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Тематична виставка "Інноваційна діяльність та технопарки" 

 
(надходження IV кв. 2015) 

 

 

Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання 
 

Bezugla D. V. Economic feasibility of reequipment terms based on profitability criterion / D. V. Bezugla // 

Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 1. – С. 221-230. – Текст англ. 

                                                                                                                                          Р/2316 

 

У статті запропоновано удосконалений методичний підхід до формування вихідного показника 

прибутковості виробництва при вирішенні динамічної оптимізаційної задачі заміни технологічного 

устаткування в процесі технічного переоснащення підприємств на основі інновацій. 

 

 

Hladynets
,
 N. Y. Modelling of regional innovative development indicators / N. Y. Hladynets

,
 // Науковий 

вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2015. – Вип. 1. – С. 134-140. – Текст 

англ. 

                                                                                                                                          Р/2057 

 

Мета статті полягає у виявленні тенденцій та дослідженні перспектив інноваційного розвитку регіонів 

України за допомогою економіко-математичних методів. 

 

 

Р 353207 

   338 
     

    Актуальні питання розвитку агробізнесу в Україні [Текст] : матеріали I Всеукраїнської студентської 

науково-практичної Інтернет-конференції, [29 квітня 2014 року] / Державний вищ. навч. заклад "Київський 

нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", Ф-т економіки АПК, Ін-т економіки та менеджменту АПК. - К. : 

КНЕУ, 2014. - 354 с.    

 

Зі змісту: 

   Штоколова К. І.  Інноваційна модель розвитку АПК. – С.54-56. 

   Дзябура К. С. Основні напрями інноваційного розвитку зерновиробництва. – С. 129-132. 

   Санжарова О. В.  Інноваційний розвиток АПК в Україні. – С. 157-159. 

 

 

Р 353195 

   33 
     

    Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку: регіональні особливості та світові тенденції 
[Текст] : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студ. та молодих вчених, 15 

травня 2015 р., Україна, м. Івано-Франківськ / ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника", 

Екон. ф-т, Рада з н.-д. роботи студентів, асп. і молодих вчених. - Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 

2015. - 251 с. 

      Зі змісту: 

   Дербак О. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємств. – С. 14-

17. 

   Макаренко К. Анализ национального рынка инноваций. – С. 24-27. 

   Пищ Н. Економічний інноваційний потенціал. – С. 29-31. 

   Шутка Н. Оцінка ефективності впровадження інноваційних проектів у сфері благоустрою м. Івано-

Франківськ. – С. 228-231. 

 

 

Андрощук Г. О. Міграція інтелектуального капіталу: вплив на економіку та інноваційний розвиток / 

Г. О. Андрощук, С. А. Давимука // Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 65-82. 

 

                                                                                                                                          Р/937 
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На основі вивчення патентних даних заявок на винаходи за процедурою РСТ (Договору про патентну 

кооперацію) дається аналіз міжнародної міграції інтелектуального капіталу (на прикладі фахівців, зайнятих 

у сфері знань – науковців і винахідників). Визначено вплив інтелектуального капіталу на економіку, 

інноваційний розвиток та економічну безпеку держави. 

 

 

Антохов А. А. Освітні детермінанти інноваційного розвитку Карпатського регіону / А. А. Антохов // 

Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. – № 12. – С. 18-26. 

 

                                                                                                                                          Р/2354 

 

У статті обґрунтовано функціональну значимість освітньої сфери для інноваційного розвитку регіону та 

його бізнес-середовища. Проаналізовано динаміку розвитку освітньої сфери Карпатського регіону згідно 

базових індикаторів. 

 

 

Р 353205 

   658 
 

    Бочуля, Тетяна Володимирівна.  

    Інновативний розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством [Текст] : 

монографія / Т. В. Бочуля. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2015. - 402 с. 

 

Монографію присвячено дослідженню інновативного розвитку обліково-аналітичного забезпечення 

управління підприємством, обумовленого комплексом змін й упровадженням в обліковий процес 

нововведень інтелектуального та технологічного характеру як прогресивного ресурсу активізації 

управлінської діяльності. Розкрито інновативний підхід до модифікації обліково-аналітичного забезпечення 

управління підприємством під впливом інституційної теорії, процесів глобалізації та інформатизації, умов 

реалізації знань, технологій, інтелекту. 

 

 

Бурич І. В. Організаційно-економічні засади відбору інвестиційно-інноваційних проектів для сталого 

розвитку регіону / І. В. Бурич // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 2. – С. 76-87. 

 

                                                                                                                                          Р/2316 

 

На основі розроблених організаційно-економічних засад формування портфеля інноваційно-інвестиційних 

проектів, що можуть бути реалізовані для сталого розвитку регіону, удосконалено модель попереднього 

формування портфеля проектів. Розроблено схему організаційно-економічного механізму відбору 

інноваційно-інвестиційних проектів для сталого розвитку, яка включає фактори розвитку регіону, фактори 

розвитку підприємства та фактор часу. 

 

 

Бурлака В. Г. Визначення інноваційного потенціалу: теоретичний аспект / В. Г. Бурлака // Стратегія 

розвитку України. – 2015. – № 1. – С. 25-31. 

                                                                                                                                          Р/1952 

 

У статті висвітлено сучасні погляди щодо змісту поняття «інноваційний потенціал» та проаналізовано його 

стосунки із зовнішнім середовищем. Досліджено його структурні складові та встановлено фактори, що 

впливають на його подальший розвиток. 
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    Ганзюк, Світлана Михайлівна.  

    Фінансування інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. для студентів 

вищ. навч. закладів / С. М. Ганзюк ; Дніпродзержинський держ. техн. ун-т. - 

Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2015. - 133 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 127-132. 

 

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%91%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BB%D1%8F,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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%93%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D1%8E%D0%BA,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Зі змісту: 

Змістовий модуль І. Основи фінансового забезпечення інноваційної діяльності 

   Тема 1. Теоретичні засади фінансового забезпечення інноваційної діяльності 

   Тема 2. Основні джерела формування фінансових ресурсів для здійснення 

                інноваційної діяльності 

   Тема 3. Особливості державного фінансування інноваційного розвитку в Україні 

   Тема 4. Джерела формування власних фінансових ресурсів підприємств для 

                здійснення інноваційної діяльності 

Змістовий модуль ІІ. Інструментарій фінансового забезпечення інноваційної діяльності 

   Тема 5. Кредитування інноваційної діяльності 

   Тема 6. Лізинг як форма фінансування інновацій 

   Тема 7. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційної діяльності  

                підприємств 

   Тема 8. Залучення іноземного капіталу в інноваційну сферу 

   Тема 9. Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинутих країнах світу 

Тести 

Глосарій 

Список рекомендованої літератури. 
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    Ганущак-Єфіменко, Людмила Михайлівна.  

    Інноваційний розвиток підприємництва в Україні: стратегічні орієнтири [Текст] : монографія / 

Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна ; Національна акад. управління. - К. : [Нац. акад. упр.], 2014. - 398 

с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 330-397. 

 

Монографію присвячено розробці актуальних теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо 

механізму управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні. Узагальнено результати 

дослідження, які відбивають теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком 

підприємництва в Україні та практичні підходи до його регулювання, а також запропоновано шляхи його 

активізації в сучасних умовах ринку. 

   Основну увагу зосереджено на: 

– визначенні сутності управління інноваційним розвитком та механізму управління ним; 

– обґрунтуванні інституціонального підґрунтя формування механізму управління інноваційним 

розвитком; 

– аналізі ролі інноваційно-інтеграційного розвитку у створенні та функціонуванні механізму 

управління інноваційним розвитком підприємництва в Україні; 

– формуванні стратегічних орієнтирів розвитку національної економіки на основі ефективного 

управління інноваційним розвитком підприємництва. 

 

 

Геєць В. М. «Інноваційна Україна – 2020»: основні положення національної доповіді: Станограма 

наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 травня 2015 року / В. М. Геєць // Вісник 

Національної академії наук України. – 2015. – № 7. – С. 14-22. 

                                                                                                                                          Р/250 

 

Розділи статті: 

   Розділ 1. Від відтворювального до інноваційного типу розвитку 

   Розділ 2. Потенціал і тенденції інноваційного розвитку високотехнологічних та традиційних секторів 

економіки України  

   Розділ 3. Пріоритети і програми науково-технічного та інноваційного розвитку України  

   Розділ 4. Організаційно-технологічні форми інноваційної діяльності 

   Розділ 5. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку 

   Розділ 6. Законодавче забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності 

   Розділ 7. Інновації та розвиток суспільства 

1. Реалізація освітньо-кваліфікаційних чинників інноваційної діяльності в Україні 

2. Інноваційні напрями політики доходів 

3. Політика забезпечення використання результатів міграції в інтересах національного розвитку 

4. Інновації на ринку праці та національна політика зайнятості 

5. Інноваційний розвиток соціальних послуг 

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%93%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%89%D0%B0%D0%BA-%D0%84%D1%84%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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   Розділ 8. Інноваційний та науково-технічний розвиток України в контексті євро-інтеграційних процесів 

      Рис. Зведені індекси інноваційної діяльності для європейських країн, розраховані за 

               методикою ЄС. 

             

 

Гораль Л. Т. Аналітична оцінка інноваційної діяльності фінансових установ на ринку фінансових 

послуг / Л. Т. Гораль, З. А. Мацук // Фінанси України. – 2015. – № 6. – С. 72-82. 

 

                                                                                                                                          Р/813 

 

Для вдосконалення методики фінансового аналізу запропоновано використання системи показників: 

коефіцієнта генерації доходів від інноваційної діяльності, коефіцієнта інноваційного потенціалу та 

інтегрального коефіцієнта інноваційної активності фінансової установи. З метою визначення тісноти зв’язку 

між показниками інноваційної діяльності та майбутніми доходами фінансової установи застосовано метод 

кореляційно-регресійного аналізу, основним показником якого став коефіцієнт кореляції, що 

продемонстрував тісноту зв’язку між динамікою показника генерації доходів і коефіцієнтами інноваційної 

активності та інноваційного потенціалу. 

 

 

Готра В. В. Напрями активізації інноваційного розвитку національної економіки / В. В. Готра // Вісник 

Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. – № 12. – С. 99-114. 

 

                                                                                                                                          Р/2354 

 

Розглянуто питання формування напрямів активізації інноваційних пріоритетів розвитку економіки України. 

Проаналізовано процес формування пріоритетів науково-технічної та інноваційної діяльності. У результаті 

дослідження зроблені пропозиції щодо критеріїв вибору пріоритетних напрямів розвитку національної 

економіки з метою забезпечення її конкурентоспроможності. 

 

 

Грищенко О. Ф. Обгрунтування вибору маркетингових інноваційних рішень на основі діагностики 

проблемних зон господарювання / О. Ф. Грищенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 2. – 

С. 21-35. 

                                                                                                                                          Р/2316 

 

Узагальнено послідовність та здійснено характеристику етапів процесу розроблення, прийняття та реалізації 

маркетингових інноваційних рішень. Запропоновано алгоритм аналізу та дослідження проблемної ситуації, 

у результаті якого формується остаточне бачення сутності проблеми господарювання. Запропоновано 

теоретико-методичний підхід щодо вибору маркетингового інноваційного рішення з переліку розроблених 

альтернатив на основі критеріїв очікуваного ризику та якості. 

 

 

Гудзь О. Є. Концептуальні підходи до формування портфеля інноваційних стратегій підприємства  / 

О. Є. Гудзь  // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2015. – Вип. 11., Т. 1. – С. 85-91. 

 

                                                                                                                                          Р/206 

 

Узагальнено й охарактеризовано сучасні концепції до формування портфеля інноваційних стратегій 

підприємства, запропоновано авторський підхід та окреслено його роль, можливості і ефективність щодо 

досягнення успішного інноваційного розвитку кожного підприємства. Виявлено, що недооцінка портфеля 

інноваційних стратегій в діяльності вітчизняних підприємств призвела до зниження рівня їх 

конкурентоспроможності, зниження якості їх продукції та послуг. 

 

 

Данилюк Т. І.  Інвестиційна підтримка інноваційного розвитку підприємств сфери послуг / Т. І. 

Данилюк // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2015. – № 12. – С. 152-160. 

 

                                                                                                                                          Р/2354 

 

Обгрунтована сутність інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств сфери послуг, визначена 

спроможність, можливість й готовність підприємств сфери послуг до інноваційного розвитку. 
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    Дергачова, Вікторія Вікторівна.  

    Інноваційна політика [Текст] : навч. посіб. / В. В. Дергачова, К. О. 

Бояринова ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". - К. : Кондор, 

2014. - 422 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

Зі змісту: 

Вступ 

   Розділ 1. Економічний зміст та значення інноваційної політики 

   Розділ 2. Еволюція розвитку інноваційної політики 

   Розділ 3. Державна інноваційна політика 

   Розділ 4. Регіональна інноваційна політика 

   Розділ 5. Інноваційна політика корпоративних структур 

   Розділ 6. Інноваційна політика підприємства, її взаємозв’язок з інноваційною стратегією  на макрорівні 

   Розділ 7. Напрями реалізації інноваційної політики 

   Розділ 8. Оцінювання ефективності та результативності інноваційної політики 

Словник термінів. 

 

 

Драчук Ю. З. Основи формування інституціонального забезпечення інноваційного розвитку вугільної 

галузі / Ю. З. Драчук // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. – № 1. – С. 71-

81. 

                                                                                                                                          Р/1790 

 

Розглянуто основи формування інституціонального середовища інноваційного розвитку вугільних 

підприємств України з урахуванням галузевої специфіки та особливостей ринкових трансформаційних 

процесів у національній економіці. Особливу увагу приділено проблемам інституціонального забезпечення 

економічної безпеки промислового підприємства та урахуванню чинників, які впливають на ризики при 

реалізації інвестиційно-інноваційних проектів у вугільній промисловості, а також створенню системи 

заходів щодо мінімізації їх впливу на основі створення інноваційної структури – технопарків. Надано 

рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення інноваційного розвитку вугільної 

промисловості в цілому  і сучасного Донбасу , зокрема. 
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    Економічні інновації [Текст] = Economic Innovations : зб. наук. пр. / НАН 

України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. - О. : 

[Видавець ІПРЕЕД НАН України]. 

   Вип. 59 : Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні 

та регіонах Причорномор'я. - О., 2015. - 340 с. : іл., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. та англ. 

 

Цільова тема наукових публікацій збірника об’єднує питання теоретико-

методологічних та прикладних аспектів сталого розвитку України та її 

регіонів, проблеми вдосконалення підприємницького середовища та шляхи 

удосконалення державної та регіональної політики щодо зміцнення соціально-

економічного, екологічного потенціалу країни для забезпечення її сталого розвитку. 

 

 

С 20792 

   339 
 

    Європейський вектор економічного розвитку [Текст] = European vector of economic development : наук. 

журнал / Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : [Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля]. - 

(Економічні науки). -  

   Вип. 2 [17]. - Д., 2014. - 300 с.  

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%94%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Зі змісту: 

   Грушевский С. В. Развитие организации на основе реализации инновационных проектов и программ. 

– С. 51-59. 

«Проведенный анализ исследований в области управления проектом показывает, что практически все они 

рассматривают инновационный проект как основную цель деятельности организации, и этой цели 

подчиняется ее организационная и производственная структура». 

   Костенко Т. О. Вплив інноваційної діяльності на продуктивність праці на підприємствах цукрової 

галузі. – С. 102-112. 

Метою статті є визначення впливу інноваційної діяльності підприємств цукрової галузі України на 

зростання їх продуктивності праці. 

 

 

Європейські інноваційні проекти в Україні / Л. Г. Руденко, Є. О. Маруняк, О. Г. Голубцов [та ін.] // 

Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 7. – С. 65-74. 

                                                                                                                                          Р/250 

 

Підписання Угоди про асоціацію з ЄС актуалізувало для України питання імплементації відповідних 

інструментів, політик, директив. Одним з інструментів, що застосовується в галузі просторового розвитку і 

планування, є ландшафтне планування. Уперше в Україні цей інструмент апробовано шляхом створення 

відповідної методики та її застосування в модельному регіоні – Черкаській області на трьох рівнях 

планування (область, район, громади). 

 

 

Задорожна Л. М. Інституціоналізація моніторингу ринку та прогнозування інноваційної діяльності в 

аграрній сфері / Л. М. Задорожна // АгроСвіт. – 2015. – № 13. – С. 48-52.  

                                                                                                                                          Р/2114 

 

У статті розкрито сутність методології форсайту, обґрунтовано її роль та визначені характерні риси й 

відмінності від інших інструментів вивчення майбутнього. Визначено необхідність застосування форсайту 

як спеціальної методології прогнозування. Висвітлено особливості форсайтного прогнозування. 

Запропоновано концептуальну ідентифікацію сегментів прогнозування інновацій. Обгрунтовано 

необхідність запровадження форсайтного методу здійснення моніторингу ринку інновацій. 

 

    

Ілляшенко С. М. Управління знаннями як основа інноваційного розвитку підприємства / С. М. 

Ілляшенко, Ю. С. Шипуліна, Н. С. Ілляшенко  // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 173-181. 

– Текст англ. 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті розроблено концептуальні засади системи управління продукуванням, накопиченням і 

комерціалізацією актуальних знань як основи інноваційного розвитку підприємства. Визначено і 

систематизовано види знань, які дозволяють обрати ефективні стратегії інноваційного зростання 

підприємства. Виконано систематизацію стратегій інноваційного розвитку залежно від ступеня новизни 

продуктових інновацій для галузі, а також типу інноваційного бізнесу підприємства-інноватора.  

 

 

Ільїна О. В. Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрних підприємств України в умовах глобалізації 

/ О. В. Ільїна // Часопис економічних реформ. – 2015. – № 2. – С. 79-84. 

                                                                                                                                          Р/2348 

 

… визначені інноваційна активність та джерела фінансування інноваційної діяльності аграрних підприємств, 

досліджено рівень  рентабельності, фактори гальмування інноваційного розвитку сільськогосподарських 

підприємств та інші проблеми. Розроблена система заходів щодо активізації інноваційної діяльності 

аграрних підприємств. Запропоновано ряд першочергових заходів, які потрібно вжити для сприяння 

інноваційної та інвестиційної діяльності аграрного сектора економіки нашої держави. 

 

 

Ільїч Л. М. Інноваційна модель зайнятості: сутність, характерні ознаки та передумови становлення в 

Україні / Л. М. Ільїч // Ринок праці та зайнятість населення. – 2015. – № 2. – С. 13-17. 

 

                                                                                                                                          Р/1890 
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Стаття присвячена проблемам формування і становлення інноваційної зайнятості в Україні. Уточнено 

сутність поняття «інноваційна зайнятість», визначено її характерні ознаки. Розглянуто позиції України у 

рейтингу за глобальним індексом інновацій 2014 року. Виявлено стримуючі чинники поширення інновацій в 

економіці України та перешкоди на шляху становлення інноваційної зайнятості. 

 

 

 

М 10169 

   336 
 

        Інноваційні практики: фінансовий менеджмент на місцевому 

рівні [Текст] : підсумки 2014 року / [упоряд.: Зубенко В. В., Самчинська 

І. В., Шаповал Т. А. та ін.] ; Інститут бюджету та соц.-екон. досліджень 

(ІБСЕД). - К. : [Нора-Друк], 2015. - 30 с. - (Проект "Зміцнення місцевої 

фін. ініціативи" (ЗМФІ-II) впровадження, USAID). 

 

Вашій увазі пропонується щорічне видання «Інноваційні практики: фінансовий менеджмент на місцевому 

рівні – підсумки 2014 року», в якому проілюстровано результати виконання бюджетних програм і проектів з 

енергозбереження, а також висвітлено успішний досвід реалізації стратегічних програм та впровадження 

ПЦМ за підтримки проекту ЗМФІ–ІІ. 

 

 

 

Р 353027 

   332 
 

    Інноваційні ресурсозберігаючі технології : ефективність в умовах 

різного фінансового стану агроформувань [Текст] : [монографія] / [Мазнєв 

Г. Є., Тіщенко Л. М., Красноруцький О. О. та ін.] ; за ред. Мазнєва Г. Є. ; 

Харківський нац. техн. ун-т сільського госп-ва ім. Петра Василенка, Наук.-

досл. лабораторія "Обгрунтування інноваційних агротехнологій". - Х. : 

Майдан, 2014. - 591 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 581-590 . - 

Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

В монографії розкрито теоретичні та методологічні основи ресурсозберігаючих 

технологій виробництва продукції рослинництва, а саме: досліджені 

теоретичні аспекти ресурсозбереження в рослинництві; проведена комплексна 

оцінка сучасних ресурсозберігаючих технологій в галузі рослинництва; проаналізовані методологічні 

підходи визначення ефективності ресурсозберігаючих технологій виробництва продукції рослинництва. 

Визначено сучасний стан виробництва сільськогосподарських культур. Запропоновані науково обгрунтовані 

ресурсозберігаючі технології та технологічні карти вирощування основних сільськогосподарських культур. 

Розрахована ефективність виробництва сільськогосподарських культур при різному фінансовому 

забезпеченні. 

 

 

Р 353322 

    33 
 

    Карп'юк, Ольга Петрівна.  

    Регулювання інноваційних процесів в економіці [Текст] : монографія / О. 

В. Карп'юк. - К. : ННЦ "ІАЕ", 2015. - 200 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 167-198. 

 

Розкрито особливості розвитку інноваційних процесів в Україні порівняно з 

тенденціями в країнах світу з розвиненою економікою інноваційного типу, 

проведено аналіз формування нормативно-правового середовища інноваційних 

процесів в Україні, здійснено апробацію теоретико-методичних підходів до 

оцінки впливу інноваційних процесів на розвиток економіки. 

   Визначено перспективи імплементації світового досвіду стимулювання 

інноваційних процесів в Україні, досліджено активізацію державно-приватного 

партнерства у сфері реалізації інноваційних проектів, ідентифіковано 

напрямки посилення регуляторних механізмів державного регулювання інноваційних процесів в умовах 

глобалізації. 

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%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%27%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Коваленко О. В. Продовольча безпека в системі пріоритетів інноваційного розвитку / О. В. Коваленко 

// Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 12. – С. 24-29. 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

Зазначено, що одним із істотних недоліків у сфері забезпечення продовольчої безпеки є відсутність Закону 

«Про продовольчу безпеку України». Для попередження кризових явищ в умовах невизначеності, 

пріоритетом державного управління має стати прорахування і попередження майбутніх ризиків, визначення 

можливих стратегічних сценаріїв гарантування продовольчої безпеки в умовах криз. 

 

 

Коваленко О. В. Розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств енергетичної галузі 

Придніпровського економічного району / О. В. Коваленко, Ю. О. Янчуков // Науковий вісник 

Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2015. – Вип. 2., Ч. 1. – С. 150-156. 

 

                                                                                                                                          Р/2057 

 

Метою статті є визначення основних пріоритетів розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємств енергетичної галузі на прикладі Придніпровського економічного району. У роботі використано 

загальнонаукові та специфічні методи дослідження процесів і явищ в їх взаємозв’язку та розвитку.  Зокрема, 

монографічний, історичний, факторний, соціологічний та емпіричний методи, за допомогою яких 

обгрунтовано  висновки та пропозиції. 

 

 

Коваленко О. В. Синергетична збалансованість умов реалізації маркетингової стратегії інноваційного 

розвитку авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету 

економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 4. – С. 163-170. 

                                                                                                                                          Р/1484 

 

Визначається не тільки характерна для сучасної економіки спільність усіх інновацій на основі їх авіаційних 

технологічних складових, що дозволило установити універсальність інноваційної авіаційної технології як 

об’єкта розвитку та реалізації інновацій, але й їх інституціональна природа, яка проявляється в тому, що 

авіаринкові інновації авіаційних технологій як об’єкт розвитку та реалізації інновацій формує не тільки 

безпосередньо авіаринкові інститути, але й ряд інститутів, таких як спілки підприємців, споживчі спілки 

тощо. 

 

 

Косенко О. П. Дослідження проблем розвитку українського ринку інтелектуально-інноваційних 

технологій та розроблення шляхів їх вирішення / О. П. Косенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 

2015. – № 2. – С. 144-158. 

                                                                                                                                          Р/2316 

 

Запропоновано комплекс показників, які найбільшою мірою характеризують поточний стан сучасного 

технологічного ринку. Уперше для оцінювання стану технологічного ринку країни запропоновано 

використовувати показник цитування наукових розробок (індекс Хірша). На основі проведених первинних 

досліджень на 20 машинобудівних підприємствах Харківського регіону виявлено найбільш значущі 

причини, що стримують інноваційний розвиток, негативно впливають на патентну активність, не сприяють 

розвитку винахідництва та розроблення інтелектуально-інноваційних технологій. Розглянуто основні шляхи 

вирішення проблем технологічного розвитку машинобудівних підприємств. 

 

 

Литвиненко Т. Є.  Фінансова підтримка розвитку інноваційних технологій в сфері ресторанного 

бізнесу / Т. Є. Литвиненко, Я. В. Литвиненко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 

Серія: Економіка. – 2015. – Вип. 2., Ч. 2. – С. 238-242. 

                                                                                                                                          Р/2057 

 

Метою статті є визначення місця та значення сфери ресторанного бізнесу в сучасній економічній системі 

країни, напрямки його розвитку та фінансова підтримка в умовах сьогодення. Головним методом 

дослідження є аналіз сучасного стану цієї сфери, динаміки її інноваційного розвитку. Розглядаються 

різноманітні види інновацій, які можуть бути впровадженими в сучасних умовах в закладах ресторанного 

господарства як при виробництві страв, так і в обслуговуванні споживачів. Головним завданням статті є 

дослідження можливості впровадження новітніх інноваційних рішень та підвищення якості обслуговування 

споживачів в закладах ресторанного господарства. 



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

Р 353295 

   338 
 

    Лук'яненко, Ольга Дмитрівна.  

    Інноваційний імператив конкурентоспроможного розвитку України в європейському економічному 

просторі [Текст] : [наук. вид.] / Лук'яненко Ольга Дмитрівна, Федірко Олександр Анатолійович ; Держ. вищ. 

навч. заклад "Київський нац. економічний ун-т імені Вадима Гетьмана", Ін-т глобальної економічної 

політики. - К. : КНЕУ, 2013. - 56 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 51-55. 

 

Наукова робота містить найсуттєвіші результати майже десятирічних спільних досліджень авторів, 

орієнтованих на вирішення вкрай актуальної для України проблеми конкурентоспроможного розвитку 

національної економіки у євроінтеграційному контексті, що знайшли відображення у 96 наукових працях. 

Розглянуто питання розвитку національної конкурентоспроможності   в   умовах   глобалізації, фактори 

інноваційного прогресу   у євроінтеграційному форматі. 

 

 

 

Мамонтова Н. А. Стимулювання інноваційної активності як передумова підвищення технологічного 

рівня економіки / Н. А. Мамонтова // Економіка і управління. – 2015. – № 2. – С. 36-41. 

 

                                                                                                                                          Р/1342 

 

Проаналізовано стан та умови інноваційної діяльності в Україні. Вказано, що ключовим фактором 

підвищення технологічного рівня економіки є стимулювання інноваційної активності. Внесено пропозиції 

щодо стимулювання інноваційної активності. 

 

 

Миклушка С. І. Інноваційний потенціал підприємств у книговидавничій галузі: поняття, структура, 

складові / С. І. Миклушка // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: 

Економічні науки. – 2014. – № 4. – С. 76-82. 

 

                                                                                                                                          Р/1484 

 

У статті узагальнено теоретичні підходи до розуміння сутності інноваційного потенціалу та розкриття 

змісту поняття «інноваційний потенціал поліграфічного підприємства», виокремлено та охарактеризовано 

його складові. 

 

 

Мосін О. О. Методика оцінювання нетехнологічного інноваційного потенціалу машинобудівного 

підприємства / О. О. Мосін // Економіка і управління. – 2014. – № 3. – С. 73-77. 

 

                                                                                                                                          Р/1342 

 

Вимірювання нетехнологічного інноваційного потенціалу пропонується виконувати на основі оцінювання 

маркетингової  та організаційної сфер впровадження інновацій.  Інноваційний потенціал розуміється як 

внутрішні резерви машинобудівного підприємства, щодо яких можливе впровадження відповідних 

інновацій. 

 

 

Нагорный Е. И. Пробный маркетинг промышленной инновационной продукции: сущность, виды и 

особенности реализации / Е. И. Нагорный // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 

Серія: Економіка. – 2015. – Вип. 2., Ч. 1. – С. 112-118. 

 

                                                                                                                                          Р/2057 

 

Целью данной научной статьи является сущностное определение пробного маркетинга промышленной 

инновационной продукции, анализ основных видов его реализации, а также их положительных и 

отрицательных сторон. Для решения поставленных задач были использованы: сравнительный и системно-

структурный анализ, метод логического обобщения, факторный анализ и метод экспертных оценок. 

 

 

 

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%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. 
    Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова [Текст] : [зб. 

наук. пр.]. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. - (Серія 18. Економіка і право). 

   Вип. 26. - К., 2014. - 221 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  

Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Загальні проблеми економічної теорії 

   Мосійчук Т. К. Україна на шляху до інноваційного розвитку: проблеми забезпечення економічної 

безпеки. – С. 17-26. 

   В статті відображені результати статистичного аналізу інноваційної діяльності в економіці України, які 

зроблені у відповідності з сучасними міжнародними стандартами ОЕСР і Євростату.  

Господарське право 

   Баганець О. О. Системний аналіз інноваційних правовідносин. – С. 170-175. 

   Розглядаються питання поняття, складу та структури інноваційних правовідносин, а також види їх 

суб’єктів. 

    

 

Никитин Ю. А. Анализ и классификация моделей трансфера инновационных технологий / Ю. А. 

Никитин, В. Г. Рукас-Пасичник // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 5. – С. 24-31. 

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

В статье на основе проведенного анализа существующих моделей трансфера технологий предложена их 

классификация по видам трансфера и следующим признакам: «направление» – прямой, обратный, 

совместный (обоюдный) и «вид инновации» – закрытая, открытая. 

 

 

Никитюк Т. Л. Стратегія формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку Волинського 

регіону до 2020 року / Т. Л. Никитюк, О. В. Баула // Науковий вісник Мукачівського державного 

університету. Серія: Економіка. – 2015. – Вип. 2., Ч. 1. – С. 164-169. 

 

                                                                                                                                          Р/2057 

 

Метою дослідження виступили проблеми та перспективи стратегічного планування господарського 

розвитку Волинського регіону до 2020 року з акцентування уваги на інноваційно-інвестиційній моделі. 

Дослідження проведене на основі системного підходу із застосуванням методів аналізу, синтезу та 

порівняння. 

 

 

Орел В. М. Методологічні аспекти формування інноваційних процесів у м’ясній промисловості / В. М. 

Орел // Економіка і управління. – 2015. – № 2. – С.17-23. 

 

                                                                                                                                          Р/1342 

 

У статті розглянуто напрями забезпечення продовольчої безпеки країни та розвиток інноваційних процесів у 

харчовій промисловості.  

 

 

Осовська Г. В. Формування ефективної інноваційної політики на підприємствах харчової 

промисловості в контексті реалізації технологічних інновацій / Г. В. Осовська, А. О. Фещенко // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2015. –  № 10. – С. 71-75. 

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

 У статті досліджено формування ефективної інноваційної політики підприємств харчової промисловості, у 

т.ч. й пов’язаної із впровадженням технологічних інновацій, яке буде можливим за умов виконання 

суб’єктами господарювання ряду певних послідовних дій.  

 

 

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%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%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%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%9C.%20%D0%9F.%20%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Осовська Г. В. Формування інноваційного менеджменту підприємства на основі синергетичної 

взаємодії технологічних інновацій з ресурсною, організаційно-управлінською та маркетинговою 

складовими бізнесу / Г. В. Осовська, А. О. Фещенко // Агросвіт. – 2015. – № 11. – С. 44-50.  

 

                                                                                                                                          Р/2114 

 

У статті досліджено діяльність виробничого підприємства у сфері технологічних інновацій. Оцінка 

потенціалу підприємства базується на кількісному визначенні впливу складових інноваційної 

інфраструктури на показники інноваційної діяльності підприємства, що може бути відображене у формі 

математичної моделі. 

 

 

Паєнтко Т. В. Перспективи розвитку державної підтримки інноваційної діяльності / Т. В. Паєнтко, М. 

М. Гайдич // Економіка: теорія та практика. – 2015. – № 1. – С. 31-39.  

 

                                                                                                                                          Р/1174 

 

Визначено ключові проблеми у фінансовому забезпеченні інноваційної діяльності. Обгрунтовано 

доцільність запровадження пільгового банківського кредитування інноваційних проектів. Обгрунтовано 

напрями податкового стимулювання лізингової діяльності. Визначені основні напрями реформування 

юридичних механізмів державної підтримки інноваційної діяльності. 
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    Поддєрьогін, Анатолій Микитович.  

    Фінансування інноваційного розвитку харчової промисловості України 

[Текст] : моногафія / А. М. Поддєрьогін, А. В. Корнилюк ; Державний вищ. 

навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 

2014. - 197 с. 

 

У монографії розглянуто теоретичні основи фінансування інноваційного 

розвитку підприємств, визначено його сутність та основні завдання, 

проаналізовано сучасний стан фінансування інвестицій в інновації на 

підприємствах харчової промисловості. Міститься низка рекомендацій щодо 

фінансового стимулювання інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. 

 

 

 

Приварникова І. Ю. Соціально-екологічна та ресурсозберігаюча спрямованість управління 

інноваційним розвитком: досвід Японії / І. Ю. Приварникова // Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 2, Т. 1. – С. 122-131. 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

Досліджено досвід Японії в екологічному та інноваційному рейтингах. Розглянуто елементи екологічного 

менеджменту, що дозволяють реалізувати соціально-екологічну та ресурсозберігаючу спрямованість 

інноваційного розвитку, здійснення природоохоронного та екологоорієнтовного управління виробничою 

діяльністю. Сформульовано рекомендації щодо його застосування в умовах України. 
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    Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління [Текст] : 

наукові праці / Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова, Економіко-правовий 

ф-т. - О. : Наука і техніка. 

   Т. 1, (вип. 2/2). - О., 2014. - 228 с. - Бібліогр. наприкінці ст. -  

Текст кн. укр., рос., англ. 

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%BE%D0%B4%D0%B4%D1%94%D1%80%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Зі змісту: 

   Побережець О. В. Особливості обліку доходів і витрат від інвестиційної та інноваційної діяльності. – 

С. 91-98. 

… показано, як саме здійснюється регулювання обліку інноваційних доходів і витрат на основі Положень 

стандартів бухгалтерського обліку. А також тенденцію розвитку інвестиційних і інноваційних процесів в 

Одеській області. 

   Смирнова Г. А. Организация инновационного процесса на строительном предприятии. – С. 135-139.  

В статье исследуется одна из проблем строительной отрасли – организация инновационного процесса на 

предприятии. Рассмотрены девять этапов процесса разработки и коммерциализации. Сделаны расчеты 

запуска очередной инновации в строительной компании. 

 

  

Ровенська В. В. Формування та розвиток інноваційної складової трудового потенціалу України / В. В. 

Ровенська, Ю. О. Редькіна // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 

2015. – Вип. 2., Ч. 1. – С. 181-188. 

                                                                                                                                          Р/2057 

 

Теоретичним підґрунтям роботи є фундаментальні дослідження інформаційного суспільства  та економіки 

знань, теорій зайнятості, теорій людських ресурсів, трудового капіталу. Методологічну базу роботи 

сформували загальнонаукові методи дослідження: абстрактно-логічні методи; емпіричні методи 

спостереження та порівняння; теоретичні методи класифікації і систематизації; статистичні методи. 

 

 

Саліхова О. Б. Роль іноземних технологій в інвестиційно-інноваційній модернізації економіки: досвід 

Республіки Корея, уроки для України / О. Б. Саліхова, Г. О. Бак // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 

1. – С. 105-120.  

                                                                                                                                          Р/1589 

 

Сформовано авторський інструментарій оцінки інвестиційно-інноваційної модернізації економіки та ролі 

іноземних технологій в цьому процесі. Емпірично встановлено зв’язок  трансферу іноземних технологій в 

Республіці Корея з показниками інвестиційно-інноваційного розвитку країни. 

 

 

Сєвка В. Г. Організаційний і фінансовий механізм реалізації інноваційної стратегії відтворення 

економічного потенціалу / В. Г. Сєвка, І. В. Попова // Економіка: теорія та практика. – 2015. – № 1. – С. 40-

46.  

                                                                                                                                          Р/1174 

 

В статті розглянуто науково-практичні підходи щодо реалізації інноваційної стратегії відтворення 

економічного потенціалу за допомогою побудови організаційного і фінансового механізму. Запропоновано 

комплексний підхід щодо застосування інноваційної складової щодо відтворення економічного потенціалу. 

 

 

Сімахіна Г. Інновації у харчових технологіях / Г. Сімахіна, Н. Науменко // Товари і ринки. – 2015. – № 1. 

– С. 189-201.  

                                                                                                                                          Р/2044 

 

На підставі аналізу світового досвіду визначено перспективи розвитку інноваційних харчових технологій в 

Україні як єдино доцільний, економічно обґрунтований, підтверджений багаторічною діяльністю шлях 

передових країн світу. Показано, що інноваційний процес у харчових технологіях є складним, динамічним, 

відкритим комплексом взаємопов’язаних між собою явищ. Упровадження інноваційних технологій дасть 

можливість у короткі  терміни забезпечити населення України необхідною кількістю оздоровчої продукції, 

яка відповідає основним принципам харчування ХХІ ст.  

 

 

Собкевич О. В. Зміцнення економічної безпеки держави на засадах відбудови інноваційного 

потенціалу індустріального комплексу сходу України / О. В. Собкевич // Регіональна економіка. – 2015. – 

№ 2. – С. 144-152. 

                                                                                                                                          Р/937 
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У статті оцінено масштаби втрат у промисловості Донецької і Луганської областей внаслідок ведення 

воєнних дій. Запропоновано першочергові напрями щодо відбудови та розвитку економіки Донбасу. 

 

 

Соколенко А. І. Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв / А. І. 

Соколенко // Харчова промисловість. – 2014. – № 16. – С. 5-8.  

 

                                                                                                                                          Р/1870 

 

Викладено інформацію щодо сукупності напрямків в застосуванні інноваційних технологій щодо харчових 

виробництв.  Завданням таких технологій визначено максимально можливе використання енергетичних і 

матеріальних ресурсів перероблюваних сировинних потоків, трансформації останніх відбуваються за 

рахунок зовнішніх енергетичних впливів з одночасним утворенням вторинних енергетичних ресурсів. 

 

 

Р 353034 

   31 
 

    Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, ДУ 

"Ін-т регіон. досліджень імені М. І. Долішнього". - Л. : [ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М. І. 

Долішнього НАН України" ]. -  

   Вип. 4 (108) : Механізми ефективного розвитку прикордонних територій. - Л., 2014. - 381 с. - Бібліогр. 

наприкінці ст. - Текст укр., рос. та англ. 

 

Зі змісту: 

   Черничко Т. В. Механізми інвестиційної активізації інноваційного підприємництва в системі 

економічного розвитку прикордонних територій. – С. 47-55. 

   Бабій Г. Я. Інвестиційно-інноваційні процеси в українсько-польському транскордонному регіоні як 

чинник суспільно-психологічних змін на прикордонних територіях. – С. 246-255. 

   Кучер Р. А. Державно-приватне партнерство як інноваційний інструмент розвитку прикордонних 

територій. – С. 256-262. 

   Шехлович А. М. Організаційно-економічні механізми активізації інноваційної діяльності як елемент 

економічної безпеки прикордонних територій. – С. 272-277. 

   Шевчук Н. В. Інноваційні підходи до вирішення проблем пенсійного забезпечення населення в Україні. – 

С. 329-336. 

     

 

С 20795 

   331 

 

    Соціально-трудові відносини: теорія та практика [Текст] = Социально-трудовые отношения: теория и 

практика : зб. наук. пр. / Державний вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", 

Ін-т соціально-трудових відносин = Social and Labour Relations: Theory and Practice. - К. : [ДВНЗ "КНЕУ 

імені Вадима Гетьмана"]. 

   № 1 (7). - К., 2014. - 432 с. 

 

Зі змісту: 

   Бервено О. В., Броницкая В. В. Социальные проблемы инновационного развития. – С. 143-148. 

В статье раскрываются основные социальные проблемы инновационного развития. Обоснована 

необходимость их разрешения для обеспечения успешного и устойчивого инновационного развития. 

   Кицак Т. Г., Коваленко І. Ф. Інноваційні напрями розвитку корпоративної культури на вітчизняних 

підприємствах. – С. 171-178. 

У статті розглянуто концептуальні засади розвитку феномену корпоративної культури на підприємствах в 

Україні. Досліджено проблеми та перешкоди ефективного розвитку корпоративних цінностей та культурних 

домінант.  

 

 

С 20796 

   331 

 

    Соціально-трудові відносини: теорія та практика [Текст] = Социально-трудовые отношения: теория и 

практика : зб. наук. пр. / Державний вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", 
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Ін-т соціально-трудових відносин = Social and Labour Relations: Theory and Practice. - К. : [ДВНЗ "КНЕУ 

імені Вадима Гетьмана"]. 

   № 2 (8). - К., 2014. - 500 с. 

 

Зі змісту: 

   Штундер І. О.  Механізм формування ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку 

економіки. – С. 162-166. 

В статті висвітлюється питання психологічних, освітніх, соціальних та економічних  складових процесу  

формування нової якості робочої сили в контексті ефективної зайнятості. 

   Базалійська Н. П. Контролінг як інноваційна комплексна система управління трудовою поведінкою 

робітників на підприємстві. – С. 402-408. 

У статті розглянуто сутність трудової поведінки робітника. Визначено місце контролінгу трудової поведінки 

серед інноваційних систем управління персоналом на підприємстві. 

 

 

 

Стадник В. В. Функціональні стратегії у забезпеченні ризикозахищеності підприємства в процесі 

інноваційного розвитку / В. В. Стадник, В. М. Йохна // Вісник Хмельницького національного університету. 

Серія: Економічні науки. – 2015. – № 2, Т. 2. – С. 95-99. 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

Окреслено пріоритети функціональних стратегій за етапами життєвого циклу підприємства. Сформовано 

методичні основи для дослідження можливості функціональних підсистем менеджменту забезпечувати 

ризикозахищеність та динамічну стійкість машинобудівних підприємств в процесі інноваційного розвитку.  

 

 

 

Р 353170 

   005 
     

    Стратегічні імперативи сучасного менеджменту [Текст] : збірник матеріалів II Міжнар. наук.-практ. 

конф., 22-23 травня 2014 року / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2014. 

- 248 с. 

 

Зі змісту: 

   Секція 3. Інноваційна економіка та інноваційний менеджмент в організаціях: сучасні тенденції та 

взаємовплив. – С. 153-248. 

 

 

 

С 20790 

   338 
 

    Стратегія економічного розвитку України [Текст] : збірник наук. праць / Державний вищ. навч. заклад 

"Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", Укр. союз промисловців і підприємців, Ін-т світової 

економіки і міжнар. відносин НАН України. - К. : [ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"]. -  

   № 34. - К., 2014. - 208 с.  

 

Зі змісту: 

   Ковтун К. С. Методичні рекомендації щодо елімінування впливу факторів, що стримують 

впровадження інновацій на підприємствах фармацевтичної галузі. – С. 86-91. 

У сучасних умовах господарювання постійно виникають чинники, що здійснюють як позитивний, так і 

негативний вплив на інноваційний процес вітчизняних підприємств, що обумовлює в більшості випадків 

затягування процесу реалізації інноваційного проекту. 

   Никифоренко В. Г., Кравченко В. О. Активізація інноваційного розвитку – підґрунтя економічної 

безпеки підприємства. – С. 92-96. 

Розглянуто питання активізації інноваційного розвитку як підґрунтя економічної безпеки підприємства. 

Доведено взаємозв’язок між економічною безпекою та інноваційним розвитком підприємства.  
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С 20791 

     338 
 

    Стратегія економічного розвитку України [Текст] : збірник наук. праць / Державний вищ. навч. заклад 

"Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана", Укр. союз промисловців і підприємців, Ін-т світової 

економіки і міжнар. відносин НАН України. - К. : [ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"]. -  

   № 35. - К., 2014. - 277 с. 

 

Зі змісту: 

   Кукоба О. В. Сучасні новації в теорії менеджменту реорганізаційних процесів на підприємствах. – С. 

40-49. 

Наведені результати етимологічного аналізу базових понять, що використовуються для опису і 

встановлення параметрів реорганізаційних процедур на підприємствах. 

   Олієвська М. Г. Комерціалізація вузівських інновацій як резерв зростання людського капіталу 

вітчизняних підприємств. – С. 50-56. 

У статті розглядаються проблеми підвищення інноваційної активності підприємств, механізм 

комерціалізації вузівських інновацій, які забезпечать підвищення конкурентоспроможності та економічне 

зростання для вітчизняних підприємств. 

 

 

Р 353185 

   005 
     

    Стратегія підприємства: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу [Текст] : 

колективна монографія / [А. П. Наливайко, О. М. Гребешкова, О. Г. Малярчук та ін.] ; за ред. А. П. 

Наливайка ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2015. - 399 с. 

 

У монографії узагальнено наукові погляди на проблеми стратегічного вибору підприємств у контексті 

глобальних викликів сучасної економіки. Розкрито окремі аспекти сучасної парадигми та визначальних 

напрямів розвитку підприємств постіндустріальної епохи. Висвітлено український  і зарубіжний досвід 

розроблення та реалізації управлінських рішень з урахуванням інноваційних імперативів сучасного бізнесу. 

 

 

Сусіденко Ю. В. Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні / Ю. В. Сусіденко // Актуальні проблеми 

розвитку економіки регіону. – 2015. – Вип. 11., Т. 1. – С. 97-102. 

                                                                                                                                          Р/206 

 

В даному дослідженні описується певна тенденція, за якою лідерами індексу глобальної 

конкурентоспроможності, є лише ті країни, які позиціонують себе як експортери високотехнологічного 

обладнання та новітніх технологій. У статті наведено низку показників, що характеризують стан 

інноваційної діяльності підприємств України, динаміку фінансування науки, проаналізовано деякі 

проблемні аспекти в цьому напрямку та обґрунтовано шляхи активізації науково-інноваційної діяльності 

країни з метою підвищення рівня її глобальної конкурентоспроможності. 

 Таблиця 1. Зведена таблиця показників підіндексу «Інновації» для України 

 Таблиця 2. Показники стану інноваційної діяльності підприємств України 

 Таблиця 3. Динаміка фінансування науки в Україні, % ВВП 

 Рис. 1. Динаміка чисельності працівників наукових організацій України, тис. осіб. 

 

 

Терьошкіна Н. Є. Інноваційна політика як інструмент реалізації національної інноваційної стратегії / 

Н. Є. Терьошкіна // Економіка розвитку. – 2015. – № 2. – С. 21-29. 

                                                                                                                                          Р/1554 

 

Досліджено взаємозалежність та взаємопідпорядкованість понять інноваційної стратегії та інноваційної 

політики. Визначено сутність інноваційної політики, її види, ознаки, подібності та відмінності між нею та 

інноваційною стратегією. 
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   72 
 

    Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті [Текст] : збірка наук. праць / Харківська 

держ. акад. дизайну і мистецтв. - Х. : [ХДАДМ]. -  

   Вип. 1. - Х., 2015. - 134 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  

Текст укр. та рос. Дод. тит. арк. англ. 

 

Зі змісту: 

Розділ 2. Архітектура громадських споруд та містобудудування 

   Смирнова О. В. Приемы модульного формообразования инновационных жилых зданий. – С. 106-110. 

   В результате анализа передового мирового опыта проектирования и строительства была выявлена 

специфика и сформулированы основные приемы модульного построения объемно-пространственной и 

планировочной структуры инновационных жилых зданий с использованием новейших технологий и 

активным включением природных компонентов. 

Розділ 3. Дизайн архітектурного середовища 

   Маркова И. В. Инновационные технологии в дизайне тканей для интерьера. – С. 118-123. 

   В публикации рассматриваются современные разработки в дизайне текстиля для интерьера, а также 

приводится типология текстильных изделий с позиции использования инновационных технологий, 

связанных с применением усовершенствованных производственных методов. 

 

 

Тульчинська С. О. Функціонуваання студентських бізнес-інкубаторів на базі провідних університетів 

країни / С. О. Тульчинська // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 2. – С. 134-143. 

 

                                                                                                                                          Р/2316 

 

Визначено проектну та освітню складові структури студентських бізнес-інкубаторів. Запропоновано групи 

показників оцінювання ефективності їх діяльності на основі регулярного моніторингу, що передбачають 

оцінювання впливу діяльності на університет на базі якого він створений; активізацію малого інноваційного 

бізнесу; оцінювання кадрового потенціалу; оцінювання фінансових ресурсів; оцінювання науково-технічної 

продукції; оцінювання впливу на соціально-економічний розвиток регіону та країни. Розроблено метод 

оцінювання діяльності студентського бізнес-інкубатора. 
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Українська державна академія залізничного транспорту. 

    Збірник наукових праць Української державної академії залізничного 

транспорту [Текст] / Північно-Східний наук. центр транспортної академії 

України. - Х. : [УкрДАЗТ]. -    

 Вип. 146. - Х., 2014. - 167 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  

Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Менеджмент організацій і адміністрування 

   Дикань В. В., Василенко Л. П. Шляхи активізації інноваційно-

інвестиційних процесів розвитку підприємств залізничної галузі. – С. 100-

105. 

   Волохов В. А., Гелеверя Т. С. Управління інноваційною діяльністю залізничного транспорту. – С. 110-

114. 

   Корнієвська О. О., Маркова І. В. Перспективи підвищення ефективності управління інноваційною 

діяльністю залізничного транспорту. – С. 120-123. 

    

 

Ульянченко О. В. Інноваційно-інвестиційна діяльність, як основа сталого розвитку економіки 

держави / О. В. Ульянченко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. 

– 2015. – Вип. 2., Ч. 1. – С. 70-76. 

 

                                                                                                                                          Р/2057 

 

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%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
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Метою статті є обгрунтування теоретико-методологічних підходів щодо інноваційно-інвестиційного 

розвитку економіки держави, визначення взаємозв’язку між інвестиційною та інноваційною політикою. 

Розглянуто обсяги інвестування та проведено оцінку рівня інноваційно-інвестиційного розвитку України. 

 

 

Федоренко М. М. Управління інноваційною діяльністю в регіональних логістичних системах з 

урахуванням очікуваної інфляції / М. М. Федоренко, Т. В. Януш // Вчені записки Харківського інституту 

управління. Серія: Наука і практика управління. – 2015. – Вип. 38. – С. 28-36. 

                                                                                                                                          Р/1776 

 

Активізація інноваційної діяльності потребує нових форм управління в регіональних логістичних системах і 

методів впровадження досягнень науки і техніки, насамперед за рахунок розширення інноваційного ринку. 

 

 

Федулова Л. І. Передумови формування інформаційно-технологічної інфраструктури торговельних 

підприємств / Л. І. Федулова, Д. Б. Кучер // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 1. – С. 73-86. 

 

                                                                                                                                          Р/2316 

 

У статті проаналізовано стан інформатизації сфери торгівлі в Україні та виявлено проблеми цього процесу. 

Авторами розроблено концептуальну модель інформаційно- технологічної інфраструктури торговельного 

підприємства. 
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        Фінансові механізми сталого розвитку економіки: теоретичний та практичний аспекти [Текст] : 

матеріали Всеукр. заочної конф. викладачів, студ., асп. та молодих учених, 23-24 квітня 2015 р. / Нац. 

металургійна акад. України. - Д. : Акцент ПП , 2015. - 252 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. 

укр., рос. 

 

Зі змісту: 

Секція 6. Інноваційно-інвестиційна складова розвитку промислових підприємств 

   Білоцерківець В. В. Інноваційне зародження соціально-економічних відносин: амбівалентність та синергія. 

– С. 220-224. 

   Драган Ю. В., Божанова О. В. Основні етапи становлення та розвитку теорії інновації. – С. 227-231. 

   Веселовська М. І., Мушникова С. А. Інноваційно-інвестиційна складова розвитку промислових 

підприємств. – С. 231-234. 

   Протасова Н. Л., Суботіна Г. О. Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку підприємств 

Дніпропетровської області. – С. 234-238. 

   Стоянова Г. О. Аналіз інноваційної діяльності українських підприємств. – С. 238-242. 

    

 

Б 17211 

   338 
 

    Формування ринкових відносин в Україні [Текст] : збірник наукових праць / Науково-дослідний 

економічний інститут Мінекономрозвитку. - К. : [СПД "Сердюк В. Л."]. 

   № 4 (167). - К., 2015. - 242 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  

Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Інноваційно-інвестиційна політика 

   Буряк Л. Д., Павліковський А. М., Кремпова Н. Л. Венчурне інвестування як інструмент фінансування 

інноваційного розвитку суб’єктів малого підприємництва. – С. 57-61. 

   Фридель В. І. Інноваційні способи використання лізингового механізму в економіці із залученням 

банківського капіталу. – С. 61-66. 

   Бойко О. М. Індустріальні парки та розвиток інноваційної діяльності в Україні. – С. 66-71. 

   Важинський Ф. А. Інноваційне забезпечення розвитку соціально-економічного потенціалу сільських 

територій. – С. 71-75. 
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   Кардаков О. Ю. Інноваційний та інтелектуальний потенціал як основа глобальної інтелектуалізації 

економіки. – С. 75-78. 

   Цимбалістова О. А. Інноваційні підходи до підготовки логістів для авіаційної галузі. – С. 78-81. 

 

 

Хардер Я. К. Партнерство транспортных компаний и университетов – ключ к инновационному 

развитию / Я. К. Хардер // Мир транспорта. – 2015. – Т. 13, № 1. – С. 226-242. 

 

                                                                                                                                          Р/2185 

 

В статье автор рассматривает вопросы инновационного развития железнодорожной отрасли, научно-

технического сотрудничества крупных профильных компаний и университетов (на примере группы 

компаний «Альстом» и МИИТ). 

 

 

Р 353088 

   63 

 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. 
    Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка [Текст] : [збірник наукових праць] / МОН. - Х. : [ХНТУСГ]. 

   Вип. 162 : Економічні науки. - Х., 2015. - 326 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  

85-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. Петра Василенка присвячується. - Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Izdebski W., Skudlarski J., Ciotucha J., Zajac S. Поддержка инвестиционно-инновационной деятельности 

фермерских хозяйств в Польше. – С. 148-162. 

   В статье представлены вопросы,  касающиеся поддержки инвестиций в модернизацию фермерских 

хозяйств в Польше.  Данная работа относится к использованию финансовых средств в рамках применения 

меры 121 «Модернизация фермерских хозяйств».  В 2007–2013 гг. польские фермеры подали 96 251 

заявлений на получение средств на модернизацию фермерских хозяйств. Положительно было рассмотрено 

65 329 заявлений на общую сумму 7 969 255,3 PLN. 
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Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. 

    Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра 

Василенка [Текст] : [збірник наукових праць] / МОН. - Х. : [ХНТУСГ]. 

   Вип. 161 : Економічні науки. - Х., 2015. - 326 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  

85-річчю з дня заснування ХНТУСГ ім. П. Василенка присвячується. - Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Онегіна В. М., Луньова В. А. Інноваційний потенціал підприємств та державна політика. – С. 50-59. 

   Таблиця 1. Організації національниї академій наук України, які виконують наукові та науково-технічні 

роботи у 2009-2013 рр., одиниць 

   Таблиця 2. Наявність основних видів техніки у сільськогосподарських підприємствах України (на кінець 

року) 

   Рис. 1. Продуктивність праці у сільськогосподарських підприємствах в Україні (валова продукція у 

постійних цінах 2010 року на 1 зайнятого в сільськогосподарському виробництві) 

   Рис. 2. Чистий прибуток підприємств в галузі сільського господарства та капітальні інвестиції у 

сільському господарстві. 

 

   Мазнєв Г. Є., Дудник О. В. Планування фінансового забезпечення інноваційних агротехнологій в 

умовах різного фінансового стану підприємств. – С. 60-73. 

   Рис. 1. Етапи планування фінансового забезпечення аграрного виробництва [4] 

   Таблиця 1. Собівартість вирощування озимої пшениці за різними технологіями 

   Таблиця 2. Виробничі витрати на вирощування основних сільськогосподарських культур за різними 

технологіями 

   Таблиця 3. Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств 

   Таблиця 4. Фактичні та планові витрати при різних технологіях 

   Таблиця 5. Планова рентабельність культур, %. 

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%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%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%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%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%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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   Артеменко О. О. Вплив ресурсозабезпеченості на ефективність інноваційних технологій 

вирощування сільськогосподарських культур. – С. 81-89. 

   Таблиця 1. Порівняння темпів приросту врожайності та витрат на одиницю площі посіву при різному 

ресурсному забезпеченні виробництва 

   Таблиця 2. Розрахункова виробнича собівартість вирощування озимої пшениці в агропідприємствах 

Харківської області у 2014 році. 

    

   Накісько О. В., Руденко С. В. Державна підтримка агропромислового комплексу в контекстні 

інноваційно-інвестиційного відтворення. – С. 239-245. 

   У статті розглянуто сучасний стан та види державної підтримки агропромислового комплексу в контексті 

інноваційно-інвестиційного відтворення. Проаналізовано механізм впливу держави на забезпечення 

сприятливого інвестиційно-інноваційного клімату та правове регулювання зазначених питань. 

 

 

Цимбалістова О. А. Вплив розвитку інноваційних технологій на розширення ринку авіаційних послуг 

/ О. А. Цимбалістова // Економічний форум. – 2015. – № 2. – С. 72-76. 

 

                                                                                                                                          Р/2329 

 

У публікації розглядаються питання ролі та значення інновацій у сучасній авіаційній галузі. Визначені 

проблеми питання функціонування авіакомпаній України та роль інновацій в підвищенні їх 

конкурентоспроможності і економічного розвитку. 

 

 

Чайковський Є. О. Економічні передумови реалізації інноваційної стратегії розвитку металургійних 

підприємств / Є. О. Чайковський //Економіка. Фінанси. Право. – 2015. - № 6. – С. 4-8. 

 

                                                                                                                                          Р/687 

 

«Оцінка економічної ситуації, що склалася в металургійній галузі України, дозволила в якості економічних 

передумов реалізації інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств, виокремити: місто галузі в 

економіці, мінливість зовнішнього середовища, прагнення до отримання стабільного прибутку, високий 

рівень конкурентоспроможності в галузі». 

 

 

 

Черномазюк А. Г. Ефективність форм і методів комерціалізації нововведень / А. Г. Черномазюк, І. Р. 

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

С. 158-161. 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

Досліджено сутність поняття комерціалізації інноваційної продукції та визначено відмінність між 

комерціалізацією та трансфером технологій. Розглянуто форми та методи комерціалізації нововведень.  

 

 

 

Черномазюк А. Г. Трансфер технологій як важливий інструмент дифузії інновацій / А. Г.  Черномазюк, 

Ю. В. Зубрицька // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 

2, Т. 2. – С. 326-330. 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

Досліджено сутність трансферу технологій та особливості його регулювання згідно із Законом України. 

Розкрито проблеми фінансування інноваційних досліджень та розробок в Україні. Надано характеристику 

трансферу технологій з урахування територіального аспекту. 

 

 

 

Чубукова О. Ю. Аналіз основних тенденцій формування і напрямів розвитку інноваційної 

інфраструктури України / О. Ю. Чубукова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 160-166. 

 

                                                                                                                                          Р/1545 
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У статті викладено результати досліджень щодо розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств, 

обґрунтовано концептуальні засади управління інноваційною діяльністю на основі розвитку наявного 

інноваційного потенціалу. 

 

 

Чухрай Н. І. Комплексне оцінювання науково-технічних розробок на ранніх етапах інноваційного 

процесу / Н. І. Чухрай, А. В. Стегницький // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 1. – С. 11-23. 

 

                                                                                                                                          Р/2316 

 

У статті висвітлено роль патентування як ефективної складової інноваційного процесу. Запропоновано 

порядок комплексного оцінювання науково-технічної розробки на її початкових етапах шляхом рейтингової 

системи. Наведено результати апробації порядку оцінювання патентів та інших об’єктів інтелектуальної 

власності. 

 

Р 353357 

    33 
 

    Чухрай, Наталія Іванівна.  

    Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : 

підручник / Н. І. Чухрай, О. П. Просович ; Національний ун-т "Львівська 

політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 500 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 480-488. - Імен. покажч.: с. 492. - Предм. покажч.: с. 493-497. 

 

Викладено теоретичні засади і практичні аспекти прийняття стратегічних 

управлінських рішень щодо інноваційного розвитку підприємства. Висвітлено 

сутність, принципи й основні етапи стратегічного управління інноваційним 

розвитком підприємств. Охоплене широке коло актуальних питань, пов’язаних 

із комплексним забезпеченням розроблення та реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємств. 

Структура та зміст книги відповідають програмі дисципліни «Стратегічне управління інноваційним 

розвитком підприємства» ОКР «магістр». 

 

 

Шевченко О. В. Інноваційні ризики венчурного фінансування та удосконалення системи їх 

управління / О. В. Шевченко // ScienceRise. – 2015. – № 4/3. – С. 14-20. 

 

                                                                                                                                          Р/1530 

 

Здійснено аналіз наукових поглядів з приводу сутності інноваційного ризику венчурного фінансування, 

уточнена економічна сутність цієї категорії. З’ясовані зовнішні та внутрішні фактори впливу на ступінь 

інноваційних ризиків венчурного фінансування. 

 

 

Шипуліна Ю. С. Оптимізація рівня  інноваційної культури підприємства з позицій забезпечення його 

економічної безпеки / Ю. С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 2. – С. 159-169. 

 

                                                                                                                                          Р/2316 

 

Розроблено й апробовано методичний підхід до оптимізації рівня інноваційної культури підприємства з 

позицій забезпечення його економічної безпеки. Поглиблено теоретико-методичні засади інноваційного 

менеджменту в частині розроблення й обґрунтування дієвого інструментарію для управління розвитком 

інноваційної культури підприємства, як складової його інноваційно-сприятливого середовища, а також як 

складової механізму забезпечення його економічної безпеки. 

 

 

Шипуліна Ю. С. Управління формуванням та розвитком інноваційної культури підприємства / Ю. С. 

Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 1. – С. 202-212. 

                                                                                                                                          Р/2316 

 

Запропоновано та апробовано економіко-математичну модель оптимізації структури інструментів і методів 

формування та розвитку інноваційної культури на прикладі підприємства ТОВ «Технолог». 

 

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%A7%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному 

                етапі в Україні та за її межами 
 

 

Raneta L. Applying cluster analysis to studying commercial diplomacy of Ukraine / L. Raneta, M. Kunychka // 

Актуальні проблеми економіки. – 2015. –  № 5. – С. 501-509. – Текст англ. 

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті перевірено взаємозв’язок між економічною дипломатією України та експортом. Для цього 

використано два статистичних методи: лінійний регресійний аналіз і поєднання регресійного та 

кластерного аналізу.  

 

 

Анфалов А. А. Актуализация создания многоуровневых транспортно-логистических систем на базе 

кластеризации в современных условиях / А. А. Анфалов // Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 2, Т. 2. – С. 172-174. 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

Вопросы создания многоуровневых транспортно-логистических систем (МТЛС) на базе кластеризации 

актуальны и эта проблематика – одна из ключевых для регионального развития в рамках государственно-

частного партнерства. Основные направления оптимизации логистики при организации и 

функционировании логистических систем – это совершенствование транспортных операций и управление 

запасами, особенно при эффективных МТЛС и макрологистических систем. 

                                                                                                             
  

Борншайн О. О. Дослідження методів ідентифікації кластерів при формуванні стратегії розвитку 

регіонів України / О. О. Борншайн // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: 

Економіка. – 2015. – Вип. 1. – С. 129-134. 

                                                                                                                                          Р/2057 

 

Переорієнтація українських  регіонів на шлях інноваційного розвитку є необхідною умовою подолання їх 

депресивності, посилення конкурентоспроможності та економічного зростання і провідну роль у 

перетворенні, як свідчить світова практика, відіграють кластери. Методична база етапів формування 

кластеру не є достатньо проробленою. 

 

                                                                                                                                  

Ганущак-Єфіменко Л. М. Концептуальний підхід до управління розвитком високотехнологічних 

галузевих кластерів в національному господарстві / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми 

економіки. – 2015. – № 5. – С.112-116. 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті викладено результати досліджень у сфері розвитку інтеграційних процесів в економіці, визначено 

мотиви до інтеграції активів у галузевих кластерах, запропоновано комплекс заходів з активізації 

інтеграційних процесів за рахунок кластерних підходів. 

 

 

Гапак Н. М. Кластеризація субрегіонів за активністю підтримки пріоритетних видів економічної 

діяльності: емпірична модель на прикладі Закарпатської області / Н. М. Гапак, С. С. Слава // 

Регіональна економіка. – 2015. – № 2. – С. 37-43. 

                                                                                                                                          Р/937 

 

Визначено напрями формування кластерів пріоритетних видів економічної діяльності в Закарпатській 

області на основі застосування емпіричного (опитування) та економетричного    (кластеризація         методом 

k-середніх і деревоподібна кластеризація) підходів. Обгрунтовано, що в області доцільно створити чотири 

кластери. 

 

 

Драбаніч А. В. Управління процесом самоорганізації суб’єктів інноваційних кластерів в регіоні / А. В. 

Драбаніч // Економіка і управління. – 2014. – № 4. – С. 78-83. 

                                                                                                                                          Р/1342 
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Побудована теоретико-ігрова модель процесу впровадження інновацій як узгодження інтересів інноватора, 

підприємства та регіональної влади. Знайдені умови, за яких у грі існують рівноваги Неша, які є одночасно 

умовами для самоорганізації суб’єктів інноваційного процесу. Розроблено механізми управління розвитком 

регіону за рахунок створення інноваційних кластерів. 

 

 

Князевич А. О. Кластерний підхід до створення інноваційної інфраструктури країни / А. О. Князевич, 

І. Г. Брітченко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2015. – Вип. 

2., Ч. 1. – С. 24-29. 

                                                                                                                                          Р/2057 

 

Метою дослідження є проведення  аналізу ролі та впливу кластерів на самоорганізацію і саморозвиток 

інноваційної інфраструктури країни в умовах обмеженості фінансових ресурсів.  

 

 

Костюк О. М. Інформаційно-аналітичне дослідження потенціалу кластеризації у країнах Європи / О. 

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

2. – С. 54-63. 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

Представлений у статті матеріал дає змогу сформувати загальне уявлення про особливості та  тенденції 

розвитку кластерних структур у європейських країнах. 

 

 

 

Р 352957 

   51 
 

    Методи кластерних обчислень [Текст] : монографія / С. Д. Погорілий, Ю. 

В. Бойко, Р. І. Левченко, В. А. Мар'яновський ; за ред. С. Д. Погорілого ; 

Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - [К.] : ВПЦ "Київський ун-т", 

2013. - 416 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 322-360 . 

 

Розглянуто питання щодо методології організації та проведення 

суперкомп’ютерних обчислень, зокрема з використанням кластерних 

обчислювальних систем. Запропоновано метод автоматичної реконфігурації 

сімейства комп’ютерів, які працюють в єдиному комунікаційному середовищі. 

 

 

 

Папіж Ю. С. Особливості створення кластерних територіально-виробничих форм оптимізації 

господарства регіонів України / Ю. С. Папіж // Економічний форум. – 2015. – № 2. – С. 127-131. 

 

                                                                                                                                          Р/2329 

 

У статті доведено необхідність забезпечення  ефективного розвитку регіонів шляхом використання 

кластерного підходу. Представлено шляхи розробки концепції регіональної кластеризації. 

 

 

 

Полчанінова І. Л. Проектний підхід до кластерізації готельного господарства / І. Л. Полчанінова // 

Вчені записки Харківського інституту управління. Серія: Наука і практика управління. – 2015. – Вип. 38. – 

С. 196-205. 

                                                                                                                                          Р/1776 

 

У статті викладені результати дослідження проблеми формування в готельному господарстві інноваційних 

інтегрованих структур кластерного типу. Розроблено проектну технологію створення кластерів та 

запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності при виборі кластерних проектів. 
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Б 17186 

   334 

 

    Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Текст] : збірник наук. праць / Харківський нац. 

автомобільно-дорожній ун-т. - Х. : [ХНАДУ], 2011 - . -  

   № 1 (8), т. 1. - Х., 2015. - 157 с.   

 

Зі змісту: 
   Федотова Ю. В. Фактори стримування процесів кластеризації в Україні. – С. 101-107. 

Виконано аналіз причин гальмування процесів кластеризації в регіонах України. Предметом дослідження є 

теоретичні аспекти функціонування кластерних структур. Об’єкт дослідження – процес формування 

сучасних кластерних структур. Методологічною основою дослідження стали теорії регіонального розвитку, 

чинні нормативно-правові акти України, результати проведених автором наукових досліджень. 

 

 

Ржепішевська В. В. Теоретико-методологічні основи формування і реалізації пріоритетів регіональної 

кластерної політики / В. В. Ржепішевська, О. В. Христенко // Науковий вісник Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій 

промисловості. – 2015. – № 1. – С.105-110. 

                                                                                                                                          Р/1802 

 

Визначаються основні завдання підтримки коопераційних проектів у рамках сприяння діяльності 

кластерних об’єднань. Пропонуються напрями надання методичної, інформаційно-консультаційної, 

освітньої підтримки кластерної політики регіону, а також дії, спрямовані на попередження ризиків її 

неефективної реалізації. 

 

 

Смолич Д. В. Формування інноваційного паливно-енергетичного кластера на теренах Івано-

Франківського регіону / Д. В. Смолич // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2015. – № 1. 

– С. 59-65. 

                                                                                                                                          Р/1802 

 

Проведено оцінку очікуваних результатів від створення інноваційного кластера «Енергетична незалежність» 

Івано-Франківського регіону в умовах транскордонного співробітництва з країнами Європейського Союзу. 

 

 

Р 353170 

   005 
     

    Стратегічні імперативи сучасного менеджменту [Текст] : збірник матеріалів II Міжнар. наук.-практ. 

конф., 22-23 травня 2014 року / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2014. 

- 248 с. 

 

Зі змісту: 

   Коваленко С. І. Стратегічне планування розвитку транскордонних кластерних систем. – С. 27-30. 

Обґрунтовано методологічні підходи до стратегічного планування зростання конкурентоспроможності 

транскордонних регіонів на основі кластерної моделі. Визначено стратегічні пріоритети просторового 

розвитку нових форм транскордонної кооперації у контексті регіональної політики Євросоюзу. 

 

 

 

 

Р 352917 

   338 
 

    Тенденції та напрямки розвитку туріндустрії України [Текст] : 

монографія / [В. В. Абрамов, І. Б. Андренко, С. А. Александрова та ін.] ; за заг. 

ред. І. М. Писаревського ; Харківський нац. ун-т міського госп-ва імені О. М. 

Бекетова. - Х. : ХНУМГ, 2014. - 261 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці 

підрозд. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 



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

Зі змісту: 

   Розділ 3.8. Кластери та політика кластеризації як вектори підвищення  конкурентоспроможності в 

умовах глобалізації  (Л. В. Оболенцева). – С. 247-261. 

                       

 

Товканець С. А. Технопарки в контексті Європейської регіональної політики / С. А. Товканець // 

Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2015. – Вип. 1. – С. 190-195. 

 

                                                                                                                                          Р/2057 

 

У статті обґрунтовано роль технопарків, як неформальної організаційно-економічної структури, що об’єднує 

вищі навчальні заклади й організації, які здійснюють науково-дослідну, дослідно-конструкторську і 

виробничу діяльність, з метою прискорення просування розроблених ними товарів і послуг з інноваційного 

циклу від створення до комерціалізації.  

 

 

Б 17211 

   338 
 

    Формування ринкових відносин в Україні [Текст] : збірник наукових праць / Науково-дослідний 

економічний інститут Мінекономрозвитку. - К. : [СПД "Сердюк В. Л."]. 

   № 4 (167). - К., 2015. - 242 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  

Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Розвиток регіональної економіки 

   Вакуленко В. Л. Особливості розвитку системи індустріальних парків: регіональний аспект. – С. 206-

209. 

                                                                                                     

 

Б 17114 

   338 
 

    Формування ринкових відносин в Україні [Текст] : зб. наук. пр. / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва 

економіки України. - К. : [б. и.]. 

   Вип. 2 (165). - К. : [б. и.], 2015. - 158 с.  

 

Зі змісту: 

   Вакуленко В. Л. Індустріальні парки як інструмент підвищення інвестиційної привабливості 

України: проблеми сьогодення. – С. 46-49. 

 

 

Цеслів О. В. Промислові кластери, як засіб прискорення темпів впровадження інноваційних 

технологій / О. В. Цеслів // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: 

Економічні науки. – 2015. – № 2. – С. 132-138. 

                                                                                                                                          Р/1733 

 

   Мета. Виявити найбільш ефективний розподіл доходів з метою розширення інноваційних та 

конкурентоспроможних можливостей підприємств. 

   Методика. Використана модель дослідження економічної динаміки Самуельсона – Хікса. Зміна основних 

економічних параметрів в динамічних задачах аналізується в часі. 

   Результати. В ході аналізу моделі дослідження економічної динаміки Самуельсона – Хікса 

проаналізовано різні варіанти розподілу доходу на споживання, та на інвестиції. Показано при якому 

співвідношенні економічна система знаходиться в стійкому стані, а коли переходить в нестійкий стан. 

Впровадження інноваційних технологій можливе лише в стабільній економічній системі. 
Використовуючи результати дослідження можна запобігти нестабільності в роботі підприємства. 
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   33 

 

Чернігівський державний технологічний університет. 

    Вісник Чернігівського державного технологічного університету [Текст] : науковий збірник. - Чернігів 

: [Черніг. нац. технол. ун-т], 2008 - . - (Серія "Економічні науки"). -  

   № 4(76). - Чернігів, 2014. - 352 с. 

 

Зі змісту: 

   Папіж Ю. С. Класифікація регіональних кластерів: систематизація та удосконалення. – С. 174-178. 

Головною метою цієї роботи  є систематизація та розвиток наукових засад класифікації регіональних 

кластерів. 

   Яковець Г. Ю. Особливості аналізу та мінімізація ризиків під час здійснення венчурного 

фінансування інноваційних підприємств. – С. 252-256. 

Визначено особливості аналізу й оцінювання ризиків венчурного фінансування та виявлено способи 

мінімізації та запобігання таких ризиків. 

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%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%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%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

