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Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання 
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    Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки, міжнар. наук.-

практ. конф. (3 ; 2016 ; Луцьк).  

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

"Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки", 25 березня 2016 р. 
[Текст] / Луцький нац. техн. ун-т, Ф-т бізнесу, Каф. менеджменту та маркетингу. - Луцьк : [РВВ Луцького 

НТУ], 2016. - 247 с. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ. та пол. Присвяч. 50-ти річчю Луцького НТУ. 

 

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

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

 

 

Апарова О. В. Позичкові джерела фінансування інновацій / О. В. Апарова // Економіка. Менеджмент. 

Бізнес. – 2015. – № 4. – С. 56-63. 

 

                                                                                                                                          Р/2331 

 

У статті досліджено і систематизовано позичкові джерела забезпечення інноваційного процесу 

телекомунікаційних підприємств. 

 

 

Апостолюк О. Ю. Державна фінансова підтримка інноваційного розвитку малого бізнесу / О. Ю. 

Апостолюк // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 2. – С. 100-107. – Текст англ. 

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті досліджено сутність малого інноваційного підприємництва. Виявлено переваги та недоліки участі 

малих підприємств в реалізації інноваційних проектів. Проаналізовано інструменти державної фінансової 

підтримки малого інноваційного бізнесу. Запропоновано напрями розвитку державного стимулювання 

інноваційної діяльності малих підприємств в Україні. 

 

 

Артюхов А. Є. Аналіз практичних аспектів реалізації фундаментальних наукових проектів: 

міжнародний досвід, реалії та перспективи України / А. Є. Артюхов, С. І. Воробйов, В. А. Омельяненко // 

Наука та наукознавство. – 2015. – № 4. – С. 45-51. – Текст англ. 

 

                                                                                                                                          Р/626 

 

Досліджено особливості реалізації фундаментальних наукових проектів в рамках інноваційної системи, а 

також перспективні шляхи підвищення рівня практичної спрямованості фундаментальних наукових проектів 

в Україні. У рамках аналізу теоретичних аспектів та світового досвіду розвитку інноваційних систем 

розглянуто особливості менеджменту фундаментальних наукових проектів. 

 

 

Бібен О. І. Інноваційний потенціал агропромислового виробництва: особливості формування та 

оцінки / О. І. Бібен // АгроСвіт. – 2015. – № 24. – С. 56-60. 

 

                                                                                                                                          Р/2114 

 

Досліджено особливості формування та методичні підходи до оцінки складових інноваційного потенціалу 

агропромислового виробництва. 

   Запропоновано авторське трактування інноваційного потенціалу агропромислового виробництва. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%283;%202016;%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%283;%202016;%20%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%29
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Бодрова Д. В. Інституціональні перетворення в процесі становлення національної інноваційної 

системи / Д. В. Бодрова // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2015. – № 4. – С. 37-

44. 

 

                                                                                                                                          Р/1790 

 

У статті досліджуються заходи з підвищення якості інституційного середовища для формування та розвитку 

національної інноваційної системи, визначаються необхідні інституціональні перетворення, які дозволять 

країні провести інноваційно-структурну модернізацію економіки, посилять її конкурентоздатність на 

світових ринках, сприятимуть забезпеченню добробуту населення. 

 

 

Великий Ю. В. Регулювання як чинник інноваційного розвитку машинобудівних підприємств 

України / Ю. В. Великий, Т. В. Кравченко // АгроСвіт. – 2015. – № 22. – С. 26-31. 

 

                                                                                                                                          Р/2114 

 

У статті аналізується інноваційний розвиток машинобудівних підприємств України і стан його державного 

регулювання. Авторами запропоновано методи державного регулювання, які в подальшому вплинуть на 

інноваційний розвиток машинобудівних підприємств України і підвищення їх конкурентоспроможності. 

 

 

Власюк В. Є. Фінанси у інноваційному розвитку економіки / В. Є. Власюк // Науковий вісник 

Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2016. – Вип. 1. – С. 17-23. – Текст рос. 

 

                                                                                                                                          Р/2057 

 

Метою статті  є розкриття можливостей впровадження інноваційної моделі стійкого розвитку економіки у 

теперішніх умовах трансформаційних змін. Статистичний і порівняльний аналіз дали змогу проаналізувати 

взаємозалежність інноваційної та фінансової складових формування науково-технічного прогресу, як 

основоположні частини інноваційної моделі розвитку. Охарактеризовано процеси глобалізації, як значимі 

світові тенденції, обумовлюючі спрямованість економічного розвитку планети. Позначена роль держави у 

проведенні фундаментальних змін, її функціональне призначення і спрямування у нових умовах 

господарювання. Показані світові тенденції нерівномірності економічного розвитку. Розкрито існуючі 

проблеми підприємств, що не дають їм можливості змінити теперішній стан, впроваджувати нововведення, 

модернізацію, активно виходити на світові ринки. 

 

 

Вовк С. Сучасні тенденції розвитку глобальної інноваційної економіки / С. Вовк // Журнал європейської 

економіки. – 2015. – Т. 14, № 4. – С. 408-421.  

 

                                                                                                                                          Р/1702 

 

Досліджено інноваційну діяльність у світовому господарстві та визначено фактори, які впливають на 

інновації й взаємозв’язки між інноваціями та глобалізацією. Виокремлено сучасні тенденції розвитку 

глобальної інноваційної економіки на основі аналізу зміни географічних центрів і домінантних гравців 

глобального ринку інновацій. Розглянуто основні принципи побудови ефективних інноваційних стратегій 

для країн, які розвиваються. 

 

 

Р 355685 

   33 
 

    Войт, Сергій Миколайович.  

    Концепти оптимізації інноваційного менеджменту [Текст] : монографія / С. М. Войт, В. А. Ткаченко, Б. 

І. Холод ; Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : МОНОЛИТ, 2016. - 224 с. : рис. - Бібліогр.: с. 213-

222. 

 

В умовах сучасної кризи управління інноваційний менеджмент надзвичайно актуальний. Оптимізаційною 

складовою професійного підходу до управління є використання інформаційних систем на підприємстві. 

Ринок консалтингових послуг, пов’язаних з розробкою і впровадженням технологічних механізмів 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

управління підприємствами бурхливо розвивається.  А такого роду послуги стають все більш затребуваними 

вже на етапі розробки та затвердження бізнес-концепції інвестором.  

 

 

Р 355677 

   33 
 

    Войт, Сергій Миколайович.  

    Критерії вибору інноваційної стратегії розвитку на мезорівні [Текст] : монографія / С. М. Войт, В. М. 

Косарєв ; Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : МОНОЛИТ, 2015. - 256 с. : іл. - Бібліогр.: с. 246-

254. 

 

Концептуально розкрито теоретико-методологічні основи інноваційного розвитку суб’єктів 

інституціонального управління розвитком регіону як складної саморегулюючої соціально-економічної 

системи в умовах невизначеності її динаміки. 

   Досліджено диспропорції економічного розвитку в умовах турбулентності економічної системи; розкрито 

критерії оцінки на основі розробки і дослідження математичних моделей; обгрунтовано нові підходи щодо 

аналізу сталого розвитку суб’єктів мезорівня на підставі інноваційних проектів. 

 

 

Гальчук А. А. Місце інноваційного потенціалу України в міжнародних економічних рейтингах / А. А. 

Гальчук  // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 70-72.  

                                                                                                                                          Р/2124 

 

У статті розглянуто місце інноваційного потенціалу України в міжнародних економічних рейтингах та на 

основі статистичних даних складено таблиці, графіки та зроблено висновки. 

 

 

Глушенкова А. А. Особливості управління інноваційними проектами у сфері телекомунікацій та 

інформатизації / А. А. Глушенкова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2015. – № 4. – С. 72-77. 

 

                                                                                                                                          Р/2331 

 

Визначено роль проектного менеджменту в управлінні інноваційною діяльністю. Висвітлено специфіку 

управління інноваційними проектами у сфері телекомунікацій та інформатизації.  Визначено основні етапи 

управління інноваційним проектом у сфері телекомунікацій та інформатизації. Розглянуто визначення та 

класифікацію ІТ-проектів. 

 

 

Головатюк В.М. Інноваційність української економіки в контексті європейської інтеграції / В. М. 

Головатюк // Наука та наукознавство. – 2015. – № 4. – С. 3-15.  

 

                                                                                                                                          Р/626 

 

Особливості інноваційного розвитку української економіки у порівнянні з економіками країн ЄС упродовж 

2009–2015 рр. досліджуються на основі матеріалів моніторингу індексу глобальної конкурентоспроможності 

(GCI). Проаналізовано позиції України за інтегральним GCI та за його фактор-складовими. 

 

 

Гордієнко А. Проблемні питання господарсько-правового забезпечення інноваційного інвестування / 

А. Гордієнко // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 10. – С. 10-15.  

 

                                                                                                                                          Р/805 

 

У статті аналізується визначення інноваційного інвестування, встановлюються його ознаки, висвітлюються 

проблемні питання господарсько-правового забезпечення інноваційного інвестування. 

 

Гощинська Д. Я. Використання форсайт-методу інноваційного розвитку підприємств на ринку 

інформаційно-комунікаційних технологій / Д. Я. Гощинська // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2015. – 

№ 4. – С. 85-90. 

                                                                                                                                          Р/2331 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%82,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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У статті проаналізовано перспективи використання форсайт-методу для передбачення інноваційного 

розвитку підприємств у сфері ІКТ та електронних комунікацій, уточнено поняття корпоративного форсайту. 

 

 

Грига В. Ю. Системи індикаторів науково-технічного та інноваційного розвитку ОЕСР / В. Ю. Грига // 

Проблеми науки. – 2015. – № 11. – С. 4-11.  

 

                                                                                                                                          Р/1101 

 

Проаналізовано систему індикаторів ОЕСР, її еволюцію на прикладі Табло науки, технологій та інновацій, 

визначено принципи її формування та основні джерела даних тощо. Крім цього, проаналізовано основні 

тенденції у науково-технічного та інноваційного розвитку в країнах ОЕСР. 

 

 

Гудзь О. Є. Інноваційна платформа розвитку підприємств ТК / О. Є. Гудзь, С. Байрамов // Економіка. 

Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 1. – С. 11-17.  

 

                                                                                                                                          Р/2331 

 

У статті узагальнено й охарактеризовано сучасні концепції розвитку телекомунікаційних підприємств на 

інноваційній платформі, запропоновано авторський підхід та окреслено можливості досягнення успішного 

інноваційного розвитку кожним телекомунікаційним підприємством. 

 

 

Гудкова В. П. Інноваційно-інвестиційне відтворення основних виробничих засобів підприємств 

залізничного транспорту / В. П. Гудкова, О. В. Ярмоліцька // Економічний  форум. – 2016. – № 1. – С. 129-

138.  

 

                                                                                                                                          Р/2329 

 

У публікації проведено аналіз стану та встановлено тенденції відтворення основних виробничих засобів 

підприємств залізничного транспорту з метою наукового обґрунтування теоретичних основ інноваційно-

інвестиційного відтворення основних виробничих засобів як важливої складової економічного розвитку. 
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    Гунчак, Наталія Володимирівна.  

    Державне регулювання процесу інтелектуалізації економіки України 

[Текст] : монографія / Н. В. Гунчак, Т. Г. Васильців, О. Є. Сухай ; Львів. нац. 

ун-т ім. Івана Франка, Львів. комерційна акад., Нац. ін-т стратегічних 

досліджень, Регіональний ф-л у м. Львові. - Л. : Апріорі, 2016. - 256 с. : табл. - 

Бібліогр.: с. 218-234. 

 

Розкрито теоретико-методичні положення та соціально-економічну роль 

інтелектуалізації економіки; узагальнено теоретичні засади державної 

політики регулювання розвитку інтелектуалізації економіки та оцінювання її 

ефективності; охарактеризовано передумови, обсяги та ефективність розвитку 

інтелектуалізації національного господарства держави; визначено обсяги, чинники та перешкоди 

інноваційній діяльності в системі інтелектуалізації економіки; визначено інституційно-правовий базис 

інтелектуалізації економіки; обґрунтовано організаційно-економічні засоби та напрями розвитку 

інституційної інфраструктури науково-дослідної та інноваційної діяльності. 

 

 

Гурова В. Методологія та ключові детермінанти побудови ефективної національної інноваційної 

системи / В. Гурова  // Міжнародна економічна політика. – 2015. – № 2. – С. 149-169.  

 

                                                                                                                                          Р/1988 

 

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%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%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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У роботі представлено дослідження теоретичних засад визначення національних інноваційних систем, 

проведено аналіз результатів функціонування національних інноваційних систем країн-лідерів світового 

інноваційного простору, виокремлено їх характерні особливості, на прикладі чого сформульовано 

рекомендації для побудови НІС, імплементація яких послужить базисом ефективного функціонування 

національної інноваційної системи. 

 

 

Дзиньхуа Яо, Коваленко В. С. Исследование новой технологии сверхзвукового лазерного напыления / 

Яо Дзиньхуа, В. С. Коваленко // Автоматическая сварка. – 2016. – № 2. – С. 19-27. 

 

                                                                                                                                          Р/246 

 

Сверхзвуковое лазерное напыление (SLD) – это новый процесс нанесения и получения покрытий, при 

котором сверхзвуковой поток порошка, генерируемый в холодную струю (CS), проникает на подложку, 

которая одновременно облучается лазером.  Этот процесс находит все большее применение для напыления 

покрытий и аддитивного изготовления  металлических изделий  благодаря ряду своих уникальных 

преимуществ. На основе результатов исследования в статье проведен систематический обзор состояния дел 

в области применения способа сверхзвукового лазерного напыления с точки зрения выбора материалов, 

оптимизации процесса, определения свойств, конструкции оборудования и т.д. Были глубоко 

проанализированы существующие проблемы в данных аспектах и предложены соответствующие решения. 

Рассмотрены также перспективы и проблемы, связанные с этой технологией, намечены направления 

дальнейших исследований и инноваций в сверхзвуковом лазерном напылении, как зарождающейся 

комбинированной технологии аддитивного производства с высокой эффективностью, низкими затратами и 

высоким качеством. 

 

 

До праці, панове! : підготував Б. Залізняк // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 3. – С. 79-80.   

 

                                                                                                                                          Р/1928 

 

«… 21 листопада 2014 р. відбулося засідання виконкому Ради Західного регіону України, на якому вчені та 

економісти Західного регіону України заслухали доповідь директора Львівського центру науки, інновацій та 

інформатизації кандидата технічних наук Михайла Яворського «Про стан розвитку інноваційної 

інфраструктури у Західному регіоні України». 

 

 

Драчук Ю. З. Оцінка обсягу капітальних інвестицій для інноваційного розвитку: регіональний аспект 

/ Ю. З. Драчук, Л. О. Сав’юк, Н. В. Трушкіна // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 

Серія: Економіка. – 2016. – Вип. 1. – С. 216-224.  

 

                                                                                                                                          Р/2057 

 

Одним із основних напрямів реалізації Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в 

Україні та Національних проектів вказано розвиток публічно-приватного партнерства в промисловості 

регіонів при залученні різних джерел капітальних інвестицій.  У цьому вважається актуальність проведеного 

дослідження. Метою статті є оцінка обсягу капітальних інвестицій для інноваційного розвитку з 

урахуванням особливостей промислового регіону. Дослідження проведено для західних регіонів України.   
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   339 
 

    Економіка та управління підприємствами регіонів України в контексті 

європейської інтеграції [Текст] : монографія / [Біба В. В., Васюта В. Б., 

Григор'єва О. В. та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Чевганової ; Полтавський нац. техн. 

ун-т ім. Юрія Кондратюка. - Полтава : [ПолтНТУ], 2016. - 209 с. : граф., рис., 

табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Авт. зазнач. на с. 209-210. 
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Зі змісту: 

Розділ 1. Конкурентоспроможність української продукції на європейських ринках 

Розділ 2. Проблеми та перспективи виходу українських підприємств на європейський 

                ринок 

Розділ 3. Перспективи інноваційного та інвестиційного розвитку економіки України в  

                умовах сучасної глобалізації. 

 

 

Єгоров І. Ю. Інноваційне табло ЄС та визначення місця у ньому України  / І. Ю. Єгоров // Вісник 

Національної академії наук України. – 2016. – № 5. – С. 87-91.  

 

                                                                                                                                          Р/250 

 

 Таблиця. Перелік індикаторів Інноваційного табло Євросоюзу (версія 2014–2015 рр.) зі 

значеннями по ЄС та Україні 

 Рис.  Зведений  індекс інноваційного розвитку країн ЄС, України та можливих конкурентів, 

2014 р.  

 

 

Єгоров І. Ю. Сучасні тенденції використання наукометричних показників для оцінки науково-

технічної та інноваційної діяльності / І. Ю. Єгоров, С. М. Черненко // Проблеми науки. – 2015. – № 11. – С. 

12-18.  

 

                                                                                                                                          Р/1101 

 

Розглянуто основні проблеми використання міжнародних наукометричних показників в оцінці науково-

дослідної діяльності в Україні. Проаналізовано можливості подальшої адаптації національної статистики до 

вимог міжнародного Керівництва Фраскаті. Запропоновано конкретні заходи щодо поліпшення практики 

застосування наукометричних показників в Україні. 

 

 

Жерновий Д. В. Аналітичні підходи до формування теорії інновацій у сфері послуг / Д. В. Жерновий // 

Проблеми науки. – 2016. – № 1. – С. 23-34.  

 

                                                                                                                                          Р/1101 

 

Досліджено еволюцію аналітичних підходів до інноваційної активності у сфері послуг. Послідовно 

розглянуто особливості асиміляційного, демаркаційного та синтетичного підходів. Приділено увагу 

застосуванню моделі багатовимірного простору характеристик продукту Галлужа – Вайнштейна до 

описання особливостей інноваційних процесів у сфері послуг. 

 

 

Залізко В. Д. Сутність інноваційного розвитку економіки сільських територій / В. Д.  Залізко, В. І. 

Мартиненков  // Економіка АПК. – 2016. – № 4. – С. 66-74.  

 

                                                                                                                                          Р/673 

 

Систематизовано основні наукові підходи до визначення таких понять, як «інноваційний розвиток», 

«сільська територія» та «економіка сільської території», наведено їх науково-аналітичну оцінку, яка 

уможливила виокремити базові теоретико-методологічні засади, необхідні для розуміння  сутності 

інноваційного розвитку економіки сільських територій як важливої ознаки утворення постіндустріального 

суспільства в Україні. Проведений комплексний аналіз наслідків від запровадження інновацій у 

сільськогосподарському виробництві. 

 

 

Зубко Т. Л. Зміст поняття і методи оцінки інноваційного потенціалу підприємства /  Т. Л. Зубко, В. Г. 

Андрєєва // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 1. – С. 74-81.  

 

                                                                                                                                          Р/2331 
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Розглянуто сутність інноваційного потенціалу підприємства, його основні складові та чинники, що 

впливають на його стан. Досліджено особливості формування структури інноваційного потенціалу. 

Проаналізовано та узагальнено підходи до визначення структури інноваційного потенціалу. 

 

 

Инновационные подходы и гибкие решения для разливки металла на металлургических микро-

заводах / В. И. Дубоделов, А. Н. Смирнов, С. В. Куберский, М. С. Горюк // Современная 

электрометаллургия. – 2016. –  № 1. – С. 44-50.  

 

                                                                                                                                              Р/546 

 

Проведен комплексный анализ возможностей повышения конкурентоспособности металлургического 

микро-завода за счет использования инновационных решений в части повышения качества стали и 

эффективности ее разливки. Рассмотрены преимущества использования в структуре микро-заводов 

различных способов разливки стали. Показаны преимущества использования электромагнитного 

перемешивания на разливочных агрегатах с небольшой скоростью вытягивания заготовки… 
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    Інновації     у     вищій    освіті  –  комунікація    та    співпраця   у    сучасному університетському 

середовищі за допомогою специфічних цифрових інструментів [Text] = Innovations in Higher Education - 

Modern Communications and Collaboration at the University Using Specific It Tools : міжнародна колективна 

монографія / [Наказний М. О., Аріас-Маса Х., Алонсо-Діаз Л. та ін.] ; за заг. ред. Наказного М. О. ; 

Дніпродзержинський держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2015. - 376 p. : рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст. - Парал. тит. арк. англ. Текст кн. укр., англ. Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

У монографії розглядаються теоретичні та прикладні аспекти впровадження інновацій у вищій освіті, а саме: 

комунікація та співпраця у сучасному університетському середовищі за допомогою специфічних цифрових 

інструментів. 

 

 

 

Р 355769 

   664 
 

     Інноваційні технології хлібобулочних і кондитерських виробів [Текст] : кол. монографія / [О. В. 

Самохвалова, Г. М. Лисюк, З. І. Кучерук та ін.] ; за заг. ред. О. В. Самохвалової ; Харків. держ. ун-т 

харчування та торгівлі. - Х. : ТО Ексклюзив, 2015. - 463 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. -  Авт. 

зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Зі змісту: 

   Розділ 1. Теоретичні та практичні аспекти створення продукції для оздоровчого  

                    харчування 

   Розділ 2. Інноваційні технології хлібобулочних і кондитерських виробів підвищеної  

                   харчової та біологічної цінності 

   Розділ 3. Інноваційні технології нових видів спеціального безбілкового хліба 

   Розділ 4. Інноваційні технології кондитерських виробів з використанням регуляторів  

                   консистенції. 
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   338 
 

    Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів [Текст] : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 жовтня 2015 р., Хмельницький / Хмельницький нац. ун-т, 

Тбіліський держ. ун-т імені Іване Джавахішвілі, м. Тбілісі (Грузія), Білоруський торгово-економічний ун-т 

споживчої кооперації, м. Гомель (Республіка Білорусь) [та ін.]. - [Хмельницький] : [ХНУ], [2015]. - 91 с. : 

рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 
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Розглянуті сучасні проблеми економічної теорії і практики;  вплив інтелектуального капіталу на 

становлення інноваційно-інвестиційних систем; роль державних інституцій в умовах світових 

трансформаційних зрушень; проблеми використання сучасних технологій в управлінні підприємствами; 

проблеми фінансової безпеки та економічної незалежності України. 
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"Інтегровані комп'ютерні технології в машинобудуванні", Всеукр. наук.-техн. конф. (2015 ; Харків). 
    Всеукраїнська науково-технічна конференція "Інтегровані комп'ютерні технології в 

машинобудуванні" [Текст] : тези доповідей / Національний аерокосм. ун-т імені М. Є. Жуковського 

"Харківський авіаційний ін-т". - Х. : ХАІ, 2015 - . 

   Т. 3. - Х., 2015. - 200 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Секція «Економіка  і управління сучасними підприємствами та проектами» 

   Дегтярьова О. В. Структура фінансування інноваційних проектів в Україні. – С. 69. 

«Метою статті є виявлення сучасних тенденцій в аналізі проблем інноваційного розвитку економіки України 

та визначення структури фінансування інноваційних проектів». 

 

   Валевская А. С. Стимулирование научно-инновационной деятельности. – С. 90. 

«Значительную роль в финансовом стимулировании научно-инновационной деятельности играют 

национальные научные фонды и комитеты по науке. Как правило, данные фонды предлагают спектр 

программ по поддержке инновационных проектов посредством предоставления грантов и кредитов». 

 

   Воляк Е. А. Применение эконометрической модели оценки инновационной активности Харьковского 

региона. – С. 144. 

«В докладе рассмотрен алгоритм регрессионного моделирования для оценки инновационной активности 

Харьковской области. Статистической базой исследования служит совокупность публикаций Госкомстата 

по научной и инновационной деятельности». 

 

   Філіпковська Л. О. Інтелектуальна власність як фактор  інноваційного розвитку й 

конкурентоспроможності підприємства. – С. 148. 

«Мета роботи – визначити роль, місце й значення ІВ в активах комерційної організації, а також установити 

фактори, що забезпечують використання об’єктів ІВ як конкурентної переваги підприємства». 

 

   Соломина Т. В. Инновации как средство экономической стабилизации и развития наукоемких 

отраслей промышленности Украины. – С. 157. 

«В настоящий момент перед Украиной стоит важнейшая проблема выбора стратегии развития – либо 

существующая сейчас сырьевая экспортоориентированная, либо инновационная». 

 

 

Каширнікова І. О. Методичний підхід до управління  інноваційним потенціалом будівельного 

підприємства / І. О. Каширнікова // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 90-95.  

 

                                                                                                                                          Р/1829 

 

У статті розглянуто існуючі підходи до управління інноваційним потенціалом будівельного підприємства, 

проаналізовано їх переваги та недоліки. На основі проведеного аналізу сформульовано власний підхід до 

управління інноваційним потенціалом як складної сукупності взаємопов’язаних елементів.                                                                                                                                          

 

 

Каширнікова І. О. Підхід до визначення впливу зовнішніх факторів на управління інноваційним 

потенціалом будівельного підприємства / І. О. Каширнікова  // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 

7. – С. 86-92.  

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

Розглянуто різні підходи на предмет доцільності їх застосування та встановлено, які з них найбільше 

підходять до визначення впливу чинників зовнішнього середовища на управління інноваційним потенціалом 

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%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96,%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%282015%20;%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%29
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будівельного підприємства. Встановлено, що для будівельних підприємств оптимальним є застосування 

PESTLE-аналізу. 

 

 

Князь С. В. Методи прийняття регулюючих рішень суб’єктами управління інноваційною діяльністю 

підприємства / С. В. Князь, Н. М. Комарницька // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 15-20.  

 

                                                                                                                                          Р/1829 

 

Виявлення недоліків у функціонуванні інноваційної діяльності на підприємстві вимагає від менеджерів 

системи управління інноваційною діяльністю прийняття певних регулюючих рішень. Через високу 

ризиковість інноваційної діяльності розроблення і впровадження регулюючих рішень відбувається 

колективно. 

 

 

Коберник І. В. Організаційно-економічні засади формування механізму управління інноваційним 

розвитком інтегрованих бізнес-структур / І. В. Коберник //  Вісник Київського національного 

університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 44-54.  

 

                                                                                                                                          Р/1733 

 

Розкрито науково-методичний підхід до управління інноваційним розвитком інтегрованих структур бізнесу, 

що ґрунтується на аналізі циклів життєдіяльності інноваційних продуктів із застосуванням матриці 

«Boston Consulting Group». Цей метод надає можливість виокремити якісний і кількісний напрями процесу 

управління інноваційним розвитком задля інтенсифікації інноваційної діяльності та сприяння її 

трансформації в базову діяльність у межах ІБС. 

 

 

Ковешніков В. С. Інноваційні види туризму / В. С. Ковешніков, О. С. Ліфіренко, Н. М. Стукальська // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 38-44.  

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

У статті наводиться опис відомих у даний час інноваційних видів туризму та здійснено аналіз причин їх 

появи. 

 

 

Кожевников А. О. Наукові основи інноваційної технології обладнання бурових свердловин кріогенно-

гравійними фільтрами / А. О. Кожевников, А. К. Судаков, А. Ю. Дреус // Наука та інновації. – 2015. – Т. 

11, № 3. – С. 23-38. – Текст рос. 

 

                                                                                                                                          Р/1928 

 

Наведено технології виготовлення кріогенно-гравійного елемента фільтра і обладнання водоприймальної 

частини бурової свердловини кріогенно-гравійним фільтром. Обгрунтовано рецептури мінеральної в’яжучої 

речовини і кріогенно-гравійного композиту. Встановлено закономірності впливу фізичних полів на зміну їх 

властивостей ї технологічних операцій з обладнання водоприймальної частини бурової свердловини на 

зміну фізико-механічних, теплофізичних і технологічних властивостей експериментального кріогенно-

гравійного елемента фільтра. Теоретично і експериментально відпрацьовано параметри технології доставки 

до водоприймальної частини бурової свердловини кріогенно-гравійного фільтра. 

 

 

Козловський І. В. Україна в системі міжнародних індикаторів науково-технологічного та 

інноваційного розвитку / І. В. Козловський // Проблеми науки. – 2015. – № 12. – С. 3-8.  

 

                                                                                                                                          Р/1101 

 

Розглянуто результати оцінки інноваційного та науково-технологічного розвитку економіки України за 

різними системами комплексних індикаторів. Проведено класифікацію статистичних даних, за якими 

проводиться оцінка. Виявлено розбіжність у кінцевих результатах, які формують рейтинги країн. 
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Козубікова Л. Різниця в інноваційності та сприйнятті ризиків між мікро-, малими та середніми 

підприємствами: за даними Чеської Республіки / Л. Козубікова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. 

– № 3. – С. 167-177.  – Текст англ. 

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті досліджено підходи до інноваційності та сприйняття ризиків мікропідприємствами Чеської 

Республіки у протиставленні до малих та середніх. Результати показали, що всі досліджені підприємства 

вважають інноваційну політику складовою власної корпоративної політики. 

 

Кривцов В. С. Інноваційна освіта та наука в галузі інформаційних технологій: досвід Національного 

аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ» / В. С. Кривцов, А. В. Горбенко, В. С. 

Харченко // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 3. – С. 81-84.   

 

                                                                                                                                          Р/1928 

 

В статті автори діляться досвідом Національного аерокосмічного університету «ХАІ» з підготовки фахівців 

для ІТ-галузі та результатами успішної кооперації університету з ІТ-компаніями. Також розглянуто 

перспективні освітні програми та науково-практичні дослідження  в галузі інформаційних технологій, що 

впроваджуються в ХАІ. 

 

 

Кузьмін Є. А. Досвід державної підтримки інновацій у високотехнологічних секторах економіки 

Великої Британії / Є. А. Кузьмін  // Проблеми науки. – 2016. – № 1. – С. 62-68. – Текст рос.  

 

                                                                                                                                          Р/1101 

 

Розглянуто еволюцію державної політики у сфері підтримки інноваційної діяльності у високотехнологічних 

секторах економіки Великої Британії, стисло характеризуються державні органи, що забезпечують таку 

підтримку, а також її основні форми і методи. 

 

 

Кучер Л. Ю. Амортизація як джерело фінансування інноваційних проектів в агросфері / Л. Ю. Кучер // 

Економіка і прогнозування. – 2015. –   № 4. – С. 107-117.  

 

                                                                                                                                              Р/1589 

 

Розкрито можливості використання показника амортизації з розрахунку на 1 га сільгоспугідь як одного з 

непрямих індикаторів інноваційного розвитку (активності) аграрних підприємств. Проаналізовано вплив 

цього показника на основні економічні параметри діяльності аграрних підприємств. Розглянуто окремі 

напрями удосконалення амортизаційної політики  в контексті формування амортизації як одного із джерел 

фінансування інноваційних проектів. 

 

 

Лагутін Г. В. Практичні аспекти становлення інноваційного провайдингу підприємств реального 

сектору економіки в контексті теорій технологічного розвитку / Г. В. Лагутін // Вісник Черкаського 

університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 33. – С. 96-102.  

                                                                                                                                          Р/1433 

 

В статті теоретично узагальнено досягнення світового інноваційного процесу, що відбувся впродовж ХХ і 

початку ХХІ століть. Узагальнено світовий досвід виходу з криз за допомогою інновацій. Встановлено види 

цих інновацій і обгунтовано причини, які зумовили їх розробку. Виділено ряд специфічних проблем, які 

найбільше гальмують інноваційний розвиток України і потребують першочергового вирішення. 

 

 

Легомінова С. В. Вплив розвитку інфокомунікаційних технологій на інноваційний розвиток 

економіки / С. В. Легомінова, А. П. Ващенко // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 1. – С. 62-68.  

 

                                                                                                                                          Р/2331 

 

Визначено необхідність інноваційного розвитку та створення передумов конкурентоспроможного та 

ефективного економічного господарювання за допомогою сучасних інфокомунікаційних технологій. 
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Векторами подальшого розвитку  та оптимізації управлінських процесів щодо втілення новацій є 

використання мережевих систем та технологій глобального та локального рівней, розробка конкретних 

інструментів реалізації інноваційних розробок  і проектів, швидкого пристосування до мінливого 

зовнішнього середовища.  

 

 

Лесько О. Й. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств за сучасних 

умов / О. Й. Лесько, І. В. Причепа // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2016. – № 1. – С. 44-48.  

 

                                                                                                                                          Р/0126 

 

Досліджено стан інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних промислових підприємств за сучасних 

умов. Проаналізовано динаміку основних показників інноваційної та інвестиційної  активності в 

промисловості України. Визначено основні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних 

промислових підприємств. Окреслено основні напрямки вирішення ідентифікованих проблем. 

 

 

Лихолет С. І. Сучасні підходи оцінки ефективності економічного стимулювання інноваційної 

діяльності промислових підприємств / С. І. Лихолет // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 9-

14.  

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

Розроблено систему показників комплексної оцінки апробовану на основі статистичних даних щодо 

економічного стимулювання промислових підприємств України у 2005–2014 роках. 

 

 

Лихолет С. І.  Трансфер  технологій  як елемент технологічного оновлення  промислових підприємств 

/ С. І. Лихолет // Економіка та держава. – 2016. – № 1. – С. 49-52  

 

                                                                                                                                          Р/1829 

 

Об’єктом дослідження даної статті є технологічне оновлення промислових підприємств. Предметом – 

трансфер технологій. Метою статті є – виявлення ролі та місця трансферу технологій в технологічному 

оновленні промислових підприємств. 

 

 

Лісогор Л. С. Європейський досвід прогнозування потреби у робочій силі в контексті формування 

інноваційних перспектив трансформації зайнятості в Україні / Л. С. Лісогор // Ринок праці та зайнятості 

населення. – 2016. – № 1. – С. 17-20.  

 

                                                                                                                                          Р/1890 

 

Проаналізовано європейські підходи до прогнозування навиків та кваліфікацій. Обгрунтовано необхідність 

удосконалення сучасної практики прогнозування в Україні з урахуванням можливостей формування 

інноваційних перспектив трансформації зайнятості. Визначено основні напрями запровадження 

європейського досвіду прогнозування в Україні на основі налагодження інституційної взаємодії основних 

стейкхолдерів процесу прогнозування. 

 

 

Р 353751 

   658 
 

    Літвінова, Ірина Михайлівна.  

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

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

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

 

У монографії визначено пріоритетні напрями використання інформації для інноваційного розвитку 

підприємства. Визначено структуру інформаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства та 

сформовано його процедури. Удосконалено підхід до оцінювання результативності процедур 

інформаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Обгрунтовано показники рівня 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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адаптивності та інноваційності інформаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства. 

Удосконалено структурно-функціональну схему інформаційного забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства. 

 

 

Макаренко І. П. Вимірювання інновацій в рамках НІС: досвід США. Методи та індикатори / І. П. 

Макаренко // Проблеми науки. – 2015. – № 11. – С. 26-33.  

 

                                                                                                                                          Р/1101 

 

Досліджено системи індикаторів науково-технічного та інноваційного розвитку в США. 

 

 

Макаренко І. П.  Методи  та  індикатори  вимірювання інновацій в рамках НІС: досвід ОЕСР та СБ / 

І. П. Макаренко // Проблеми науки. – 2015. – № 12. – С. 9-16.  

 

                                                                                                                                          Р/1101 

 

Досліджено системи індикаторів науково-технічного та інноваційного розвитку в розвинених країнах. 

 

 

Мельниченко Д. Понятійний апарат сучасних досліджень інноваційної сфери та інноваційної 

діяльності / Д. Мельниченко // Економіка і менеджмент культури. – 2015. – № 2. – С. 20-30.  

 

                                                                                                                                          Р/2174 

 

У статті розкрито теоретичні аспекти переходу до інноваційної моделі розвитку вітчизняних підприємств. 
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    Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку [Текст] : зб. наук. 

пр. / голова Ред.-вид. ради Н. І. Чухрай. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 476 с. : іл., табл. - (Вісник / 

Національний університет "Львівська політехніка" ; № 819). - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр. та 

англ. 

 

Зі змісту: 

Інвестиції та інновації 

   Антоненко О. Л., Козар З. І. Мотиваційні передумови інноваційної активності та реалізації 

інноваційного маркетингу на підприємстві. – С. 207-214. 

Рис. 3. Система заходів, необхідних для інноваційної активності підприємства [Власна  

           розробка] 

Рис. 4. Модель механізму інноваційної активності на підприємстві [4]. 

 

   Бойчук А. Б. Стан інноваційної діяльності та ключові проблеми реалізації інноваційного потенціалу у 

промисловості України. – С. 215-226. 

Таблиця 1. Основні показники інноваційної діяльності  у промисловості України 

Таблиця 2. Розподіл обсягу фінансування інноваційної діяльності у промисловості  

                   України за джерелами 

Таблиця 3. Розподіл загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності. 

 

   Бондаренко Ю. Г., Кулініч Т. В. Об’єднання підприємств як механізм підвищення ефективності 

інвестиційної діяльності в регіоні. – С. 227-240. 

Особливу увагу приділено кластерам як ефективній формі об’єднання підприємств та інструменту 

активізації регіональних процесів. 

 

   Головко Л. С. Інноваційні чинники в умовах розвитку постіндустріальних тенденцій. – С. 241-246. 

Зображено реальну ситуацію в галузі інноваційних технологій в Україні та її майбутніх тенденцій введення 

в міжнародний інноваційний ринок. 
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   Гришина Л. О., Погорєлова О. В., Тубальцева Н. Ф. Основні засади формування механізму 

стимулювання інноваційної діяльності у машинобудуванні Миколаївського регіону. – С. 247-253. 

Рис. 1. Класифікація форм і методів стимулювання персоналу машинобудівного  

            підприємства до інноваційної діяльності 

Рис. 2. Механізм стимулювання персоналу до інноваційної діяльності підприємства. 

 

   Загородній А. Г., Бабінська С. Я. Аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств України. – 

С. 272-278. 

Таблиця 1. Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації, за  

                   регіонами: 2005–2013 роки, од.* 

Таблиця 2. Динаміка інноваційної діяльності машинобудівної промисловості України 

Таблиця 3. Реалізація інноваційної продукції за межі України: 2005–2013 роки* 

Таблиця 4. Джерела фінансування інноваційної діяльності* 

Рис. 1.1. Кількість промислових підприємств України, що впроваджували інновації за 

               2005–2013 роки 

Рис. 1.2. Кількість промислових підприємств у Львівській області, що впроваджували 

               інновації за 2005–2013 роки 

Рис. 1.3. Кількість підприємств, що реалізували інноваційну продукцію за межі України   

               за 2005–2013 роки. 

 

   Конопельський З. Проблеми побудови національної та регіональної інноваційних систем. – С. 279-286. 

Рис. 1. Модель інноваційного процесу 

Рис. 2. Модель інноваційної структури 

Рис. 3. Модель національної інноваційної системи. 

 

   Подольчак Н. І., Ясінська А. І. Інноваційні теорії ринкотворення та розвитку бізнес-сегментів. – С. 287-

298. 

Розглянуто сучасні теорії створення нових ринків та формування нових бізнес-сегментів: концепцію 

квантово-економічного аналізу, стратегію «блакитного океану», теорію обмежень, концепцію 

«інтелектуальне лідерство», теорію цінностей та концепцію ділової моделі. 

   Концепція ділової моделі наголошує на інноваційно-стимулювальній дії ризиків для утворення нових 

ринків (чи окремих бізнес-сегментів) та визначає споживчоорієнтованість ринкотворчих процесів. 

 

   Прохоровська  С. А., Дяків О. П. Проблеми інноваційного розвитку регіону. – С. 299-308. 

Охарактеризовано передумови активізації інноваційної діяльності на прикладі Тернопільської області; 

визначено основні завдання формування регіональної інноваційної системи  та її складові; обґрунтовано 

основні напрямки інноваційної діяльності в Тернопільській області і запропоновано шляхи їх реалізації. 

 

   Рєпіна І. М., Вострякова В. Ю. Матричні методи моніторингу розвитку інноваційного потенціалу 

підприємства. – С. 309-315. 

Рис. 1. Складові інноваційного потенціалу підприємства 

Рис. 2. Дескриптивна матрична модель моніторингу розвитку інноваційного потенціалу  

            підприємства. 

 

    Степанюк Н. А. Особливості розвитку інноваційної інфраструктури України. – С. 316-323. 

Досліджено сучасний регіональний підхід до формування інноваційної структури в Україні. Проаналізовано 

іноземний досвід створення і розвитку інноваційної інфраструктури. Запропоновано створення національної 

інноваційної системи.    

 

   Терлецька В. О. Формування інноваційної інфраструктури автомобілебудівної промисловості  в 

умовах європейського вектора розвитку національної економіки. – С. 324-332. 

Представлено у графічній формі динаміку придбання машин, обладнання та програмного забезпечення для 

реалізації інновацій за 2005-2013 рр. У табличній формі відображено інноваційну активність промислових 

підприємств за 2005-2013 рр. 

 

   Тимошенков І. В., Нащекіна О. М. Інститути та інновації: проблеми та механізми взаємодії. – С. 333-

339. 

Таблиця 1 Динаміка «Глобального індексу інновацій» (The Global Innovation Index) в  

                  Україні та країнах світу – лідерах інноваційного розвитку, 2007-2014 рр. [5-11] 

Таблиця 2 Динаміка інституційної складової (Institutions Pillar) «Глобального індексу   

                   інновацій» (The Global Innovation Index) в Україні та країнах світу – лідерах  

                   інноваційного розвитку, 2008-2014 рр. [5-11]. 
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   Ткач С. М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення модернізації основного капіталу. – С. 340-347. 

Здійснено порівняльний аналіз інноваційної діяльності в Україні та країнах ЄС. Визначено ключові напрями 

інвестування модернізації основного капіталу з врахуванням інноваційного аспекту. 

 

   Цогла О. О. Дослідження інноваційного розвитку промислових підприємств Львівщини. – С. 348-352.  

Розглянуто та опрацьовано ситуацію щодо інноваційного розвитку підприємств Львівського регіону.  

Проведено аналіз інноваційного розвитку промислових підприємств Львова та області. 

 

   Яншина А. М. Розвиток інноваційної сталої інфраструктури: досвід Європейського Союзу. – С. 353-

358. – Текст англ. 

Проаналізовано сучасні наукові підходи до дослідження проблем створення інноваційної інфраструктури у 

країнах світу у контексті сталого зростання як найсуттєвішого   аттрактора розвитку міжнародної економіки. 
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Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. 
    Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського [Текст] : 

зб. наук. пр. - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського. - (Серія "Економічні науки"). -  

   Вип. 2 (5) листопад. - Миколаїв, 2015. - 196 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ. 

 

Зі змісту: 

   Антохов А. А. Інноваційний розвиток економіки України через призму зарубіжного досвіду. – С. 7-15. 

У статті визначено можливості впровадження й адаптації зарубіжного досвіду щодо інноваційного розвитку 

економіки України. Проаналізовано досвід інноваційного розвитку провідних держав світу – США, Японії, 

Китаю, країн-членів ЄС.  

 

   Полянчич Т. М., Федишин І. Б., Пилип’юк Я. В. Трансфер технологій як метод підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. – С. 134-139. 

У статті здійснено аналіз сучасного стану фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні. 

Розглянуто трансфер технологій й важливу складову інноваційного процесу. Досліджено вплив інновацій на 

рівень конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. Проведено діагностику динаміки кількості 

придбаних нових технологій та передових технологій промисловими підприємствами в Україні та за її межі, 

а також аналіз загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності. 

 

 

Мірошник І. М. Інноваційна гнучка упаковка для молочної продукції / І. М. Мірошник, Н. В. Кулик // 

Упаковка. – 2016. – № 2. – С. 12-14. 

                                                                                                                                          Р/938 

 

Молочна продукція користується широкою популярністю в Україні і для багатьох з нас є продукцією 

щоденного споживання. 

   … важливу роль, особливо в останні часи, у процесі вдосконалення упаковки, збільшення термінів 

зберігання та збереження якості молокопродуктів почали відігравати гнучкі пакувальні матеріали. 

 

 

Місюк М. В. Інноваційно-інвестиційний підхід до формування та підвищення 

конкурентоспроможності продукції тваринництва / М. В. Місюк // Економіка АПК. – 2016. – № 3. – С. 

74-79. 

                                                                                                                                          Р/673 

 

В результаті дослідження висвітлено послідовність розробки програми поточного й перспективного 

інноваційно-інвестиційного забезпечення підвищення конкурентоспроможності продукції тваринництва. До 

наукової новизни необхідно віднести запропоновану модель формування інноваційно-інвестиційного 

забезпечення конкурентоспроможності продукції тваринництва, результати дослідження можуть бути 

використані керівниками і спеціалістами агропромислової сфери різних рівнів. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%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%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.%20%D0%9E.%20%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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Могильна Л. М. Інноваційно-інвестиційна діяльність як складова підвищення 

конкурентоспроможності підприємств АПК Сумської області / Л. М. Могильна // Науковий вісник 

Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2016. – Вип. 1. – С. 165-171.  

 

                                                                                                                                          Р/2057 

 

Метою статті є дослідження окремих аспектів інноваційно-інвестиційних можливостей 

сільськогосподарських підприємств Сумської області, комплексна характеристика їх сучасного стану. 

Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств України потребує нового 

погляду на «інноваційні» напрямки вкладення коштів сільськогосподарськими виробниками. Вивчення цих 

проблем регіону є об’єктивною передумовою для підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК. 

 

 

Мосов С. П. Особливості інтелектуальної власності в системі інноваційного розвитку: зарубіжний та 

український досвід / С. П. Мосов // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 1. – С. 23-29.  

 

                                                                                                                                          Р/2331 

 

Досліджено особливості інтелектуальної власності як важливого та потужного інструменту розвитку 

інноваційної економіки на підставі зарубіжного та українського досвіду. Визначено проблемні питання, 

існування яких перешкоджає покращенню ситуації в сфері інтелектуальної власності в Україні та 

інноваційному розвитку економіки. 
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    Науково-методологічні засади соціально-економічного розвитку аграрної 

сфери економіки України в умовах євроінтеграційних процесів [Текст] : 

колективна монографія / [Губенко В. І., Мухіна І. А., Хорунжий І. В. та ін.] ; під 

ред. Нестерчук Ю. О. ; Уманський нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і 

підприємництва. - Умань : Сочінський М. М., 2016. - 291 с. : рис., табл. - 

Бібліогр. у виносках. - Авт. зазнач. у змісті. Текст укр. та англ. 

 

В монографії висвітлено питання інноваційної та технологічної політики 

забезпечення поступального розвитку АПК України. Зосереджено увагу на 

основних напрямках розвитку харчової промисловості у контексті 

євроінтеграції України. Розроблено пропозиції щодо організації сільського малого підприємництва. 

Враховано вплив соціально-економічних чинників на подальше функціонування аграрної сфери. 

 

Зі змісту: 

   Розділ 3. Інноваційні напрями розвитку аграрної сфери економіки. – С. 121-176. 

 

 

 

 

Р 355817 

    3 

 

    Науково-технічна діяльність: системи і механізми державного 

управління, показники міжнародних порівнянь, результативність 

досліджень і розробок [Текст] : [монографія] / Ямчук А. В., Писаренко Т. В., 

Куранда Т. К. [та ін.] ; Український ін-т науково-технічної і екон. інформації. - 

К. : [УкрІНТЕІ], 2015. - 252 с. : граф., табл., рис. - Бібліогр.: 241-249. 

 

У монографії розглянуто світовий досвід щодо діяльності систем державного 

управління науковою діяльністю, інституційної організації та механізмів 

державної підтримки сфери досліджень і розробок. Показано стан науково-

освітянської діяльності ВНЗ, патентної активності та публікаційної діяльності 

в країнах світу та Україні за показниками міжнародних рейтингів. Викладено результати моніторингу 
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організаційного, кадрового й фінансового забезпечення науково-технічної сфери України у 2014 р., 

створення й впровадження результатів наукових досліджень і розробок, реалізації науково-технічних 

пріоритетів. 

 

 

 

Организация первого в мире специализированного научно-исследовательского и проектно-

конструкторского Института сварочного производства. Инновационные работы первого десятилетия 

// Автоматическая сварка. – 2016. – № 1. – С. 56-58. 

 

                                                                                                                                          Р/246 

 

«Отдельными аспектами сварочного производства, проблемами надежности сварных конструкций 

занимались ученые и изобретатели как в СССР, так и в других странах. Однако ни в СССР, ни за границей 

не было учреждений, которые смогли бы решать весь  комплекс проблем, возникающих на пути развития 

новых методов соединения». 

 

 

Ортіна Г. В. Модернізація та інноваційність як напрями антикризового розвитку підприємств 

реального сектора економіки / Г. В. Ортіна // Економіка та держава. – 2016. – № 2. – С. 29-32. 

 

                                                                                                                                          Р/1829 

 

Показано, що діяльність підприємств реального сектору економіки відзначається зниженням 

конкурентоспроможності, зокрема через неінноваційність та сировинну структуру, що відбувається на тлі 

тривалої системної кризи та відсутності дієвої стратегії її подолання. Визначальною умовою антикризового 

розвитку підприємств реального сектору виступає системна модернізація. Виявлено головні чинники і 

загрози проведення такої модернізації. 

 

 

Осадча Н. Шляхи активізації інноваційної діяльності в Україні / Н. Осадча // Журнал європейської 

економіки. – 2015. – Т. 14, № 4. – С. 367-387.  

 

                                                                                                                                          Р/1702 

 

Досліджено та виявлено ряд перешкод, які стримують ефективний розвиток підприємств. Визначено перелік 

колізій, наявних у законодавчих актах, які регулюють надання фінансової підтримки підприємствам, що 

займаються інноваційною діяльністю. Проаналізовано програми стимулювання інноваційних підприємств у 

країнах Європи та запропоновано напрямки активізації інноваційної діяльності. 

 

 

 

Павлов В. В. Креативні технології в просуванні продукції легкої промисловості / В. В. Павлов //  Вісник 

Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 

88-97. 

 

                                                                                                                                          Р/1733 

 

У статті здійснено теоретичне обґрунтування місця та порядку застосування креативних технологій у 

просуванні продукції легкої промисловості. Запропоновано тривимірну модель оцінки ефективності 

впровадження креативної ідеї щодо просування продукції легкої промисловості, що базується на оцінці 

результатів впровадження цих ідей за  трьома критеріями. 

 

 

 

Півняк Г. Г. Інновації та безпека для вугільних шахт України / Г. Г. Півняк, О. М. Шашенко // Науковий 

вісник Національного гірничого університету. – 2015. – № 6. – С. 118-121. – Текст англ. 

 

                                                                                                                                          Р/1274 

 

Мета. Аналіз стану вугільної промисловості України у зв’язку з подіями, що відбуваються на сході країни. 
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Практична значимість. Можливість стратегічного планування видобутку вугілля різних марок для потреб, 

насамперед, енергетичної та металургійної галузей промисловості України. 

 

 

 

Пікус Р. В. Інноваційні канали збуту страхових продуктів у сфері особистого страхування / Р. В. Пікус, 

В. О. Заколодяжний // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 7. – С. 71-75.  

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

У статті проаналізовано інноваційні канали збуту страхових продуктів у сфері особистого страхування, нові 

канали реалізації та типи продажів страхових продуктів в Україні та європейських країнах. 

   Визначено суперечності та проблеми прямого продажу страхових продуктів, а також через посередників. 

Виділено ті способи збуту, які раціонально запровадити на вітчизняному ринку страхових послуг. 

 

 

Погріщук Г. Б. Інноваційно-орієнтована модель екологобезпечного ведення сільськогосподарського 

виробництва / Г. Б. Погріщук //АгроСвіт. – 2016. – № 3. – С. 13-19.  

 

                                                                                                                                          Р/2114 

 

У роботі обґрунтовано теоретичні та методологічні положення та практичні рекомендації щодо формування 

моделі інноваційно-орієнтованого екологобезпечного ведення  сільськогосподарського виробництва та 

удосконалення ефективності функціонування аграрної сфери, зважаючи на наявність потреби забезпечення 

сталого економічного розвитку держави. 

 

 

 

Полінкевич О. М. Критерії вибору виду експертного оцінювання інноваційного розвитку підприємств 

/ О. М. Полінкевич // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 186-190.  

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті визначено критерії вибору методів експертного оцінювання інноваційного розвитку підприємств. 

Запропоновано матрицю вибору методів експертного оцінювання залежно від його цілей. Розроблено 

варіанти вибору методів експертного оцінювання інноваційного розвитку підприємств. 

 

 

 

Полінкевич О. М. Методичні підходи до підбору експертів для оцінювання інноваційного розвитку 

підприємств / О. М. Полінкевич // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 2. – С. 421-428.  

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

Запропоновано використовувати п’ятибальну шкалу оцінювання, визначити кількість експертів за теорією 

вибіркового спостереження та рівнем професійно-освітніх, управлінських та особистісних компетентностей. 

Розроблено опитувальний лист підбору експертів та проведено розрахунки вибору експертної групи. 

 

 

 

Польова Н. М. Формування механізму управління інноваційною діяльністю машинобудівних 

підприємств та фактори стратегічного розвитку інноваційної сприятливості / Н. М. Польова // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 3. – С. 60-62.  

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

Розглянуто проблеми управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств та запропоновані 

етапи формування організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю. 
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   338 
 

    Проблеми економіки та управління [Текст] : зб. наук. пр. / голова редакційно-видавничої ради Н. І. 

Чухрай. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 280 с. : іл., табл. - (Вісник / Національний університет 

"Львівська політехніка" ; № 815). - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. та англ. 

 

Зі змісту: 

   Жаворонков В. О. Інноваційно-технологічні зміни як умова інноваційного розвитку України. – С. 36-

45. 

 

Проаналізовано стан інноваційної діяльності України за допомогою міжнародних індексів, що оцінюють 

науково-технологічну та інноваційну конкурентоспроможність країн, і їх ранжування.  Визначено фактори, 

які заважають впроваджувати новітні досягнення, та головні проблеми національної економіки щодо 

проведення інноваційно-технологічних змін. 

 

   Чернявська О. І. Інституційно-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку 

суспільства в умовах поглиблення техноглобалізму. – С. 161-168. 

Досліджено економічні та інституційні механізми, які сприяють розвитку сфери науки, техніки та інновацій. 

Також визначено роль міжнародних інституцій ООН у сучасних процесах техноглобалізму та головну увагу 

зосереджено на необхідності перегляду деяких інституційних та регуляторних функцій ООН. 

 

 

 

Р 355695 

   005 
 

    Прохорова, Вікторія Володимирівна.  

    Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-

спрямованого інвестування [Текст] : монографія / В. В. Прохорова, В. М. 

Проценко, В. І. Чобіток ; Уманська інж.-пед. акад. - Херсон : Видавець Грінь Д. 

С., 2016. - 288 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 240-258. 

 

Висвітлено сутність поняття «конкурентної стратегії підприємства на засадах 

інноваційно-спрямованого інвестування;  систематизовано методи оцінки 

конкурентної стратегії на засадах інноваційно-спрямованого інвестування, 

визначено переваги та недоліки існуючих методів; проаналізовано та визначено 

основні фактори зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства; 

запропоновано концептуальні основи формування конкурентної стратегії підприємств на засадах  

інноваційно-спрямованого інвестування; проведено прогнозування рівня інноваційно-спрямованого 

інвестування машинобудівних підприємств; виявлено вплив ризиків на формування конкурентної стратегії 

машинобудівних підприємств на засадах  інноваційно-спрямованого інвестування.  

 

 

Рижаков Д. А. Концептуальні основи формування моделей інноваційно-орієнтованого розвитку 

підприємств на засадах венчурного інвестування / Д. А. Рижаков // Вісник Черкаського університету. 

Серія: Економічні науки. – 2015. – № 33. – С. 116-121.  

 

                                                                                                                                          Р/1433 

 

Метою статті є порівняльний аналіз міжнародно визнаних форм і механізмів венчурного інвестування та 

визначення можливостей їх використання для становлення національних інноваційних моделей розвитку 

підприємств. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%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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   338 
 

    Розвиток аграрного бізнесу в Україні [Текст] : монографія / 

[Брюховецький І. М., Жмайлов В. М., Маслак О. М. та ін.] ; за ред. 

Брюховецького І. М. ; Сумський нац. аграр. ун-т. - Суми : Сум. нац. аграр.  

ун-т, 2016. - 365 с. : табл. - Бібліогр.: с. 339-364 . - Авт. зазнач. на звороті тит. 

арк. 

 

Зі змісту: 

Розділ 6. Забезпечення розвитку суб’єктів аграрного бізнесу на 

інноваційній основі 

            6.1. Теоретичні аспекти інтенсифікації аграрного виробництва 

            6.2. Фінансовий механізм забезпечення інноваційного розвитку 

аграрних  

                   підприємств 

            6.3. Обгрунтування розвитку галузі м’ясомолочного скотарства на інноваційній  

                   основі 

            6.4. Використання інноваційних технологій ведення землеробства суб’єктами 

                   аграрного бізнесу 

            6.5. Визначення ефективності інвестиційних проектів для суб’єктів аграрного 

                   бізнесу. 

 

 

Салькова І. Ю. Теоретичні основи інноваційного розвитку АПК України / І. Ю. Салькова, І. В. 

Ковальчук, Л. Б. Петіна // АгроСвіт. – 2016. – № 7. – С. 27-31.  

 

                                                                                                                                          Р/2114 

 

Розглянуто класифікацію інновацій, що дає можливість конкретизувати напрями інноваційного процесу. 

Визначено елементи економічного механізму розвитку інноваційної діяльності в АПК. Надано 

характеристику умов, що визначають здатність галузевого виробництва до інноваційного розвитку залежно 

від вибраного стратегічного напряму. Охарактеризовано стратегії державної інноваційної політики у різних 

країнах світу. З’ясовано основні напрями державної політики інноваційного розвитку АПК України на 

сучасному етапі. 

 

 

Сатир Л. М. Інноваційний погляд на проблематику забезпечення економічної безпеки в Україні: 

галузево-секторальний та регіональний рівні / Л. М. Сатир // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 

1. – С. 83-93.  

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

З позиції галузево-секторального та регіонального рівнів проведено дослідження труднощів забезпечення 

економічної безпеки в розрізі міських поселень та сільської місцевості, зокрема в сільському господарстві, 

промисловості, будівництві та капітальних інвестиціях упродовж 2011–2014 рр. Описано системні ризики, 

що впливають на забезпечення економічної безпеки малих міст та урбанізованих агропромислових сіл. 

Обгрунтовано вибір пріоритетних напрямів забезпечення їх економічної безпеки в Україні. 

 

 

Семененко М. В. Напрями удосконалення державного регулювання інноваційно-інвестиційної 

діяльності в Україні / М. В. Семененко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 2. – С. 81-84.  

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

Наведено визначення інновацій та інноваційної діяльності відповідно до чинного законодавства. 

Проаналізовано статистичні дані щодо наукоємності ВВП країни за останні десятиліття.  Проведено аналіз 

найбільших державних інвестиційних проектів України у 2016 році та вивчено аналітичні дані щодо 

загального обсягу та приросту іноземних інвестицій в економіку України за 2006–2015 роки. Визначено 

недоліки сучасної державної політики у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності та сформульовано 

пропозиції щодо її удосконалення з використанням світового досвіду. 



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

Системи керування моніторинговими інноваційними проектами в сучасних умовах / Т. М. 

Кадильникова, В. О. Кулик, І. Л. Шинковська [та ін.] // Теория и практика металлургии. – 2015. – № 3-6. – С. 

97-99.  

 

                                                                                                                                          Р/1067 

 

Розглянуті керуючі й керована підсистеми, так само як і підсистема забезпечення, наукова підсистема, 

мікросередовище фірми, є складовими головної системи – організації, що характеризується єдністю 

різноманітних форм, аспектів діяльності, організаційних структур. 

 

 

Січиокно Г. Б. Інноваційні підходи до побудови служби економічної безпеки підприємств / Г. Б. 

Січиокно // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 104-111.  

 

                                                                                                                                          Р/1433 

 

У статті розглянуто окремі інноваційні підходи до побудови служби економічної безпеки вітчизняних 

підприємств у нинішніх економічних умовах, які пов’язані з процесами глобалізації світової, «тінізації» 

національної економіки та іншими особливостями ринкових відносин в Україні. 

 

 

Скидан О. В. Напрями удосконалення підтримки інноваційного розвитку молочного     скотарства /  

О. В. Скидан, Т. В. Швець, О. Г. Булуй // Вісник Житомирського національного агроекологічного 

університету. – 2014. – № 2, Т. 1. – С. 178-187.  

 

                                                                                                                                          Р/1223 

 

Досліджено стан вітчизняного молочного скотарства. Названо чинники, які негативно впливають на 

розвиток молочного скотарства. Для задоволення зростаючого попиту на молоко та перетворення галузі на 

прибутковий бізнес необхідне її переведення на інноваційний тип розвитку. 

 

 

Скидан О. В. Проблеми та перспективи розвитку системи аграрної освіти в Україні на інноваційній 

основі / О. В. Скидан, К. А. Самойленко, С. В. Дубінченко // Вісник Житомирського національного 

агроекологічного університету. – 2014. – № 2, Т. 1. – С. 198-207.  

 

                                                                                                                                          Р/1223 

 

Встановлено, що наразі існує гостра необхідність реалізації комплексу заходів організаційного, фінансового, 

управлінського та іншого характеру, спрямованих на трансформацію закладів аграрної освіти в Україні, з 

метою створення на їх базі сучасних університетських комплексів. 

 

 

Р 355630 

   334 
 

    Сльозко, Олена Олександрівна.  

    Глобальні інноваційні стратегії ТНК – локомотив сучасної світової економіки [Текст] : монографія / 

Сльозко О. О., Міщенко А. Г., Вакуленко Є. В. ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. - 

К. : [LAT&K], 2014. - 180 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 169-178. 

 

В монографії розглядаються актуальні проблеми та глобальні інноваційні стратегії ТНК. Незважаючи на 

протиріччя, які виникають внаслідок діяльності ТНК, вони виступають потужним каталізатором 

інтернаціоналізації господарського життя у світовому господарстві, об’єктивно сприяючи стиранню граней 

між національними господарствами. 

 

 

Б 17656 

   33 
 

    Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] = Socio-economic problems of the 

modern period of  Ukraine : зб. наук. пр. / НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І. 

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%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


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

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

   Вип. 4 (114). - Л., 2015. - 110 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

   Гринів Ю. О. Суть інноваційного розвитку малого підприємництва регіону та його нормативно-

правове забезпечення. – С. 86-90. 

 

 

Р 355094 

    33 
 

    "Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність", 

Міжнар наук-практ. Internet-конференція студ. та молодих вчених (6 ; 2015 ; Харків).  

    Труди VI-ої Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених 

"Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність", 20 

грудня 2015 р. [Текст] : [наук. вид.] / Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т", Економічний ф-т, Рада 

молодих вчених екон. ф-ту. - Х. : [НТУ "ХПІ"], 2015. - 119 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. 

укр., рос. 

 

Зі змісту: 

Секція 1 – Менеджмент підприємств та управління персоналом 

Секція 2 – Економіка підприємства та маркетинг 

Секція 3 – Інноваційні технології обліку, аналізу та аудиту в економічній діяльності 

Секція 4 – Управління інноваційними та інвестиційними процесами 

Секція 5 – Управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності 

                   продукції та підприємств, соціальні процеси на підприємстві 

Секція 6 – Історія, сучасність та перспективи розвитку економічної теорії. 

 

Б 17657 

    33 
 

    Стратегічні пріоритети [Текст] = Strategic priorities : науково-аналітичний щокварт. зб. / Національний 

ін-т стратегічних досліджень. - [К.] : НІСД. - (Серія "Економіка"). -  

   № 4 (37). - [К.], 2015. - 104 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Лях І. І. Роль механізму венчурного фінансування в підтримці національної інноваційної системи 

України. – С. 66-72. 

 

 

Татарульєва А. О. Розробка практичних інструментів регулювання інвестиційно-інноваційного 

розвитку  металургійної галузі України в контексті державної політики / А. О. Татарульєва // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 2. – С. 47-51.  

                                                                                                                                          Р/2124 

 

Запропоновано підхід до комплексного оцінювання інвестиційно-інноваційної активності промислового 

підприємства. Розроблено організаційно-економічний механізм державного регулювання залучення прямих 

іноземних інвестицій в технічне забезпечення металургійної галузі України. Розраховано  багатофакторні 

моделі залежності обсягу виробництва від інвестицій в основний капітал металургійних підприємств.  

 

 

Тимчак В. С. Інтерпретація категорії «ефективність інновацій» у кормовиробництві / В. С. Тимчак // 

Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2014. – № 1-2, Т. 2. – С. 39-49.  

 

                                                                                                                                          Р/1223 

 

Розглянуто теоретичні аспекти категорії «ефективність інновацій» у кормовиробництві, розкрито сутність 

технологічної ефективності та висвітлено актуальні напрями забезпечення економіко-технологічної 

ефективності. 

 

 

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%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8:%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8,%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8,%20%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20Internet-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%286;%202015;%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%29
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%97%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8:%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8,%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8,%20%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20Internet-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%286;%202015;%20%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%29
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Ткаченко О. Б. Інноваційні складові стратегічного розвитку виноробних підприємств України / О. Б. 

Ткаченко, І. М. Агеєва, В. М. Беркгаут  // Економіка харчової промисловості. – 2016. – Т. 8, Вип. 1. – С. 55-

61.  

                                                                                                                                          Р/2286 

 

У статті розглянуто окремі аспекти стратегії розвитку виноробної галузі України, необхідність створення 

бюро з маркетингу винограду і вина України, вплив розвитку винного туризму на підвищення культури 

споживання вина та на розвиток виноробної галузі, розглянуто виведення на ринок України вин 

контрольованих найменувань за походженням (КНП). 

 

 

Туболець І. І. Активізація інноваційної діяльності вітчизняних підприємств з урахуванням світового 

досвіду / І. І. Туболець // АгроСвіт. – 2016. – № 5. – С. 23-27.  

                                                                                                                                          Р/2114 

 

Досліджено інноваційну діяльність промислових підприємств України. Розглянуто світовий досвід 

державної підтримки активізації інноваційної діяльності підприємств. 

 

 

С 21070 

   34 
 

    Університетські наукові записки [Текст] = University Scientific Notes : часопис Хмельницького ун-ту 

управління та права / Хмельницьий ун-т упр. та права, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. - Хмельницький : Вид-во ХУУП. - (Право. Економіка. Управління.).   

   № 4 (56). - Хмельницький, 2015. - 204 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Диба О. М., Гернего Ю. О., Підгородецька С. М. Фінансування інноватизації виробництва: досвід 

США. – С. 44-54. 

 

Б 17686 

   62 

 

"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць. - Х. : НТУ "ХПІ". - 

(Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва). –  

   № 59 (1168). - Х., 2015. - 222 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Александров В. В., Болтенко В. І., Мірошніченко І. Ю. Формування ціни та інноваційний продукт в 

залежності від об’єкту продажу. – С. 27-30. 

   Майстро Р. Г., Цюпка Д. А. Сучасний стан розвитку інноваційної діяльності на промислових 

підприємствах України. – С. 66-71. 

   Перерва П. Г., Кобєлєва Т. О., Ткачова Н. П. Формування інноваційної та інвестиційної політики 

промислового підприємства на засадах збалансованої системи показників. – С. 96-100. 

   Кириченко О. С. Класифікація факторів загроз та небезпек за етапами здійснення інноваційної 

діяльності підприємства. – С. 179-182. 

    

 

Б 17687 

   62 

 

"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет. 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць. - Х. : НТУ "ХПІ". - 

(Серія: Технічний прогрес та ефективність виробництва). -  

   № 60 (1169). - Х., 2015. - 222 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Івко І. С., Ніколаєв С. В., Рибалко Т. Ю. Мотивація як елемент формування інноваційної діяльності 

підприємства. – С. 86-89. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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   Крамськой Д. Ю., Нотовський П. В., Дягілєва О. Л. Оцінка пріоритетності інноваційних проектів на 

підприємстві. – С. 119-123. 

   Федорова Ю. В., Косенко А. В., Косенко А. П. «Ловушки недоразвитости» на пути инновационного 

развития Украины. – С. 155-158. 

В статье рассмотрены проблемы инновационного развития Украины такие, как количество средств, 

выделяемых страной на инновации, куда девается капитал, который накапливается в Украине, при каких 

условиях инновационный рост выше.  
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет . 
    Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць = Bulletin of  

Nanional Technical University "KhPI". - Х. : НТУ "ХПІ". - (Серія: Стратегічне управління, управління 

портфелями, програмами та проектами). -  

   № 1 (1173). - Х., 2016. - 123 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Пітерська В. М. Застосування проектно-орієнтованого підходу в управлінні інноваційною 

діяльністю. – С. 35-42. 

У статті розглянуті питання державної підтримки наукових досліджень в Україні та запропонований 

методичний підхід щодо розробки проектно-орієнтованої стратегії інноваційного розвитку наукової 

діяльності, враховуючи світовий досвід забезпечення виконання досліджень згідно сучасних програм 

розвитку науково-технічного сектору. 

 

 

Хоггард С. Ближе и доступней: Эволюционирующие тенденции розничной торговли в Японии меняют 

направление инноваций в упаковочной отрасли / С. Хоггард // Гофроиндустрия. – 2016. – № 2. – С. 26-

28.  

 

                                                                                                                                          Р/2030 

 

Упаковочная отрасль Японии, а также ее клиенты – владельцы брендов, выпускающих товары народного 

потребления, оказались перед необходимостью кардинальной смены форматов и тиражей, а также более 

активного использования легковесных материалов и разукрупнения своих предложений. Эти меры 

оказались необходимы для того, чтобы компании сохранили свои места на торговых полках второго в мире 

по величине потребительского рынка. 

 

 

Ценклер Н. І. Логістична система та інноваційний розвиток економіки Карпатського регіону в умовах 

євроінтеграції / Н. І. Ценклер // Економічний форум. – 2016. – № 1. – С. 84-90.  

 

                                                                                                                                          Р/2329 

 

В статті визначено проблеми та шляхи вдосконалення логістичної системи інноваційного розвитку 

економіки Карпатського регіону в умовах євроінтеграції. Розглянуто основні приклади функціонування 

системи та охарактеризовано її об’єкти.  

 

 

Чайка В. О. Інноваційні технології в дистанційному навчанні / В. О. Чайка // Вісник Вінницького 

політехнічного інституту. – 2015. – № 6. – С. 159-164.  

 

                                                                                                                                          Р/0126 

 

Виконано аналіз формування та введення навчання на дистанційній формі та запропоновані навчально-

методичні та педагогічні рекомендації щодо поліпшення результатів навчання та розвитку дистанційної 

форми навчання. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20
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Чернякова Р. А. Розвиток інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості / Р. А. 

Чернякова // Економіка харчової промисловості. – 2016. – Т. 8, Вип.  1. – С.62-66.  

 

                                                                                                                                          Р/2286 

 

У статті досліджується сучасний стан та основні тенденції інноваційної діяльності підприємств харчової 

промисловості та її місце в промисловості України, розкриваються основні проблеми інноваційного 

розвитку. Також виявляються задачі, вирішення яких є необхідною передумовою інноваційного розвитку 

харчової промисловості. Запропоновано напрями розвитку управління інноваціями на підприємствах та 

варіанти удосконалення системи управління інноваціями з метою підвищення ефективності інноваційної 

діяльності підприємств харчової промисловості. 
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    Шишкіна, Марія Павлівна.  

    Формування і розвиток хмаро орієнтованого освітньо-наукового 

середовища вищого навчального закладу [Текст] : монографія / М. П. 

Шишкіна ; НАПН України, Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання. - 

К. : [УкрІНТЕІ], 2015. - 256 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 220-255. 

 

Зі змісту: 

   1.3. Індикатори розвитку інноваційного інформаційно-освітнього 

середовища у сфері вищої освіти. – С. 22-25. 

 

 

 

Шкода М. С. Активізація інноваційної політики як чинник підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки / М. С. Шкода //  Вісник Київського національного університету технологій та 

дизайну. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 55-63. 

 

                                                                                                                                          Р/1733 

 

У статті досліджено проблему регуляторної політики інноваційного розвитку економіки країни. 

Запропоновано методичний інструментарій підтримки та стимулювання інноваційних проектів шляхом 

інтенсифікації діяльності тріади кластерного типу (приватного сектору, державного забезпечення і 

регулювання та наукоємного сектору). 

 

 

Юринець З. В. Інноваційний потенціал і державна інноваційна політика в системі підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки / З. В. Юринець // Інвестиції: практика та досвід. – 

2016. – № 4. – С. 35-37.  

                                                                                                                                          Р/2124 

 

У статті проведено дослідження  головних проблем державної інноваційної політики у сучасних політично-

економічних умовах. Відстежено ключові напрями державної інноваційної політики, які дають змогу 

підвищити конкурентоспроможність і вивести країну на передовий рівень економічного розвитку. У статті 

виділено головні проблеми, які стримують інноваційний процес, що у результаті призводить до втрачання 

конкурентних переваг суб’єктами господарювання, зниження інноваційного потенціалу України. 

Запропоновано модель розроблення стратегії втілення інноваційної політики держави. 

 

 

Яковлєв А. І. Структура показників наукоємності на сучасному етапі економічного розвитку / А. І. 

Яковлєв // Наука та наукознавство. – 2015. – № 4. – С. 38-44.  

                                                                                                                                          Р/626 

 

Систематизовано склад показників наукоємності у сучасних умовах, що сприятиме вдосконаленню 

методології її оцінювання та підвищенню рівня достовірності отримуваних оцінок. Найбільшу увагу 

приділено показникам оцінювання прикладних досліджень і розробок, результати яких знаходять визнання 

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%B8%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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на ринку. Наведено табличну форму для збирання вихідних даних для оцінювання стану наукоємності в 

установах-розробниках інновацій. 

 

 

 

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному 

етапі в Україні та за її межами 
 

 

Бойко О. Світовий досвід розвитку інноваційної сфери виробництва у країнах Європейського Союзу 

та Україні / О. Бойко, С. Черненко // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 3. – С. 341-361.  

 

                                                                                                                                          Р/1702 

 

Проаналізовано розвиток інноваційної сфери виробництва. Розглянуто на прикладі функціонування нових 

форм організації, серед яких технополіс, технологічний парк, індустріальний парк, кластер. Визначено 

фактори, що гальмують розвиток, та запропоновано заходи щодо підвищення функціонування нових форм 

інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні. 

 

 

Бойко О. М. Світовий досвід функціонування індустріальних парків в країнах Європейського Союзу 

та можливості для України / О. М. Бойко // Проблеми науки. – 2016. – № 1. – С. 49-61.  

 

                                                                                                                                          Р/1101 

 

Здійснено моніторинг міжнародного досвіду створення та розвитку індустріальних парків в країнах ЄС. 

Проаналізовано законодавство у сфері розвитку індустріальних парків на прикладі таких країн, як Румунія і 

Словаччина. Досліджено питання надання преференцій для розвитку індустріальних парків у країнах ЄС 

(Нідерланди, Литва, Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія). 

 

 

Вітряк Т. Б. Особливості кластерного моделювання регіональних ринків праці України / Т. Б. Вітряк // 

Ринок праці та зайнятості населення. – 2016. – № 1. – С. 60-65.  

                                                                                                                                          Р/1890 

 

У статті охарактеризовано методи кластеризації та запропоновано методику розподілення регіонів України 

за макроекономічними показниками. Проведено кластерне ранжування регіональних ринків праці на основі 

таксонометричного показника. Обгрунтовано стійкість запропонованої моделі. 
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"Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства", міжнар. наук.-практ. 

конф. (5 ; 2016 ; Одеса). 
    Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Економіка та управління в умовах 

побудови інформаційного суспільства", [5-6 квітня 2016 р.] [Текст] / Одеська нац. акад. зв'язку імені О. С. 

Попова, Навч.-Наук. Ін-т Економіки та Менеджменту (м. Одеса, Україна), Ін-т проблем ринку та екон.-екол. 

досліджень НАН України (м. Одеса, Україна) [та ін.]. - О. : ОНАЗ. -  

   Секція 3 : Економіка підприємства: формування економічного потенціалу підприємства в умовах 

побудови інформаційного суспільства. - О., 2016. - 64 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос. 

 

Зі змісту: 

   Унтилова Д. Кластерна модель регіональної економіки. – С. 49-51. 

«Мета дослідження: аналіз теоретичних джерел та практичних рекомендацій щодо кластерного підходу 

задля ефективного розвитку регіону» 

 

 

Камінська О. В. Центр компетенцій як організаційно-координуюча інституція регіонального кластера 

/ О. В. Камінська, Г. В. Іванченко // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 44-47.  

 

                                                                                                                                          Р/1829 

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%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,%20%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%285%20;%202016%20;%20%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
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У статті досліджено теоретичні засади формування кластера в регіоні, визначено основні складові 

кластерної моделі. В статті визначено передумови формування кластера. 

   У статті запропоновано принципово нову схему функціонування Центру компетенцій як основу 

підвищення кадрового потенціалу регіону, активізації інноваційної складової діяльності, координації 

реалізації інноваційної політики в кластері. 
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    "Київський політехнічний інститут", Національний технічний університет України .  

    Наукова та інноваційна діяльність університету в 2015 році [Текст] : [науково-довідкове вид.] / 

[упоряд.: М. Ю. Ільченко, О. В. Савич, В. А. Барбаш та ін. ; за ред. М. Ю. Ільченка] ; Національний техн. ун-

т України "Київський політехн. ін-т". - K. : НТУУ "КПІ", 2016. - 308 с. : граф., табл. - Упоряд. зазнач. на 

звороті тит. арк. 

 

Зі змісту: 

4. Інноваційна діяльність та комерціалізація результатів наукових досліджень і  

    розробок 

    4.1. Діяльність інноваційного середовища на базі НТУУ «КПІ» – Наукового парку  

           «Київська політехніка» 

    4.2. Інноваційна діяльність у підрозділах університету 

    4.3. Охорона об’єктів права інтелектуальної власності 

    4.4. Рекламно-інформаційна та виставкова діяльність. 

   

    

Кудрявець Є. В. Засади європейської політики створення інноваційних кластерів та поглибленої 

взаємодії з Україною / Є. В. Кудрявець // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 5. – С. 64-72.  

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

Дана робота розглядає основи європейської кластерної політики. Розглядаються основні організації в 

Європі, що займаються кластерною політикою. Проведено аналіз практики формування інноваційних 

кластерів Німеччини, Франції, Польщі. Виділено основні сфери взаємодії України та ЄС в рамках реалізації 

кластерної політики. Виділено основні форми участі ЄС в рамках реалізації української кластерної політики. 
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   005 
 

    Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку [Текст] : зб. наук. 

пр. / голова Ред.-вид. ради Н. І. Чухрай. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 476 с. : іл., табл. - (Вісник / 

Національний університет "Львівська політехніка" ; № 819). - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр. та 

англ. 

 

Зі змісту: 

Інвестиції та інновації 

   Довбенко В. І. Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату для інноваційного 

розвитку підприємств. – С. 254-263. 

Розкрито роль інноваційної культури у формуванні сучасних кластерів, спроможних здійснювати 

перспективні НДДКР і забезпечувати успішну реалізацію інвестиційних проектів.  

 

 

Озємбло М. Кластери як інституційні інструменти зміцнення інноваційності польської економіки /   

М. Озємбло // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 24. – С. 87-94.  

 

                                                                                                                                          Р/1433 

 

Обгрунтовано необхідність стимулювання формування та розвитку кластерів у Польщі. Виявлено вплив 

кластерів на інноваційність підприємств, які входять до його складу. Викладено результати досліджень 

механізмів і наслідків співпраці промислових підприємств в рамках кластерних ініціатив. Розкрито напрями, 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82,%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20
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засоби та інструменти кластерної політики, яка реалізується в Польщі. Запропоновано механізми державної 

підтримки розвитку кластерів на рівні ЄС. 
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    Організаційно-економічні аспекти сталого розвитку агропромислового 

комплексу та сільських територій [Текст] : монографія / [Брюховецький І. М., 

Жмайлов В. М., Маслак О. М. та ін.] ; за ред. Брюховецького І. М., Жмайлова   

В. М., Маслака О. М. ; Сумський нац. аграр. ун-т. - Суми : Сум. нац. аграр. ун-т, 

2015. - 323 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 306-322 . - Авт. зазнач. на звороті тит. 

арк. 

 

Зі змісту: 

Розділ 6. Кластерні структури в системі АПК регіону та їх вплив на 

розвиток сільських територій 

            6.1. Кооперативно-кластерна модель розвитку регіонального агропромислового 

                   комплексу 

            6.2. Формування механізмів регіональної кластерної економіки 

            6.3. Створення та функціонування регіональних кластерних структур. 
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    Організація маркетингового управління діяльністю підприємств 

машинобудівного кластера в умовах глобалізації [Текст] : монографія /     

[Т. І. Лепейко, А. А. Пилипенко, О. І. Пушкар та ін.] ; Харківський нац. екон. 

ун-т імені Семена Кузнеця. - Х. : Золоті сторінки, 2015. - 664 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 469-512. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Представлення кластера як багаторівневого середовища гармонізації інтересів 

географічно виділених суб’єктів господарювання обумовило відповідне 

спрямування організації маркетингової діяльності на забезпечення такої 

гармонізації. Запропоновані принципи організації маркетингу кластера 

визначають параметри створення та використання системи маркетингового 

управління діяльністю його учасників.  Основу такої системи становить підпорядкування маркетинговій 

парадигмі практик життєвого циклу підприємства. Удосконалено технологію оцінювання макретингового 

потенціалу підприємства через рівень його стратегічної відповідності, який розглянуто як важіль 

спрямування керівних впливів. Визначено контури рефлексивного управління формуванням інформаційно-

інституціонального середовища узгодження маркетингової взаємодії учасників кластера. 

 

 

 

Оскольський В. Кластери – важливий інструмент забезпечення успішної реалізації стратегії 

ефективного використання водних ресурсів України / В. Оскольський // Водне господарство України. – 

2016. – № 1. – С. 35-39.   

 

                                                                                                                                          Р/866 

 

«У вирішенні проблеми кардинального підвищення ефективності використання водних ресурсів 

пріоритетним питанням є удосконалення територіальних форм організації і функціонування водного 

комплексу, інноваційним підходом серед яких є створення аграрно-енергетичних кластерів на 

місцевому, національному і міждержавному рівнях». 
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Папіж Ю. С. Принципи створення територіально-виробничих кластерів для розвитку 

гірничодобувних регіонів / Ю. С. Папіж // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: 

Економіка. – 2015. – Вип. 9. – С. 38-48.  

 

                                                                                                                                          Р/824 

 

Систематизовано існуючі принципи регіонального функціонування та розвитку. Запропоновано новітні 

принципи та охарактеризовано їх вплив на розвиток регіонів, зокрема гірничодобувних. Представлено 

наукові результати, які мають слугувати вихідною платформою для створення новітніх моделей ефективних 

територіально-виробничих кластерів для розвитку гірничодобувних регіонів. 

 

 

 

Романовська Ю. А. Кластери в системі охорони здоров’я в умовах децентралізації / Ю. А. Романовська 

// Часопис економічних реформ. – 2016. – № 1. – С. 32-38. 

 

                                                                                                                                          Р/2348 

 

Обгрунтовано структуру кластеру в сфері охорони здоров’я   в умовах децентралізаційних  процесів. 

Очікуваним ефектом впровадження кластеризації в медичній сфері є підвищення якості медичного 

обслуговування громадян при зменшенні надходжень із централізованих джерел фінансування. 

 

 

 

Сущенко О. А. Створення інноваційних кластерів як напрям підвищення конкурентоспроможності 

підприємств у сфері зовнішньоекономічної діяльності / О. А. Сущенко, І. М. Труніна // Актуальні 

проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 191-198.  – Текст англ. 

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті показано можливість застосування кластерного підходу до розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств та підвищення їх конкурентоспроможності. Визначено специфіку та умови 

створення інноваційних кластерів у зовнішньоекономічній сфері. Запропоновано підхід до аналізу 

кластерних можливостей зовнішньоекономічного сектора. Обгрунтовано доцільність створення 

інноваційного кластера у вигляді «мережі знань». 
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   656 

 

Український державний університет залізничного транспорту. 

    Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту [Текст]      

/ Північно-Східний наук. центр транспортної академії України. - Х. : [УкрДУЗТ]. -  

   Вип. 154. - Х., 2015. - 156 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

Експлуатація залізниць 

   Дикань В. Л., Корінь М. В. Розвиток високошвидкісного руху в Україні на основі формування 

виробничо-логістичних кластерів. – С. 98-103. 

 

 

 

С 21070 

   34 
 

    Університетські наукові записки [Текст] = University Scientific Notes : часопис Хмельницького ун-ту 

управління та права / Хмельницьий ун-т упр. та права, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т 

законодавства Верховної Ради України. - Хмельницький : Вид-во ХУУП. - (Право. Економіка. Управління.).  

   № 4 (56). - Хмельницький, 2015. - 204 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%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%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
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Зі змісту: 

   Стеченко Д. М., Воронкова І. Ю. Діагностика кластерної взаємодії видавничо-поліграфічних 

підприємств України. – С. 26-34. 

 

 

 

Хмара М. П. Освітні кластери: український контекст / М. П. Хмара // Наука та наукознавство. – 2015. – 

№ 4. – С. 73-79. – Текст англ. 

 

                                                                                                                                          Р/626 

 

Метою дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування ролі освітніх кластерів у розвитку економіки 

інноваційного типу, а також їх впливу на підвищення конкурентоспроможності національних систем освіти, 

зокрема в Україні. Виконано огляд теоретичних підходів до тлумачення та визначення поняття «освітній 

кластер», наведено інформацію про суб’єкти, які можуть бути учасниками освітнього кластеру, про цілі та 

очікувані результати діяльності освітніх кластерів, показано їх переваги з традиційною системою освіти, а 

також їх значення для розвитку регіонів. Наведено приклади освітніх та науково-освітніх кластерів, що нині 

діють в Україні. 

 


