у сфері інноваційної 

діяльності такі, як розвиток конкурентоспроможних наукомістких виробництв;  стимулювання попиту на 

інноваційну продукцію;  підготовка фахівців у сфері інновацій; налагодження внутрішніх та міжнародних 

зв’язків між науковими установами, представниками бізнесу та державними органами влади шляхом 

формування територій інноваційного розвитку (технопарків, інноваційних комплексів, кластерів тощо). 

Наведено приклади стимулювання розвитку інноваційної діяльності в окремих країнах світу. 
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        Стратегія та механізми прискореного інноваційного розвитку економіки України на засадах 

соціально-екологічної відповідальності [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовтня 2014 

р., м. Вінниця / Вінницький нац. аграрний ун-т, Державний вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т", 

Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu (Польща). - Д. : НГУ, 2014. - 135 с. : рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст. - Текст укр., рос. 
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Зі змісту: 

 Секція «Економічна теорія» 

 Секція «Менеджмент» 

 Секція «Регіональна економіка» 

 Секція «Міжнародна економіка» 

 Секція «Економічне моделювання» 

 Секція «Управління національним господарством» 

 Секція «Економіка підприємства» 

 Секція «Економіка природокористування» 

 Секція «Бухгалтерський облік та аудит» 

 Секція «Інвестування та банківська справа» 

 Секція «Фінанси» 

 Секція «Інноваційна економіка» 

 Секція «Підприємництво та бізнес». 
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Таврійський державний агротехнологічний університет. 
    Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету [Текст] / 

Мінагрополітики, Таврійський держ. агротехнол. ун-т, ф-т економіки та бізнесу. - Мелітополь: [Люкс]. - 

(Економічні науки). 

   № 3 (27). - Мелітополь, 2014. - 185 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос. та англ. 

Зі змісту: 

   Череп А. В., Лизуненко М. М. Методи оцінки ефективності управління інноваційною діяльністю 

підприємств машинобудування. – С. 113-119. 
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Таврійський державний агротехнологічний університет. 
    Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету [Текст] / Ф-т 

економіки та бізнесу. - Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія "Люкс". - (Економічні науки). 

   № 4 (28). - Мелітополь, 2014. - 314 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

   Коваленко О. В. Ефективність маркетинго-інноваційного мультистратегічного напряму реалізації 

національного авіабренду авіаційної галузі України. – С. 54-63. 

   Шпикуляк О. Г., Мазур Г. Ф. Інноваційна діяльність у механізмі стимулювання агропромислового 

виробництва. – С. 73-77.  

 

 

Теряник О. А. Оцінювання розвитку складових формування інноваційного потенціалу Запорізького 

регіону / О. А. Теряник // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. –  № 9. – С. 10-15. 

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

Стаття присвячена актуальній проблемі визначення інноваційного потенціалу регіону. Визначено основні 

функції та структурна будова інноваційного потенціалу, проведено оцінювання складових формування 

інноваційного потенціалу Запорізького регіону та виявлено проблеми інноваційного розвитку. 

 

 

Б 17162 

   339 
 

   Торгівля, комерція, підприємництво [Текст] : зб. наук. пр. / Львівська комерційна академія. - Л.: ЛКА. – 

   Вип. 17. - Л., 2014. - 208 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Зі змісту: 

Функціонування та розвиток внутрішньої торгівлі 

   Антонюк Я. М., Орлик І. О. Ефективність управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням 

підприємств роздрібної торгівлі. – С. 12-15. 

 

 

Тьо О. Л. Тенденції розвитку інноваційної діяльності в Казахстані на сучасному етапі / О. Л. Тьо // 

Актуальні проблеми економіки. – 2015. –  № 4. – С. 162-174. – Текст рос. 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті проведено аналіз сучасного стану інноваційного розвитку промисловості Казахстану. Описано 

методи формування національної системи венчурного фінансування для форсування індустріально-

інноваційного розвитку економіки Казахстану. 

 Рис. 1. Динамика инновационной активности в Казахстане, % 

 Рис. 2. Динамика выпуска инновационной продукции, млн. тенге 

 Рис. 3. Структура выпуска инновационной продукции, % 

 Рис. 4. Динамика затрат на технологические инновации 

 Рис. 5. Динамика внутренних финансовых затрат на инновации и исследования в Казахстане, млн. 

тенге 

 Рис. 6. Структура внутренних финансовых затрат на инновации, %  

 Рис. 7. Количество инновационно активных предприятий в региональном разрезе 

 Рис. 8. Региональное распределение инновационной продукции в общем объеме собственного 

промышленного производства в 2012 г. 

 Таблица 1. Соотношение объемов и затрат инновационной продукции, млрд. тенге 

 Таблица 2. Инновационная активность в 2012 г. (включая управленческие технологии) 

 Таблица 3. Динамика изменения объема инновационной продукции, млн. тенге 

 Таблица 4. Венчурные фонды Республики Казахстан. 

 

 

С 20753 

   338 
 

    Управління проектами та розвиток виробництва [Текст]: зб. наук. пр. / Східноукраїнський 

національний університет ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т економіки та права "Крок". - 

[Луганськ] : [ФО-П Поліщук О. В.]. -  

   № 1(49). - [Луганськ], 2014. - 201 с.: іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 
   Тісунова В. М., Рєзнік О. А. Процеси створення інституційного середовища для комерціалізації 

інноваційної діяльності в регіонах України. – С. 107-117. 

   Россошанська О. В. Система оцінювання стану внутрішнього середовища як фактору стратегічної 

економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств. – С. 143-157.  

 

 

С  20752 

   338 
 

    Управління проектами та розвиток виробництва [Текст]: зб. наук. пр. / Східноукраїнський 

національний університет ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т економіки та права "Крок". - 

[Сєверодонецьк] : [ФО-П Поліщук О. В.]. – 

   № 4 (52). - [Сєверодонецьк], 2014. - 164 с.: іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  

 

Зі змісту: 

   Медведєва О. М., Кірнос М. І. Бачення інноваційності як характеристики середовища проектів та 

програм розвитку. – С. 52-69. 

   Бистров А. Г. Системна реалізація просування сайту як організаційна інновація підприємства. – С. 

70-76. 

 

 

Федулова Л. І. Тенденції розвитку  національних інноваційних систем: уроки для України / Л. І. 

Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. –  № 4. – С. 94-104. 

                                                                                                                                          Р/1545 
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У статті розкрито сутність виявлених тенденцій розвитку національних інноваційних систем у процесі 

системного дослідження світового досвіду. Показано вплив результативності інноваційних систем на 

забезпечення конкурентоспроможності країн. Визначено умови формування інноваційних систем новітнього 

технологічного  укладу. Акцентовано увагу на необхідності застосування окремих інструментів та 

механізмів НІС-підходу в Україні. 

 Таблиця 1. Країни-лідери Глобального індексу інновацій (GII) за 2008–2014 рр. 

 Таблиця 2. Перша двадцятка країн Індексу мережевої готовності 2014 року (The Networked 

Readiness Index 2014). 

 

 

Філонова І. Б. Перспективи створення спеціалізованого інноваційного банку в Україні / І. Б. Філонова 

// Наука та інновації. – 2015. –  № 2. – С. 83-93. 

                                                                                                                                          Р/1928 

 

Обгрунтована необхідність створення в Україні спеціалізованого інноваційного банку.  Розглядаються 

основні напрямки державної підтримки розвитку цієї банківської установи. 

 

 

Черномазюк А. Г. Інновації у сфері готельно-ресторанного бізнесу / А. Г. Черномазюк // Вісник 

Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2014. –  № 5, Т. 2. – С. 252-255. 

 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

Розглянуто проблеми і тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу на сучасному етапі. Розкрито 

значення впровадження інновацій на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Визначено сфери 

впровадження інноваційних технологій у готельно-ресторанному бізнесі. 

 

 

Шкурупій О. В. Наукові підходи до обґрунтування методології дослідження інноваційно-

інвестиційного потенціалу розвитку української економіки / О. В. Шкурупій, А. Л. Флегантова // 

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2014. –  № 2. – 

С. 9-17. 

                                                                                                                                          Р/1484 

 

Мета статті – визначення інноваційно-інвестиційного потенціалу розвитку України  у 2001–2012 рр. на 

основі критичного аналізу існуючих методик і їх удосконалення. Створено інструментарій аналізу 

потенціалу економічного розвитку, який відповідає вимогам сучасної господарської практики. 

 

 

 

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному 

                етапі в Україні та за її межами 

 

 

Босовська М. В. Семантична модель формування туристичного кластеру / М. В. Босовська // Науковий 

вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 3. – С. 92-97. 

 

                                                                                                                                          Р/1484 

 

У статті визначено, що формування кластерних структур є пріоритетним напрямом розвитку економіки 

знань та інформації. Обґрунтовано необхідність поглиблення досліджень наукової проблеми розроблення 

туристичних кластерів. 

 

 

Головинов О. Н. Инновационные кластеры: вопросы теории и практики / О. Н. Головинов // Вісник 

економічної науки України. – 2015. –  № 1. – С. 45-51. 

                                                                                                                                          Р/1674 

 

В статье исследованы существующие подходы к определению сущности кластеризации и кластеров в 

экономике, осуществлен анализ предпосылок возникновения и развития инновационных кластеров. 

Определено значение инновационных кластеров в обеспечении реального экономического роста, 
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повышении эффективности производства, проанализирована роль и место инновационных кластеров в 

современной постиндустриальной экономике. Проанализированы факторы приводящие к негативным 

результатам в реализации национальной инновационной кластерной политики. 

 

 

Драчук Ю. З. Удосконалення нормативно-правового забезпечення інноваційного розвитку вугільної 

промисловості / Ю. З. Драчук, І. М. Кочешкова, Н. В. Трушкіна // Вісник економічної науки України. – 

2015. –  № 1. – С. 52-61. 

                                                                                                                                          Р/1674 

 

У статті розглянуто основні положення діючої законодавчої та нормативно-правової бази інноваційного 

розвитку в Україні. Визначено особливості використання нормативно-правової бази інноваційного розвитку 

у вугільній промисловості та можливості інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку вугільних 

підприємств в надзвичайних ситуаціях. Досліджено чинники, які впливають на ризики при реалізації 

інвестиційно-інноваційних проектів у вугільній промисловості, і на цій основі запропоновано заходи щодо 

мінімізації їх впливу шляхом створення інноваційної структури – технопарків. 

 Таблиця 1. Ранжування цілей промислових підприємств при інвестуванні в основний капітал 

 Таблиця 2. Ранжування чинників, які обмежують інвестиційно-інноваційну діяльність 

підприємств за галузями у 2013 р. 

 Таблиця 3. Динаміка обсягів інвестицій в основний капітал у добувній промисловості 

 Таблиця 4. Обсяги інвестицій у вугледобувні підприємства України  

 Таблиця 5. Систематизація ризиків, які необхідно враховувати в інвестиційно-інноваційній 

діяльності на вугледобувних підприємствах. 

 

 

Б 17120 

33 
 

Економічний аналіз [Текст] : збірник наукових праць / за ред. В. А. Дерія; 

Тернопільський  нац. економічний ун-т. – Т. : [ТНЕУ].  

   Т. 18, № 2. – Т., 2014. – 315 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. Текст укр., рос. та англ.  

 

Зі змісту: 

Економічний аналіз в управлінні діяльністю підприємств 

   Маркіна І. А., Григоренко Є. О. Кластерний аналіз оцінки кризового стану машинобудівних 

підприємств. – С.173-181. 

… у статті було проведено багатомірний статистичний кластерний аналіз машинобудівних підприємств 

Полтавської області за 2011-2013 рр. у пакеті STATISTIKA. 

 Таблиця 1. Показники оцінки стану  машинобудівних підприємств 

 Таблиця 2. Описова статистика для кожного кластеру 

 Таблиця 3. Розподіл підприємств по кластерах 

 Таблиця 4. Характеристика кластерів машинобудівних підприємств. 
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   33 
 

    Економічний аналіз [Текст] : зб. наук. пр. / за ред. В. А. Дерія ; Тернопільський нац. екон. ун-т. - Т. : 

[Економічна думка ТНЕУ]. -  

   Т. 16, № 2. - Т., 2014. - 236 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос. та англ. 

 

Зі змісту: 

Економічний аналіз в управлінні діяльністю підприємств 

   Федоренко О. В. Оцінка ефективності діяльності машинобудівного кластера. – С. 171-179. 

... в статті розглянута оцінка ефективності діяльності машинобудівного кластера на основі здійснення 

прогнозування сценаріїв розвитку підприємств кластера та визначення економічних та соціальних 

показників їх діяльності на макро- та мезорівнях, що дозволяє на практиці ефективно реалізувати проект 

створення кластерного об’єднання. 

 Таблиця 1. Прогнозні значення зміни ключових параметрів діяльності машинобудівних 

підприємств 

 Таблиця 2. Прибуток машинобудівних підприємств за різними сценаріями розвитку 

 Таблиця 3. Сценарії розвитку машинобудівних підприємств кластера 
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 Таблиця 4. Оцінка рівня ризикованості за коефіцієнтом варіації 

 Рис. 1. Фактичний та прогнозний рівні прибутку в результаті реалізації сценаріїв розвитку: а) 

ПАТ «Уманський завод «Мегомметр»; б) ПАТ «Уманьферммаш»; в) ПАТ НВП «Смілянський 

електромеханічний завод»; г) ПАТ ВО «Восход» 

 Рис. 2. Схема отримання очікуваних результатів від створення машинобудівного кластера. 

 

 

Б 17038 

   004 
 

    Інформаційні системи та мережі [Текст] : [зб. наук. пр.] / відп. ред. В. В. Пасічник. - Л. : Вид-во Львів. 

політехніки, 2014. - 544 с. : іл., табл. - (Вісник / "Львівська політехніка", Національний університет ; № 

783). - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

Управління проектами та програмами 

   Глаголева І. І., Берко А. Ю.  Застосування кластерного аналізу для опрацювання даних земельного 

кадастру. – С. 420-429.  

 

Описано процедури інтелектуального аналізу даних на основі кластерного аналізу для даних земельного 

кадастру. Розглянуто положення, необхідні для кластерного аналізу з використанням методу k-середніх. 

Розроблено математичну модель, а також технічно реалізовано задачу кластеризації земельних ділянок у 

Стрийському районі Львівської області. 

 

 

 

Кластерна модель вертикальної інтеграції як напрям розвитку галузі хмелярства / А. В. Проценко, Т. 

Ю. Сітнікова, Л. В. Проценко [та ін.] // Вісник аграрної науки. – 2015. – №  6. – С. 67-72. 

 

                                                                                                                                          Р/601 

 

Розвиток хмелярського кластера в Україні сприятиме оптимізації соціально-економічних, організаційних і 

технологічних процесів, що дасть можливість підвищити ефективність галузі хмелярства. 

 

 

 

Корінєв В. Л. Стратегічний підхід до управління підприємствами на кластерній основі / В. Л. Корінєв, 

Д. О. Мартиненко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. –  № 6. – С. 52-56. 

 

                                                                                                                                          Р/1520 

 

У статті розглянуто сутність кластерних утворень та подано класифікацію напрямів створення кластерів. 

Обгрунтовано етапи процесу формування стратегічного підходу до управління вітчизняними 

підприємствами на кластерній основі та розроблено відповідний алгоритм, що дає змогу ефективно 

реалізовувати програму кластеризації в українській економіці. 

 

 

 

Мурзабеков З. Решение задачи поиска стационарного состояния в трехсекторной экономической 

модели кластера / З. Мурзабеков, М. Милош, К. Тусупова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. –  № 3. 

– С. 443-452. 

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

В статье рассмотрена трехсекторная экономическая модель кластера (ТЭМК). Задача поиска оптимального 

стационарного состояния ТЭМК, при котором максимальными являются результаты деятельности целого 

кластера, сводится к задаче нелинейного программирования. Для решения поставленной задачи 

использованы множители Лагранжа специального вида. 
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Р 352253 

   001 
 

    Наука и образование [Текст] = Science and Education : сб. тр. VII 

Междунар. науч. конф., 27 февраля - 6 марта 2015 г., г. Дубай, ОАЭ / National 

Council of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of 

the International Federation for Promotion of Mechanism and Machine Science), 

Council of Scientific and Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky 

National University. - [Хмельницкий] : [ХНУ], [2015]. - 131 с. : рис., табл. - 

Библиогр. в конце ст. - Текст кн. на рус., укр., англ. 

 

Из содержания: 

   Унрод Ю. В. Проблеми та перспективи розвитку аграрних кластерів в Україні. – С. 124-127. 

Розвиток аграрних кластерів визнано одним із найважливіших напрямів у стратегіях розвитку багатьох 

регіонів, зокрема: «Стратегії підвищення економічної конкурентоспроможності Дніпропетровської області: 

кластери будівництва та сільського господарства» [1] (2011 р.). В рамках розвитку кластеру агробізнесу в 

Дніпропетровській обл. в 2012–2013 рр. була передбачена реалізація інвестиційних проектів обсягом $ 100 

млн [1]». 

 

 

С 20755 

   663 

 

Національний університет харчових технологій. 
    Наукові праці Національного університету харчових технологій [Текст] = Scientific Works of National 

University of  Food Technologies : журнал. - К.: НУХТ. - 

   Т. 21, № 2. - К., 2015. - 249 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Ніколаєнко С. М. Теоретичні аспекти і передумови створення кластеру молочної промисловості. – С. 

62-69. 

 

 

Осадча Н. В. Активізація інноваційної діяльності в наукових і технопарках як виклик глобальної 

економіки / Н. В. Осадча // Вісник економічної науки України. – 2015. –  № 1. – С. 108-113. 

 

                                                                                                                                          Р/1674 

 

Проаналізовано світові тенденції створення наукових та технопарків, а також проблеми їх створення 

в Україні. Визначені етапи формування наукового парку в сучасних реаліях української економіки та 

недоліки інституційних механізмів формування наукового парку. Визначені тенденції розвитку інноваційної 

політики та шляхи підтримки венчурної інноваційної діяльності. 

 Рис.1. Місце країн за науково-інноваційними показниками 

 Таблиця 1. Переваги спеціальних інвестиційних зон (досвід Туреччини). 

 

 

Підоричева І. Ю. Формування мережі наукових парків як полюсів зростання інноваційної економіки 

(на прикладі Придніпровського регіону) / І. Ю. Підоричева,  В. І. Ляшенко, Н. В. Осадча // Держава та 

регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2014. –  № 6. – С. 111-121. 

 

                                                                                                                                          Р/1520 

 

Наведено приклади наукових парків, що діють за кордоном і в Україні. Проаналізовано чинне законодавство 

України з питань формування наукових парків, обгрунтовано висновок про його недосконалість та 

необхідність внесення змін до окремих норм (положень) базового Закону України «Про наукові парки».  

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
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Піскунова О. Кластерний аналіз у моделюванні продовольчої безпеки на регіональному рівні / О. 

Піскунова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 

2014. – № 9. – С. 82-88. 

 

                                                                                                                                          Р/1276 

 

На основі статистичних даних за регіонами України з використання методу кластерного аналізу k-середніх 

здійснено класифікацію регіонів України за структурою споживання базових продуктів харчування. 

Проаналізовано взаємозв’язок між структурою споживання та рівнем продовольчої безпеки регіонів. Для 

визначення факторів, що пояснюють виявлені міжрегіональні відмінності у структурі споживання харчових 

продуктів, застосовано метод дисперсійного аналізу.  

 

 

Присяжнюк А. Ю. Організаційний розвиток економіки на засадах кластерної інтеграції: проблеми та 

перспективи / А. Ю. Присяжнюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. –  № 9. – С. 22-24. 

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

Автором визначено організаційний розвиток економічної системи в рамках кластерної інтеграції як процес 

реконфігурації її організаційного дизайну шляхом використання горизонтально-інтеграційних технологій 

просторового переформатування виробничих, економічних, інноваційних та  соціальних складових  за 

принципом ендемічності та системного синергізму з метою досягнення емерджентності та підвищення 

ефективності функціонування системи в цілому. Запропоновано практичні рекомендації щодо активізації 

кластерних ініціатив у   процесі   реконфігурації     національної     економічної системи. 

 

 

 

 

Б 17162 

   339 
 

   Торгівля, комерція, підприємництво [Текст] : зб. наук. пр. / Львівська 

комерційна академія. - Л.: ЛКА. – 

   Вип. 17. - Л., 2014. - 208 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Функціонування та розвиток внутрішньої торгівлі 

   Безпарточний М. Г. Використання кластерного аналізу при оцінці 

ефективності діяльності торговельних підприємств. – С. 24-27. 

 

 

 

С  20752 

   338 
 

    Управління проектами та розвиток виробництва [Текст]: зб. наук. пр. / Східноукраїнський 

національний університет ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т економіки та права "Крок". - 

[Сєверодонецьк] : [ФО-П Поліщук О. В.]. – 

   № 4 (52). - [Сєверодонецьк], 2014. - 164 с.: іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.  

 

Зі змісту: 

   Борзенко-Мірошниченко А. Ю. Темпоральний зв'язок ключових показників оцінки портфелю 

проектів регіонального освітнього кластеру. – С. 144-148.  

 

 

Устименко М. Роль міжнародних інноваційних систем у підвищенні економічної стійкості суб’єктів 

господарювання / М. Устименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Серія: Економіка. – 2014. – № 9. – С. 63-68. 

                                                                                                                                          Р/1276 

 

У статті розкривається як інтеграція до міжнародних інноваційних кластерів впливає на підвищення 

економічної стійкості підприємств-учасників кластеру, регіонів і країн їх діяльності в умовах глобальної 
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нестабільності, аналізуються можливі загрози і джерела нестабільності від залучення підприємств до таких 

міжнародних структур. 

 

 

Фарат О. В. Методи оцінювання розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств / О. В. 

Фарат, В. П. Залуцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. –  № 6. – С. 22-27. 

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

На основі аналізу літературних джерел виділено три групи методів, дві з яких обрано для подальших 

досліджень як такі, що можуть застосовуватись кластерними об’єднаннями підприємств. На основі аналізу 

існуючих методів запропоновано власний метод комплексного функціонально-диференційованого 

оцінювання рівня інноваційного розвитку кластерних об’єднань підприємств. Проведений порівняльний 

аналіз методів оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємств. 

 

 

Фарат О. В.  Проблеми розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств / О. В. Фарат, В. П. 

Залуцький // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 229-237.  

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті на основі аналізу літературних джерел визначено базові проблеми розвитку кластерних об’єднань 

підприємств в Україні. Проаналізовано практику провідних країн світу у сфері розвитку кластерів, на 

основі узагальнення якої запропоновано ряд заходів з подолання перешкод на шляху розвитку кластерної 

парадигми в Україні. 

 Таблиця 1. Проблеми розвитку кластерів в Україні та заходи з їх подолання 

 

 

Хмара М. Кластерний підхід у стратегії інноваційного розвитку зарубіжних країн / М. Хмара // Вісник 

Київського національного університету імені  Тараса Шевченка. Серія: Міжнародні відносини. – 2013. – № 

1. – С. 51-54. 

 

                                                                                                                                          Р/1276 

 

Впровадження стратегій місцевого економічного розвитку з використанням кластерної моделі – це 

діяльність, спрямована безпосередньо на розбудову економічної конкурентоспроможності регіону  задля 

поліпшення його економічного середовища. Кластерна модель – це інструмент, який посилює здатність 

громад поліпшувати свій рівень життя. 

 

 

Чернова Л. Е. Концептуальные основы архитектурного проектирования технопарков / Л. Е. Чернова, 

Д. Д. Войцицкий // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2014. – № 6. – 

С. 48-55. 

 

                                                                                                                                          Р/1066 

 

«В нашей стране значение таких информационных организаций как технопарки мало исследовано. 

Зачастую, как и все остальные реформы в Украине, руководители пытаются вдохнуть новую жизнь в старые 

конструкции и формы, не понимая, что это разные социальные организации, которые развиваются на разных 

основаниях и подходах.  Интерес к технопаркам остается на уровне предварительных проработок, в том 

числе (наша гипотеза) потому, что нет понимания сущности новой модели инновационной среды – 

технопарка и как им управлять». 

 

 

Шкарупа О. В. Особливості застосування інформаційних інструментів при формуванні портфеля 

екологоорієнтованих інноваційних проектів на регіональному рівні  / О. В. Шкарупа, І. В. Бурич // 

Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 4. – С. 32-42. 

 

                                                                                                                                          Р/1599 

 

Необхідність прийняття управлінських рішень  і узгодження екологоекономічних інтересів бізнесу і 

суспільства  спонукає до розгляду  особливостей  застосування інформаційних інструментів при формуванні 
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портфеля  екологоорієнтованих  інноваційних проектів на регіональному рівні. У цьому дослідженні 

визначено основні тенденції формування портфеля проектів та особливості застосування  інформаційних 

інструментів у цьому процесі, розроблено ключові функціональні етапи формування  портфеля 

екологоорієнтованих інноваційних проектів на регіональному рівні. 

 

 

 


