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Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання 
 

Амоша О. І. Національна інноваційна система України в контексті міжнародних порівнянь / О. І. 

Амоша, А. І. Ніколаєнко // Економічний вісник Донбасу. – 2015. – № 1. – С. 115-121. 

 

                                                                                                                                          Р/1932 

 

В статті на основі використання міжнародних індексів (глобального інноваційного індексу, європейського 

інноваційного табло, індексу глобальної конкурентоспроможності) здійснено порівняльний аналіз 

інноваційного розвитку України та інших країн світу. 

 

 

Богер О. В. Пріоритети змін податкової системи у становленні інноваційної економіки України / О. В. 

Богер // Економіка та держава. – 2015. – № 9. – С. 122-124. 

                                                                                                                                          Р/1829 

 

У статті розкриваються питання особливостей, основних перешкод та напрямів реформування становлення 

інноваційної економіки України. 

   Стаття розкриває питання відповідності інноваційної економіки України загальносвітовим тенденціям. 

 

 

Бондаренко С. А. Модель інноваційної сприйнятливості та готовності до інноваційного розвитку 

промислового підприємства / С. А. Бондаренко //  Вісник Хмельницького національного університету. 

Серія: Економічні науки. – 2015. – № 3, Т. 1. – С. 111-115. 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

… доведено необхідність проведення  оцінювання сприйнятливості промислового підприємства України до 

нововведень з метою зниження ризику управлінських рішень щодо інноваційного розвитку підприємства. В 

процесі дослідження  виявлено основні проблемні аспекти неперервного інноваційного розвитку. 

 

 

Буняк Н. Роль вищих навчальних закладів у формуванні національної інноваційної системи України / 

Н. Буняк // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 

2015. – № 2. – С. 15-20. 

                                                                                                                                          Р/585 

 

Обгрунтовано роль вищих навчальних закладів у формуванні національної інноваційної системи. 

Проаналізовано основні показники діяльності ВНЗ в Україні. Окреслено проблеми, які перешкоджають 

ефективному використанню науково-технічного потенціалу вищих навчальних закладів, та запропоновано 

шляхи їх розв’язання. 

 

 

Бурич І. В. Наукові підходи до формування портфеля інвестиційно-інноваційних проектів у контексті 

сталого розвитку регіону / І. В. Бурич // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 2. – С. 115-121. 

 

                                                                                                                                          Р/1599 

 

Досліджено особливості формування портфеля інвестиційно-інноваційних проектів, який розглядається як 

важливий фактор розвитку регіону, що сприяє інтеграції положень Конвенцій Ріо в національну політику 

України. Розглянуто вже існуючі економічні критерії формування портфеля проектів та доповнено їх 

показником екологічної конкурентоспроможності проекту. 

 

 

Вінникова І. І.  Аналіз  інноваційної  активності промислових підприємств України /   І. І. Вінникова, 

С. В. Марчук // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 47-53. 
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                                                                                                                                          Р/1829 

 

Досліджено динаміку інноваційної активності на промислових підприємствах України у 2000–2014 рр.  

Розглянуто декілька регіонів України з найбільшою часткою інноваційних промислових підприємств. 

Досліджено дані щодо впровадження інновацій на промислових підприємствах. 

 

 

 

Р 353904 

   339 
 

    Влияние инноваций на уровень международной экономической 

интеграции [Текст] : [монография] / [В. П. Божко, Я. В. Сафронов, О. Л. 

Омельченко, М. М. Магомедова] ; Национальный аэрокосм. ун-т имени Н. Е. 

Жуковского "Харьковский авиац. ин-т". - Х. : ХАИ, 2015. - 116 с. : ил.: 5, табл.: 

31. - Библиогр.: с. 95-96 (28 назв.). - Авт. указ. на обороте тит. л. 

 

Рассмотрены проблемы отечественной экономики и определена стратегия  ее 

современного развития путем использования инноваций. 

   Приведена методика использования факторного анализа для оценки 

показателей международного сотрудничества, а также предложен метод оценки 

экономической эффективности инноваций. 

 

 

Р 353614 

   65 
 

    Водолазька, Світлана Анатоліївна.  

    Радикальні інновації східноєвропейської видавничої галузі [Текст] : монографія / Світлана Водолазька 

; [за наук. ред. В. В. Різуна]. - К. : ТОВ "Авега", 2015. - 370 с. : граф. - Бібліогр.: с. 322-369. 

 

У монографії висвітлені інновації, які наділені потенціалом кардинальних змін. Для виявлення їх 

можливостей, на підставі численних зарубіжних і вітчизняних наукових джерел, даних емпіричних 

досліджень проведений теоретичний аналіз радикальних інновацій у видавничій галузі Східної Європи. 

Інновації розглядаються як цивілізаційний і економічний феномен. Встановлено ключові напрями 

інноваційного розвитку видавничої діяльності. 

 

 

Готра В. В. Аналіз зарубіжного досвіду забезпечення інноваційного розвитку економіки / В. В. Готра // 

Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 2. – С. 235-243. 

 

                                                                                                                                          Р/212 

 

Представлено результати аналізу використання зарубіжного досвіду інноваційного розвитку економіки в 

сучасних умовах українського ринку, запропоновано адаптивні елементи зарубіжних моделей розвитку для 

використання у практиці національної економіки. 

 

 

Р 353950 

   63 
 

    Готра, Вікторія Вікторівна.  

    Формування державних пріоритетів інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку АПК 
[Текст] : монографія / Готра Вікторія Вікторівна ; ВНЗ "Нац. акад. управління". - К. : [Сік Груп Україна], 

2014. - 359 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 316-346. 

 

Зі змісту: 

Розділ 1. Теоретичні основи інвестиційно-інноваційного забезпечення ефективного функціонування 

агропромислового комплексу 

Розділ 2. Методологія управління інноваційним розвитком агропромислового комплексу 

Розділ 3. Методологічні аспекти управління інноваційно-інвестиційним потенціалом агропромислового 

комплексу 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%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%BE%D1%82%D1%80%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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Розділ 4. Кластеризація економіки як ефективна форма організації інноваційної діяльності 

агропромислового комплексу 

Розділ 5. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком агропромислового 

комплексу в умовах формування інноваційного кластера  

Висновки 

Список використаних джерел. 

 

 

Гриценко О. В. Формування фінансових ресурсів для забезпечення інноваційного розвитку економіки 

України / О. В. Гриценко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Серія: Економічні 

науки. – 2015. – № 1. – С. 128-138.  

 

                                                                                                                                          Р/1471 

 

Проведено аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності. Акцентовано увагу на необхідності 

формування  фінансових ресурсів шляхом їх консолідації для забезпечення інноваційного розвитку 

економіки України. 

 Таблиця 1. Структура фінансування інноваційного розвитку розвинутими країнами 

 Таблиця 2. Обсяги, джерела та структура фінансування інноваційного розвитку в Україні 

 Таблиця 3. Критерії передавання американськими компаніями техніки і технологій в інші країни. 

 

 

Р 353660 

   001 
 

    Джелали, Владимир Иванович.  

    Инновационная культура. Теоретические, технологические, нравственные и прикладные аспекты 
[Текст] / Джелали В. И., Кулиниченко В. Л. - К. : [Арктур-А], 2015. - 282 с. : рис. - Библиогр.: с. 272-280 (105 

названий). 

 

В книге показаны основы и главные особенности инновационного процесса, инновационной деятельности и 

инновационной культуры,  а также основы технологии и организации системы сохранения и активизации 

новых идей для работы с идеей, автором, инноватором, в процессе активной массовой инновационно-

нравственной деятельности. С позиций системной полноты показаны возможности демократизации и 

гуманизации социальной деятельности, жизни, а также перспективы развития науки. Предложена 

соответствующая программа для освоения основ инновационной культуры. 

 

 

 

Р 353483 

   33 
 

    Довгаль, Олена Андріївна.  

    Інноваційна економіка [Текст] : навч. посіб. / О. А. Довгаль, Г. В. Довгаль ; 

Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2015. - 148 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

У посібнику узагальнено матеріал, що відбиває теоретичні концепції 

інноваційної економіки та практичні підходи до їх використання з урахуванням 

реальних проблем, суперечностей та тенденцій у розвитку сучасної 

інноваційної економіки на національному та міжнародному рівнях в умовах 

глобальної трансформації. 

 

 

Драчук Ю. З. Визначення чинників державного регулювання інноваційної діяльності вугільних 

підприємств / Ю. З. Драчук, І. М. Кочешкова, Н. В. Трушкіна // Економічний вісник Донбасу. – 2015. – № 1. 

– С. 20-31. 

 

                                                                                                                                          Р/1932 

 

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%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D0%B8,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Розглянуто зміст чинників державного регулювання інноваційного розвитку вугільної промисловості: 

інвестиційні, галузеві та інституціональні. Досліджено вплив чинників на інноваційну діяльність вугільних 

підприємств з використанням методу аналітичного вирівнювання рядів динаміки. 

 

 

Думанська І. Ю. Організаційно-економічні засади інноваційної діяльності в паливно-енергетичному 

комплексі України / І. Ю. Думанська // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: 

Економічні науки. – 2015. – № 4, Т. 2. – С. 135-138. 

 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

В публікації досліджено теоретико-методологічні засади та надані практичні рекомендації щодо розробки 

організаційно-економічних засад інноваційної діяльності та їх впровадження в паливно-енергетичному 

комплексі (ПЕК) України. Розкрито сутність і визначено місце та роль інновацій в «Енергетичній стратегії 

України на період до 2030 р.». Обгрунтовано структуру стратегій інноваційної діяльності в ПЕК. 

 

 

Єгоричева С. Б. Участь банків у забезпеченні інноваційного розвитку регіональної економіки / С. Б. 

Єгоричева, О. В. Шиндер // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: 

Економічні науки. – 2014. – № 6. – С. 190-196. 

 

                                                                                                                                          Р/1484 

 

Мета статті – розробка механізму фінансування інноваційно орієнтованого малого підприємництва через 

внутрішні венчурні фонди регіональних банків. 

 

 

Єлісєєнко О. В. Інновації як фактор підвищення конкурентоспроможності та економічного зростання 

держави / О. В. Єлісєєнко, Г. С. Скобєлєва // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 

2015. – № 1. – С. 10-14. 

 

                                                                                                                                          Р/2251 

 

У статті розглядаються питання реалізації інноваційної діяльності. Доведено, що тільки країни, що 

проводять активну інноваційну політику і створюють сприятливий економічний клімат для розвитку 

інновацій, демонструють високі темпи економічного розвитку, сильну конкурентоспроможність вироблених 

товарів і послуг на міжнародних ринках. 

 

 

Жигірь А. А. Значення інформаційної складової як економічного ресурсу при активізації 

інноваційних процесів / А. А. Жигірь // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 16-21. 

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

«Метою дослідження є показати значимість інформаційної складової як економічного ресурсу при 

активізації інноваційних процесів, що дозволить досягти зростання ефективності виробництва на основі 

більш повного використання людських, фінансових і матеріальних ресурсів». 

 

 

Забуранна Л. В. Розвиток інноваційних процесів в аграрній сфері / Л. В. Забуранна, С. В. Забуранний // 

АгроСвіт. – 2015. – № 18. – С. 3-9. 

 

                                                                                                                                          Р/2114 

 

У статті розкрито сутність та класифікація інноваційних процесів для розв’язання загальних завдань 

економічного дослідження інноваційної діяльності. 

 

 

Заколодяжний В. О. Мобільна стратегія як інноваційна складова розвитку страхової компанії / В. О. 

Заколодяжний // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 108-111. 

 

                                                                                                                                          Р/1829 
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Охарактеризовано особливості застосування мобільного контенту в сфері страхування в зарубіжних країнах. 

Визначено тенденції та обгрунтовано перспективи використання сучасних інформаційних технологій в 

страховій діяльності. Доведено, що створення мобільного контенту є необхідною складовою для 

ефективного управління страховою компанією. 

 

 

Захаркін О. О. Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю за показниками 

ризикостійкості / О. О. Захаркін // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 16. – С. 38-42. 

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

Базуючись на засадах вартісно-орієнтованого управління та розрахунку рівня ризикостійкості підприємства, 

в роботі удосконалено підходи до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства та порівняння 

інноваційних проектів. Обгрунтовано необхідність застосування декількох критеріїв оцінки. 

 

 

 

Р 354182 

   658 
 

    Захаркін, Олексій Олександрович.  

    Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: 

методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід [Текст] : монографія / 

О. О. Захаркін ; Сумський держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2015. - 400 с. : 

граф., табл. - Бібліогр.: с. 313-335. 

 

Обгрунтовано наявність взаємозв’язку між інноваційними процесами на 

підприємстві та його вартісними показниками. Проведено моделювання 

залежності рівня інноваційної активності підприємств  та їх ефективності на 

прикладі європейських і українських компаній. Досліджено вплив інноваційної 

діяльності на оцінювання курсової вартості акцій підприємств машинобудівної 

та хімічної галузей України. Розглянуто вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю 

підприємств за показниками ризикостійкості. 

 

 

Землянкін А. І. Інноваційна діяльність у промислових регіонах України: поточний стан, тенденції, 

виклики / А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Економіка промисловості. – 2015. – № 2. – С. 5-19. 

 

                                                                                                                                          Р/1252 

 

Представлено стислий оперативний аналіз стану та тенденцій розвитку інноваційної діяльності у 

промислових регіонах України на основі останніх доступних даних, що надаються Державною службою 

статистики України та головними управліннями статистики у відповідних регіонах. 

 

 

Землянкін А. І. Напрями вдосконалення діючих механізмів управління інноваціями в умовах 

модернізації економіки України / А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Економіка промисловості. – 2015. – 

№ 1. – С. 40-52. 

 

                                                                                                                                          Р/1252 

 

На основі проведених досліджень стану та результативності діючих механізмів управління інноваціями 

розроблено пропозиції щодо їх удосконалення та підвищення стимулюючої дії на інноваційні процеси, що 

протікають в українській економіці.  

 

 

Землянкін А. І. Удосконалення системи економічного стимулювання інноваційної діяльності 

підприємств індустріального міста / А. І. Землянкін, І. І. Лях // Економічний вісник Донбасу. – 2015. – № 

1. – С. 122-127. 

 

                                                                                                                                          Р/1932 

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%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BD,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Надано обгрунтовані пропозиції стосовно розвитку системи економічних стимулів для підтримки 

інноваційних підприємств та господарюючих суб’єктів інноваційної інфраструктури індустріального міста у 

створенні, освоєнні та широкому запровадженні інноваційних розробок. 

 

 

Зоргач А. М. Формування результативної системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю 

сільськогосподарських підприємств / А. М. Зоргач // Економіка АПК. – 2015. – № 8. – С. 65-72. 

 

                                                                                                                                          Р/673 

 

 Рис. 1. Структура потенціалу розвитку сільськогосподарських підприємств 

 Рис. 2. Модель оцінки синергетичного ефекту від впровадження проекту результативної системи 

управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарського підприємства 

 Рис. 3. Тривимірна матриця кожного рівня синергетичного ефекту формування ІІП 

сільськогосподарського підприємства 

 Рис. 4. Класифікація факторів, що впливають на стан ІІП 

 Рис. 5. Схема формування результативної системи управління інноваційно-інвестиційною 

діяльністю сільськогосподарських підприємств. 

 

 

Р 354483 

   664 
 

    Інновації в харчовій промисловості: від наукової ідеї до впровадження [Текст] : монографія / [А. І. 

Українець, Г. О. Сімахіна, А. А. Мазаракі та ін.] ; Київський нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2013. - 360 

с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 349-353. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

У монографії розглянуто питання впровадження інноваційних технологій в сучасну харчову промисловість, 

зокрема, у виробництво  поліфункціональних збагачувачів для різних видів традиційних харчових 

середовищ, надано сутність теоретичних узагальнень і практичної реалізації інноваційної складової в 

розробленні та виробництві нових харчових продуктів оздоровчо-профілактичного призначення. 

 

 

Р 354339 

    33 
 

    Інноваційна діяльність та її вплив на економічний розвиток в Україні [Текст] : [монографія] / 

Писаренко Т. В., Кваша Т. К., Карлюк Г. В., Лях Л. В. ; Український ін-т наук.-техн. і екон. інформації. - К. : 

[УкрІНТЕІ], 2015. - 115 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 110-114. 

 

У монографії здійснено  аналіз підходів до оцінювання впливу інноваційної діяльності на економічний 

розвиток і проведено таке оцінювання (за всіма наведеними методами). Авторами вперше застосовано метод 

мультиплікатору для виявлення причин змін означеного впливу на економічний розвиток в Україні. 

 

 

С 20833 

    33 
 

    Інноваційна Україна 2020 [Текст] : національна доповідь / [за заг. редакцією В. М. Гейця, А. І. 

Даниленка, Е. М. Лібанової та ін.] ; НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук. - К. : ВПП 

"Експрес", 2015. - 336 с. : рис., табл. - Бібліогр. у виносках. 

 

Загальна мета представленої доповіді полягає в оцінці стану інноваційної сфери в Україні, визначенні 

найбільш актуальних проблем і бар’єрів, що гальмують  інноваційну діяльність, а також в обґрунтуванні 

стратегічних напрямів інноваційного розвитку держави та розробленні конкретних пропозицій щодо його 

стимулювання в умовах подальшої інтеграції України у світовий економічний та науково-технологічний 

простір. 
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Р 354124 

   33 
 

    Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України 

[Текст] : аналітична доповідь / [О. В. Собкевич, А. І. Сухоруков, А. В. Шевченко та ін. ; за ред. Я. А. Жаліла] 

; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2014. - 152 с. : рис., табл. - (Серія "Економіка" ; вип. 15). - 

Бібліогр. у виносках. 

 

Проаналізовано сучасний стан і можливості ефективного використання інноваційного потенціалу 

промисловості, розкрито інституційні засади формування інноваційної моделі розвитку, визначено напрями 

державної політики підтримки розвитку інноваційних кластерів, а також пріоритетні напрями та 

інструменти інноваційного розвитку у стратегії модернізації промисловості України. 

 

 

Р 354154 

   664 
 

    Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності [Текст] : 

тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 8-11 вересня 2015 р. / Запорізька облдержадмін., Харківська 

облдержадмін., Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі [та ін.]. - Мелітополь ; Кирилівка ; Х. : 

[ХДУХТ], 2015. - 361 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

… розглянуто проблеми та перспективи розвитку обладнання харчових виробництв, інноваційні підходи та 

креативні рішення у формуванні технічного оснащення підприємств готельно-ресторанної індустрії, 

питання вдосконалення процесів і технологій переробки сільськогосподарської сировини. 

 

 

Р 354337 

   331 
 

    Карлюк, Галина Василівна.  

    Розвиток державно-приватного партнерства як фактор побудови та ефективного функціонування 

інноваційної економіки в країнах світу [Текст] : наук.-аналіт. доп. / [Карлюк Г. В.] ; Держ. агентство з 

питань науки, інновацій та інформатизації України, Український ін-т наук.-техн. і екон. інформації. - К. : 

[УкрІНТЕІ], 2014. - 54 с. : рис. - Бібліогр.: с. 50-53. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Розглянуто основні механізми розвитку державно-приватного партнерства. Значну увагу приділено 

класифікаціям ДПП за даними Світового банку та Міжнародної асоціації проектного фінансування. 

   Досліджено особливості розвитку державно-приватного партнерства в інноваційній сфері. 

   Вивчено зарубіжний досвід розвитку державно-приватного партнерства, зокрема в інноваційній сфері. 

 

 

Каховський М. Ю. Інноваційна технологія механізованого мокрого підводного зварювання 

високолегованої корозійностійкої сталі / М. Ю. Каховський // Наука та інновації. – 2015. – № 4. – С. 25-31. 

 

                                                                                                                                          Р/1928 

 

Викладено результати проведення зварювально-ремонтних робіт самозахисним порошковим дротом при 

мокрому підводному зварюванні високолегованих корозійностійких сталей типу 18-10. Застосування даної 

технології дає змогу зменшити участь людини в процесі зварювання в екстремальних умовах. 

 

 

Князь С. В. Трансферний потенціал інноваційного розвитку промислово-торговельних організацій / 

С. В. Князь // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 57-64. 

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті уточнено сутнісні характеристики поняття «трансферний потенціал інноваційного розвитку 

промислово-торговельної організації». Доведено, що трансферний потенціал є компонентою інноваційного 

потенціалу. Виділено характеристики трансферного потенціалу, які лежать в основі економічної природи 

трансферу як факту об’єктивної дійсності, що  супроводжує інноваційний розвиток промислово-

торговельних організацій. 

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%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Коваленко О. В. Акценти розвитку інноваційних підприємств продовольчого комплексу в рухомо-

нестійкій системі економіки України  / О. В. Коваленко // Облік і фінанси. – 2015. – № 3. – С. 142-147. 

 

                                                                                                                                          Р/1875 

 

Розкрито історичні тенденції та світовий досвід інноваційного розвитку великого бізнесу. Визначено 

чинники, що гальмують стабільне ефективне зростання бізнесу за рахунок інновацій. Виявлено і 

обгрунтовано ознаки, на яких слід акцентувати увагу при формуванні інноваційної політики розвитку 

підприємств продовольчого комплексу в умовах рухомо-нестійкої системи економіки України. Значну увагу 

приділено особливостям розвитку транснаціональних компаній. 

 

 

Коваленко О. В. Моделювання параметрично-технологічних умов формування маркетинго-

інноваційного пулу потенціалів інноваційного авіаринку / О. В. Коваленко // Науковий вісник 

Полтавського університету економіки і торгівлі.. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 5. – С. 128-135. 

 

                                                                                                                                          Р/1484 

 

У статті розкрито споживчу поведінку на авіаційному ринку інновацій, що визначається в системі координат 

– мотиви, цінності, ключові компетенції. Визначено умови формування пулу маркетинго-інноваційного 

потенціалу інноваційного авіаринку. 

 

 

Р 354404 

   338 
 

    Кукса, Ігор Миколайович.  

    Механізм державного регулювання інноваційного розвитку АПК [Текст] : монографія / Кукса Ігор 

Миколайович ; ВНЗ "Національна акад. управління". - К. : [СІК ГРУП УКРАЇНА], 2014. - 328 с. : рис., табл. 

- Бібліогр.: с. 281-316. 

 

Монографію присвячено розробці актуальних теоретичних основ і практичних рекомендацій  щодо 

державного регулювання інноваційної діяльності агропромислового комплексу України. Узагальнено 

результати дослідження, які відбивають теоретико-методологічні основи організації інноваційної діяльності 

та практичні підходи до регулювання та її активізації в сучасних умовах ринку. 

 

 

Лігоненко Л. О. Цільові параметри планування інноваційного розвитку підприємства / Л. О. Лігоненко  

// Економіка розвитку. – 2015. – № 3. – С. 80-87. 

                                                                                                                                          Р/1554 

 

Обгрунтовано цільові параметри інноваційного розвитку на основі бенчмаркінгового підходу; розроблено 

пропозиції щодо формування внутрішніх цільових систем інноваційності на підприємствах та переліку 

показників плану інноваційного розвитку підприємства. 

 

 

Р 353751 

   658 
 

    Літвінова, Ірина Михайлівна.  

    Інноваційний розвиток підприємства: інформаційне забезпечення [Текст] : монографія / І. М. 

Літвінова ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. - Лисичанськ : Вид-во ПП ВКФ 

"ПромЕнерго", 2015. - 229 с. : іл. - Бібліогр.: с. 207-228. 

 

Зі змісту: 

   Розділ 1. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств: сутність та структура 

   Розділ 2. Процедури та характеристики інформаційного забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства 

   Розділ 3. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку в системі управління діяльністю 

підприємства 

Висновки 

Список використаних джерел. 

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%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B0,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%96%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%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


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

Лойко В. В. Фактори впливу на формування інноваційної складової економічної безпеки національної 

економіки / В. В. Лойко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: 

Економічні науки. – 2015. – № 4. – С. 113-124. 

 

                                                                                                                                          Р/1733 

 

«Мета. Визначення факторів впливу на формування інноваційної складової економічної безпеки 

національної економіки та формування системи показників для визначення рівня цієї складової». 

 

 

Б 17217 

   621 

 

Луцький національний технічний університет. 
    Наукові нотатки [Текст] : міжвузівський збірник (за галузями знань "Машинобуд. та металообробка", 

"Інж. механіка", "Металургія та матеріалознавство"). - Луцьк : [РВВ ЛНТУ]. 

   Вип. 48. - Луцьк, 2015. - 231 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Рудь Н., Кушнірук С., Марчук О. Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку. – С. 183-194. 

В статті на основі аналізу існуючих дефініцій запропоноване авторське визначення поняття «інформація». 

Виділено три функції інформаційного забезпечення. Рекомендовано основні джерела інформації для будь-

якого підприємства. Значна увага надається інформаційній взаємодії. Виконано короткий огляд соціальних 

мереж з точки зору їх можливостей забезпечення необхідною інформацією.    

 

 

Мікловда В. П. Можливості та обструкції розвитку інноваційного потенціалу Закарпаття як фактора 

регіональної конкурентоспроможності / В. П. Мікловда, Н. Ю. Кубіній, С. І. Мошак // Економіка 

промисловості. – 2015. – № 1. – С. 31-39. 

 

                                                                                                                                          Р/1252 

 

Можливості формування інноваційного потенціалу Закарпаття виникають у територіальній та історичні й 

площинах. Обструкції включають відсутність національної інноваційної системи, недостатність 

фінансування… 

   

 

С 20858 

   663 

 

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

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

   Т. 21, № 3. - К., 2015. - 256 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Економіка і соціальний розвиток 

   П’янкова О. В. Інноваційний розвиток України в умовах корупційного ризику. – С. 105-114. 

У статті визначено інновацію як пріоритетний чинник стійкого розвитку, актуалізовано проблему 

інноваційного розвитку в умовах значного корупційного ризику, досліджено результати Глобального 

інноваційного індексу та Індексу корупційного ризику для країн – світових лідерів, регіональних лідерів, 

України. Проаналізовано структуру індексів і динаміку показників, визначено «слабкі» й «сильні» 

підіндекси Глобального інноваційного індексу та Індексу корупційного ризику економіки України. 

 

 

Осадча Н. В. Інноваційна політика в умовах модернізації промисловості України / Н. В. Осадча, О. К. 

Котко // Економічний вісник Донбасу. – 2015. – № 1. – С. 138-142. 

 

                                                                                                                                          Р/1932 

 

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%9B%D1%83%D1%86%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
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%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9


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

У статті проаналізовано основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств, досліджено 

основні методи ведення інноваційної політики та запропоновано заходи щодо покращення інноваційної 

політики України… 

 

 

Попело О. В. Прикладні дослідження та їх вплив на задіяння інноваційної домінанти модернізації 

продуктивних сил регіону / О. В. Попело // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 49-53. 

 

                                                                                                                                          Р/1829 

 

Проаналізовано динаміку фінансування прикладних досліджень і розробок у розрізі загального і 

спеціального фондів держбюджету. Розглянуто структуру фінансування прикладних досліджень за 

секторами науки у 2013 р. Досліджено динаміку кількості прикладних досліджень і розробок, виконаних за 

кошти державного бюджету. 

 

 

Програма SECURE-R21: співробітництво країн Європейського Союзу з країнами Східного 

партнерства. Наукові дослідження та інновації у сфері технологій безпеки суспільства // Наука та 

інновації. – 2015. – № 4. – С. 75-79. 

 

                                                                                                                                          Р/1928 

 

Мета проекту SECURE-R21 – зміцнити співробітництво з державами Східного партнерства для подолання 

розриву між дослідженнями та інноваціями в рамках проекту 7-ї Рамкової програми Horison–2020 «Безпечне 

суспільство». Проект охоплює широкий спектр галузей досліджень, включаючи інформаційно-

комунікативні технології (ІКТ), безпеку, нанонауки, нанотехнології, наноматеріали, а також соціальні і 

гуманітарні науки. 

 

 

Р 353534 

   658 
 

    Прохорова, В. В.  

    Адаптивне управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств [Текст] : монографія / 

Прохорова В. В., Дем'яненко Т. І. - Х. : [НТМТ], 2014. - 193 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 184-192. 

 

У монографії розглядаються проблеми, що пов’язані з аналізом та оцінкою інноваційно-інвестиційного 

розвитку підприємств, удосконалення методичного забезпечення адаптивного управління інноваційно-

інвестиційним розвитком підприємств. Запропоновано механізм адаптивного управління інноваційно-

інвестиційним розвитком підприємства. 

 

 

Прощаликіна  А. Інноваційний розвиток України у системі показників виміру економічної безпеки / 

А. Прощаликіна // Економіка і менеджмент культури. – 2015. – № 1. – С. 15-22.  

 

                                                                                                                                          Р/2174 

 

Вдосконалено теоретичні основи досліджень інноваційної безпеки шляхом виокремлення трьох підходів до 

трактування цього поняття. Розглянуто методичні підходи до оцінки інноваційної безпеки, 

охарактеризовано основні індикатори оцінки. Проаналізовано сучасний стан інноваційного розвитку 

України за показниками оцінки інноваційної безпеки.  Виявлено основні чинники, що зумовлюють кризовий 

стан інноваційної сфери. 

 

 

Пуліна Т. В. Визначення інтегрального показника інноваційної активності металургійного комплексу 

Запорізького регіону / Т. В. Пуліна, О. В. Коротунова, Д. С. Адріковський // АгроСвіт. – 2015. – № 16. – С. 

40-46.  

 

                                                                                                                                          Р/2114 

 

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%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%92.


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

Досліджено показники інноваційної активності підприємств металургійного комплексу Запорізького регіону 

та України. Здійснено оцінку інноваційного потенціалу підприємств металургійної галузі Запорізького 

регіону та України.  

   За результатами досліджень розраховано інтегральний показник для оцінювання інноваційної активності 

підприємств металургійного комплексу України та Запорізького регіону в 2007–2013 рр. з застосуванням 

узагальненої функції корисності. 

 

 

Радіщук Т. П. Вплив кон’юнктури товарного ринку на інноваційний розвиток підприємства / Т. П. 

Радіщук // АгроСвіт. – 2015. – № 20. – С. 98-104. 

 

                                                                                                                                          Р/2114 

 

У статті досліджено комплекс методичних рекомендацій з розробки універсальних моделей та методів, які 

дозволять здійснити систематизацію, зміну і виявлення характеру інноваційного розвитку 

автомобілебудівних підприємств на мезорівні для стимулювання і підтримки інноваційно-активних 

підприємств автомобілебудування і підтримки оптимальних і стійких темпів інноваційного розвитку 

мезосистеми в цілому. 

 

 

Радіщук Т. П. Моделювання механізму інноваційної діяльності в ринкових умовах / Т. П. Радіщук // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 20. – С. 75-79. 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

У статті досліджено комплекс методичних рекомендацій з реалізації методів моделювання інноваційної 

діяльності підприємств,  які функціонують в умовах мінливого попиту; запропоновано рекомендації з 

вибору критеріїв оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємств, залежно від ситуації, що 

викликала нестабільність ринкового попиту; рекомендації з вибору для здійснення моделювання типів 

інновацій, які визначають інноваці йну діяльність в умовах нестабільного попиту… 

 

 

Р 354149 

   339 
 

    Регіоналізм та інтеграція [Текст] : науковий щорічник / Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 

Науково-дослідницький ін-т європейської інтеграції та регіональних досліджень. - Чернівці : ЧНУ, 2014 - . 

   Вип. 1. - Чернівці, 2014. - 312 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ. 

 

Зі змісту: 

   Омельяненко В. Стан та перспективи міжнародного співробітництва України та Білорусі в 

інноваційній сфері. – С. 274-283. 

 

 

Р 353977 

   332 
 

    Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи [Текст] : матеріали I всеукраїнської науково-

практичної Інтернет-конференції, присвяченої 50-річчю Хмельницького торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 

вересня 2015 р. / Хмельницька облдержадмін., Департамент освіти і науки Хмельницької облдержадмін., 

Хмельницький торг.-екон. коледж КНТЕУ. - Хмельницький : [ХНУ], [2015]. - 80 с. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Розглянуті проблеми вищої освіти в Україні: досвід і нововведення; тенденції інноваційного розвитку 

економіки в умовах інтеграції у міжнародний економічний простір; інноваційний розвиток 

підприємств; стратегії і технології; розвиток фінансової системи країни та регіонів; діяльність банківських 

установ у сучасних економічних умовах. 

 

 

Романовський О. О. Академічне підприємництво як чинник інноваційного розвитку сфери вищої 

освіти і науки України / О. О. Романовський // Вісник Київського національного університету технологій 

та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 4. – С. 37-51. 

                                                                                                                                          Р/1733 

 



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

Мета. Розробка теоретико-методологічних засад інноваційного розвитку системи вищої освіти на основі 

університетського підприємництва. 

Наукова новизна. Визначено сутність поняття академічного підприємництва, роль університетського 

підприємництва в інноваційному розвитку сфери вищої освіти та сприянні соціально-економічному 

зростанню держави. 

 

 

Савіна С. С. Складові елементи механізму інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості / 

С. С. Савіна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 4, 

Т. 2. – С. 228-231. 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

Статтю присвячено висвітленню питання побудови механізму інноваційного розвитку підприємств легкої 

промисловості. Визначено основні складові елементи даного механізму та наведено їх характеристику. 

Особливу увагу присвячено висвітленню ролі та складових елементів економічного підмеханізму механізму 

інноваційного розвитку підприємства. 

 

Р 354029 

   338 
 

    Сіренко, Наталя Миколаївна.  

    Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств [Текст] : монографія / Н. М. 

Сіренко, С. В. Сирцева ; Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв : [МНАУ], 2015. - 266 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 196-220. 

 

У монографії висвітлено теоретико-методичні засади та практичні рекомендації щодо формування, розвитку 

і відтворення системи ресурсного забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств. 

Удосконалено структуру інноваційного процесу в аграрному секторі, обґрунтовано методику оцінки 

ресурсного забезпечення інноваційного розвитку груп аграрних підприємств за рівнем їх залучення до 

інноваційного процесу. Розроблено уніфіковані методичні підходи щодо визначення інструментами 

економіко-математичного моделювання прогнозованих розмірів елементів ресурсного потенціалу 

інноваційного розвитку аграрних підприємств. 

 

Б 17362 

   33 
 

    Січкаренко, Кирило Олексійович.  

    Мережева організація інноваційної діяльності [Текст] : наукова доп. / К. О. Січкаренко ; НАН України, 

ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - К. : [ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН 

України"], 2015. - 48 с. : табл. - Бібліогр. у виносках. 

 

Наукова доповідь присвячена історії становлення інноваційних мереж, їх сутності та структурі, концепції 

мережевих структур взагалі. Інноваційну мережу розглянуто як організаційну основу для поширення 

інформації, підтримки інноваційної діяльності великих виробничих  і корпоративних об’єднань. 

Акцентовано увагу на значенні мережевої співпраці для організації трансферу технологій. Розглянуто 

інноваційні мережі в Україні як самостійний компонент національної інноваційної інфраструктури, їх 

сучасний стан, порівняно досвід розбудови інноваційних мереж в Україні та країнах ЄС. 

 

Собкевич О. В. Економіко-математичний інструментарій інтегральної оцінки рівня інноваційної 

безпеки у промисловості України / О. В. Собкевич // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 94-99. 

 

                                                                                                                                          Р/1829 

 

У статті використанням загального алгоритму діагностики та регулювання економічної безпеки виявлено і 

систематизовано індикатори інноваційної безпеки у промисловості України.  

 

 

 

 

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%A1%D1%96%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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%A1%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Б 17302 

   31 
 

    Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] = Socio-

economic problems of the modern period of Ukraine : зб. наук. пр. / НАН України, 

Ін-т регіон. досліджень. - Л. : [Ін-т регіональних досліджень НАН України]. -  

   Вип. 2 (112). - Л., 2015. - 137 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

Інвестиційно-інноваційна діяльність, бюджетна та податкова політика 

   Беновська Л. Я. Аналіз та оцінка інноваційно-інвестиційних чинників 

конвергентного розвитку регіонів. – С. 5-9. 

   Бербека В. Є. Фінансово-кредитна складова інвестиційної та інноваційної 

інфраструктури Львівщини (на прикладі енергозбереження). – С. 10-14. 

 

 

Б 17418 

   33 
 

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

регіон. досліджень імені М. І. Долішнього НАН України. - Л. : [Ін-т регіональних досліджень НАН України].  

   Вип. 3 (113). - Л., 2015. - 111 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

Інвестиційно-інноваційна діяльність 

   Мальцев В. С. Порівняльний аналіз інноваційної активності підприємств країн ЄС та України за 

показниками GIS. – С. 67-74. 

 

 

Стадник В. В. Інноваційні чинники в системі ціннісно-орієнтованого управління промисловим 

підприємством / В. В. Стадник, О. В. Замазій // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9. – С. 242-249. 

– Текст англ. 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті розширено концептуальну основу ціннісно-орієнтованого управління промисловим підприємством 

з урахуванням методологічних підходів до інноваційного менеджменту. Проведено аналіз змісту і 

результатів інноваційної діяльності підприємств Хмельницької області з метою визначення внеску даної 

діяльності у створення споживчої цінності кінцевої продукції. 

 

 

Р 353737 

   005 
 

    Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та 

інструменти реалізації [Текст] : наукова монографія / [В. І. Варцаба, Я. С. Витвицький, О. М. Витвицька та 

ін.] ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 468 с. : рис., 

табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Зі змісту: 

Розділ VІ. Інноваційні технології стратегічного управління. – С. 439-466. 

6.1. Інкременталізм в стратегічному управління підприємствами 

6.2. Синархія, синергізм і сінтелектика – інноваційний комплекс технологій, механізмів та  

       інструментів стратегічного управління 

Література до розділу. 

 

 

Точиліна І. В. Аналіз основних тенденцій щодо надання податкових пільг в Україні в контексті 

стимулювання інноваційного розвитку / І. В. Точиліна // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 112-

117. 

                                                                                                                                          Р/1829 
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У статті досліджено тенденції щодо надання податкових пільг в Україні та їх вплив на інноваційний 

розвиток національної економіки у період до та після запровадження Податкового кодексу. 

 

 

Р 354477 

   658 
 

    Трансфер технологій [Текст] : підручник / [А. А. Мазаракі, Г. О. Андрощук, С. І. Бай та ін.] ; за заг. ред. 

А. А. Мазаракі ; Київський нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2014. - 556 с. : рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці розд. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

У підручнику розкрито організаційно-економічний механізм трансферу технологій як елемент управління і 

реалізації інноваційної політики у контексті стратегії інноваційного розвитку країни.  

 

 

Турчіна С. Г. Особливості інноваційної діяльності за умов міжнародної економічної інтеграції / С. Г. 

Турчіна // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2014. 

– Вип. 5. – С. 122-126. 

 

                                                                                                                                        Р/1016«Е» 

 

У статті розкриті особливості інноваційної діяльності за умов міжнародної економічної інтеграції. 

Проаналізовано стан інноваційної активності вітчизняних підприємств. 

 Таблиця 1. Показники Глобального індексу інновацій України у 2012 р. 

 Рис. 1. Динаміка показників індексу розвитку людського потенціалу в 1990-2012 рр. 

 

 

 

Р 354198 

    33 
 

    Уперенко, Николай Афанасьевич.  

    Междисциплинарно-инновационные проблемы истории экономики и менеджмента [Текст] : 

монография / Уперенко Н. А., Кузнецов Э. А. - О. : Наука и техника, 2015. - 180 с. - Библиогр. в конце глав. 

 

В монографии рассматривается ряд актуальных междисциплинарно-инновационных проблем современных 

социально-экономических наук. Работа рассчитана на аспирантов, докторантов, молодых ученых, а также 

студентов, принимающих участие в научном поиске. 

 

 

 

Р 353644 

   336 
 

    Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / [В. Г. 

Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т. : 

ТНЕУ, 2014. - 464 с. : іл., табл. - (До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету). - 

Бібліогр. наприкінці ст. (297 назв). - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

У монографії досліджено теоретичні засади фінансової політики інвестиційно-інноваційного розвитку 

України, особливості її формування і реалізації. Розглянуто джерела фінансових ресурсів для інвестування в 

інноваційний розвиток держави. Значну увагу приділено методологічним і практичним засадам  фінансової 

політики інвестиційно-інноваційного розвитку економіки, сфери соціально-культурних послуг, інноваційно-

інвестиційному аспекту політики домогосподарств. Узагальнено напрями податкового регулювання 

інноваційних процесів. Охарактеризовано інноваційну модель України у вимірі глобальних структурних 

зрушень. 

 

 

 

 

 

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%A3%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Р 353774 

   33 
 

    Формування інноваційних економічних систем: фінансове забезпечення, комерціалізація 

інтелектуальної власності, кооперація науки і бізнесу [Текст] : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., 

15-17 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ / ДВНЗ "Національний гірничий ун-т", Дніпропетровська торг.-

пром. палата. - Д. : НГУ, 2015. - 157 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. 

 

Зі змісту: 

   Секція «Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки» 

   Секція «Інноваційне управління та інновації у менеджменті» 

   Секція «Інновації у логістиці» 

   Секція «Інноваційний розвиток підприємств» 

   Секція «Проблеми та перспективи трансферу технологій» 

   Секція «Інноваційний розвиток регіонів» 

   Секція «Моделювання інноваційного економічного розвитку» 

   Секція «Інновації у природокористуванні» 

   Секція «Управління інноваційними проектами» 

   Секція «Людський капітал в інноваційному розвитку економіки». 

 

 

Б 17315 

   338 
 

    Формування ринкових відносин в Україні [Текст] : зб. наук. пр. / [наук. ред. І. Г. Манцуров] ; Науково-

дослідний екон. ін-т Мінекономрозвитку. - К. : [СПД "Сердюк В. Л.]. 

   Вип. 6 (169). - К., 2015. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Інноваційно-інвестиційна політика 

   Рибак О. М., Чміль Н. О. Якість інновацій  в сучасних умовах розвитку економіки України. – С. 60-63. 

Авторами проаналізовано стан інноваційного розвитку підприємств в умовах сьогодення, досліджено 

науково-технологічну діяльність в Україні, вивчено вплив якісних характеристик інноваційних процесів на 

інноваційну активність. 

Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності 

   Череп А. В., Павленко А. І. Необхідність формування концепції створення та розвитку бізнес-

інкубаторів в Україні. – С. 74-78. 

Проведено дослідження визначення  поняття «бізнес-інкубатори». Виділено критерії оцінювання складових 

майбутнього успіху учасників БІ. Обгрунтовано рекомендації щодо роботи БІ на перспективу та шляхи 

підвищення його результативності. Визначено мету бізнес-інкубатора. Запропоновано модель БІ. 

 

 

 

Р 353753 

   33 
 

    Чекулаєва, Олена Дмитрівна.  

    Інституційний механізм регулювання інноваційного розвитку 

будівельної сфери [Текст] : монографія / О. Д. Чекулаєва ; Одеська держ. акад. 

буд-ва та архітектури. - О. : [ОДАБА], 2015. - 226 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 

171-200. 

 

Розроблено етапи і напрямки діагностики регулювання інноваційного розвитку 

будівельної сфери. Обгрунтовано напрями імплементації світового досвіду до 

інституційного регулювання інноваційного розвитку до будівельної сфери 

національного господарства. Визначена система принципів та пріоритетів 

державного регулювання інноваційного розвитку будівельної  сфери. 

   Запропоновано складові формування і функціонування інституційного механізму регулювання 

інноваційного розвитку будівельної сфери. Запропонований будівельний кластер, як важіль державно-

приватного партнерства, що реалізує програми інноваційного розвитку регіонів під впливом інструментарію 

інституційного механізму регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери. 

 

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%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%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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Чорний Р. С. Технополіси як ефективна просторова форма інноваційного розвитку трудового 

потенціалу в Україні / Р. С. Чорний // АгроСвіт. – 2015. – № 15. – С. 15-19. 

 

                                                                                                                                          Р/2114 

 

У статті сформульовано сутність інноваційного розвитку трудового потенціалу та конкретизовано основні 

його прояви. Проаналізовано передумови інноваційного розвитку трудового потенціалу в Україні. З’ясовано 

сутність технополісів, їх мету та специфіку. 

 

 

Чернов В. Г. Методологія оцінювання інноваційного розвитку з використанням нейро-нечіткого 

моделювання / В. Г. Чернов // Економіка розвитку. – 2015. – № 3. – С. 88-95. 

 

                                                                                                                                          Р/1554 

 

Як інструментальний засіб для створення відповідної моделі такої нейрон-нечіткої системи розглянуто і 

використано підсистему ANFIS середовища моделювання Matlab.  

   У процесі моделювання розроблено структуризацію факторів, що визначають рівень інноваційного 

розвитку, наведено формалізоване встановлення завдання. 

   Розроблено та описано архітектуру відповідної системи нечіткого висновку у вигляді нейрон-нечіткої 

мережі ANFIS, яка реалізує систему нечіткого висновку типу Sugeno. 

   На основі побудованої моделі оцінено вплив факторів та умов на рейтингову оцінку інноваційного 

розвитку. 

 

 

 

Р 353876 

    33 
 

    Чухрай, Наталія Іванівна.  

    Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Чухрай, Л. С. Пісовська 

; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 

2015. - 280 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 251-255. 

 

Розглянуто сутність та види інновацій та досліджено еволюцію інноватики. 

Наведено особливості державного регулювання інноваційної діяльності в 

Україні та здійснено порівняльний аналіз світових інноваційних систем. Значну 

увагу приділено вивченню питань організування та стимулювання інноваційної 

активності, а також налагодженню ефективної взаємодії між учасниками 

інноваційного процесу. 

 

 

Шацкова Л. П. Особливості складу витрат інноваційної діяльності промислового підприємства в 

залежності від цілей використання її результатів / Л. П. Шацкова, Б. С. Аннаєв // АгроСвіт. – 2015. – № 

21. – С. 80-88. 

                                                                                                                                          Р/2114 

 

У статті розглянуто інноваційну діяльність як послідовний процес перетворення ідеї в конкретний продукт, 

технологію або послугу, що проходить етапи фундаментальних і прикладних досліджень, дослідно-

конструкторських розробок, освоєння, комерційної реалізації і післяпродажного обслуговування. Виділяючи 

найважливіші етапи інноваційної діяльності, визначено основні витрати, пов’язані із здійсненням різних 

стадій інноваційної діяльності, що виконується в масштабі промислового підприємства. 

 

 

Шпичак О. М. Енергетичний підхід щодо оцінки трансформацій в сільському господарстві через 

призму фізіократичних поглядів у контексті інноваційних процесів / О. М. Шпичак, О. В. Боднар // 

Економіка АПК. – 2015. – № 10. – С. 5-16. 

                                                                                                                                          Р/673 

 

Мета статті – дослідження анатомії процесу енергетичних трансформацій у сільському господарстві з 

позицій фізіократичного світогляду, що проявляються в об’єктивній необхідності нарощування та 

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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збереження енергії Сонця на Землі у зв’язку зі збільшенням населення на планеті й підвищенням рівня 

якості життя людей. Сформоване комплексне бачення цих проблем з урахуванням організаційно-

технологічних, людських, інвестиційних і особливо інноваційних факторів, що діють у передових країнах 

світу й Україні зокрема. 

 

 

Шульга Г. В. Досвід формування ефективної інноваційної інфраструктури в зарубіжних країнах / Г. В. 

Шульга // Економічний вісник Донбасу. – 2015. – № 1. – С. 128-137. 

                                                                                                                                          Р/1932 

 

В статті проаналізовано зарубіжний досвід формування інноваційної інфраструктури у країнах, що є 

світовими лідерами у сфері інновацій. Розглянуто особливості формування інфраструктури інновацій у 

різних частинах світу. Запропоновано декілька напрямів удосконалення  існуючої інфраструктури інновацій 

в нашій країні. 

 

 

Шульженко Г. М. Оцінювання прибутку банку при впровадженні банківських інновацій / Г. М. 

Шульженко // Вісник Української академії банківської справи. – 2015. – № 1. – С. 111-117. 

 

                                                                                                                                          Р/1318 

 

Стаття присвячена розробці науково-методичного підходу, який дозволив би провести кількісну оцінку 

впливу банківських інновацій на його прибуток. Запропонований науково-методичний підхід є 

інструментом оцінювання ефективності впровадження інноваційних проектів з урахуванням імовірності їх 

успішної реалізації та впливу різних шоків протягом життєвого циклу. 

 

 

Юрчук Н. П. Використання економіко-математичних методів в управлінні інноваційним розвитком 

економічних систем / Н. П. Юрчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 28-32. 

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

Розглянуто сутність і завдання математичного моделювання економічних процесів. Узагальнено принципи і 

вимоги до економіко-математичних моделей. 

   Проаналізовано методи і моделі, що можуть застосовуватися для моделювання процесу управління 

інноваційним розвитком економічних систем на різних його етапах. 

 

 

 

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному 

                етапі в Україні та за її межами 
 

 

Баєв В. В. Модель управління кластером медичного туризму / В. В. Баєв // Вісник Хмельницького 

національного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 4, Т. 1. – С. 21-26. 

 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

Розроблено карту кластеру медичного туризму та визначено основні її складові. Конкретизовано тлумачення 

та сутність дефініцій видів медичного туризму. Визначено основні міжнародні та національні асоціації, які 

координують діяльність в сфері медичного туризму. Обгрунтовано модель управління кластером медичного 

туризму, розроблено організаційну структуру громадської організації, яка здійснює безпосередній 

координаційний вплив на діяльність кластеру медичного туризму. 

 

 

Р 353404 

    35 
 

    Безус, Алла Миколаївна.  

    Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності регіону [Текст] : навч. посібник / Безус А. 

М., Шафранова К. В. ; Акад. муніципального упр. - К. : [АМУ], 2015. - 180 с. - Бібліогр.: с. 160-178. 

 

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%B5%D0%B7%D1%83%D1%81,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Зі змісту: 

Розділ 1.4. Кластер як модель ефективного розвитку експортного потенціалу регіону. – С. 31-40. 

 

 

Бойко О. В. Методичний підхід до забезпечення кластерно-логістичного розвитку ринку 

транспортних послуг країни / О. В. Бойко // Економіка та держава. – 2015. – № 8. – С. 37-42. 

 

                                                                                                                                          Р/1829 

 

Проведено кластерний аналіз відповідності транспортно-економічного потенціалу регіонів країни рівню їх 

соціально-економічного розвитку; запропоновано такий розподіл регіонів по кластерам, який дозволяє 

оптимально використовувати потенціал існуючої транспортної системи регіонів. 

 

 

Бойко О. М. Світовий досвід особливостей організації спеціальних форм інноваційної діяльності / О. 

М. Бойко // Проблеми науки. – 2015. – № 2. – С. 15-22. 

                                                                                                                                          Р/1101 

 

Проаналізовано світовий досвід особливостей організації спеціальних форм інноваційної діяльності, 

представлених технополісами, технопарками, індустріальними парками, бізнес-інкубаторами, 

інноваційно-технологічними центрами, кластерами та ін. Здійснено їх аналіз, визначено проблеми та 

шляхи вирішення. 

 

 

Бондар-Підгурська О. В. Можливості реалізації кластерного підходу до формування інноваційної 

інфраструктури в Україні / О. В. Бондар-Підгурська // Економічний форум. – 2015. – № 3. – С. 29-39. 

 

                                                                                                                                          Р/2329 

 

Запропоновано нові інноваційно-інвестиційні форми кластерних структур соціально-орієнтованого типу, 

покликані виконувати найважливіші завдання кризового (воєнного) періоду – забезпечення першочергових 

ЖВІ населення, включаючи товари першої необхідності та нарощування інноваційного потенціалу як 

основи економічної безпеки України. 

 

 

Борбасова З. Н. Потенційні можливості створення галузевого кластера в агропромисловому регіоні / З. 

Н. Борбасова, Б. С. Толисбаєв, С. Н. Улаков // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 214-221. – 

Текст англ. 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті представлено методичний підхід до обґрунтування гіпотези щодо ролі кластера як точки зростання. 

Цей підхід базується на співрозмірному порівнянні  конкурентоспроможності економіки регіону і 

галузевого виробництва в регіоні за основними складовими конкурентоспроможності. Порівняння 

проведено на базі інтегрованого оцінювання по чотирьох модулях показників, що характеризують складові 

конкурентоспроможності. 

 

 

Б 17281 

   338 
 

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

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

   № 50 : Спецвипуск. - Х., 2015. - 341 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  

Текст укр., англ. 

Зі змісту: 

   Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції «Міжнародні 

транспортні коридори та корпоративна логістика»                 (11 – 13 червня 2015 р. м. Харків) 

Державне регулювання економіки 

   Озерська Г. В. Формування структури транспортно-логістичного кластера у  транскордонному 

співробітництві. – С. 161-164. 
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Ганущак-Єфіменко Л. М. Побудова кластерної моделі управління інноваційним розвитком 

підприємництва в Україні / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – 

С. 106-116.  

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті викладено результати досліджень у сфері управління інноваційним розвитком підприємництва в 

Україні, проаналізовано міжнародний досвід розвитку інтегрованих процесів, визначено мотиви інтеграції 

активів підприємницького сектору та вітчизняної інноваційної інфраструктури, запропоновано комплекс 

заходів з активізації інтеграційних процесів за рахунок кластерної моделі управління. 

 

 

Р 353710 

   334 
 

    Глущенко, Лариса Дмитрівна.  

    Теоретико-методичні засади розвитку малих промислових підприємств з технологічними 

інноваціями [Текст] : монографія / Л. Д. Глущенко ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : Вінницька 

газета, 2015. - 220 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 187-208. 

 

Монографія присвячена питанням формування теоретико-методичних засад розвитку малих промислових 

підприємств з технологічними інноваціями та розробці рекомендацій щодо їх практичного застосування. 

Розглянуто теоретичні положення та запропоновано методичні рекомендації щодо розвитку малих 

промислових підприємств з технологічними інноваціями, зокрема на засадах кластерної взаємодії, та 

розроблено методичний інструментарій з планування та аналізу діяльності малих промислових підприємств 

з технологічними інноваціями з розробки та впровадження технологічних інновацій та оцінки 

ефективності кластерної взаємодії. 

 

 

 

Р 353690 
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    Єгоров, Ігор Юрійович.  

    Індустріальні парки в Україні: проблеми становлення та перспективи 

розвитку [Текст] : монографія / [Єгоров І. Ю., Бойко О. М., Грига В. Ю. та ін.] ; 

НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування", М-во екон. розвитку і 

торгівлі України, Н.-д. екон. ін-т. - К. : [Ін-т економіки та прогнозування], 2015. 

- 140 с. - Бібліогр. : с. 67-89 (234 назви). -  

На тит. арк. зазначено три авт. 

 

У монографії індустріальний парк розглядається як форма організації 

виробничої та інноваційної діяльності. Висвітлено питання створення та 

розвитку індустріальних парків у світі. Проаналізовано сучасний стан розвитку 

діючих індустріальних парків в Україні, сформовано систему критеріїв та показників для оцінювання 

ефективності іхнього функціонування. Визначено напрями вдосконалення моніторингу діяльності 

індустріальних парків в Україні, розроблено пропозиції щодо забезпечення інституційно-правового 

розвитку відносин у сфері їх створення та функціонування. Розроблено проект типової концепції розвитку 

індустріального парку в Україні. 

 

 

Жигірь А. А. Кластеризація як механізм підвищення ефективності підприємницької діяльності в 

аграрній сфері / А. А. Жигірь // АгроСвіт. – 2015. – № 16. – С. 14-18.  

                                                                                                                                          Р/2114 

 

У статті розглянуто кластеризацію як механізм підвищення ефективності підприємницької діяльності в 

аграрній сфері та механізми побудови економіко-математичної моделі, яка дозволить кожному з 

підприємств-учасників аграрного кластеру отримати максимальний дохід. 

 

 

 

 

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%BB%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%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%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Журба І. О. Концептуальні засади та основні напрями формування кластерної політики в умовах 

трансформаційної економіки України / І. О. Журба // Регіональна економіка. – 2015. – № 3. – С. 133-139. 

 

                                                                                                                                          Р/937 

 

Вивчено досвід зарубіжних країн щодо формування та реалізації кластерної політики. Досліджено сфери 

визнання та запровадження кластерної стратегії та політики. Проаналізовано та висвітлено проблеми, що 

перешкоджають використанню кластерних технологій.  

 

 

Журба І. О. Концепція формування кластерної політики Черкаської області / І. О. Журба // Науковий 

вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 5. – С. 9-14. 

 

                                                                                                                                          Р/1484 

 

Мета статті – дослідити існуючі концепції формування кластерної політики як стимулу розвитку 

підприємств м. Черкаси й області. Проаналізовано напрями розвитку кластерної політики Черкаської 

області. Порівняно концепції кластерної політики за регіонами. Вказано етапи розробки кластерної політики 

регіону та визначено вимоги, яким повинна відповідати кластерна політика Черкаської області. 

 

 

Журба І. О. Оцінювання результативності реалізації кластерних ініціатив регіону / І. О. Журба // 

Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 2. – С. 91-100. 

 

                                                                                                                                          Р/212 

 

Посилення регіональної складової у процесі формування та реалізації інноваційної політики країн 

Євросоюзу викликає необхідність вимірювання та порівняння рівня інноваційного розвитку окремих 

регіонів, країн або груп країн. Актуальність цього завдання полягає в тому, що у світовій практиці немає 

загальноприйнятих критеріїв оцінювання ефективності розвитку кластерів. 

 

 

Ильяшов М. А. Трехмерные индустриальные парки: определение, особенности и направления 

развития / М. А. Ильяшов, В. В. Левит, Д. Ю. Череватский // Економіка промисловості. – 2015. – № 1. – С. 

74-83. 

                                                                                                                                          Р/1252 

 

Статтю присвячено описанню тривимірних індустріальних парків, які є гірничо-промисловими 

метакорпораціями, економічні агенти котрих експлуатують наземні і підземні споруди та об’єкти 

інфраструктури. 

 

 

Р 353689 

   33 
 

    Колодійчук, Анатолій Володимирович.  

    Інноваційний розвиток промисловості : завдання управління при 

врахуванні умов недосконалої конкуренції [Текст] : монографія / Анатолій 

Володимирович Колодійчук ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Л. : 

[Ліга-Прес], 2015. - 324 с. : іл., табл. - Бібліогр. : с. 223-241 (228 назв). 

 

У монографії узагальнено і розвинено теоретико-методологічні основи 

управління інноваційним розвитком промисловості в умовах недосконалої 

конкуренції. Зокрема, удосконалено понятійно-термінологічний апарат 

дослідження, сформовано теоретичне підґрунтя, обґрунтовано інноваційні 

напрями розвитку промисловості та інструменти управління ним в умовах 

недосконалої конкуренції. 

 

 

 

 

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%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Корінєв В. Л. Особливості кластерного підходу в рекреаційно-туристичній індустрії / В. Л. Корінєв // 

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 1. – С. 37-41.  

 

                                                                                                                                          Р/1520 

 

У статті досліджено особливості кластерного підходу в діяльності підприємств, визначено базові напрями 

створення кластеру та основні його завдання в рекреаційно-туристичній індустрії. 

 

 

Кузьменко А. І. Оптимізація маршрутів доставки вантажів на підставі кластерного аналізу / А. І. 

Кузьменко // Вісник Академії митної служби України. Серія: Технічні науки. – 2014. – № 2. – С. 96-103.  

 

                                                                                                                                          Р/1378 

 

Присвячено розробці маршрутів доставки сировини для виготовлення рапсової олії на склад виробника, а 

також визначенню їх оптимальності на підставі кластерного аналізу за критерієм часу. Об’єктом 

дослідження обрано транспортну мережу маршрутів перевезення сировини на склад виробника.  

 

 

Малашенко Ю. А. Кластеризація підприємств сфери послуг в Україні за рівнем інфраструктурно-

інституційного забезпечення / Ю. А. Малашенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 17. – С. 90-

94. 

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

Розраховано  деревовидну дендограму кластеризації аналізованих підприємств України за показниками 

інфраструктурно-інституційного забезпечення. В рамках інфраструктурно-інституційного забезпечення 

підприємств сфери послуг в Україні розраховано функціонування двох кластерів інфраструктурно-

інтегрованих підприємств та інституційно-орієнтованих підприємств. 

 

 

Митяй О. В. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності аграрної економіки / О. 

В. Митяй // Економічний форум. – 2015. – № 3. – С. 46-52. 

                                                                                                                                          Р/2329 

 

В статті розглянуто реалізацію потенціалу українських товаровиробників, який пропонується змістити до 

формування продовольчих кластерів. Систематизовано досвід створення аграрних кластерів в Україні з 

урахуванням типізації класифікаційних ознак. 

 

С 20855 

   336 
 

    Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції [Текст] : [кол. монографія] / [Т. І. 

Єфименко, С. С. Гасанов, В. П. Кудряшов та ін.] ; за ред. О. В. Шлапака, Т. І. Єфименко ; Державна навч.-

наук. установа "Академія фін. управління" : у 2-х т. -  

   Т. 1. - К. : ДННУ "Акад. фін. управління", 2014. - 760 с. : граф., табл. - ). - Бібліогр. наприкінці розд. - Авт. 

зазнач. на звороті тит. арк. 

Зі змісту: 

 Розділ 5. Фінансовий сектор України в системі забезпечення інноваційного  економічного зростання 

   5.1. Особливості розвитку фінансового сектору України в контексті забезпечення економічного зростання 

   5.2. Розвиток нових фінансових інструментів залучення інвестицій в економіку країни та передумови 

впровадження інновацій 

   5.3. Державні механізми впровадження інновацій у фінансовому секторі України та активізація 

інвестиційної діяльності 

Висновки до розділу 5 

Список використаних джерел. 

 

Обиход Г. О. Проблеми та перспективи розвитку транскордонних кластерів еколого-економічної 

орієнтації у західних регіонах України / Г. О. Обиход, А. А. Омельченко, І. В. Островський // Інвестиції: 

практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 55-59. 

                                                                                                                                          Р/2124 
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… проаналізовано світовий досвід формування кластерів як точок економічного зростання країни. Виходячи 

із еколого-економічних особливостей Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської та 

Волинської областей, обґрунтовуються пріоритетні напрями формування транскордонних еколого-

економічних кластерів. Визначається роль законодавства ЄС у становленні та розвитку спільних 

транскордонних кластерів з Україною. 

 

Р 354434 

   63 
 

    Практичні рекомендації з трансферу інновацій у галузі скотарства [Текст] / [І. Ф. Парасочка, Н. В. 

Камишан, О. Ю. Трубай та ін.] ; НААН України, Ін-т тваринництва. - Х. : [ІТ НААН], [2014]. - 24 с. : табл. - 

Бібліогр.: с. 23. 

 

У цих рекомендаціях надаються результати наукової діяльності провідних відділів Інституту тваринництва 

НААН (відділу технологічних та селекційних досліджень у скотарстві, відділу біотехнології репродукції 

сільськогосподарських тварин). Представлені кращі завершені та доведені до стану інновацій розробки, які 

пропонуються до трансферу в аграрній сфері. 

 

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. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -   

Текст кн. укр., рос., англ. 

Зі змісту: 

Регіональні аспекти підприємницької діяльності 

Федотова Ю. В. Фактори стримування процесів кластеризації в Україні. – С. 101-105. 

   Формулювання цілей статті. Метою написання цієї статті є аналіз причин уповільнення процесів 

кластеризації в Україні, зокрема вияв взаємозв’язку господарського профілю території і перспектив 

формування інтеграційних структур кластерного типу. 

 Таблиця 1 – Фактори, що негативно впливають на реалізацію кластерного механізму 

[систематизовано автором на основі джерел 2, 3, 4] 

 Рис. 1 – Питома вага реалізованої промислової продукції у загальному обсязі всієї продукції за 

регіонами України (станом на грудень 2014 року) [складено на основі даних 7]. 

 

Р 353701 

   62 
 

    Прокіп, Андрій Володимирович.  

    Організаційні та еколого-економічні засади використання відновлюваних енергоресурсів [Текст] : 

монографія / Прокіп А. В., Дудюк В. С., Колісник Р. Б. ; [за заг. ред. Прокіпа А. В.]. - Л. : ЗУКЦ, 2015. - 337 

с. : рис. - Бібліогр.: с. 317-337. 

Зі змісту: 

   Розділ 3.2.4. Світовий досвід кластеризації в енергетичному секторі. – С. 194-203. 

 

Пуліна Т. В. Удосконалення методики проведення стратегічного аналізу кластерних об’єднань / Т. В. 

Пуліна, О. Е. Нарівський // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 1. – С. 112-

117.  

                                                                                                                                          Р/1520 

 

Встановлено, що саме об’єднання підприємств на основі кластерного підходу сприяє переходу підприємств 

кластера на новий якісний рівень ведення бізнесу. Оцінювання факторів впливу макрооточення, 

мікрооточення та внутрішнього середовища на кластерне утворення запропоновано здійснити за допомогою 

узагальнювальних показників. 

 

Р 354171 

   33 
 

    Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних 

трендів [Текст] : монографія / [Алієва Л. Е., Андросова О. Ф., Андрющенко та ін.] ; за заг. ред. М. 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%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BF,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

Пашкевич, Ж. К. Нестеренко ; Запорізький нац. техн. ун-т, ДВНЗ "Національний гірничий ун-т". - Д. : НГУ, 

2015. - 455 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Зі змісту: 

   Папіж Ю. С. Методологічні засади створення кластерів в контексті розвитку регіональної економіки 

у часі. – С. 256-262. 

   Маслак О. О., Удовиченко Т. Є., Дорошкевич К. О. Значення інвестицій для пожвавлення інноваційного 

розвитку промисловості в умовах активізації її кластеризації. – С. 408-414.    

 

Сагайдак-Никитюк Р. В. Організаційно-методичні засади формування та розвитку фармацевтичних 

кластерів / Р. В. Сагайдак-Никитюк, Н. В. Демченко, О. В. Козирєва // Актуальні проблеми економіки. – 

2015. – № 9. – С. 149-154. – Текст англ. 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті обгрунтовано організаційно-методичні засади формування та розвитку фармацевтичних кластерів, 

досліджено основні проблеми їх створення в Україні, запропоновано структуру фармацевтичного кластера, 

розроблено організаційно-економічний механізм взаємодії фармацевтичного кластера, регіону та держави, а 

також визначено пріоритетні напрямки розвитку фармацевтичних кластерів. 

 

Р 353668 

   31 
 

    Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Соціально-економічні аспекти 

транскордонної співпраці України та Польщі [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т регіон. 

досліджень. - Л. : [Ін-т регіональних досліджень НАН України]. -    Вип. 2 (106) : Суспільно-економічні 

аспекти транскордонної співпраці України і Польщі. - Л., 2014. - 313 с. 

 

Зі змісту: 

   Коваленко С. І. Пріоритети розвитку єврорегіону «Нижній Дунай»: кластерні ініціативи. – С. 274-284. 

Систематизовано теоретичні положення та методологічні підходи до формування  виробничих кластерів в 

рамках регіональної промислової політики Українського Придунав’я. Досліджено сутність та внутрішні 

взаємозв’язки транскордонного кластера як фактора збільшення конкурентоспроможності єврорегіону 

«Нижній Дунай». 

 

 

Хавєрнікова К. Визначення потенціалу для кластерного розвитку регіонів / К. Хавєрнікова, П  

Сровналікова, Б. Янскі // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 236-244. – Текст англ. 

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті представлено авторську методологію визначення потенціалу розвитку кластерів, що є важливим для 

подальшого її успішного функціонування у конкретних регіонах. З цією метою використано низку 

кількісних та якісних методів визначення потенціалу. Описаний  у статті дослідницький проект було 

реалізовано на базі факультету соціальних та економічних відносин Університету Олександра Дубчека (м. 

Тренчін, Словаччина) у 2012–2014 рр., результатом чого стала розробка концептуальної методології 

ідентифікації потенціалу кластерів у регіонах Словаччини. 
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць. - Х. : НТУ "ХПІ". - 

(Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва). -  

   № 25 (1134) : Ювілейний вісник до 130 річчя Національного технічного університету "ХПІ". - Х., 2015. - 

208 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

  

Зі змісту: 

   Тимофєєва К. О., Погорєлов С. М. Методичні засади вивчення організаційного підходу до процесу 

формування структури інноваційного кластеру регіону. – С. 85-93. 

   Яковлєв А. І., Косенко О. П., Ткачов М. М. Аналіз сучасного стану інтелектуально-інноваційної 

діяльності в Україні. – С. 162-174. 

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%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


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

Хомич С. В. Аналіз економічного потенціалу територіально-адміністративних одиниць Рівненської 

області на основі кластерних моделей / С. В. Хомич // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 18. – С. 

59-63. 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

У роботі запропоновано використання кластеризації на основі карт Кохонена як засобу виявлення спільних 

закономірностей розвитку районів і міст обласного підпорядкування Рівненщини. Для аналізу відібрано 14 

змінних, що характеризують соціально-економічний розвиток  територіальних одиниць. 

 

 

Хорольський В. П. Корпоративне управління публічними акціонерними товариствами гірничо-

металургійного кластеру України / В. П. Хорольський, К. Д. Хорольський, Д. Д. Гайдай //  Вісник 

Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 3, Т. 1. – С. 13-18. 

 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

У роботі розглянуто способи управління публічним акціонерним товариством гірничо-металургійного 

комплексу на основі інтелектуальної експертної системи підтримки прийняття управлінських рішень. 

Розроблена методика прийняття управлінських рішень щодо визначення стратегії адаптації інноваційного 

процесу до господарської діяльності підприємств ГМК у вигляді індикаторів збалансованої системи 

показників (ситуаційна кімната). Розроблена система корпоративного управління публічними акціонерними 

товариствами. 

 

Юрманова Е. А. Инновационные процессы в кооперативном секторе стран ЕС: кооперативные сети и 

кластеры / Е. А. Юрманова // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 4. – С. 

90-97. 

                                                                                                                                          Р/1433 

 

У статті розглядаються специфічні організаційні форми кооперативів, характеризуються різні підходи до 

класифікації кооперативних мереж, розкриваються особливості їх формування та управління в країнах 

Євросоюзу, встановлюється їх зв’язок з кооперативними кластерами, виявляються соціально-економічні 

вигоди і проблеми реалізації зазначених організаційно-структурних інновацій. 


