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Представлены результаты научных исследований, проведенных в ИЭП 
НАН Украины и других академических институтах, а также вузах, по важней-
шим проблемам развития промышленности и предприятий Украины на совре-
менном этапе. Рассматриваются актуальные вопросы промышленной политики 
в условиях углубления мировых интеграционных процессов, формирования 
конкурентной среды, перехода к инновационной стратегии развития, использо-
вания информационных ресурсов, совершенствования кредитования производ-
ства, проблемы управления на предприятиях, регулирования производства. 

Для научных работников, аспирантов, специалистов промышленности, 
предприятий и государственных структур управления. 

Редакційна колегія: д.е.н. О.І. Амоша (головний редактор), д.е.н. 
І.П. Булєєв (відповідальний редактор), д.е.н. С.В.  Богачов, д.е.н. Н.Ю.  Брюхо-
вецька, д.е.н. А.І.  Кабанов, д.е.н. Л.М. Кузьменко, д.е.н. Р.М. Лепа, д.е.н. 
В.І. Ляшенко, д.е.н. О.В.  Мартякова, д.е.н. К.В. Павлов (Росія), д.е.н. Л.М. Са-
ломатіна, к.е.н. І.В. Бриль, к.е.н. Л.О. Збаразська, к.е.н. Л.Л.  Стариченко, В.А. 
Балтіна (відповідальний секретар), В. Михненко (Dr.Hab (Economics), Велика 
Британія), Н. Хагеман (PhD (Economics), Німеччина), Б. Надолу (PhD 
(Economics), Румунія).

Рекомендовано до друку вченою радою 
Інституту економіки промисловості НАН України 

(протокол № 7 від 10.09.2014 р.) 
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації 

серія КВ16139-4611Р від 20.11.2013 р. 

Збірник наукових праць включено до електронної бібліотеки  
наукових видань e-library.ru Російського індексу наукового цитування (РІНЦ) 

з листопада 2011 р. 

Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку: 
С83 зб.  наук.  праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: 

О.І. Амоша (голов. ред.),  І.П. Булєєв  (відп. ред.) та ін. – Київ, 2014. – 
394 с. 

ISSN 2220-7961 
Подано результати наукових досліджень, здійснених в ІЕП НАН України 

та інших академічних інститутах, а також вищих навчальних закладах, із най-
важливіших проблем розвитку промисловості та підприємств України на сучас-
ному етапі. Розглянуто актуальні питання промислової політики в умовах по-
глиблення світових інтеграційних процесів, формування конкурентного середо-
вища, переходу до інноваційної стратегії розвитку, використання інформацій-
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