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Тематична виставка "Інноваційна діяльність та технопарки" 
 

(надходження II кв. 2016) 

 

Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання 
 

Адамович А. В. Інвестиційна привабливість вуглевидобувної галузі щодо інноваційного розвитку 

засобів виробництва / А. В. Адамович // Уголь Украины. – 2015. – № 5. – С. 25-30.  

 

                                                                                                                                          Р/029 

 

Проаналізовано можливості вуглевидобувної галузі у реалізації інноваційного розвитку економіки 

підприємств. На конкретних прикладах наведено економічну ефективність і доцільність технологічного 

оновлення власними силами засобів виробництва на вугільних шахтах шляхом впровадження наявних 

інноваційних моделей кріплення гірничих виробок. 

 

 

Б 17442 

   33  
 

    Актуальні тренди економічного розвитку України [Текст] : Всеукр. наукове екон. читання з 

міжнародною участю з нагоди 50-річчя екон. освіти на Миколаївщині, 27-29 травня 2015 року : матеріали 

конф. / Нац. ун-т кораблебудування імені адмірала Макарова, АН суднобуд. України, Укр. асоц. управління 

проектами [та ін.]. - Миколаїв : НУК, 2015. - 134 с. : іл., табл. - (Науково-технічні конференції). - Бібліогр. в 

кінці ст. - Текст кн. укр. та англ. 

 

В матеріалах науково-методичної конференції розглядаються актуальні питання, пов’язані з актуальними 

проблемами інноваційного розвитку як запоруки інтеграції України у світовий економічний простір, 

підвищення конкурентоздатності підприємств та створення конкурентоздатної держави, розвитком системи 

менеджменту в морегосподарському комплексі та фінансової системи соціально-орієнтованої економіки в 

Україні. 

 

 

Амоша О. І. Удосконалення системи управління інноваціями як умова прискорення структурних 

реформ в Україні / О. І. Амоша, А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 

49-65. 

                                                                                                                                          Р/214 

 

Розглянуто головні недоліки чинної системи державного управління інноваціями на національному та 

регіональному рівнях.  

 

 

 

Р 355393 

   336 
 

    Банківська система України: інституційні зміни та інновації [Текст] : 

колективна монографія / [Л. О. Примостка, М. І. Диба, І. В. Краснова та ін. ; за 

заг. ред. Л. О. Примостки] ; Державний вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. 

ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2015. - 435 с. : рис., табл. - Бібліогр.: 

с. 422-434 та у виносках. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Монографію присвячено дослідженню інноваційних напрямів розвитку та 

інституційно-структурних зрушень, які відбуваються в банківській системі 

України в умовах глобальної турбулентності. Проаналізовано процеси 

концентрації банківського капіталу, інновації у сфері банківських технологій, 

продуктів і послуг. З практичного боку узагальнено світовий  і вітчизняний 

досвід дистанційного банкінгу, систематизовано методи оцінки його ефективності, виявлено новітні 

тенденції в регулюванні банківської діяльності на міжнародному та національному рівнях. Особливе місце 

відведено аналітичному дослідженню надійності банківської системи в умовах циклічного розвитку 

економіки. 
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Р 355364 

   63 
 

    Бардаков, А. Г.  

    Рекомендації щодо удосконалення науково-організаційних основ здійснення науково-

консультаційного забезпечення трансферу інновацій у господарствах Чернігівської області [Текст] : 

[наук. вид.] / [Бардаков А. Г., Дідух Л. М., Теремець Л. А.] ; НААН України, Ін-т с.-г. мікробіології та 

агропром. вир-ва. - Чернігів : [ІСМАВ НААН], 2015. - 18 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 17. - Авт. зазнач. на 

звороті тит. арк. 

 

В рекомендаціях пропонуються удосконалені науково-організаційні основи здійснення науково-

консультаційного забезпечення трансферу інновацій в господарствах Чернігівської області і приведено 

доповнення до банку інновацій для впровадження. 

 

 

Р 355365 

   63 
 

    Бардаков, А. Г.  

    Рекомендації щодо удосконалення науково-організаційних основ здійснення трансферу і 
маркетингу інноваційної та наукоємної продукції в агроформуваннях Чернігівської області [Текст] : 

[наук. вид.] / [Бардаков А. Г., Дідух Л. М.] ; НААН України, Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва. - 

Чернігів : [ІСМАВ НААН], 2015. - 14 с. - Бібліогр.: с. 13. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Рекомендації можуть успішно застосовуватися у сфері впровадження об’єктів інтелектуальної власності та 

реалізації наукоємної продукції. 

 

 

Буряк Я. В. Обгрунтування необхідності адаптації європейського досвіду здійснення контролю за 

виконанням державних цільових програм інноваційного розвитку та визначення основних його 

завдань під час проведення в Україні / Я. В. Буряк // Вісник Хмельницького національного університету. 

Серія: Економічні науки. – 2015. – № 5, Т. 1.  – С. 92-95. 

 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

У статті обґрунтовано необхідність запровадження європейського досвіду проведення контролю за 

ефективним виконанням цільових програм державної підтримки інноваційного розвитку України. 

 

 

Великий Ю. В. Державне регулювання  інноваційного розвитку машинобудівних підприємств 

України / Ю. В. Великий // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 10-12. 

 

                                                                                                                                          Р/1829 

 

У статті аналізується інноваційний розвиток машинобудівних підприємств України, стан його  регулювання. 

Автором  запропоновано  методи  державного  регулювання, які   вплинуть на інноваційний розвиток 

машинобудівних підприємств України. 

 

 

Б 17449 

   338 
 

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

збірник наук.-практ. статей / Український державний ун-т залізничного транспорту. - Х. : [Укр.ДУЗТу]. -  

   Вип. 51. - Х., 2015. - 179 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос. та англ. 

 

Зі змісту: 

   Брагарник О. О. Роль держави у створенні інноваційних передумов відтворення капіталу портових 

підприємств. – С. 121-125. 

 

 

 

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%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%93.
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%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%93.
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Власюк О. С. Проблеми розбудови інноваційно-орієнтованої економіки України / О. С. Власюк // 

Стратегічна панорама. – 2015. – № 1. – С. 58-66.  

 

                                                                                                                                          Р/1456 

 

«Метою статті є обґрунтування пріоритетів розбудови інноваційно-орієнтованої економіки України в 

умовах зовнішньої агресії». 

 

 

Войтович А. І. Наближення інноваційної сфери України до ЄС / А. І. Войтович, Г. П. Дубинський // 

Наука та наукознавство. – 2015. – № 1. – С. 36-43.  

 

                                                                                                                                          Р/626 

 

У статті розглядаються можливості інтеграції інноваційної сфери України  в науково-технічну та 

інноваційну сферу Євросоюзу, досліджуються ймовірні сценарії інтеграції. Розглядаються проблемні 

питання розвитку інноваційної діяльності в Євросоюзі в галузях, які мають в Україні суттєвий експортний 

потенціал, – в кольоровій та чорній  металургії. 

 

 

Гадзало Я. М. Про реформування аграрної науки на інноваційній основі /Я. М. Гадзало // Економіка 

України. – 2015. – № 12. – С. 5-12.  

 

                                                                                                                                          Р/673 

 

26 листопада 2015 року відбулося засідання Загальних зборів Національної академії аграрних наук України. 

З доповіддю виступив Я. М. Гадзало, президент НААН України. 

 

 

Гадзало Я. М.  Тенденції  галузі  виноградарства України та перспективи її  інноваційного розвитку 

/Я. М. Гадзало, В. В. Власов  // Вісник аграрної науки. – 2015. – № 12. – С. 6-10.  

 

                                                                                                                                          Р/601 

 

Мета. Аналіз сучасного функціонування галузі виноградарства України у взаємозв’язку: держава – наука – 

агробізнес та наукове обґрунтування інноваційної моделі її розвитку. 

 

 

 

Р 355262 

   005 
 

    Галюк, Ірина Богданівна.  

    Інноваційні структури як прогресивна форма реалізації 

інтелектуального потенціалу [Текст] : монографія / Галюк І. Б., Петрина М. 

Ю., Петренко В. П. ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-

Франківськ : [ІФНТУНГ], 2015. - 344 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

У монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти забезпечення 

інноваційного розвитку держави шляхом активізації роботи інноваційних 

структур, зарубіжний досвід функціонування яких вже довів їхню доцільність 

та ефективність у сприянні реалізації інтелектуального капіталу як основної 

складової у забезпеченні прогресивного економічного розвитку держави. 

 

 

Р 354995 

   33 
 

    Ганущак-Єфіменко, Людмила Михайлівна.  

    Інноваційний розвиток підприємств [Текст] : навч. посіб. / Ганущак-Єфіменко Л. М., Гуменна О. В. - К. 

: [НаУКМА], 2015. - 280 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 254-269. 

 

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%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%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%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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Зі змісту: 

   Тема 1. Сутнісна характеристика інноваційної діяльності підприємств 

   Тема 2. Інноваційна політика підприємства 

   Тема 3. Організаційно-економічний механізм управління інноваційними процесами 

   Тема 4. Сучасні організаційні форми реалізації інновацій 

   Тема 5. Інвестиційне забезпечення інноваційних процесів 

   Тема 6. Маркетинг інновацій 

   Тема 7. Інформаційне забезпечення і моніторинг інноваційної діяльності 

   Тема 8. Державне регулювання інноваційної діяльності 

Практикум 

Список використаних джерел. 

 

 

Грига В. Ю. Оцінка впливу науково-технічної та інноваційної діяльності на розвиток економіки: 

емпіричні моделі та результати / В. Ю. Грига // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 3. – С. 34-

46. – Текст рос. 

 

                                                                                                                                          Р/1599 

 

У даній статті висвітлено основні економічні моделі, які використовуються для оцінки впливу науково-

технічної та інноваційної діяльності на економічний розвиток, а також основні результати застосування для 

цієї мети економетричних моделей, які емпіричним шляхом довели, що в забезпеченні економічного 

зростання важливу роль відіграють такі чинники, як здатність до винахідництва та рівень конкуренції. У 

статті також було проаналізовано взаємозв’язок науково-технічної та інноваційної діяльності з деякими 

економічними індикаторами. 

 

 

Демчишин Н. Б. Податкові стимули інноваційного розвитку економіки / Н. Б. Демчишин, Н. Р. Кравець 

// Регіональна економіка. – 2015. – № 4. – С. 108-114.  

                                                                                                                                          Р/937 

 

Розкрито економічний зміст інноваційної діяльності з урахуванням положень чинного законодавства. 

З’ясовано сутність інноваційного розвитку та підходи до його визначення. Проаналізовано динаміку 

інноваційної діяльності в Україні. Оцінено джерела фінансування інноваційної діяльності у національній 

економіці. Досліджено тенденції впровадження  інновацій на промислових підприємствах України. 

Окреслено основні перешкоди інноваційним процесам та визначено стратегічні пріоритетні напрями  

інноваційної діяльності. З’ясовано роль державної інноваційної політики у забезпеченні переходу на 

інноваційну модель розвитку економіки. 

 

 

Демчук Н. І. Інноваційні пріоритети інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку 

харчових підприємств / Н. І. Демчук // Економічна та продовольча безпека України. – 2015. – № 3-4. – С. 

28-34.  

                                                                                                                                          Р/220 

 

В роботі досліджено теоретичні аспекти реалізації стратегії розвитку харчових підприємств на інвестиційно-

інноваційній основі, що дозволить системно вирішувати проблеми, що виникають при зміні методів і 

підходів до інвестиційного забезпечення інноваційних процесів. 

 

 

 

Р 355406 

   336 
 

    Диба, Олександр Михайлович.  

    Фінансово-кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки 

[Текст] : монографія / О. М. Диба ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. 

економічний ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2015. - 388 с. : рис., 

табл. - Бібліогр.: с. 363-383 та у виносках. 

 

Тенденції інноваційного розвитку національних економік, що складається 

останнім часом у сучасному суспільстві, не залишають сумніву в актуалізації 

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%B8%D0%B1%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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питань удосконалення фінансово-кредитного забезпечення інноваційного розвитку економіки. Дотепер 

подекуди на практиці домінує вузьке трактування джерел фінансування, що зводить його до виробництва і 

просування інноваційної продукції в основному за рахунок власних фінансових ресурсів суб’єктів 

господарювання. Проте сучасна парадигма інноваційної діяльності передбачає новий підхід до 

використання фінансових ресурсів в умовах глобалізації, відбувається диверсифікація джерел фінансово-

кредитного забезпечення інноваційного розвитку, їх перехід з національного на міжнародний рівень. 

 

 

Драчук Ю. З. Концептуальні підходи до формування стратегії інноваційного розвитку вугільної 

промисловості / Ю. З. Драчук, Л. М. Рассуждай, Н. В. Трушкіна  // Економічний вісник Донбасу. – 2014. – 

№ 4. – С. 140-148. – Текст англ.  

                                                                                                                                          Р/1932 

 

У статті обґрунтовано концептуальні підходи до формування стратегії інноваційного розвитку національної 

вугільної промисловості, які полягають у визначенні основ застосування портфельного підходу до 

управління інноваційними проектами на підприємстві; врахуванні чинників невизначеності й ризику при 

оцінці інноваційних проектів; державному регулюванні ринкових механізмів у здійсненні інноваційного 

розвитку вугільної галузі. 

 

 

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

промисловості на засадах публічно-приватного партнерства / Ю. З. Драчук, І. М. Кочешкова, Н. В. 

Трушкіна // Економічний вісник Донбасу. – 2015. – № 3. – С. 149-160.  

                                                                                                                                          Р/1932 

 

Виконано аналіз діючого нормативно-правового забезпечення інноваційного розвитку промисловості на 

засадах публічно-приватного партнерства. Досліджено та узагальнено зарубіжний досвід реалізації 

інноваційних проектів на засадах ППП. 

 

 

Дяків О. Я. Оцінка зміни рівня розвитку креативно-інноваційної діяльності в регіонах України / О. Я. 

Дяків // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2015. – Вип. 11, Т. 2. – С. 105-111. 

 

                                                                                                                                          Р/206 

 

Однією з важливих проблем регіонального розвитку є ефективність його стимулювання. На думку фахівців 

збільшення абсолютної кількості фінансової допомоги спрямованої для підтримки менш інноваційно 

розвинених регіонів не має достатнього ефекту. 

   Надзвичайно важливою стає ідентифікація елементів інноваційної системи, які потребують впливу з 

метою подолання можливих або наявних недоліків та браку. Одним з інструментів  для вирішення означеної 

проблеми може бути використання аналізу динамічного розвитку регіонів за результатами класифікації 

інноваційного розвитку по характеристиках input та output. 
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    Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний 

інститут" [Текст] = Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnical Institute" 

: збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". - 

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

   № 12. - [К.], 2015. - 558 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Яловий Г. К. Теорія людського капіталу як методологія формування інноваційної системи. – С. 20-28. 

   Дьяченко О. А., Артеменко Л. П. Економічна безпека інноваційно-орієнтованих підприємств в умовах 

євроінтеграції. – С. 173-180. 

   Шабан К. С., Зозульов О. В. Класифікація міжорганізаційних об’єднань  в контексті формування 

інноваційної політики промислово-виробничого підприємства. – С. 402-410. 

   Манаєнко І. М. Складові інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств 

електроенергетики. – С. 434-441. 
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   Стеченко Д. М., Воронкова І. Ю. Принципи оцінювання потенціалу кластероутворення в Україні. – С. 

441-447. 

   Тульчинська С. О. Інтеграційна концепція формування регіональних економічних систем 

інтелектуально-інноваційного типу в Україні. – С. 447-453. 

   Гук О. В. Управління розвитком інноваційного потенціалу на основі трансферу технологій. – С. 454-

460. 

   Царьова Т. О. Інноваційний технологічний розвиток машинобудування України. – С. 460-467. 

 

 

Єгоров І. Ю. «Інноваційна Україна – 2020»: основні положення національної доповіді / І. Ю.Єгоров // 

Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 4-18.  

                                                                                                                                          Р/214 

 

«Мета даної публікації – ознайомити читача журналу з основними результатами, викладеними в 

Національній доповіді «Інноваційна Україна – 2020» [1] (далі – Національна доповідь), яка нещодавно була 

підготовлена колективом фахівців Національної академії наук України та інших наукових установ та органів 

державної влади України». 

 

 

Єфіменко Н. А. Інноваційна діяльність в системі відтворення якості капіталу в машинобудуванні / Н. 

А. Єфіменко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 4. – С. 17-21.  

 

                                                                                                                                          Р/1919 

 

… метою статті є розкриття методів розрахунку кількісних оцінок інноваційності машинобудівної 

продукції для вирішення важливих задач щодо організації процесу управління розробкою та створенням 

інноваційної машинобудівної продукції. 

 

 

Жилінська О. Витрати комерціалізації наукоємної продукції у контексті маркетингових моделей 

дифузії інновацій / О. Жилінська, С. Фірсова // Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Серія: Економіка. – 2015. – № 7. – С. 6-13.  

                                                                                                                                          Р/1276 

 

Обгрунтовано необхідність ідентифікації витрат комерціалізації наукоємної продукції на основі 

теоретичних положень маркетингових моделей дифузії інновацій. 

 

 

Жук І. Оцінка передумов інноваційного розвитку регіональних ринків праці України за результатами 

моніторингу у 2014 році / І. Жук, О. Цісецький // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 

– 2015. – Вип. 20. – С. 95-103.  

                                                                                                                                          Р/2245 

 

Проведено комплексний аналіз стану ринку праці України за результатами моніторингу у 2014 році щодо 

основних показників промислового розвитку регіонів, виробництва сільськогосподарської продукції, 

регіональних відмінностей в зайнятості та безробітті населення, попиту роботодавців і напруженості на 

ринку праці, заробітної плати та стану її виплат, результатів діяльності служби зайнятості, а також оцінені 

передумови інноваційного розвитку регіональних ринків праці України. 

 

 

Загородній А. Г. Про підсумки участі науковців НАН України  в Сьомій рамковій програмі ЄС з 

досліджень та технологічного розвитку й перспективи участі у програмі ЄС з досліджень та інновацій 

«Горизонт-2020» : стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 21 жовтня 2015 року  / 

А. Г. Загородній // Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 12. – С. 27-32.  

 

                                                                                                                                          Р/250 

 

У доповіді йшлося про важливість використання всіх можливостей, які відкриваються перед ученими НАН 

України з набуттям Україною статусу асоційованого члена в програмі ЄС «Горизонт-2020», особливо з 

урахуванням  досвіду участі українських науковців у проектах попередньої Сьомої рамкової програми ЄС, а 

також про основні напрями роботи Комісії НАН України з питань євроінтеграції з метою ефективної 

реалізації цього завдання. 
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Задорожнюк Н. О. Інновації в індустрії розваг і відпочинку України / Н. О. Задорожнюк // Економічний 

форум. – 2015. – № 4. – С. 46-50. – Текст рос. 

                                                                                                                                          Р/2329 

 

У статті розглянуто теоретичні аспекти сутності індустрії розваг і відпочинку. Визначено основні 

характеристики процесу розваг. Досліджено інновації цієї індустрії в Україні: квести, скейп-руми, «треті 

місця». 

 

 

Заярнюк О. В. Кадрове забезпечення інноваційного розвитку регіону / О. В. Заярнюк // Держава та 

регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 4. – С. 39-46.  

                                                                                                                                          Р/1520 

 

Досліджено теоретико-прикладні аспекти кадрового забезпечення інноваційного розвитку регіону. Зроблено 

висновок про те, що потенційні можливості переходу до інноваційної економіки Кіровоградської області 

слабкі, але існують. Сформульовано пропозиції щодо розробки стратегії кадрового забезпечення розвитку 

на регіональному рівні. 

 

 

Зянько В. Суперечності формування інноваційної моделі розвитку економіки України / В. Зянько  // 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2015. – № 2. – С. 

18-23.  

                                                                                                                                          Р/1276 

 

У статті досліджено основні економічні суперечності, притаманні нинішньому етапу формування в Україні 

моделі інноваційного розвитку, проаналізовано їх причини та наслідки для національної економіки, 

обґрунтовано шляхи активізації розвитку інноваційного підприємництва як основної умови розв’язання 

існуючих економічних суперечностей. 
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    Інвестиційно-інноваційні аспекти економічної безпеки на різних ієрархічних рівнях національної 

економіки [Текст] : монграфія / [Лойко В. В., Скрипник М. І., Чеховська М. М. та ін. ; за ред. Лойко В. В.] ; 

Київський нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : КНУТД, 2015. - 212 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Особлива увага приділена інноваційно-інвестиційному аспекту формування фінансово-економічної безпеки 

підприємств на основі партнерства; сучасним викликам для національної економіки у грошово-кредитній 

сфері; напрямам удосконалення державного регулювання венчурного інвестування в Україні; формуванню 

стратегій забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства в умовах глобалізації. 

 

 

 

Р 355326 

   658 
 

    Інноваційна логістика: концепції, моделі, механізми [Текст] : колективна 

монографія / [Астафьев А. В., Багімов А. В., Бубнова Г. В. та ін. ; за наук. ред. 

М. Ю. Григорак, Л. В. Савченко] ; Національний авіаційний ун-т, Укр. 

логістична асоціація. - К. : Логос, 2015. - 546 с. : рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці підрозд. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

  

Досліджено теоретичні та методологічні положення концепції інноваційної 

логістики в системі економічного розвитку, узагальнено моделі інноваційної 

діяльності постачальників логістичних послуг та формування транспортно-

логістичних кластерів, розроблено теоретичні положення інноваційної логістики 

в системі інтегрованої логістичної підтримки наукомісткої продукції та управління ризиками в ланцюгах 

поставок. Висвітлено моделі та механізми системних та процесних інновацій на ринку транспортно-

логістичних послуг, а також в діяльності підприємств авіаційного та залізничного транспорту. 
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Інноваційний розвиток малих металургійних заводів як ключовий напрям модернізації 

сталеплавильного комплексу України / В. І. Дубодєлов, О. М. Смірнов, С. В. Куберський, М. С. Горюк // 

Вісник Національної академії наук України. – 2015. – № 12. – С. 33-45.  

                                                                                                                                          Р/250 

 

У статті наведено короткий огляд історії розвитку у світі концепції малих металургійних заводів, розглянуто 

основні типи таких підприємств, їх технологічні схеми та використовуване обладнання, проаналізовано 

переваги міні-заводів порівняно з великими металургійними комбінатами повного циклу. Оцінено 

доцільність запровадження концепції малих металургійних заводів у процесі модернізації сталеплавильного 

комплексу України і відродження вітчизняного машинобудування, запропоновано шляхи вирішення 

поставлених завдань. 

 

 

Р 355399 

   005 
 

    Інститути корпоративного управління в умовах інноваційної економіки [Текст] : колективна 

монографія / [З. Є. Шершньова, А. Є. Черпак, С. О. Силантьєв та ін.] ; за заг. ред. З. Є. Шершньової ; ДВНЗ 

"Київ. нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2015. - 372 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 358-371. -  

Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Монографію присвячено дослідженню особливостей сучасного стану розвитку інститутів корпоративного 

управління в Україні, визначено проблеми їх функціонування, причини відставання в період переходу 

економіки України до інноваційного стану розвитку. 
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    Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку: світовий та 

вітчизняний досвід [Текст] : [монографія] / Т. В. Писаренко, Т. К. Кваша, Н. В. 

Березняк, О. В. Прудка ; Український ін-т наук.-техн. і екон. інформації. - К. : 

[УкрІНТЕІ], 2015. - 242 с. : рис. - Бібліогр.: с. 226-241. 

 

Здійснено огляд світових інформаційних ресурсів, необхідних для забезпечення 

потреб економіки знань. Вивчено досвід побудови і функціонування 

інформаційної інфраструктури національних інноваційних систем в економічно 

розвинутих країнах світу та пострадянських. Розглянуто процеси формування 

загальноєвропейського інформаційного простору. 

   Значну увагу приділено досвіду України щодо розбудови інформаційної інфраструктури для забезпечення 

інноваційного розвитку. Підготовлено пропозиції щодо створення в Україні системи інформаційно-

аналітичного забезпечення державної інноваційної політики. 

 

 

Каткова Н. В. Вплив інноваційної активності підприємств на основні показники соціально-

економічного розвитку України / Н. В. Каткова, С. М. Марущак  // Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія:  Економічні науки. – 2015. – № 3, Т. 2 – С. 178-182. 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

Проаналізовано стан і динаміку інноваційної активності підприємств України. Визначено залежність 

основних показників соціально-економічного розвитку країни від її рівня. Побудовано модель, яка 

характеризує залежність ВВП, як основного макроекономічного показника, від рівня інноваційної 

активності. 
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Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. 
    Вчені записки [Текст] : зб. наук. пр. - К. : КНЕУ. 

   Вип. 16. - К., 2014. - 230 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та 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=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%97%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%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%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%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0


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

Зі змісту: 

Функціональна економіка 

   Дрига С. Г., Щукін Б. М., Манцуров Д. І. Оцінювання впливу інновацій на темпи і пропорції 

економічного зростання. – С. 41-47. 

   Стаття присвячена проблемним питанням розробки концептуальних засад оцінювання впливу інновацій на 

темпи економічного зростання та моделювання на цій основі ефективної інноваційно-інвестиційної політики 

держави, як складової її антикризової стратегії. 

 

 

Кнейслер О. Інновації як вектор розвитку та модернізації депозитної діяльності банківських установ / 

О. Кнейслер, Л. Маринчак // Світ фінансів. – 2015. – № 2. – С. 72-82.  

 

                                                                                                                                          Р/1910 

 

Розкрито роль банківського маркетингу та виокремлено основні блоки його функцій, орієнтованих на 

інноваційний розвиток банківської установи. Відображено авторську позицію щодо градації клієнтської бази 

та інноваційних кроків менеджменту банку в розвитку депозитної діяльності. 

 

 

Коваленко О. В. Визначення ефективності товарної політики в позиціонуванні маркетингової 

стратегії комплексних інновацій авіаційної галузі України / О. В. Коваленко // Науковий вісник 

Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія:  Економічні науки. – 2015. – № 1, Ч.2. – С. 180-189.  

 

                                                                                                                                          Р/1484 

 

У статті розкрито інтеграційну стратегію в маркетингу розвитку та реалізації ринкових інновацій якостей 

маркетингу авіаційних товарів і маркетингу авіаційних послуг, що забезпечується концепцією повноцінного 

позиціонування та зумовлює формування в результаті розвитку та реалізації інновацій комплексної 

маркетингової пропозиції інноваційної цінності авіаційного ринку. 
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    Коваленко, Ольга Володимирівна.  

    Інновації та бізнес у харчовій промисловості [Текст] : монографія / О. В. 

Коваленко ; НААН України, Ін-т продовольчих ресурсів. - К. : ННЦ "ІАЕ", 

2015. - 297 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 250-279. 

 

Наведено концептуальні основи формування інноваційної системи харчової 

промисловості в контексті розвитку національної економіки, теоретико-

методологічні засади щодо побудови стратегічних моделей бізнесу в умовах 

нестійкої економіки України. Узагальнено досягнення світового інноваційного 

процесу, обґрунтовано чинники розвитку інноваційної системи України та 

наслідки їх впливу на розвиток харчової промисловості. Досліджено проблемні аспекти та фактори 

соціальної і продовольчої безпеки в процесі реалізації інноваційної моделі України. 

 

 

Коврегін В. В. Державні механізми економічної підтримки інноваційного розвитку вищих навчальних 

закладів України / В. В. Коврегін // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 139-141.  

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

У статті проаналізовано механізми і науково-методичні принципи організації вдосконалення економічної 

підтримки інноваційного розвитку освітньої діяльності вищого навчального закладу і підвищення її 

ефективності. Розкрито сутність організації інноваційного розвитку вищого навчального закладу, визначено 

принципи і пріоритети економічної підтримки такого режиму розвитку. 

 

 

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%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%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
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Корецький А. І. Відповідність кадрового та фінансового забезпечення науки України законодавчо 

проголошеним пріоритетам розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності / А. І. Корецький // 

Наука та наукознавство. – 2015. – № 1. – С. 63-74.  

 

                                                                                                                                          Р/626 

 

Проаналізовано сучасний стан фінансування наукових та науково-технічних робіт в Україні, а також 

динаміку чисельності працівників основної діяльності наукових організацій у відповідності до законодавчо 

визначених пріоритетів розвитку науки і техніки, а також інноваційної діяльності. 
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   338 

 

   Корниенко, Вадим Валерьевич 
    Инновационный мегапроект "Новая Украина" [Текст] : [научно-

популярное изд.] / В. В. Корниенко, В. П. Корнейчук. - К. : [Паливода А. В.], 

2014 - . 

   Кн. 1 : Единый мир и качественно новый мировой порядок. - К., 2014. - 88 с. - 

Библиогр.: с. 84. 

 

Інноваційні ідеї та підходи теперішнього століття автори заклали в 

«Інноваційний мегапроект «Нова Україна», що сприяє виходу України з 

епіцентру планетарної кризи на світовий рівень цивілізаційного розвитку як 

приклад для позбавлення країнами світового співтовариства кризових явищ. 

 

Косова Т. Д. Структурний розвиток інноваційно-інвестиційного процесу в Україні / Т. Д. Косова, І. О. 

Стеблянко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2015. – № 4. 

– С. 118-121.  

                                                                                                                                          Р/1357 

 

Узагальнено теоретичні погляди на структурний розвиток інноваційно-інвестиційного процесу. 

Проаналізовано динаміку обсягу інвестицій та інновацій у національну економіку України, виконано його 

моделювання. Надано оцінку стану інноваційної діяльності. 
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    Краус, Наталія Миколаївна.  

    Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін [Текст] : монографія / Наталія 

Миколаївна Краус ; М-во фінансів України, Державна навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр.", 

Науково-дослідний фінансовий ін-т. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 596 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 

545-594. 

 

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади становлення інноваційної економіки та її 

інституційних одиниць крізь призму теорії інституціоналізму.  

   Проаналізовано інституціональне забезпечення  інноваційної діяльності в Україні відповідно до різних 

рівнів економічної агрегації. Запропоновано умовну модель еволюційно-біфуркаційного просторово-

часового становлення нових «інститутів» інноваційного розвитку. За допомогою фрактально-фасеточного 

моделювання визначено інституціональну проекцію кластеризації економіки України на базі 

інноваційних хабів. Охарактеризовано потенційні можливості інноваційної глокалізації національної 

економіки за рахунок інституціоналізації електронної інноваційної бізнес-платформи України. 

 

 

Криниця С. О. Альтернативні джерела фінансування інновацій підприємства / С. О. Криниця, К. В. 

Красницька // Вісник Університету банківської справи. – 2015. – № 2. – С. 109-113. – Текст англ. 

 

                                                                                                                                          Р/2238 

Досліджено такі альтернативні джерела фінансування інноваційної діяльності українських підприємств, як 

венчурне і мезонінне фінансування. 

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%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%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%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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    Крио- и механохимия в пищевых технологиях [Текст] : [науч. изд.] / Р. Ю. 

Павлюк, В. В. Погарская, В. А. Павлюк [и др.]. - Х. : Факт, 2015. - 256 с. : рис., 

табл. - (Серия: новое в пищевых технологиях и инновации в здоровом 

питании). - Библиогр.: с. 213-236. 

 

Авторами впервые в мировой практике на основании собственных 

многолетних фундаментальных и прикладных исследований предложено новое 

в пищевых технологиях направление по глубокой переработке растительного и 

молочного сырья – «крио- и механохимия». Оно связано с изучением 

закономерностей изменения свойств различных видов сырья при механическом 

мелкодисперсном воздействии, в том числе, в условиях крайне низких 

«криогенных» температур и позволяет получить пищевые продукты в 

наноструктурированной форме, имеющие качественно новые характеристики, которые невозможно достичь 

традиционными способами переработки. 

 

 

Кульнєва Г. М. Оцінка ефективності інтелектуального капіталу в інноваційній сфері / Г. М. Кульнєва, 

М. К. Бургман // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 5. – С. 82-88.  

 

                                                                                                                                          Р/1520 

 

У статті проаналізовано головні проблеми та перспективи розвитку інноваційної складової й використання 

інтелектуального капіталу в Україні, розкрито особливості його сучасного стану та принципи 

функціонування.  

 

 

Кушал І. М. Концепція формування податкової політики забезпечення інноваційного розвитку в 

Україні / І. М. Кушал // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 

2015. – № 4. – С. 142-146.  

 

                                                                                                                                          Р/1357 

 

У статті розглянуто провідний досвід використання податкових інструментів щодо забезпечення 

інноваційного розвитку держави, запропоновано концепцію формування податкової політики відповідно до 

пріоритетів інноваційного розвитку України та закріплених законодавством принципів податкової системи. 

 

 

Лаврентьев В. М. Интеллектуальный капитал как фактор инновационного развития / В. М. 

Лаврентьев // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 5, Т. 

1.  – С. 100-103. 

 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

В статье рассматривается актуальная проблема современного экономического развития: включение 

человеческого фактора в процесс эффективного становления инновационно-инвестиционных систем. 

Обобщаются условия и причины низких темпов инновационного развития промышленности России. На 

основе полученных выводов предлагается использовать мировой опыт методологии оценки инновационного 

потенциала. 

 

 

Левченко О. М. Людський капітал як чинник інноваційного розвитку національної економіки 

України / О. М. Левченко, Д. Д. Плинокос, О. В. Ткачук // Держава та регіони. Серія: Економіка та 

підприємництво. – 2015. – № 5. – С. 3-9.  

 

                                                                                                                                          Р/1520 

 

У статті розглянуто питання трансформації ролі людського капіталу як чинника інноваційного розвитку 

національної економіки. Досліджено диференціацію показників індексу людського капіталу за групами 

країн світу з різним рівнем доходу та залежність відносних заробітків працівників від освітнього рівня. 
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Лисяк Л. В. Інноваційний розвиток системи бюджетного менеджменту / Л. В. Лисяк, В. О. Куліченко // 

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2015. – Вип. 11, Т. 2. – С. 17-27. 

 

                                                                                                                                          Р/206 

 

На основі аналізу наукових підходів до економічного змісту інновацій та поняття «інновації в державному 

управлінні», запропоновано авторське визначення сутності інновацій у контексті системи бюджетного 

менеджменту. 

 

 

 

Р 355404 

   339 
 

    Лук'яненко, Ольга Дмитрівна.  

    Інноваційні фактори глобальної конкурентоспроможності [Текст] : 

монографія / О. Д. Лук'яненко ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. 

економічний ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2015. - 299 с. : рис., табл. 

- Бібліогр.: с. 244-263. 

 

Монографію присвячено дослідженню сучасних проблем інноваційного 

розвитку, що актуалізувалися в процесі глобальних структурних економічних 

трансформацій ХХІ ст. Доведено необхідність застосування нових підходів в 

аналізі тенденцій технологізації, інтелектуалізації й креатизації у глобальній 

парадигмі розвитку. Розглянуто передумови та особливості становлення  постіндустріальної економіки 

знань у різних країнах, виявлено мотивації індивідуального, корпоративного, національного і глобального 

інноваційного лідерства з урахуванням особливостей прояву їх в українському бізнес-середовищі та 

суспільстві. 

 

 

Мазур Ю. А. Налоговые стимулы НИОКР в мировой практике и стимулирование инноваций в 

Украине / Ю. А. Мазур // Економіка промисловості. – 2015. – № 3. – С. 5-20.  

 

                                                                                                                                          Р/1252 

 

Исследуются особенности налогового стимулирования деятельности предприятий в сфере НИОКР. 

Предложен подход к обоснованию ориентиров налоговой политики в сфере инновационного развития 

экономики Украины с учетом мирового опыта использования налоговых стимулов НИОКР.  

 

 

Макара О. В. Концептуальна модель формування стратегії інноваційного розвитку промислового 

підприємства на основі енергозбереження / О. В. Макара // Науковий вісник Полтавського університету 

економіки і торгівлі. Серія:  Економічні науки. – 2015. – № 1, Ч. 2. – С. 69-76.  

 

                                                                                                                                          Р/1484 

 

У статті розкрито сутність побудови концептуальної моделі формування стратегії інноваційного розвитку 

промислового підприємства на основі енергозбереження, що дасть змогу підвищити експортний потенціал 

країн, конкурентоспроможність вироблених товарів і послуг, а також забезпечити ефективність 

функціонування промислових підприємств завдяки більш ефективному використанню енергетичних 

ресурсів. 

 

 

Мамонтова Н. А. Тенденції фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності / Н. А. Мамонтова // 

Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 12. – С. 118-124.  

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті проаналізовано стан та умови фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні. 

Вказано, що ключовим фактором підвищення технологічного рівня економіки є стимулювання інвестиційної 

та інноваційної активності. Внесені пропозиції щодо стимулювання фінансування інвестиційної та 

інноваційної діяльності. 

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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С 20968 

   001 
 

    Мацевитый, Юрий Михайлович.  

    Наука и инновации. Путь к успеху [Текст] : [монография] / Ю. М. Мацевитый, А. А. Тарелин ; НАН 

Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного НАН Украины. - К. : Академпериодика, 

2015. - 192 с. : ил. - Библиогр.: с. 185-188. 

 

Монография посвящена актуальным теоретическим и практическим вопросам инновационной деятельности 

исследовательских организаций для усиления конкурентных преимуществ экономики Украины. Основная 

идея работы – на базе опыта авторов в реализации проектов и инициатив по становлению и развитию 

инновационных инфраструктур определить ключевые факторы успеха и барьеры для устойчивого развития 

страны при эффективном использовании научно-технического, интеллектуального и инновационного 

потенциалов академической науки и высшего образования. 

 

 

Мельник О. Г. Дворівнева модель фінансування розвитку високих технологій в Україні / О. Г. 

Мельник // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 66-75.  

 

                                                                                                                                          Р/214 

 

«… метою статті є розробка методичного підходу щодо формування ефективної моделі фінансування 

розвитку високих технологій на основі визначення взаємозв’язку між фінансуванням інноваційної, 

наукової та науково-технічної діяльності та розвитком високих технологій в Україні». 

 

 

Митяй О. В. Інноваційна діяльність як складова в управлінні конкурентоспроможністю підприємств 

АПК / О. В. Митяй // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 3. – С. 113-119. 

 

                                                                                                                                          Р/212 

 

Розглянуто сучасні тенденції пріоритетних напрямів удосконалення механізму управління інноваційними 

процесами у межах забезпечення конкурентоспроможності підприємств агропромислового комплексу. 

 

 

Новікова К. І. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку регіональної інноваційної системи 

Дніпропетровської області / К. І. Новікова, Л. Ф. Новікова // Вісник Академії митної служби України. 

Серія: Економіка. – 2015. – № 1. – С. 42-50.  

 

                                                                                                                                          Р/1378 

 

Проаналізовано сучасний стан регіональної інноваційної системи Дніпропетровської області. Досліджено 

основні проблеми у сфері інноваційної діяльності та визначено можливості підвищення рівня 

конкурентоспроможності регіону. 

 

 

Осадча Н. В. Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні / Н. В. Осадча // Економічний вісник 

Донбасу. – 2015. – № 3. – С. 161-172.  

 

                                                                                                                                          Р/1932 

 

Метою статті є розробка рекомендацій щодо вдосконалення інституційних основ інноваційної політики в 

умовах модернізації економіки України. 

 

 

Панухник О. Інноваційний потенціал регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням 

молодіжного ресурсу: передумови формування та векторність управління / О. Панухник // Галицький 

економічний вісник. – 2015. – № 2. – С. 5-12.  

 

                                                                                                                                          Р/1866 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Стаття присвячена пошуку інноваційних підходів до модернізації системи управління регіональним 

розвитком туризму та рекреації. У результаті дослідження проаналізовано зарубіжні моделі державної 

участі у регулюванні процесу розвитку туризму; запропоновано до розгляду категорію «інноваційний 

потенціал» у туристичній сфері. Визначено ресурсний базис формування інноваційного потенціалу 

регіонального розвитку туризму та рекреації й обґрунтовано важливість залучення молодіжного ресурсу для 

його формування. 

 

 

Полінкевич О. М. Процесний підхід в управлінні інноваційним розвитком підприємств / О. М. 

Полінкевич // Економічний форум. – 2015. – № 4. – С. 314-319.  

 

                                                                                                                                          Р/2329 

 

У статті проведено дослідження функціонального, системного, ситуаційного, проектного, процесного 

підходів до управління. Виділено переваги і недоліки у їх застосуванні. Запропоновано матрицю залежності 

вибору підходів в управлінні залежно від його цілей. 

 

 

Помірча О. М. Переваги та недоліки методів оцінки ефективності інноваційної діяльності 

промислового підприємства / О. М. Помірча // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 4. – 

С. 56-63.  

 

                                                                                                                                          Р/1919 

 

Існуючі та запропоновані в економічній літературі методи не відображають в повній мірі вплив інновацій на 

діяльність підприємств. Особливо це стосується впливу нової техніки та технології на економічні показники 

підприємств. 

 

 

Б 17524 

    334 

 

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

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

   № 3 (10), т. 2. - Х., 2015. - 140 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Деділова Т. В., Шершенюк О. М. Обгрунтування доцільності стратегічної спрямованості держави на 

інноваційний вектор розвитку. – С. 9-16. 

   В роботі проведено аналіз існуючих в Україні урядових стратегій і програм інноваційного розвитку 

держави, на основі чого було встановлено відповідність запропонованих в таких документах пріоритетних 

напрямів цілям та напрямам державної політики України в інноваційній, науковій і науково-технічній 

діяльності в цілому. Доведено, що значущість інноваційної складової в національній довгостроковій 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» значно занижено, внаслідок чого в переліку основних реформ 

за «вектором розвитку» не наводяться конкретні напрями стосовно руху вперед вітчизняної інноваційної 

сфери. 

 

 

Прохорчук С. В. Управління розвитком інноваційної системи регіону / С. В. Прохорчук // Бізнес-

Навігатор. – 2015. – № 2. – С. 86-91.  

 

                                                                                                                                          Р/1731 

 

Стаття присвячена дослідженню удосконалення теоретичних основ і механізму управління розвитком 

інноваційної системи регіону, враховуючи взаємовплив соціально-економічного та інноваційного 

середовища. 
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Расулєв А. Ф. Розвиток інноваційного потенціалу та тенденції інноваційної активності підприємств 

промисловості Узбекистану / А. Ф. Расулєв, Д. В. Тростянський, О. А. Ісламова // Економічний вісник 

Донбасу. – 2015. – № 2. – С. 72-78. – Текст рос. 

 

                                                                                                                                          Р/1932 

 

Надано оцінку інноваційному потенціалу Узбекистану та інноваційній активності підприємств 

промисловості. Особливу увагу приділено структурі витрат на НДДКР і джерелам їх фінансування. Для 

визначення національних інноваційних пріоритетів і механізмів їх реалізації пропонується організація 

міжвідомчої координаційної Ради з інновацій та трансферу технологій, а також відомчих центрів 

комерціалізації. 

 

 

Р 354775 

    35 
 

    Ревак, Ірина Олександрівна.  

    Інтелектуальний потенціал у системі економічної безпеки України: проблеми теорії та практики 
[Текст] : монографія / Ірина Ревак ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. - Л. : ЛьвДУВС, 2015. - 416 с. : 

табл., рис. -  Паралел. тит. арк. англ. 

 

Висвітлено теоретико-методологічні та методичні засади активізації інтелектуального потенціалу для 

зміцнення економічної безпеки України. Здійснено оцінку формування інтелектуального потенціалу за його 

структурно-функціональними параметрами, визначено детермінанти інтелектуальної безпеки України. 

Значну увагу приділено світовому досвіду використання інтелектуального потенціалу для зміцнення 

економічної безпеки держави та визначення перспектив його застосування в Україні. 

 

 

 

Р 355023 

   338 
 

    Ринково-орієнтоване управління інноваційним розвитком [Текст] : 

монографія / [С. М. Ілляшенко, В. В. Божкова, В. Г. Герасимчук та ін.] ; за заг. 

ред. С. М. Ілляшенка. - Х. : ТОВ "Діса плюс", 2015. - 448 с. : рис. - Бібліогр. 

наприкінці розд. 

 

У монографії розглядаються теоретико-методологічні та методичні підходи до 

вирішення проблеми підвищення ефективності управління інноваційним 

розвитком на державному, галузевому, регіональному рівнях та рівні окремих 

підприємств чи установ. 

   Висвітлено особливості стратегічного управління інноваційним зростанням в 

Україні, розкрито сутність управління інноваційним розвитком, запропоновано оригінальні інструменти 

маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту промислових підприємств. 

 

 

Розробка інноваційного потенціалу підприємства / Л. В. Транченко, П. К. Ніколюк, О. М. Транченко, Р. І. 

Лопатюк // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. – № 2. – С. 23-26.  

 

                                                                                                                                          Р/1919 

 

Стаття присвячена вивченню сутності понять «інноваційний потенціал» та «оцінка інноваційного 

потенціалу підприємства». Також розглянуто та проаналізовано показники інноваційного розвитку 

підприємства та методи  здійснення оцінки інноваційного потенціалу підприємства. 

 

 

Руденко О. Програмно-цільовий механізм реалізації державної молодіжної політики в контексті 

інноваційних перспектив транскордонного співробітництва / О. Руденко, Н. Кожушко // Глобальне 

управління та економіка. – 2015. – № 1. – С. 169-176.  

 

                                                                                                                                          Р/594 

 

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%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BA,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Доведено необхідність вироблення та впровадження в реальну державно-управлінську діяльність 

програмно-цільового механізму реалізації державної молодіжної політики, надано його характеристики в 

контексті забезпечення координації та узгодження основних видів державної молодіжної політики, 

визначено мету та напрями застосування в контексті інноваційних перспектив транскордонного 

співробітництва. 

 

 

 

Р 354798 

   33 
 

    Савенко, Ксенія Сергіївна.  

    Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності на 

промислових підприємствах [Текст] : монографія / Савенко К. С. - Х. : ХНЕУ 

імені Семена Кузнеця, 2015. - 180 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 144-164. 

 

На основі узагальнення теоретико-методичних та прикладних положень щодо 

оцінювання економічної ефективності інноваційних технологій як засобів 

активізації інноваційних процесів машинобудівних підприємств розглянуто 

проблеми й перспективи інноваційного розвитку. Розроблено та запропоновано 

методи і критерії оцінювання ефективності та впровадження інноваційних 

проектів на промислових підприємствах. 

 

 

Саліхова О. Б. Ренесанс державної інтервенції у промисловий розвиток: останні світові тенденції та 

уроки для України / О. Б. Саліхова // Економіка України. – 2015. – № 9. – С. 19-38.  

 

                                                                                                                                          Р/214 

 

Проаналізовано останні тенденції в адмініструванні промислово-інноваційного розвитку у провідних 

країнах світу. На основі аналізу світового досвіду, економічного стану і викликів, які виникли сьогодні 

перед державою, подано авторське бачення окремих аспектів формування та реалізації промислової 

політики України. 

 

 

 

Р 355471 

   696 
 

    Сідак, Володимир Степанович.  

    Сучасні та інноваційні технології в безпеці газопостачання [Текст] : 

монографія / В. С. Сідак, В. М. Супонєв, Ю. Ф. Броневський ; за заг. ред. В. С. 

Сідака ; Харківський нац. ун-т міського господарства імені О. М. Бекетова. - Х. 

: [б. и.], 2015. - 434 с. : рис. - Бібліогр.: с. 430-433. - Авт. на обкл. не зазнач. 

 

У монографії розглядаються актуальні питання аналізу нещасних випадків і 

аварій та шляхи надійного і економічного функціонування системи 

газопостачання в сучасних умовах. Визначені інноваційні шляхи підвищення 

безпеки і ефективності роботи ГРП, розглянуті новітні технології та схеми 

згідно вимогам європейських стандартів. Представлені сучасні підходи з 

підвищення рівня надійності ВБГС шляхом впровадження інноваційних схем, технологій та обладнання.  

 

Соловйов В. П. До питання про можливості запозичення Україною успішних принципів управління 

наукою та інноваціями / В. П. Соловйов, В. І. Хоревин // Наука та наукознавство. – 2015. – № 1. – С. 13-22. 

– Текст рос. 

                                                                                                                                          Р/626 

 

Розкриваються базові принципи управління потоками фінансування науково-технічної діяльності в 

успішних з економічної точки зору країнах. В якості вихідного прикладу використовується система 

управління фінансуванням науки і технологій у Великобританії. Дається порівняння принципів управління 

секторами науково-технологічної діяльності в Україні та у високорозвинених в технологічному відношенні 

країнах. 

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%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%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%A1%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BA,%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

Табачок Ю. С. Напрями оптимізації обсягів надання державних гарантій під інвестиційно-інноваційні 

проекти / Ю. С. Табачок // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 91-94. 

 

                                                                                                                                          Р/1829 

 

У статті досліджуються питання пов’язані з оптимізацією процесів надання державних гарантій. 

Аналізуються підходи щодо оцінки доцільності надання державних гарантій певному проекту. 

Обгрунтовано необхідність поділу всіх інвестиційно-інноваційних проектів-претендентів на отримання 

державних гарантій, на комерційні, соціальні та такі, що мають народногосподарське значення. Розроблено 

алгоритм оцінки ефективності інвестиційно-інноваційного проекту за умови надання державної гарантії. 

 

 

Тарасевич В. М. Про державно-капіталістичну обумовленість інноваційного розвитку національної 

економіки / В. М. Тарасевич  // Економіка України. – 2015. –  № 11. – С. 16-31 ; № 12. – С. 10-25. 

 

                                                                                                                                          Р/214 

 

Розглянуто державно-капіталістичні передумови інноваційного розвитку національної економіки. 

Обгрунтовано поступально-циклічний характер еволюції держкапіталізму та його провідну роль у 

модернізації економіки і реалізації стратегічних інновацій. Позначено деякі напрями та заходи щодо 

інноваційно та соціально орієнтованої держкапіталізації національної економіки. 

 

 

Татарченко О. М. Інноваційні проекти як складова системи управління розвитком підприємства / О. 

М. Татарченко // Економіка та право. – 2015. – № 3. – С. 142-146.  

 

                                                                                                                                          Р/1549 

 

У статті розглянуто проблеми розвитку інноваційних проектів на підприємстві, проаналізовано різні 

складові інноваційного проектування, розкрито його вплив на розвиток підприємства. Сформульовано 

напрями вирішення проблем інноваційного розвитку підприємств. 

 

 

Ткаченко А. М. Поняття, види продуктових інновацій та запровадження їх у підприємство / А. М. 

Ткаченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – № 3. – С. 130-133.  

 

                                                                                                                                          Р/1520 

 

Сучасний етап розвитку підприємницьких структур охарактеризовано змінами механізмів функціонування в 

сфері інновацій. Актуальності набуває необхідність управління поведінкою ринку інновацій з метою 

створення системи адаптації до мінливих умов. Без продуктових інновацій неможливе ефективне 

функціонування підприємств, їх економічне зростання та формування конкурентоспроможності суб’єктів 

господарювання. 

 

 

Р 354660 

   34 
 

    Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах [Текст] = 

Technology Transfer and Intellectual Property Protection in the Research Organisations : [монографія] / [Ю. М. 

Капіца, К. С. Шахбазян, Д. С. Махновський, І. І. Хоменко та ін. ; за ред. Ю. М. Капіци] ; НАН України, 

Центр інтелект. власності та передачі технологій. - К. : [Центр інтелект. власності та передачі технологій 

НАН України], 2015. - 431 с. : табл. - Бібліогр. у виносках. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Видання містить рекомендації  щодо основних етапів передачі технологій, підготовки договорів про 

трансфер технологій,  у тому числі ліцензійних договорів, договорів про передання ноу-хау, технічного 

сприяння, інжинірингу, виконання проектів «під ключ», визначення ставок роялті при укладанні договорів з 

іноземними та національними партнерами. 

   Публікуються акти Національної академії наук України з питань створення, охорони й використання 

об’єктів права інтелектуальної власності в наукових установах та акти органів державної влади щодо 

трансферу технологій, обліку об’єктів права інтелектуальної власності. 

 



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

Тульку Я. І. Малі інноваційні підприємства в Україні та країнах Європи: тенденції, проблеми та 

стимулюючі інструменти розвитку / Я. І. Тульку // Економічний вісник Донбасу. – 2014. – № 4. – С. 73-78. 

– Текст англ. 

                                                                                                                                          Р/1932 

 

Стаття призвана дослідити поточну ситуацію розвитку малого інноваційного підприємництва в Україні та 

зробити порівняльний аналіз змін у часі та з іншими країнами. Аналіз показує тенденції, слабкі сторони, 

виклики, з якими зустрічаються компанії та уряди. 

 

 

Б 17454 

   33  

 

Ужгородський національний університет. 
    Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : збірник наук. праць. - Ужгород : [Вид-во УжНУ 

"Говерла"]. - (Серія Економіка). -  

   Вип. 1 (45), Т. 1. - Ужгород, 2015. - 288 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  

Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Луцків О. М. Особливості формування науково-технічних відносин на регіональних ринках інновацій 

в Україні. – С. 44-46. 

   Корж М. В. Система управління інноваційним розвитком країни на основі використання 

міжнародних маркетингових стратегій. – С. 69-73. 

   Бутусов О. Д. Кластерний підхід як засіб інноваційного управління муніципальними утвореннями в 

Україні. – С. 94-96. 

   Готра В. В., Бережанський М. М. Аналіз інструментів забезпечення інноваційного розвитку 

економіки України. – С. 105-109. 

   Авилкина М. А., Костюкова С. Н. Формирование себестоимости инновационного продукта: новый 

методический аспект. – С. 231-237. 

 

 

Б 17453 

   33  

 

Ужгородський національний університет. 
    Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : збірник наук. праць. - [Ужгород] : [Вид-во 

УжНУ "Говерла"]. - (Серія Економіка). -  

   Вип. 2 (46). - [Ужгород], 2015. - 448 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -  

Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Шевчук Я. В., Губані Г. Г., Чобаль Л. Ю. Соціально-економічні аспекти розвитку виробництва 

інноваційних транспортних засобів. – С. 154-160. 

 

 

Файфура В. Трансгенне середовище: економічні вигоди крізь призму невизначеності майбутнього / В. 

Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2015. – Вип. 20. – С. 61-67.  

 

                                                                                                                                          Р/2245 

 

Розглянуто перспективи індустріалізації сільського виробництва на основі застосування інноваційних 

генних технологій, функціональної трансформації ролі сільського господарства у майбутньому і 

територіальної організації самого сільського господарства. Показані головні тенденції територіального 

облаштування аграрного бізнесу на основі ГМ-технологій. 

 

 

Федулова Л. Інноваційний розвиток економіки України / Л. Федулова // Вісник Київського 

національного торговельно-економічного університету. – 2015. – № 6. – С. 28-41. – Текст англ. 

 

                                                                                                                                          Р/1193 

 

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%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%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%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%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%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%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 
 

Метою дослідження є визначення тенденцій інноваційного розвитку України на базі аналізу основних 

показників науково-технологічного та інноваційного потенціалу порівняно з іншими країнами та 

обґрунтування перспектив інноваційних змін. 

 

 

С 20938 

   339 
 

    Федулова, Любов Іванівна.  

    Технологічна політика: глобальний контекст та українська практика [Текст] : монографія / Л. І. 

Федулова ; Київський нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2015. - 843 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. 

 

У монографії розглянуто еволюцію формування технологічної політики та обгрунтовано її зв’язок із 

економічним зростанням на інноваційній основі. 

 

 

 

Р 354444 

   338 
 

    Чемерис, Василь Антонович.  

    Інноваційний розвиток інфраструктури аграрного ринку: регіональний контекст [Текст] : 

[монографія] / Чемерис Василь Антонович ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 

України". - Л. : Аверс, 2015. - 350 с. : табл. - Бібліогр.: с. 299-330. 

 

В монографії приділено значну увагу вивченню теоретичних засад і практичних аспектів інноваційного 

розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема, досліджено характер перебігу інноваційних процесів у 

різних її ланках. Окрім того, запропоновано концептуальні підходи до стимулювання інновацій  у 

виробничій, маркетинговій, фінансовій, інформаційно-комунікаційній, транспортно-логістичній, соціальній 

та інших видах інфраструктури аграрного ринку регіону. 

 

 

 

Р 354446 

   338 
 

    Череп, Алла Василівна.  

    Напрями забезпечення ефективності управління інвестиційною діяльністю в інноваційний 

розвиток підприємств машинобудування [Текст] : монографія / Череп А. В., Кушнір С. О. ; Державний 

вищ. навч. заклад "Запорізький нац. ун-т". - Запоріжжя : [ЗНУ], 2015. - 212 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 187-

203. 

 

Розглянуто питання теорії та практики підходів до управління інвестуванням в інноваційний розвиток 

машинобудівних підприємств та обґрунтовано основні положення  щодо сутності трактувань інвестування, 

стратегії інвестування, управління інвестуванням в інноваційний розвиток. 

   Запропоновано методичні підходи до оцінки стратегічної гнучкості обсягів реалізованої продукції на 

основі матриці взаємної підтримки та синергетичного ефекту за групами видів діяльності та до оцінки 

інноваційних проектів та формування технологічних основ інтенсифікації економіки підприємств 

машинобудування. 

 

 

Чкан А. С. Клієнтоорієнтований маркетинг як інноваційний напрям розвитку підприємств 

туристичної індустрії / А. С. Чкан, Л. М. Пилип’юк // Економічний форум. – 2015. – № 4. – С. 349-354.  

 

                                                                                                                                          Р/2329 

 

«У сучасних умовах успіх туристичних підприємств на ринку залежить не тільки від того, наскільки якісно 

його різні підрозділи виконують свої функції, але й від злагодженості їх функціонування та спрямованості 

на максимальне задоволення потреб клієнтів». 

 

 

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%A4%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%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%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%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%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%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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Чудаєва І. Б. Науково-технічні формування як складова національної інноваційної системи / І. Б. 

Чудаєва // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і 

менеджмент. – 2015. – № 2. – С. 15-27.  

                                                                                                                                          Р/2254 

 

У статті визначена роль науково-технічних формувань у структурі національної інноваційної системи, які є 

сучасною формою взаємодії освіти, науки, техніки та виробництва, що забезпечують ефективний розвиток 

національної економіки інноваційним шляхом. 

 

 

Шаперенков А. В. Проблеми участі банків у грошовому забезпеченні інноваційного потенціалу 

України / А. В. Шаперенков // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. – № 4. – С. 59-66.  

 

                                                                                                                                          Р/1919 

 

У статті досліджено проблеми участи банків у грошовому забезпеченні інноваційного потенціалу, що 

концентруються на рівні банківської системи та окремих банківських установ в Україні. Виявлено функції 

державних органів з регулювання інновацій. 

 

 

 

Р 354803 

   658 
 

    Швець, Василь Якович.  

    Трансфер інновацій у логістичних системах [Текст] : навч. посіб. / В. Я. 

Швець, Г. В. Баранець ; ДВНЗ "Національний гірничий ун-т". - Д. : НГУ, 2015. - 

219 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Предм. покажч.: с. 217-218. 

 

Розглянуто організаційні, правові та економічні засади здійснення трансферу 

технологій у логістичних системах. Наведено методичні рекомендації та 

сформовано завдання щодо оцінки ефективності логістичних інновацій та їх 

трансферу. Досліджено питання придбання та продажу ліцензій, розробки та 

економічного обґрунтування інноваційних заходів у сфері логістики 

підприємства. 

 

 

Шульга Г. В. Економічні умови функціонування інноваційної інфраструктури в Україні / Г. В. Шульга 

// Економічний вісник Донбасу. – 2015. – № 3. – С. 173-179.  

                                                                                                                                          Р/1932 

 

У статті проаналізовано сучасний стан економічного середовища, в якому функціонує інноваційна 

інфраструктура, визначено напрями удосконалення умов функціонування інноваційної інфраструктури, 

розглянуто кожний захід більш детально. 

 

 

Ящишина І. В. Соціальна ефективність інноваційної політики ЄС // Наука та наукознавство. – 2015. – № 

1. – С. 3-12.  

                                                                                                                                          Р/626 

 

Проаналізовано соціальні напрями основних стратегічних документів та середньострокових програм 

інноваційного розвитку ЄС. 

 

 

 

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному 

етапі в Україні та за її межами 
 

Абакуменко О. В. Академічні інкубатори як драйвер розвитку інноваційних проектів / О. В. 

Абакуменко, Л. О. Коваленко, К. Ю. Сіренко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – 

№ 3. – С. 9-16. 

                                                                                                                                          Р/212 

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%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Досліджено сутність та значення академічного бізнес-інкубатора, його характерні риси та складові частини. 

Наведено організаційно-правові форми бізнес-інкубатора на базі вищого навчального закладу. Представлено 

авторський підхід до визначення етапів досягнення стратегії академічного бізнес-інкубатора (на прикладі 

бізнес-інкубатора «Інноватика» Тамбовського державного технічного університету). 

 

 

Р 355281 

   336 

 

Буковинський державний фінансово-економічний університет. 
    Науковий вісник [Текст] : [зб. наук. пр.] / МОН. - Чернівці : Технодрук. - (Економічні науки). 

   Вип. 29. - Чернівці, 2015. - 308 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Баніт Ю. В. Обгрунтування кластерного підходу в якості вдосконалення механізму бюджетного 

інвестування. – С. 16-24. 

   На основі аналізу процесів кластеризації високорозвинутих країн обґрунтовується доцільність 

використання кластерного підходу, як інструменту удосконалення механізму бюджетного інвестування у 

процесі впровадження інноваційної науково-технологічної моделі розвитку економіки та побудови 

постіндустріального суспільства. 

 

   Шахраюк-Онофрей С. І., Кондроман Є. В. Кластеризація в туристичній галузі як один із факторів 

глобалізації. – С. 266-271. 

   У статті, на основі наукового аналізу практики функціонування кластерної моделі в туристичній галузі, 

запропоновано основні сектори, переваги та наведені приклади туристичних кластерів в Україні. 

Проаналізовано дані щодо можливості створення туристичних кластерів в країні. 

 

 

Васільєва Л. М. Кластеризація як інструмент модернізації регіональної економіки / Л. М. Васільєва // 

Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2015. – № 1. – С. 172-175. 

 

                                                                                                                                          Р/1382 
 

Сформульовано ряд актуальних концептуальних положень, які доцільно враховувати при розробці моделі 

агропромислового кластеру, до якої входять сектори ключовий, виробництва сировини та просування 

агропродукції. 

 

 

Вертакова Ю.  Розробка  і  реалізація  кластерної  політики:   російська   і   міжнародна   практика / 

Ю. Вертакова, В. Плотніков, Ю. Положенцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Серія: Економіка. – 2015. – № 6. – С. 15-20. – Текст рос. 

 

                                                                                                                                          Р/1276 

 

Проведено аналіз і порівняння російського та світового досвіду кластеризації регіональних економічних 

систем. Виявлено переваги і недоліки інструментарію кластерної політики. 

 

 

Вільхова Т. В. Кластерна модель удосконалення землекористування в сільськогосподарських 

підприємствах / Т. В. Вільхова // АгроСвіт. – 2016. – № 4. – С. 53-58.  

 

                                                                                                                                          Р/2114 

 

Проаналізовано ефективність землекористування по показниках дохідності рослинництва, вмісту гумусу 

сільськогосподарських угідь, частки площ з ерозією, річної кількості опадів, обсягів та площ внесення 

мінеральних та органічних добрив. Для обґрунтування напрямів удосконалення землекористування та 

визначення заходів підвищення ефективності рослинництва запропонована економіко-математична модель 

побудови регіональних кластерів сільськогосподарських підприємств. Проведено обчислення за даними 

2014 року засобами теорії нейронних мереж на прикладі сільськогосподарських підприємств районів 

Дніпропетровської області. 

 

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%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%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%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Гарафонова О. І. Державне регулювання консалтингових підприємств та промислового виробництва 

України в контексті здійснення кластеризації / О. І. Гарафонова  // Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 4, Т. 3.  – С. 18-20. 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

Обгрунтовано необхідність створення кластерів для консалтингового бізнесу та промислового виробництва 

в цілому. Доведено та обґрунтовано необхідність розвитку консалтингових підприємств та промислового 

виробництва, проаналізовано тенденції змін промислового виробництва. 

 

 

Гривко С. Д. Кластери як фактор інноваційного розвитку / С. Д. Гривко // Вісник Сумського 

національного аграрного університету. – 2014. – № 8. – С. 171-175.  

                                                                                                                                          Р/1016 

 

У статті проаналізовано світовий досвід і ситуацію в Україні в області мережевих структур. Наведено 

термінологію щодо діяльності кластеру, освітлено інноваційність впровадження кластерної теорії на 

промислових та інших підприємствах, виявлено потребу посилення кластерного підходу щодо 

інноваційного розвитку для підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг. 

 

 

Деделюк К. Моделі розвитку технопарків у світі: компаративний аналіз / К. Деделюк, Н. Федчук // 

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні 

відносини. – 2015. – № 11. – С. 70-75.  

                                                                                                                                          Р/953«М» 

 

У статті висвітлено сутність, основні завдання діяльності технологічних парків як одного з ефективних 

інструментів активізації інноваційного розвитку. Представлено особливості функціонування технопарків 

провідних країн світу й проведено порівняльний аналіз американської, японської та європейської моделей 

розвитку технологічних  парків. На основі дослідження специфіки функціонування технопарків у різних 

країнах світу визначено можливі напрями вдосконалення діяльності технопаркових структур, які можуть 

бути імплементовані в Україні. 

 

 

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

Драбаніч // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2014. – № 4. – С. 70-75.  

 

                                                                                                                                          Р/1919 

 

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

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

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

регіону за рахунок створення інноваційних кластерів. 

 

 

Драчук Ю. З. Технопарки як інноваційна структура управління ризиками інвестиційних проектів у 

вугільній промисловості / Ю. З. Драчук,  Н. В. Трушкіна // Уголь Украины. – 2015. – № 3-4. – С. 33-38.  

 

                                                                                                                                          Р/029 

 

Проаналізовано показники діяльності вугледобувних підприємств в Україні. Досліджено основні цілі під час 

інвестування в основний капітал та чинники, які обмежують інвестиційно-інноваційну діяльність 

підприємств з урахуванням галузевої специфіки. Систематизовано ризики, які треба враховувати в 

інвестиційно-інноваційній діяльності вугледобувних підприємств за групами. Визначено заходи щодо 

мінімізації впливу ризиків під час реалізації інвестиційних проектів у вугільній промисловості на основі 

створення інноваційної структури – технологічних парків. 

 

 

Єрмакова О. А. Технологічні платформи як важливий інструмент формування інноваційного 

середовища в регіоні / О. А. Єрмакова // Економіка розвитку. – 2015. – № 4. – С. 5-13.  

 

                                                                                                                                          Р/1554 
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Дослідження спрямовано на пошук шляхів подолання негативних явищ, притаманних регіонам України в 

інноваційній сфері. Узагальнення стратегічних документів та практичного досвіду Європейського Союзу 

дало можливість визначити концептуальні компоненти процесу створення та функціонування технологічних 

платформ. Досліджено вплив технологічних платформ на вирішення проблем інноваційного середовища на 

прикладі проблем регіонів України… 

 

 

Журба І. О. Студентські бізнес-інкубатори як ключова умова розвитку інноваційного підприємництва 

в регіоні / І. О. Журба, С. М. Мильніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія:  

Економічні науки. – 2015. – № 3, Т. 3 – С. 64-68. 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

Розглянуто стан, проблеми і перспективи створення та впровадження студентських бізнес-інкубаторів у ВНЗ 

України. Запропоновані шляхи підвищення ефективності функціонування студентських бізнес-інкубаторів 

шляхом створення кластеру малих інноваційних підприємств навколо університету. 

 

 

Згуровський М. З. Технологічне передбачення економіки України на середньостроковому (до 2020 р.) і 

довгостроковому (до 2030 р.)  часових горизонтах : за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії 

НАН України 4 листопада 2015 року / М. З. Згуровський // Вісник Національної академії наук України. – 

2016. – № 1. – С. 57-68.  

                                                                                                                                          Р/250 

 

З використанням методу Дельфі виявлено головні кластери нової економіки України, які можуть 

забезпечити успішну інтеграції країни в міжнародну кооперацію праці. Застосування методів сценарного 

планування та SWOT-аналізу дозволило побудувати групу сценаріїв розвитку майбутньої економіки 

України до 2030 р.  

 

 

 

Р 355527 

   334 
 

    Карпенко, О. О.  

    Інноваційно-інтеграційна парадигма розвитку підприємств на 

принципах кластеризації [Текст] : монографія / О. О. Карпенко ; Київська 

держ. акад. водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-

Сагайдачного. - К. : [ТОВ "СІК ГРУП Україна"], 2013. - 272 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 245-272. 

 

Монографія комплексно і систематизовано висвітлює основні теоретичні та 

методологічні аспекти діяльності кластерних об’єднань підприємств на 

сучасному етапі розвитку економіки. Монографія складається з передмови, 

чотирьох розділів, висновків та бібліографічного покажчика. 

 

 

Луцків О. М. Сучасні організаційні форми інноваційної діяльності: регіональний аспект / О. М. Луцків 

// Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 1, 

Ч. 1. – С. 29-34.  

                                                                                                                                          Р/1484 

 

Мета статті – оцінити діяльність різних організаційних форм інноваційного розвитку у Львівській області та 

визначити причини, що гальмують їх внесок в активізацію інноваційного розвитку території та пошук 

засобів їх подолання. Досліджено стан і перспективи розвитку таких організаційних форм інноваційної 

діяльності у Львівській області, як технопарки «Яворів» і «Рясне-2», асоціації «Львів-Технополіс» і 

Львівського державного центру науки, інновацій та інформатизації. 

 

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%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E.%20%D0%9E.
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С 20977 

    63 

 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. 

    Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

імені С. З. Гжицького [Текст] = Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and 

Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj : [наук. вид.]. - Л. : [ЛНУВМБТ імені С. З. Гжицького]. - (Технічні 

науки) (Серія "Харчові технології") (Серія "Економічні науки"). 

   Т. 17, № 1 (61), ч. 4. - Л., 2015. - 367 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ. 

 

Зі змісту: 

   Грабовський Р. С., Тимчишин О. Р.,  Бренич Х. Р. Перспективи утворення кластерів у Львівській 

області. –  С. 188-192. 

   Виділено основні види кластерів, які доцільно створити у досліджуваному регіоні та підприємства, які 

можуть стати ядрами таких кластерних утворень. Описано роль кластеризації в АПК Львівської області у 

цілому та тваринництві зокрема і вказано учасників такого кластера. 

  

 

Любченко В. В. Особливості проектів створення ІТ-кластерів / В. В. Любченко // ScienceRise. – 2015. – 

№ 8/2. – С. 47-50.  

                                                                                                                                          Р/1530 

 

Визначена сутність проектів створення місцевих ІТ-кластерів. Виділені їх характеристики, які мають бути 

враховані на фазі ініціалізації проекту, зокрема, стратегічна і тактичні цілі, перелік зацікавлених сторін, 

продукт проекту. Визначено домінуючі сценарії для оцінювання життєздатності проекту, а також три 

аспекти, за якими має бути проведено оцінювання. 

 

 

Мальцева Г. А. Аудит інтелектуального капіталу технопаркових структур: науково-методичні 

підходи / Г. А. Мальцева, О. В. Клюшнікова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 12. – С. 364-376. 

– Текст англ. 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті розглянуто науково-методичні підходи до проведення інтелектуального аудиту, який надає 

можливість ідентифікувати різні види наявного інтелектуального капіталу та рівень їх розвитку і впливу на 

результативність організації. Об’єктом дослідження є технопаркова структура, що представляє собою 

комплексний багатоелементний суб’єкт економіки, для цілей якої трансформовано і представлено основи 

інтелектуального аудиту. 

 

 

 

Р 355431 

   334 
 

    Меліхов, Андрій Анатолійович.  

    Конкурентний розвиток промислових підприємств: теорія та 

методологія управління в умовах турбулентного зовнішнього оточення 
[Текст] : монографія / Меліхов Андрій Анатолійович ; ДВНЗ "Приазовський 

держ. техн. ун-т". - Маріуполь : [ПДТУ], 2014. - 441 с. : рис., табл. - Бібліогр.: 

с. 337-366. 

 

Узагальнено практику управління промисловими підприємствами на основі 

виявлення структурних зрушень, оцінки основних показників 

конкурентоспроможності та кластерного аналізу інноваційної активності. 

Обгрунтовано науково-методичні основи формування механізму управління 

конкурентної взаємодії промислових підприємств та визначено турбулентні умови реалізації цього 

механізму. Розроблено інноваційно-інвестиційне забезпечення реалізації механізму управління 

конкурентної взаємодії промислових підприємств. 

 

Зі змісту: 

   Розділ 3.3. Кластерний аналіз інноваційної активності промислових підприємств. – С. 195-214. 

 

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%8C%D0%B2%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%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%A1.%20%D0%97.%20%D0%93%D0%B6%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Мороз О. О. Інституціоналізація механізму управління інноваційним процесом / О. О. Мороз, І. В. 

Романець, Ліцзянь Лю // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. – № 2. – С. 11-22.  

 

                                                                                                                                          Р/1919 

 

Запропоновано заходи з інституціоналізації організаційно-економічного механізму управління інноваційним 

процесом малих та середніх наукоємних підприємств – учасників технологічного парку; механізми 

фінансування інноваційних проектів та складу суб’єктів експертизи перспективності інноваційного проекту 

технологічного парку. 

 

 

Паливода О. М. Методичні підходи до ідентифікації кластерів промислових підприємств в економіці 

України / О. М. Паливода // Економіка України. – 2015. – № 11. – С. 45-55. 

 

                                                                                                                                          Р/214 

 

Розроблено комплексний методичний підхід до ідентифікації кластерів промислових підприємств за 

регіонами України та визначено їх спеціалізацію для забезпечення ефективності промислового та 

регіонального регулювання на прикладі легкої промисловості України. 

 

 

Присяжнюк А. Освітні моделі в кластерній інтеграції / А. Присяжнюк // Вісник Київського 

національного торговельно-економічного університету. – 2015. – № 6. – С. 41-48. – Текст англ. 

 

                                                                                                                                          Р/1193 

 

Метою дослідження є визначення концептуальних відмінностей між економічною моделлю освіти і 

прогресивною формою освітньої моделі, обґрунтування необхідності впровадження консолідованої 

освітньої моделі в контексті кластерних ініціатив. 

 

 

Р 355416 

   334 
 

    Пуліна, Тетяна Веніамінівна.  

    Методичні підходи до створення та розвитку кластерних об'єднань підприємств харчової 

промисловості [Текст] : монографія / Т. В. Пуліна. - Запоріжжя : Акцент ІТ, 2013. - 404 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 345-383. 

 

В монографії розглянуто теоретичний  та  практичний аспекти створення  і  розвитку кластерних об’єднань 

підприємств харчової промисловості. Запропоновано методичний підхід щодо оцінки функціонування 

підприємств кластера за допомогою методу функціонала цільової функції. Розроблено методику 

ідентифікації кластерних об’єднань підприємств. Запропоновано методику планування розвитку кластерних 

об’єднань підприємств харчової промисловості. Розроблено методику формування стратегії розвитку 

кластерних об’єднань. 

 

 

Сітковська Н. Р. Теоретичні аспекти утворення та розвитку кластерних структур в Україні / Н. Р. 

Сітковська // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 24. – С. 101-104.  

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

У статті аналізуються теорія утворення кластерних структур, ефективність розвитку та застосування на 

практиці моделі кластеризації. Визначається необхідність кластерного підходу, ступінь актуальності даного 

процесу. Обгрунтовано необхідність використання кластерної політики в Україні. 

 

 

Скочиляс С. Управлінські технології розвитку регіональних будівельних кластерів в Україні / С. 

Скочиляс // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2015. – Вип. 20. – С. 38-43.  

 

                                                                                                                                          Р/2245 

 

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%83%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

Метою дослідження є систематизація і категоріювання концептуальних підходів до визначення регіональної 

інвестиційно-будівельної діяльності та виокремлення найцінніших елементів, узагальнення яких дасть змогу 

сформувати належний теоретико-методологічний базис технології розвитку в Україні регіональних 

будівельних кластерів. 

 

 

Слонимський А. А. Науково-інноваційні кластери та технологічні платформи: питання партнерства і 

державної підтримки / А. А. Слонимський, М. А. Слонимська // Наука та наукознавство. – 2015. – № 1. – С. 

23-35. – Текст рос. 

 

                                                                                                                                          Р/626 

 

У статті аналізуються білоруська, російська і європейська політики стимулювання нових інструментів 

інноваційного розвитку – кластерів та технологічних платформ. 

 

 

Устименко М. Міжнародні кластери у підвищенні інноваційного рівня господарської діяльності 

суб’єктів підприємництва / М. Устименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Серія: Економіка. – 2015. – № 8. – С. 59-65.  

 

                                                                                                                                          Р/1276 

 

У статті розкриваються механізми поширення технологій і знань в умовах міжнародного бізнес-середовища, 

визначаються можливі напрямки підвищення інноваційного рівня підприємств в процесі встановлення 

кластерних зв’язків, аналізуються проблеми інноваційної діяльності підприємств України і можливості 

підвищення технологічного рівня підприємств з позиції  розвитку кластерної взаємодії. 

 

 

Федулова Л. І. Політика кластеризації Європейського Союзу / Л. І. Федулова // Вісник Хмельницького 

національного університету. Серія:  Економічні науки. – 2015. – № 3, Т. 2 – С. 144-148. 
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У статті наведено результати дослідження особливостей кластерної політики Європейського Союзу в 

сучасних умовах. Виявлено переваги й обмеження інноваційних кластерів країн ЄС порівняно з іншими 

формами організації економічної діяльності для подальшого застосування кращих практик в умовах 

посилення інтеграційних процесів України. 

 


