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(надходження II кв. 2015)

Інноваційна діяльність і технопарки
Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання
Білокінь А. А. Застосування процесного підходу до управління інноваціями в нафтосервісних
підприємствах / А. А. Білокінь // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія:
Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 138-142.
Р/1484
Мета статті – дослідити застосування процесного підходу до управління інноваціями в нафтосервісних
підприємствах. Управління інноваціями на нафтосервісному підприємстві прийнято розглядати з погляду
процесу. Для управління інноваціями на нафтосервісному підприємстві пропонується застосовувати
процесний підхід, що створює передумови як для підвищення ефективності управління інноваціями, так і
дає змогу вдосконалити вже існуючу систему управління ними.
 Рис. 1. Технологія впровадження процесного управління інноваціями у нафтосервісному
підприємстві (складено автором на основі [6, с. 174-179])
 Рис. 2. Модель процесного підходу управління інноваціями у нафтосервісному підприємстві [4, с.
152-155]
Богер О. В. Зміни у податковому законодавстві України та стимули до інноваційної діяльності / О. В.
Богер // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 127-129.
Р/2124
Податковий кодекс України з новими змінами вступає в силу з 01.01.2015 року.
У статті проводиться аналіз змін податкового законодавства та пов’язаних з ним нормативно-правових
актів, оцінка ймовірних наслідків для стану української економіки та сфери інновацій, а також проведений
порівняльний аналіз українського податкового законодавства з європейським досвідом.
Бухта В. Проблеми інвестиційно-інноваційної привабливості промислових підприємств України у
конкурентному середовищі / В. Бухта // Галиційський економічний вісник. – 2014. – № 3. – С. 20-28.
Р/1866
… відсутність іноземних інвесторів та несприятливий інвестиційний клімат у промисловості, який
негативно впливає на інвестування у цілому в економіці країни; недостатній рівень упровадження інновацій
та модернізації основних засобів на промислових підприємствах; недотримання промисловими
підприємствами необхідних технічних стандартів ЄС та застарілих ДСТУ, що призводить до низької
конкурентоспроможності продукції промислових підприємств на зовнішніх ринках. Здійснено аналіз
інвестування та залучення інновацій промисловими підприємствами й виокремлено інноваційну діяльність
підприємств регіонів України на основі даних Державної служби статистики України за 2000–2012 роки.
Васильченко К. Г. Ключові напрямки інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості /
К. Г. Васильченко // Економіка харчової промисловості. – 2014. – № 4. – С. 65-68.
Р/2286
Визначено можливості і особливості виготовлення безпечної екологічно чистої продукції в Україні.
Сформульовано вимоги до випуску продуктів харчових підприємств і перспективні напрями розвитку
інноваційної діяльності з урахуванням стандартів якості.
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Геєць В. М. Бар’єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх
подолання / В. М. Геєць // Економіка України. – 2015. – № 1. – С. 4-25.
Р/214
Розглянуто сучасні бар’єри на шляху забезпечення успішної реалізації промислової політики інноваційної
спрямованості в Україні, охарактеризовано наслідки їх впливу на стан справ в економіці в цілому і в
промисловості зокрема, що дозволяє відповідно відпрацьовувати заходи щодо їх мінімізації. Проаналізовано
можливість виникнення перепон на шляху оновлення промислових видів діяльності на інноваційній основі,
а також розкрито роль держави, бізнесу, наукових і прикладних досліджень у подоланні негативних
тенденцій, які уповільнюють або унеможливлюють економічний розвиток за рахунок промислового сектору
економіки.
 Таблиця 1. Структура основних засобів за видами діяльності в Україні у 2000–2012 рр.
 Рис. Обсяги торгівлі між Україною та країнами ЄС у 2003–2013 рр.
 Таблиця 2. Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на окремі галузі економіки і товарні
ринки
 Таблиця 3. Частка молодих людей віком до 35 років, які працюють у тій галузі, за якою вони
здобули освіту
 Таблиця 4. Частка зайнятих, які працювали за отриманим фахом у 2012 р.
 Таблиця 5. Рейтинг України за інноваційними складовими серед інших країн світу
Геєць В. М. Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України / В.
М. Геєць // Економіка України. – 2014. – № 12. – С. 4-19.
Р/214
Проаналізовано ознаки сучасної промислової політики і надскладні завдання із забезпечення змін в
економіці, які передбачають перехід на інноваційний шлях розвитку. Відзначено необхідність
реіндустріалізації багатьох країн, у тому числі й України, у ході якої має бути подолано технологічне
відставання, розв’язано соціальні проблеми підвищення рівня життя населення на основі реалізації його
креативних здібностей. Як один з інструментів забезпечення успіху на цьому шляху названо промислову
політику.
Гетьманенко Ю. О. Формування концептуальних основ регулювання ринку праці України в умовах
трансформації інноваційного розвитку глобальної економіки / Ю. О. Гетьманенко, Л. І. Михайлішин //
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2014. – № 1. –
С. 85-92.
Р/1484
Досліджено особливості основних моделей регулювання ринку праці в глобальній економіці. Визначено
ключові закономірності впливу розвитку і поширення інновацій на глобальну систему зайнятості та
проведено оцінку перспектив їх подальшого розвитку. Внесено пропозицію, щодо масштабного
реформування сфери освіти і науки України як пріоритетного напряму економічного розвитку в умовах
постійно зростаючого попиту на висококваліфіковану робочу силу та розроблено структурну схему
програмно-цільового макроекономічного програмування розвитку ринку праці.
 Рис. 1. Структурна схема програмно-цільового макроекономічного програмування розвитку ринків
праці країн в умовах глобалізації
Давільбєкова Ж. Х. Інвестиційно-інноваційний розвиток гірничо-металургійного комплексу / Ж. Х.
Давільбєкова, О. В. Чермошенцева // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 1. – С. 113-122.
Р/1545
У статті розглянуто сучасний стан інвестиційно-інноваційної діяльності у гірничо-металургійному
комплексі Республіки Казахстан. Виявлено фактори, що стримують інноваційний розвиток комплексу.
Запропоновано шляхи удосконалення інвестиційно-інноваційної діяльності в галузі.
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Дмитриченко М. Ф. Міжнародний досвід створення центрів трансферу технологій / М. Ф.
Дмитриченко, С. О. Єгоров, Д. І. Дятчик // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті. –
2014. – № 1. – С. 91-95.
Р/706
«Сьогодні не треба проводити якихось складних наукових досліджень, щоб побачити, що серед факторів
забезпечення конкурентних переваг з кожним роком все більш вагомого значення набуває
інноваційне лідерство як результат випереджаючого застосування у виробництві результатів наукової
та науково-технічної діяльності.
Постановка завдання. Вивчення та аналіз процедури створення центрів трансферу технологій на базі
міжнародного досвіду з метою прийняття позитивного іноземного досвіду щодо передачі технологій в
Україні».
Жеков Ж. Аналіз особливостей розвитку мереж підтримки високих технологій в космічній галузі / Ж.
Жеков, В. А. Омельяненко // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті. – 2014. – № 2. – С.
89-97.
Р/706
«… безсумнівний інтерес становить проблема прогнозування розвитку інноваційної діяльності,
причому досить корисно передбачати не лише те, де, у якій галузі наявні умови для революційних змін, а й
те, які потенційні можливості в методиці трансферу технологій можна отримати з огляду на рівень і
напрямок розвитку всіх допоміжних методичних засобів інноваційної системи».
Іванченков В. С. Ефект від впровадження інноваційних технологій / В. С. Іванченков // Економіка
харчової промисловості. – 2014. – № 4. – С. 69-73.
Р/2286
Запропоновано методичний підхід до оцінки ефекту від впровадження інноваційних технологій, який
передбачає врахування інтересів всіх суб’єктів інноваційного процесу. Запропоновано матрицю формування
інноваційної стратегії залежно від інноваційних можливостей підприємства в консервній промисловості.
Запропонована класифікація якісних ефектів від інноваційних перетворень за видами та класифікаційними
ознаками. Визначено методичний підхід до оцінки ефекту від впровадження інноваційних перетворень з
використанням рейтингової оцінки для підприємств консервної промисловості.
Ігенбаєва Б. Н. Синтез моделей «відкритих інновацій» та «потрійної спіралі»: ефекти для державної
політики Казахстану / Б. Н. Ігенбаєва // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 151-159.
Р/1545
У статті зроблено спробу розробити національну модель розвитку інновацій, беручи до уваги сучасні світові
тенденції розвитку. Враховуючи можливості, які надає глобалізація, автор вважає за доцільне орієнтуватися
одночасно на два підходи в ході інноваційного розвитку: перший з них спрямований на створення
«радикальних» інновацій в межах моделі «потрійної спіралі», а другий – на стратегію імітації
«наздоганяючого розвитку», модернізацію та адаптацію вже розроблених та опрацьованих іноземних
технологій в межах моделі «відкритих інновацій».
Ігнатова О. В. Проектний підхід до організації інноваційної діяльності органів державного управління
/ О. В. Ігнатова // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2014. – № 3. – С. 7-11.
Р/1520
У статті подано аналіз організації інноваційної діяльності органів державного управління, які мають
функціонально орієнтовану структуру управління та систему ієрархічної підпорядкованості. Запропоновано
визначення терміна «проект» для цих організацій. Виявлено функціональні й ієрархічні особливості, які
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впливають на процеси розробки та впровадження інноваційних проектів. Побудовано матрицю розподілу
інноваційних проектів залежно від їх ієрархічного призначення.
Ільєнко О. В. Формування стратегії інноваційного розвитку суб’єктів міжнародного підприємництва /
О. В. Ільєнко // Стратегія розвитку України. – 2013. – № 4. – С. 48-56.
Р/1952
Запропоновано функціонально-ситуативний метод формування стратегій інноваційного розвитку країн та
аналізу їх ефективності в межах формування міжнародної економічної безпеки на основі застосування
інтегрального модифікатора для визначення особливостей типів стратегій інноваційного розвитку країн з
метою зміцнення економічної безпеки суб’єктів міжнародного підприємництва. Проведено кластеризацію
країн за чотирма типами з використанням кількісного методу інноваційних стратегій розвитку суб’єкта
міжнародної бізнес-діяльності.

Р 351735
658
Інноваційне управління промисловими підприємствами в
системі ефективного використання конкурентного потенціалу [Текст] :
[монографія] / [В. М. Нижник, Л. О. Чорна, О. М. Ткачук та ін.] ; за наук. ред.
Нижника В. М. - Хмельницький : [ХНУ], 2014. - 547 с. : іл., табл. - Бібліогр.
наприкінці розд. Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
Зі змісту:
Розділ І. Механізм мотивації інноваційної діяльності промислових підприємств
Розділ ІІ. Механізм підвищення інноваційного потенціалу підприємства в
системі трансферу технологій
Розділ ІІІ. Оптимізація вибору інноваційних процесів для формування кластера промислових
підприємств
Розділ ІV. Формування інноваційного трудового потенціалу за сучасних умов розвитку ринку праці
Розділ V. Менеджмент конкурентного потенціалу промислових підприємств
Розділ VІ. Розробка ефективного управління логістичною системою промислових підприємств
Розділ VІІ. Система управління економічною інформацією підприємства з використанням інформаційних
технологій
Розділ VІІІ. Структура механізму формування кадрового менеджменту промислових підприємств
Розділ ІХ. Механізм інтенсифікації виробництва конкурентоспроможної продукції легкої промисловості
Розділ Х. Структура системи оцінки та підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
Розділ ХІ. Система оцінки і стимулювання персоналу в механізмі управління підприємством
Розділ ХІІ. Формування ефективної структури механізму підвищення економічного потенціалу в системі
інноваційного управління підприємством

Р 351398
33
Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному
розвитку України XXI століття [Текст] : зб. ст. магістрантів, асп., молодих
учених / Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харк. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Бєлгород.
держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Бєлгород. ун-т кооперації, економіки і
права]. - Х. : [КНТЕУ : ХТЕІ КНТЕУ], 2014. - 307 с. : іл., табл. - Бібліогр.
наприкінці ст.
До збірника увійшли статті за матеріалами наукових доповідей студентів та
аспірантів, що були представлені на міжнародній науково-практичній
інтернет-конференції «Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному
розвитку України ХХІ століття».
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Статті опубліковані в авторській редакції з дотриманням індивідуального стилю. За достовірність
матеріалів та їхню інтерпретацію відповідальність несуть автори та їх наукові керівники.

Р 351403
33
Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному
розвитку України XXI століття [Текст] : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ.
інтернет-конф. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харк. торг.-екон. ін-т КНТЕУ,
Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В. Г. Шухова, Бєлгород. ун-т кооперації,
економіки і права. - Х. : [КНТЕУ : ХТЕІ КНТЕУ], 2014. - 290 с. : іл., табл. Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. англ.
Зі змісту:
Секція 1. Молодь в умовах нової соціальної перспективи
Секція 2. Роль соціальних наук у процесі інституалізації туризму
Секція 3. Сучасні фінансові механізми приватно-державного партнерства
Секція 4. Інформаційні системи обліку і аудиту в сучасних умовах господарства
Секція 5. Роль студентської науки у формуванні інноваційної економіки України
Секція 6. Перспективи розвитку харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу
Секція 7. Соціальні аспекти управління якістю продовольчих і непродовольчих товарів
Секція 8. Нові маркетингові стратегії розвитку підприємства
Секція 9. Актуальні питання теорії і практики управління підприємством в сучасних
умовах
Р 351999
64
Інноваційні технології в готельно-ресторанному господарстві [Текст] : збірник наук. статей магістрів
спец. "Готельно-ресторанна справа" ПУЕТ за результатами наукових досліджень 2014-2015 навчального
року / Вищий навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава : ПУЕТ, 2015. - 118 с. :
рис. - Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику представлено наукові статті студентів спеціальності 8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»
освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, що присвячені висвітленню теоретичних і прикладних проблем
розвитку готельного і ресторанного господарства України, Туркменістану, Туреччини.
Кирик О. А. Економічний механізм інноваційної діяльності авіакомпаній / О. А. Кирик // Інвестиції:
практика та досвід. – 2015. – № 5. – С. 74-77.
Р/2124
У статті розроблено модель економічного механізму інноваційної діяльності авіакомпаній. Досліджено
основні етапи проведення інноваційної діяльності: постановка мети, формування інноваційної стратегії,
пошук інновацій, пошук джерел фінансування інноваційної діяльності, безпосередньо впровадження.
Визначено основи для узгодження інтересів суб’єктів механізму інноваційної діяльності, зокрема
розглянуто інтереси держави, потенційних інвесторів, пасажирів, аеропортів, власників інновацій та
безпосередньо інтереси авіакомпанії.
Клюс Ю. І. Застосування інформаційних технологій в корпоративному управлінні інноваціями / Ю. І.
Клюс // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2014. – № 8. – С.
61-65.
Р/1357
В статті доведено необхідність використання інформаційних технологій в корпоративному управлінні
інноваційною діяльністю; розглянуто типи технологій, що забезпечують функціональні рішення в галузі
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управління інноваціями; розроблено корпоративну мережеву гетерогенну інформаційну систему як
інструмент управління інноваціями та детально досліджено усі її складники; виявлено типи інформаційних
систем зовнішніх опитувань; виділено групи інструментів, що використовуються для організації пошуку в
інформаційно-пошукових системах; розглянуто структуру корпоративного порталу управління інноваціями.
Р 352079
34
Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики України [Текст] : монографія /
[Д. В. Задихайло, Г. П. Клімова, Л. С. Шевченко та ін.] ; за ред. Д. В. Задихайла ; НАПрН України, НДІ
правового забезпечення інноваційного розвитку. - Х. : Право, 2014. - 464 с. : табл. - Бібліогр. у виносках. Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
Монографію присвячено дослідженню положень чинного законодавства України, що регулює суспільні
відносини, пов’язані з реалізацією державної інноваційної політики, виробленню узагальнених
рекомендацій, спрямованих на вдосконалення окремих нормативно-правових механізмів впливу на ці
відносини з боку держави.
Корнух О. В. Проблеми формування інноваційного потенціалу підприємства / О. В. Корнух, С. А.
Британ, Н. О. Булда // Економіка та держава. – 2015. – № 1. – С. 68-73.
Р/1829
У статті доведено, що інноваційний потенціал виступає однією з ключових характеристик інноваційної
спроможності підприємства, зростання якого неможливе без втручання держави. Зроблено наголос, що в
переході на інноваційний шлях розвитку всім рівням господарювання необхідно робити кроки одночасно,
узгоджено та під єдиним «вектором» інноваційної спрямованості для забезпечення їхнього економічного
зростання.
Коробка В. М. Передумови формування інноваційного підприємницького середовища в аграрному
секторі / В. М. Коробка // Економіка: теорія та практика. – 2014. – № 2. – С. 38-42.
Р/1174
«Підприємництво як вид господарської діяльності найбільш ефективно функціонує в ринковому середовищі.
Тому необхідно дослідити, на яких стадіях формування нових знань і використання їх у народному
господарстві розвиток підприємництва може набути найбільшого поширення і забезпечити позитивний
вклад на піднесення економіки, задоволення потреб споживачів».
 Рис. 1. Класифікація аграрних підприємств інноваційного спрямування
Котенко С. В. Методи оцінки ризиків інноваційних проектів у харчовій промисловості / С. В. Котенко,
О. П. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 30-33.
Р/2124
Метою дослідження було вдосконалення методики оцінки ризиків інноваційних проектів у харчовій
промисловості та статистичних методів обрахунку ефективності інвестиційних проектів на базі економікоматематичного моделювання.
Криворучко Т. В. Особливості фінансування інноваційної діяльності у країнах-членах ЄС та Україні /
Т. В. Криворучко // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 5. – С. 115-119.
Р/2124
Стаття присвячена теоретичному аналізу особливостей фінансування інноваційних технологій у країнахчленах ЄС та Україні. Проаналізовано основні державні програми, які спрямовані на розвиток інноваційних
технологій у Німеччині, Нідерландах, Фінляндії та Швеції. На основі позитивного досвіду країн-членів ЄС
запропоновано заходи, спрямовані на забезпечення ефективного розвитку інноваційної сфери України.
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Кужель В. В. Проблеми активізації соціальних процесів в агропродовольчій сфері на засадах
інноваційного розвитку / В. В. Кужель, Ю. М. Атаманчук // АгроСвіт. – 2015. – № 1. – С. 19-24.
Р/2114
У статті виділено ключові проблеми активізації соціальних процесів підприємств агропродовольчої сфери у
розрізі соціальної та економічної складових інноваційної діяльності. Проаналізовано обсяги та напрями
бюджетного фінансування інноваційно-технологічної модернізації процесу виробництва, що спрямована на
підвищення якості виробленої продукції.
Кхалид Аль-Мула Али. Тенденции инновационной деятельности пищевых предприятий Одесского
региона / Аль-Мула Али Кхалид // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2014. – № 3. – С.
43-48.
Р/680
Досліджено стан впровадження інновацій на промислових підприємствах області, окреслено основні
складові програми інноваційного розвитку регіону: державний правовий захист та підтримка інноваторів,
особливо суб’єктів малого підприємництва; створення податкових, кредитних, митних, амортизаційних,
орендних ( в т.ч. лізингових) пільг інноваторам; науково-методичне забезпечення інноваційного
менеджменту та ін. Розглянуті форми підтримки інноваційної діяльності в регіоні.
Лисенко В. С. Міжнародний досвід створення центрів трансферу технологій у вищих навчальних
закладах / В. С. Лисенко, С. О. Єгоров, Д. І. Дятчик // Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 1. – С. 34-39.
Р/1928
«Наш час вимагає закладення основ кардинальної реструктуризації економіки в напрямку інноваційної
моделі розвитку, що неможливо без поглиблення інноваційних процесів у всіх сферах суспільного життя
країни».
Проведено аналіз досвіду створення та функціонування центрів трансферу технологій на базі університетів
США з метою застосування позитивних методів при створенні подібних центрів в Україні.
Лук’яненко О. Д. Формат інноваційної політики України у глобальній парадигмі розвитку / О. Д.
Лук’яненко // Стратегія розвитку України. – 2014. – № 3. – С. 91-96.
Р/1952
Доведено необхідність застосування нових підходів в аналізі тенденцій технологізації, інтелектуалізації та
креатизації у глобальній парадигмі розвитку. Розглянуто передумови і виявлено мотивації індивідуального,
корпоративного, національного і глобального інноваційного лідерства з урахуванням особливостей їх
прояву в українському суспільстві.
Майорова Т. В. Інвестиційний податковий кредит як непрямий метод фінансування інноваційної
діяльності / Т. В. Майорова // Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 31-34.
Р/1829
Визначено переваги інвестиційного податкового кредиту порівняно з іншими формами кредиту.
Проаналізовано зарубіжний досвід використання різних форм інвестиційного податкового кредиту у
фінансуванні інновацій в Японії, США, Новій Зеландії та інших розвинених країнах, а також визначено
можливі шляхи його використання в Україні.
Малиш І. М. Вплив сучасного стану будівельної галузі України на інвестиційно-інноваційну
активність будівельних підприємств / І. М. Малиш // Держава та регіони. Серія: Економіка та
підприємництво. – 2014. – № 4. – С. 70-74.
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Р/1520
У статті висвітлено сучасний стан будівельної галузі України та визначено її вплив на інвестиційноінноваційну діяльність будівельних підприємств. Для підвищення ефективності функціонування
будівельних підприємств та активізації їх інноваційно-інвестиційної діяльності в сучасних ринкових умовах
запропоновано основні заходи забезпечення розвитку будівельного комплексу.
Р 351908
33
Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком [Текст] : монографія / [Ілляшенко С. М.,
Божкова В. В., Герасимчук В. Г. та ін.] ; за заг. ред. С. М. Ілляшенка. - Суми : ТОВ "Друкарський дім
"Папірус", 2014. - 480 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Авт. зазнач. на с. 8-11.
Зі змісту:
Частина І
Концептуальні засади управління інноваційним розвитком промислових підприємств
Розділ 1. Методологічні та теоретико-методичні засади переходу економічних систем
на шлях випереджаючого інноваційного розвитку
Розділ 2. Формування інноваційно-сприятливого середовища на промислових підприємствах
Розділ 3. Інформаційне та організаційне забезпечення системи управління розвитком промислових
підприємств
Розділ 4. Управління інтелектуальним капіталом як фактором розвитку підприємства
Частина ІІ
Маркетингове забезпечення інноваційного розвитку промислових підприємств
Розділ 5. Логістичне забезпечення інноваційної діяльності
Розділ 6. Управління маркетинговою комунікаційною політикою промислових підприємств
Розділ 7. Інноваційна діяльність багатопрофільних компаній
Частина ІІІ
Екологізація процесів інноваційно-орієнтованого економічного розвитку
Розділ 8. Соціалізація процесів економічного розвитку підприємств та установ
Розділ 9. Теоретико-методичне забезпечення екологізації економічного розвитку
Розділ 10. Екологічно-орієнтовані організаційно-економічні інструменти і методи управління відходами
Мартьянов М. Структурно-інноваційна модель економічного розвитку регіонів України / М.
Мартьянов // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – № 1. – С.
34-45.
Р/1193
Розглянуто основні елементи структурно-інноваційної моделі економічного розвитку регіону. Висвітлено
напрями проведення політики щодо впровадження такої моделі органами місцевої влади.
Матвиив Н. Формирование концепции гостеприимства в инновационном маркетинге услуг
ресторанных предприятий / Н. Матвиив // Журнал европейской экономики. – 2014. – Т. 13, № 3. – С. 326346.
Р/1702
«… вопросам инновационного маркетинга, с учетом аспектов гостеприимства, уделяется недостаточно
внимания. В статье показано, что инновационный маркетинг открывает новые возможности для
гармонизации социально-экономической функции ресторанного бизнеса и консолидации ресурсов
общества».
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Б 16993
005
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку [Текст] : [зб.
наук. пр.] / відп. ред. О. Є. Кузьмін. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. - 384 с. : іл., табл. - (Вісник /
Національний університет "Львівська політехніка" ; № 778). - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр. та
англ.
Зі змісту:
Інвестиції та інновації
Скворцов Д. І. Економічне оцінювання інноваційності і ендогенного розвитку підприємств
машинобудування. – С. 253-261.
Розглянуто різні підходи до економічного оцінювання інноваційних проектів та визначення рівня їх
інноваційності відповідно до моделей нейтрального та непропорційного розвитку. Зокрема проаналізовані
нейтральні типи розвитку виробничих процесів за Хіксом, Харродом і Солоу.
Михайлов В. М. Трансфер технологій – перспективний механізм інноваційного розвитку університету
/ В. М. Михайлов, П. В. Іванніков // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті. – 2014. – №
2. – С. 120-125.
Р/706
«Університети є не лише новаторами знань, але й активними учасниками інноваційного процесу як системи,
що самоорганізується і здатна сама визначати мету, правила й засоби, які спрямовують і реалізують
інноваційних рух, передбачають розуміння кожним із учасників цього процесу особливого бачення світу та
своїх засобів реалізації розвитку [1, с. 23; 2, с. 112-114]».

Р 351590
338
Моргачов, І. В.
Удосконалення державної інноваційної політики розвитку науковотехнічних систем [Текст] : монографія / І. В. Моргачов ; Східноукраїнський
нац. ун-т імені Володимира Даля. - Луганськ : [Ноулідж], 2014. - 388 с. : рис.,
табл. - Бібліогр.: с. 370-386.
У монографії розкриваються питання удосконалення розвитку і державного
регулювання вітчизняних науково-технічних систем, їхньої участі в
інноваційній діяльності суб’єктів, що належать до підприємницького сектора
економіки. Уточнено сутність і класифікацію відповідних систем, їхню роль в
національному господарстві, а також зв’язок цих суб’єктів господарювання з
інноваційною та фінансово-економічною діяльністю промислових і сільськогосподарських підприємств.
Уточнено заходи удосконалення організаційно-економічної інфраструктури реалізації інноваційноінвестиційних проектів за участю вітчизняних науково-технічних систем та державних органів влади.
Морозов В. С. Підтримка інноваційної діяльності у ФРН / В. С. Морозов // Стратегія розвитку України. –
2013. – № 4. – С. 120-130.
Р/1952
З’ясовано, що підтримка інноваційної діяльності у ФРН передбачає застосування механізму цільового
виділення фінансових ресурсів в рамках окремих програм, стратегій, ініціатив та проявляється у сильній
децентралізації дослідницької структури та мережі її розвитку. Визначено, що згадана перспективна сфера
державного регулювання економіки надає країні вагомі переваги в поширенні нових технологій, так як
технологічний розвиток може швидше поширюватись на географічні регіони і може бути швидше
опанований німецькими компаніями.
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Морозов О. Метод оцінки ролі нематеріальних активів в економічній діяльності інноваційних систем
п’яти рівнів / О. Морозов, Т. Морозов // Економіст. – 2014. – № 12. – С. 33-37.
Р/1119
Досліджуються особливості нового методу отримання достовірної інформації про роль нематеріальних
активів у результатах економічної діяльності. Вперше знайдено способи виміру й передбачення впливу
нематеріальних активів на виробничу функцію на основі тригонометричного інваріанту форми комплексних
чисел.
Навроцька Т. А. Розробка нововведень: організаційні підходи до управління інноваційною діяльністю
підприємств / Т. А. Навроцька // Економіка і управління. – 2014. – № 2. – С. 79-84.
Р/1342
Розглянуті головні принципи розробки нових видів продукції на промислових підприємствах. Узагальнений
та проаналізований практичний досвід інноваційної діяльності провідних підприємств Японії, Європи та
США.

Б 17032
621
Наукові нотатки [Текст] : міжвуз. зб. (за галузями знань "Машинобудування
та металообробка", "Інженерна механіка", "Металургія та матеріалознавство") /
Луцький нац.техн. ун-т. - Луцьк : [РВВ Луцьк. нац. техн. ун-ту].
Вип. 47 (жовтень-грудень). - Луцьк, 2014. - 230 с. : іл., табл. - Бібліогр.
наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ.







Зі змісту:
Городецька Т. Б., Бровкова О. Г. Інноваційний потенціал промислових
підприємств та напрями підвищення результативності його використання.
– С. 27-37.
Таблиця 1. Компоненти інноваційного потенціалу [1]
Таблиця 2. Показники інноваційно-інвестиційного процесу на вітчизняних промислових
підприємствах [11]
Таблиця 1.3 Динаміка основних показників інноваційної діяльності промислових підприємств
України
Таблиця 4. Найбільш корисні технології майбутнього для реального сектора економіки
Таблиця 5. Діяльність технопарків в Україні

Рудь Н. Т., Романець Т. В. Формування ціни на продукти інноваційної діяльності. – С. 152-159.
 Таблиця 1. Фактори впливу на ціноутворення
Никитин Ю. А. Модели инновационного развития и трансфера технологических инноваций научных
организаций / Ю. А. Никитин, В. Г. Рукас-Пасичнюк // Вісник Національної академії наук України. – 2015.
– № 3. – С. 84-90.
Р/250
На основе развития модели тройной спирали предложены модели инновационного развития и трансфера
технологических инноваций научных организаций Украины. Обосновано, что процесс развития
инновационной системы Украины существенно зависит от управления процессом трансфера инноваций
научных организаций.
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Нікітін Ю. О. Розвиток інноваційного потенціалу наукової організації України як результат участі у
проекті 7 рамкової програми Європейського Союзу / Ю. О. Нікітін, В. Г. Рукас-Пасічнюк // Наука та
інновації. – 2015. – Т. 11, № 1. – С. 22-25.
Р/1928
Розглянуто успішний досвід участі Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Національної академії
наук України в проекті «Старт» (контракт № 295003) 7-ї рамкової програми Європейського Союзу, що
справило позитивний вплив на підвищення інноваційного потенціалу наукових досліджень та впровадження
інноваційних розробок інституту в економіку України та Європу.
Новіков М. В. Трансфер наукомістких технологій – основа економічного відродження України // Наука
та інновації. – 2015. – Т. 11, № 1. – С. 17-21.
Р/1928
«А чому б Україні як асоційованому члену ЄС від 2014 р. в Європейському Союзі рішуче не взятися за
свою інноваційну програму? Адже створення концентрованого одного (1) фінансового фонду інноваційного
розвитку у 2015–2020 рр. на приватно-державних засадах розміром, наприклад, 2 млрд. дол. США за 3 роки
шляхом благодійних внесків багатих українців та банків, лотерей, випуску публічних акцій, певних кредитів
та позик створить необхідну базу інноваційного розвитку. І це реально».
Орлов О. О. Проблеми оцінювання інноваційних проектів в машинобудуванні / О. О. Орлов //
Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 1. – С. 43-51.
Р/1545
У статті розглянуто проблеми оцінювання інноваційних проектів. Підкреслено, що існуючі стандартні
методи оцінювання інноваційних проектів на основі методології дисконтування породжують перешкоди для
створення інноваційних продуктів.
Орловський Є. С. Формування та реалізація регіональної політики виробництва інноваційних
будівельних матеріалів в Україні / Є. С. Орловський // Стратегія розвитку України. – 2013. – № 4. – С.
145-152.
Р/1952
У статті розглянута проблема формування та реалізації регіональної політики розвитку підприємств з
виробництва інноваційних будівельних матеріалів задля реалізації програм імпортозаміщення та створення
екологічно прийнятних будівельних матеріалів.
Павленко І. А. Актуальні механізми комерціалізації інновацій / І. А. Павленко // АгроСвіт. – 2015. – №
5. – С. 25-28.
Р/2114
У статті систематизовано існуючі в науковому полі механізми комерціалізації інновацій під кутом зору
місця в них основних учасників інноваційного процесу. Автором доведено, що всі різновиди механізмів
комерціалізації інновацій можуть бути укрупнені до трьох: самостійне використання результатів НДДКР,
повна передача прав на інновацію (результати НДДКР) та переуступка частини прав на інновацію.
 Таблиця 1. Характеристика механізмів комерціалізації інновацій
Павленко І. А. Сучасні канали міжнародного трансферу технологій / І. А. Павленко // Інвестиції:
практика та досвід. – 2015. – № 5. – С. 18-22.
Р/2124
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«… конкуренти намагатимуться скопіювати інноваційну технологію, і в сучасному інформаційному світі це
станеться відносно швидко. Тому мета (а саме: залишатись як можна довше природним монополістом задля
отримання максимальних прибутків) корегується: захист технології необхідно сполучати з її
пришвидшеною експансією, масштабуванням. І організація шукає шляхи виходу на ринки інших країн, які
задовольняють умовам високого захисту і швидкої експансії технології одночасно».
Панін В. В. Значення центрів трансферу у побудові національної інноваційної системи України / В. В.
Панін, О. О. Карпенко, Г. М. Астаф’єва // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті. –
2014. – № 2. – С. 74-80.
Р/706
«Побудова сучасної конкурентоспроможної економіки в Україні на основі інноваційної діяльності можлива
тільки при функціонуванні повноцінної інфраструктури, до складу якої мають входити університети,
технологічні та наукові парки, інноваційні центри, бізнес-інкубатори, інвестиційні та венчурні фонди тощо.
Такі структури найефективніше забезпечують співпрацю освіти, науки, виробництва, сприяють швидкому
проходженню інноваційного циклу: нова ідея – дослідний зразок – патентування – впровадження у
виробництво [6]».
Пашова С. М. Аналітичне забезпечення сучасного стану банківського інвестиційного кредитування
інноваційної діяльності в Україні / С. М. Пашова // Вісник Університету банківської справи
Національного банку України. – 2014. – № 3. – С. 32-35.
Р/2238
«Метою статті є оцінка стану елементів банківського інвестування для здійснення аналітичних висновків
щодо обсягів кредитування інноваційних проектів і програм».
Пєтухова О. М. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності / О. М. Пєтухова // Інтелект ХХІ. –
2014. – № 6. – С. 66-70.
Р/274
Розглянуто сутність та значення інформаційного забезпечення інноваційної діяльності. Визначено проблеми
інформаційного забезпечення інноваційної діяльності в сучасних умовах. Досліджено джерела
інформаційного забезпечення прийняття рішень в інноваційній сфері. Розглянуто форми державних
статистичних спостережень інноваційної діяльності. Визначено найбільш важливі вимоги до
інформаційного забезпечення рішень в інноваційній сфері. Запропоновано напрями удосконалення
інформаційного забезпечення інноваційної діяльності.
Полинский А. М. Разработка мероприятий по управлению рисками в инновационной деятельности
машиностроительного предприятия / А. М. Полинский // SсienceRise. – 2014. – № 4/1. – С. 47-51.
Р/1530
Разработаны мероприятия по управлению рисками инновационной деятельности машиностроительного
предприятия, которые позволят, управляя рисками и снижая их влияние до минимального уровня, не
допустить дальнейшее углубление кризиса большинства сфер деятельности и, в конечном итоге,
стабилизировать экономическое положение. Управление риском основывается на концепции приемлемого
риска, постулирующей возможность рационального воздействия на уровень риска и доведения его до
приемлемого значения.
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Б 17014
62
Приазовський державний технічний університет.
Вісник Приазовського державного технічного університету [Текст] : зб. наук. пр. - Маріуполь :
[ПДТУ]. Вип. № 27. - Маріуполь, 2014. - 131 с. : іл., табл. - (Серія: Економічні науки). - Бібліогр. наприкінці ст.
Зі змісту:
Управління інноваційною діяльністю
Плахотнік О. О. Механізм ефективного управління інноваційними процесами підприємства. – С.
108-117.
Фролова З. В. Трансфер технологий из НИИ и ВУЗов в Украине. – С. 118-123.
Василичев Д. В., Трифонов Г. Ф. Проблеми розвитку та організації управління інноваційною
активністю трудових ресурсів в регіоні. – С. 124-130.
Б 16976
334
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Текст] :збірник наук. праць
/ Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. - Х. : [ХНАДУ], 2011 - . № 2 (7), т. 1. - Х., 2014. - 212 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Лейфура М. В. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних підприємств на
сучасному етапі. – С. 88-94.
У результаті написання статті охарактеризовано основні причини низького рівня інноваційноінвестиційного розвитку.
Виявлено, що інноваційно-інвестиційний процес в Україні ускладнений високим рівнем тінізації
національної економіки, що спотворює механізми нормального функціонування підприємств, посилює
проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку і робить неефективним систему державної підтримки
розробки і впровадження нововведень.
Р 351963
33
Розробка методичного підходу з формування проектів інвестиційних бізнес-планів розвитку
підприємств легкої промисловості з урахуванням орієнтирів структурно-інноваційної політики [Текст]
: монографія / [І. А. Ігнатьєва, Л. С. Селіверстова, В. В. Бугас та ін. ; за заг. ред. І. А. Ігнатьєвої] ; Київський
нац. ун-т технологій та дизайну. - К. : КНУТД, 2014. - 432 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
Зі змісту:
Розділ 1. Теоретико-концептуальні засади формування інвестиційного бізнес-плану
розвитку підприємства з урахуванням стратегічних орієнтирів структурноінноваційної політики
Розділ 2. Методологія формування стратегічного потенціалу розвитку підприємства
на засадах реалізації концепції стратегічних орієнтирів структурноінноваційної політики
Розділ 3. Технології регулювання інноваційних процесів в системі управління
сучасним підприємством
Розділ 4. Ідентифікація масштабів розвиненості стратегічного потенціалу
підприємств в системі організаційно-економічних змін
Розділ 5. Антикризове управління підприємствами в умовах проведення змін в Україні
Розділ 6. Методичний інструментарій щодо обґрунтування проектів інвестиційних
бізнес-планів промислових підприємств України
Розділ 7. Домінанти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств
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С 20683
658
Ситник, Йосиф Степанович.
Теоретико-методологічні засади інтелектуалізації систем менеджменту
підприємств [Текст] : монографія / Й. С. Ситник ; Нац. ун-т "Львів.
політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 248 с. : іл., табл. Бібліогр. : с. 229-244 (292 назв.).
Зі змісту:
Розділ 2. Особливості становлення інтелектуалізаційної моделі національної
економіки України
2.3. Оцінювання фінансово-інвестиційного забезпечення науки в Україні
як фактора інтелектуалізації та інноваційного розвитку економіки і менеджменту
 Рис. 2.15. Урядові витрати із бюджету на наукові дослідження і розвиток в Україні та інших країнах
в 2004–2010 рр., % до ВВП (Власна розробка за [160; 284, с. 20])
 Рис. 2.16. Загальні витрати на наукові дослідження і розвиток (витрати R&D, % з ВВП) в Україні та
інших країнах у 2002–2010 рр. (Власна розробка за [160; 284, с. 28])
 Рис. 2.17. Зміна функції науково-технологічної сфери залежно від обсягів її фінансування, % ВВП
(Власна розробка за [143; 257])
 Таблиця 2.6 Витрати на R&D за секторами діяльності у 2010 р. (Власна розробка за [160; 284, с.
30]), млн. євро
 Рис. 2.18. Фінансування наукових досліджень за секторами діяльності, % до загальних витрат у
2010 р. (Власна розробка за [160; 284, с. 32])
 Рис. 2.19. Витрати на наукові дослідження в розрахунку на одного науковця у 2010 р. (Власна
розробка за [160; 284, с. 32])
 Рис. 2.20. Видатки на вищу освіту та науку в Україні, % до ВВП у 2002–2011 рр. (Власна розробка
за [80])
Скляр Л. Б. Проблеми забезпечення інноваційної привабливості підприємств консервної галузі / Л. Б.
Скляр, В. С. Іванченков // Економіка харчової промисловості. – 2015. – № 1. – С. 58-65.
Р/2286
Наукова новизна. Визначено наступні основні техніко-економічні напрямки покращення інноваційної
привабливості підприємств галузі: підвищення технічного рівня виробництва, запровадження
ресурсозберігаючих технологій виробництва готової продукції, використання заходів щодо зменшення втрат
від сезонності, використання прогресивних форм вирощування сільгоспсировини, широке використання
прогресивних форм співпраці з сільгоспвиробниками щодо переробки сільськогосподарської сировини.
Практична значущість. Отримані результати дослідження є підґрунтям для вирішення практичних
проблем щодо забезпечення інноваційної привабливості підприємств консервної галузі.

Р 351920
31
Соціальний потенціал сталого розвитку: інноваційні механізми
формування та використання [Текст] : монографія / [О. І. Амоша, В. П.
Антонюк, О. Ф. Новікова та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки промсті. - Донецьк : [Ін-т економіки промисловості НАН України], 2014. - 478 с. : іл.,
табл. - Бібліогр. : с. 449-477 (319 назв.). Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та с.478.
У монографії висвітлено концептуальні засади формування та використання
соціального потенціалу сталого розвитку, розроблено науково-методичне
забезпечення його оцінки, встановлено залежність реалізації сталого розвитку
від соціальної відповідальності. Запропоновано інноваційні підходи до формування концептуальних засад

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
соціальної політики в аспекті сталого розвитку та системних змін. Обгрунтовано напрями вдосконалення
державної та регіональної політики в контексті соціальної орієнтації економіки та сталого розвитку.
Визначено теоретичні засади рівня та якості життя в контексті сталого розвитку, розроблено й апробовано
методику оцінки рівня та якості життя населення регіонів України. Досліджено соціальні ризики низької
якості життя та проблеми бюджетного забезпечення рівня життя, обґрунтовано методологічні підходи до
забезпечення гідного рівня життя в умовах саморозвитку регіонів. Визначено роль споживання в соціальноекономічній системі, інноваційні чинники його розвитку. Розроблено науково-методичні підходи до
формування нової системи споживання, відповідної принципам сталого розвитку.
Р 351873
33
"Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність",
Міжнар наук-практ. Internet-конференція студ. та молодих вчених (5 ; 2014 ; Харків).
Труди V-ої Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених
"Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність", 20
грудня 2014 року [Текст] : [наук. вид.] / Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т", Економічний ф-т, Рада
молодих вчених екон. ф-ту. - Х. : [НТУ "ХПІ"], 2014. - 153 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
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 – Правове забезпечення виробничо-підприємницької діяльності та правова
охорона об’єктів інтелектуальної власності
Секція 6 – Управлінські та фінансові аспекти міжнародної конкурентоспроможності
продукції та підприємств, соціальні процеси на підприємстві
Секція 7 – Історія, сучасність та перспективи розвитку економічної теорії
Тарасова О. В. Вплив держави на формування інвестиційно-інноваційного потенціалу економіки
України / О. В. Тарасова // Економіка харчової промисловості. – 2015. – № 1. – С. 66-70.
Р/2286
У статті досліджується роль держави в побудові інноваційної моделі економіки України. Зроблено висновок
стосовно надто низького рівня участі української держави у фінансуванні інноваційної моделі економічного
розвитку. Розвиток інноваційної сфери характеризується істотним зниженням інвестиційних можливостей
державного і місцевих бюджетів, відсутністю остаточно сформованих і надійних механізмів залучення
ресурсів із недержавних джерел інвестування науково-технічної та інноваційної діяльності. Визначено
шляхи удосконалення управління інвестиційно-інноваційними процесами.
Тивончук С. О. Інтерактивна модель інституціонального забезпечення інноваційної діяльності в
аграрному виробництві / С. О. Тивончук, С. В. Тивончук , О. В. Шанін // Економіка АПК. – 2015. – № 2. –
С. 69-75.
Р/673
«Для активізації інноваційної діяльності у сфері аграрного сектору економіки України доцільним є, як
показують наші дослідження, проведення наступним чином удосконалення структурування основних блоків
інституціонального забезпечення функціонування ринку технологій (патентів та ліцензій; науко- і
технологічноємної продукції; високотехнологічного капіталу; науково-технічних фахівців) із формуванням
відповідних інститутів».
Таблиця «Трансфер технологій науковими установами НААН»
Схема «Інтерактивна модель інституціонального забезпечення інноваційної діяльності
в аграрному виробництві».
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Б 16968
33
Ужгородський національний університет.
Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : збірник наук. праць. - [Ужгород] : [Вид-во
УжНУ "Говерла"]. - (Серія Економіка). Вип. 3 (44). - [Ужгород], 2014. - 212 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Берча О. М. Загальні тенденції інноваційної діяльності в Україні та Закарпатській області. – С. 188192.
У статті проаналізовано динаміку інноваційної діяльності в Закарпатській області за останні роки, яка має
виключну значущість для розвитку економіки, зроблено її порівняння з попередніми періодами, а також з
відповідними показниками по Україні. Виявлено тенденції інноваційної активності в країні та Закарпатській
області, зокрема те, що частка інноваційних підприємств за цей період майже не змінилася, а частка
реалізованої інноваційної продукції в обсязі промисловості в Україні різко знизилася, в той час, як в
Закарпатській області відбулося її суттєве зростання.
Р 351401
005
Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика [Текст] : V міжнар. наук.-практ. конф.
магістрантів, асп. та науковців, 12-13 груд., 2014 р. / Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, Каф.
менеджменту та управління проектами : матеріали конф. : [у 2-х т.] . - О. : [ОДАБА], 2014 - .
Т 1. - О., 2014. - 206 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ., рос.
Р 351402
005
Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика [Текст] : V міжнар. наук.-практ. конф.
магістрантів, асп. та науковців, 12-13 груд., 2014 р. / Одеська держ. акад. буд-ва та архітектури, Каф.
менеджменту та управління проектами : матеріали конф. : [у 2-х т.] . - О. : [ОДАБА], 2014 - .
Т 2. - О., 2014. - 220 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ.
У збірнику наведені матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції магістрантів, аспірантів та
науковців «Управління проектами: інновації, нелінійність, синергетика».
Фірсова С. М. Теоретичні та практичні аспекти управління інноваційною діяльністю промислових
підприємств Луганської області / С. М. Фірсова // Вісник Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля. – 2014. – № 8. – С. 208-213.
Р/1357
В статті розглянуто сутність поняття «інноваційна діяльність» та типологія результатів інноваційної
діяльності підприємств. Досліджено вплив інновацій на результати діяльності підприємств, приведені
основні чинники впливу на їх інноваційний розвиток. Узагальнено ефекти за напрямами інноваційного
розвитку підприємства. Проведено аналіз обсягу виконаних науково-технічних робіт та інноваційної
активності Луганської області.
 Таблиця 1. Ефекти за напрямами інноваційного розвитку підприємства [2]
 Таблиця 2. Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт підприємств Луганської
області
 Таблиця 3. Інноваційна активність промислових підприємств Луганської області
Б 17049
338
Формування ринкових відносин в Україні [Текст] : зб. наук. пр. / [наук. ред. І. Г. Манцуров] ; Науково-
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дослідний екон. ін-т Мінекономрозвитку. - К. : [НДЕІ].
№ 12 (163). - К., 2014. - 221 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос. та англ.
Зі змісту:
Кваша Т. К., Лях Л. В. Визначення пріоритетів інноваційної діяльності та моніторинг
результативності цих пріоритетів: світовий досвід. – С. 59-64.
У роботі досліджено процес визначення пріоритетних напрямів за допомогою Форсайт методики.
Проаналізовано досвід проведення моніторингу результативності інноваційної діяльності за пріоритетними
напрямами ЄС на основі деяких програм, серед яких: Сьома рамкова програма (РП7), Горизонт 2020,
Центральна Європа, Міжрегіональна програма співробітництва INTERREG IVC.
Носенко О. С. Виробництво інноваційної продукції як необхідна умова розвитку підприємств
машинобудування Запорізького регіону. – С. 212-215.
Досліджено вплив інновацій на виживання підприємств машинобудування Запорізької області. Визначено
вплив технічних характеристик на переваги інноваційної продукції та забезпечення її
конкурентоспроможності і підприємства в цілому. Виокремлено переваги кожного конкретного виду
інноваційної продукції підприємств машинобудування Запорізького регіону.
Химич І. Вплив інновацій на прибутковість підприємств машинобудівної галузі та прогнозування
показників сучасним інструментарієм / І. Химич, Н. Гарматій // Галицький економічний вісник. – 2014. –
№ 4. – С. 122-132.
Р/1866
Представлено роль інновацій у формуванні та розвитку корпоративної культури підприємств
машинобудівної галузі. Досліджено взаємозв’язок корпоративної культури з інноваційним розвитком
технологій. Представлено структуру інноваційної культури підприємства. Здійснено оцінювання основних
чинників розвитку та потенціалу підприємств Тернопільської області. Проаналізовано динаміку
інноваційної активності підприємств Тернопільської області.
Р 352097
33
Холод, Сергій Борисович.
Управління інноваційним розвитком на мезорівні [Текст] : монографія / С. Б. Холод ; [за наук. ред. В.
А. Ткаченка] ; Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля. - Д. : Монолит, 2015. - 360 с. : рис., табл. - Бібліогр.:
с. 344-359.
Концептуально розглянуто теоретико-методологічні засади регіонального розвитку в умовах турбулентності
економіки на сучасному стані глобалізації міжнародної економічної системи.
Досліджено диспропорції економічного розвитку регіонів, на основі ефективного використання трудового
і інтелектуального потенціалів, в умовах нестабільності і турбулентності складних саморегулюючих
соціально-економічних систем. Концептуально обґрунтовано нові підходи щодо аналізу сталого розвитку на
мезорівні; запропоновано шляхи стратегічного забезпечення інноваційної конкурентоспроможності і
інвестиційної привабливості економіки регіонів.
Холявко Н. І. Сектор вищої освіти в системі інноваційного розвитку національної економіки / Н. І.
Холявко // Економіка і управління. – 2014. – № 1. – С. 33-37.
Р/1342
У статті проаналізовано ключові показники розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні.
При цьому особливу увагу приділено визначенню ролі вищих навчальних закладів в активізації
інноваційного розвитку національної економіки.
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Цимбалістова О. А. Методичні підходи до оцінки рівня забезпечення інноваційності послуг
авіакомпанії / О. А. Цимбалістова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля. – 2014. – № 4, Ч. 1. – С. 78-84.
Р/1357
У статті визначено роль інноваційності авіаційного підприємства, сформульовано основні вимоги до
побудови інтегрального критерію оцінки інноваційності підприємства, розкрито умови показників оцінки
інноваційності послуг, визначено їхню придатність до практичної реалізації на авіапідприємствах.
Чернодубова Е. В. Вплив інноваційної політики на прибутковість підприємства / Е. В. Чернодубова //
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2014. – № 8. – С. 214-218.
Р/1357
Визначено чинники, що впливають на інноваційну політику та інноваційний потенціал підприємств.
Обгрунтовано елементи та послідовність формування інноваційної політики підприємств. Розкрито
методичні засади оцінки інноваційного потенціалу підприємств. Запропоновано підхід до аналізу впливу
інноваційної політики на прибутковість підприємств та вибору альтернативних варіантів цієї політики на
різних стадіях їх розвитку. Критерії обґрунтування рішення щодо інноваційної політики підприємства
доповнено показником приросту рентабельності власного капіталу.
 Рис. 1. Графічна інтерпретація впливу інноваційної політики на прибутковість підприємства
 Рис. 2. Послідовність формування інноваційної політики підприємства
Р 351404
005
Шаталова, Т. С.
Интеллектуальный потенциал персонала предприятия: методология и инструменты развития
[Текст] : монография / Т. С. Шаталова ; Донецкий национальный ун-т. - Донецк : [ООО "Східний
видавничий дім"], 2014. - 332 с. : ил., табл. - (Жизнеспособные системы в экономике). - Библиогр.: с. 310-331
(256 назв.).
В монографии обобщен многолетний опыт автора по решению проблем обучения и развития персонала
промышленных предприятий. На теоретико-методологическом уровне рассмотрена инновационная
парадигма развития интеллектуального потенциала персонала предприятий. Особое внимание уделено
инновационным методам, моделям, инструментам развития интеллектуального потенциала персонала.
Прикладной аспект исследования представлен комплексом организационно-экономических механизмов
для обеспечения инновационного развития промышленных предприятий.
Шимановська-Діанич Л. М. Організаційно-методичні засади формування атмосфери інноваційного
розвитку роздрібних торговельних підприємств / Л. М. Шимановська-Діанич, Т. Є. Іщейкін // Науковий
вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2013. – № 6. – С. 142-148.
Р/1484
«За результатами дослідження реального стану розвитку роздрібної торгівлі в Україні, ми визначили, що,
незважаючи на досить позитивні тенденції у цьому секторі економіки, існують і певні методичні та
практичні проблеми, нерозв’язання яких стримує як процес розробки та впровадження інновацій, так і
перехід до інноваційного розвитку роздрібних торговельних підприємств, зокрема і тих, що діють у сфері
кооперативної торгівлі».
Ящишина І. В. Обгрунтування необхідності переходу України до моделі інноваційно-соціального
розвитку / І. В. Ящишина // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 3. – С. 6-10.
Р/2124
Стаття присвячена аналізу теоретичної аргументації формування моделі інноваційно-соціального розвитку
України. Обгрунтовано, що реалізація інноваційно-соціальної моделі розвитку можлива через інноваційну
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політику, яку певною мірою можна розглядати як балансування між економічною ефективністю та
соціальною справедливістю при одночасній її взаємодії із економічною та соціальною політикою держави.
Ящишина І. В. Трансформування функцій суб’єктів інноваційного процесу / І. В. Ящишина //
Економіка та держава. – 2015. – № 2. – С. 12-15.
Р/1829
Аналізуються функції суб’єктів інноваційного процесу на різних етапах його реалізації. Визначено соціальні
характеристики моделей інноваційного процесу (лінійної, ринкової, інтегрованої та нелінійної). Виявлено
основні напрями трансформації функцій суб’єктів інноваційного процесу в умовах переходу до нелінійних
взаємозв’язків між учасниками інноваційної діяльності.
Ящишина І. В. Україна у світовому інноваційно-соціальному розвитку / І. В. Ящишина // АгроСвіт. –
2015. – № 3-4. – С. 15-20.
Р/2114
Досліджено динаміку інноваційних змін в Україні впродовж останніх п’ятнадцяти років, проведено
порівняння освітньо-інноваційного потенціалу економік вибраних країн за їхніми рейтингами глобальної
конкурентоспроможності в 2011–2012 рр., проаналізовано місце України за показниками стадій
інноваційного циклу та за коефіцієнтами інноваційного розвитку, визначено місце України в Євроспільноті
за показниками соціального розвитку.

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному етапі
в Україні та за її межами

Р 351505
332
Актуальні проблеми соціально-економічного
розвитку регіону на засадах кластерного підходу [Текст] : збірник тез доп.
міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції науковців, викладачів, спеціалістів,
[Харків, 19 листопада 2013 р.] / Київський нац. торговельно-економічний ун-т,
Харк. торговельно-економічний ін-т КНТЕУ, Бєлгородський держ. технол. ун-т
імені В. Г. Шухова [та ін.]. - Х. : [КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ], 2013. - 256 с. Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос.
Зі змісту:
Секція 1. Інноваційні технології розвитку регіональної кластерної мережі гостинності
Секція 2. Актуальні питання маркетингу та управління підприємством в системі кластерів
регіону
Секція 3. Розвиток товарознавчих аспектів технічного регулювання та споживних
властивостей товарів, як складових кластерної моделі розвитку економіки
Секція 4. Інформаційні системи обліку і аудиту в сучасних умовах господарства
Секція 5. Сучасні фінансові механізми приватно-державного партнерства
Секція 6. Застосування кластерного аналізу для підвищення рівня
конкурентоспроможності підприємства
Секція 7. Туризм у категоріях освіти і діяльності
Секція 8. Формування іншомовних компетенцій майбутніх фахівців
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Гнітецький Є. В. Інструментарій оцінювання ефективності впровадження інновацій підприємствами
в складі технопарку / С. В. Гнітецький // Вісник Київського національного університету технологій та
дизайну. Серія: Економіка і вища освіта. – 2014. – № 6. – С. 56-67.
Р/1733
На основі дослідження визначено показники оцінювання ефективності діяльності підприємства та
технопарку як самостійних суб’єктів економічної діяльності. Визначено показники оцінювання інновацій,
які є основою відбору інновацій на підприємство у відповідності до концепції сталого розвитку.
Гоблик В. В. Інституційно-організаційні форми співпраці в межах транскордонних регіонів
Європейського Союзу / В. В. Гоблик // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 11-14.
Р/1829
У статті здійснено аналіз зарубіжного досвіду активізації транскордонного співробітництва через дієвість
організаційно-інноваційних форм розвитку транскордонних регіонів, що ґрунтуються на сучасних
пріоритетах регіональної політики ЄС.
 Таблиця 1. Розподіл країн за рівнем кластерного розвитку
Ємельянов В. М. Кластерний механізм організації промислового виробництва / В. М. Ємельянов //
Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 4. – С. 95-98.
Р/2124
Визначено необхідність створення промислових кластерів, де у якості управлінської установи процесом
взаємодії підприємств виступає обласна державна адміністрація з функціями дослідження, аналізу і
контролю. При кластерному аналізі передбачається, що кожна конкретна галузь повинна розвиватися
усередині кластера вертикально і горизонтально взаємозв’язано. Визначено, що становлення базової галузі
ініціює розвиток галузей-постачальників і галузей-споживачів, а також сегментів послуг, що належать до
кластера.
Квасовський О. Теоретична концептуалізація формування фінансового механізму виробничих
кластерів / О. Квасовський, Е. Карапетян // Світ фінансів. – 2014. – № 3. – С. 135-146.
Р/1910
Проаналізовано основні наукові підходи до визначення сутності та структури фінансово-економічного
механізму на макро- та мікроекономічному рівні. З’ясовано структурну побудову кластерних об’єднань та
зумовлені нею особливості фінансових відносин які формуються в межах кластерної моделі і регулюються з
допомогою фінансового механізму. На цій основі сформульовано концептуальні засади формування
фінансового механізму функціонування виробничих кластерів в умовах вітчизняної економіки.
 Рис. 1. Узагальнена структурна побудова розгалуженого кластерного утворення.
Кічкіна О. І. Дослідження умов створення логістичних кластерів та функціонування регіональних
логістичних центрів в Луганській області / О. І. Кічкіна // Вісник Східноукраїнського національного
університету імені Володимира Даля. – 2014. – № 4, Ч. 1. – С. 266-271.
Р/1357
На базі аналізу обсягів виробництва та вантажопотоків Луганської області визначено логістичні кластери,
створена класифікація існуючих методів визначення місця розташування РЛЦ та здійснено удосконалення
методу завдяки застосуванню формалізації знань експертів на базі нечіткої логіки. Для створення
комплексу моделей прогнозування та управління роботою РЛЦ проаналізовані та формалізовані зовнішні та
внутрішні умови функціонування РЛЦ та визначено тип моделей та методи моделювання.
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Кіш Є. Інноваційний потенціал транскордонного співробітництва регіонів України та Угорщини / Є.
Кіш // Українські залізниці. – 2014. – № 9. – С. 33-35.
Р/768
На сьогодні транспортно-логістична діяльність, співробітництво на українсько-угорському прикордонні має
визначну роль у розвитку транскордонного співробітництва. Формування кластерів на українськоугорському прикордонні є ефективним засобом розвитку інноваційної діяльності прикордонних регіонів
України та Угорщини.
Куриляк Е. Кластеризация: европейский опыт и его реализация в Украине / Е. Куриляк // Журнал
европейской экономики. – 2014. – Т. 13, № 3. – С. 293-316.
Р/1702
Рассмотрено место Украины в системе мировых инновационных процессов. Исследуется кластерная
организация производства в системе перехода Украины на новую модель развития и проведения реформ в
рамках «Стратегии-2020». Обосновано общеэкономические и региональные условия формирования
кластерных систем. Рассматривается механизм формирования научных парков как механизм развития
инновационных процессов.
Мехович С. А. Концептуальні основи формування інноваційно-інжинірингових промислових
кластерів / С. А. Мехович // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2015. – № 2. – С. 54-65.
Р/1974
У статті проаналізовані існуючі підходи формування кластерної політики, показані особливості і
передумови для розвитку інноваційних кластерів і їх вплив на динамічне зростання національної економіки.
Викладені концептуальні основи формування нової соціально-економічної системи – «інноваційноінжиніринговий промисловий кластер».
 Таблиця. Огляд визначення регіонального, промислового, інноваційного та інжинірингового
кластеру [1-3]
 Схема 1. Інноваційне середовище та інституційне оточення інноваційно-інжинірингового
промислового кластеру. Розробка автора
Мехович С. А. Опыт использования промышленных кластеров как инструмента инновационного
развития / С. А. Мехович, А. В. Фадеев // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2014. – № 4. – С.
52-62.
Р/1974
В статье показано, что в пределах территории, для которой характерен набор ограниченных ресурсов,
объективно существуют группы кластерных образований, включающих как однородные, так и
специфические предприятия. Это требует уточнения отдельных положений кластерной теории Портера. На
основе обобщения зарубежного опыта авторами сделаны выводы относительно возможности его адаптации
к условиям Украины.
Ніколаєнко С. М. Кластери молочної промисловості: передумови та ефективність функціонування / С.
М. Ніколаєнко // АгроСвіт. – 2015. – № 5. – С. 84-88.
Р/2114
Автором визначено основні характеристики основних базових напрямів теорії управління економічним
розвитком та чотири підходи до виявлення сутності стійкого розвитку економічних систем. Розроблено
організаційну структуру кластерного утворення молочної промисловості із обгрунтуванням доцільності
його створення. Формування кластеру молочної промисловості дозволить розвинути промисловий сектор на
даній території та стати засобом прискореного розвитку всієї економічної системи.
 Рис. 2. Організаційна структура кластеру молочної промисловості
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Ніколаєнко С. М. Передумови формування кластерних об’єднань / С. М. Ніколаєнко // АгроСвіт. – 2015.
– № 2. – С. 46-49.
Р/2114
У роботі автор розглядає основні передумови формування кластерів, до яких відносить наявність
постачальників капіталу, забезпечення спеціалізованою робочою силою, наявність підприємств,
орієнтованих на підвищення продуктивності за рахунок збільшення масштабів виробництва та багато
інших. Узагальнення існуючих наробок дозволило виділити основні потенційні перешкоди щодо
формування кластерних структур та певні переваги та вигоди. В результаті дослідження було виділено
декілька основних сценаріїв формування кластерних об’єднань.
Оскольський В. В. Кластеризація – вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки
України / В. В. Оскольський //Економіка України. – 2014. – № 11. – С. 4-16.
Р/214
«Уперше в рамках Пленуму Спілки Економістів України і науково-практичної конференції обговорюються
проблеми та перспективи виходу з кризи і переходу економіки України на шлях інноваційного розвитку на
основі промислових кластерів».
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Проблеми реформування регіональної економіки на засадах кластерного
підходу [Текст] : збірних тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції
науковців, викладачів, спеціалістів, [Харків, 21 листопада 2014 р.] / Київський
нац. торговельно-економічний ун-т, Харківський торговельно-економічний ін-т
КНТЕУ, Бєлгородський держ. технол. ун-т імені В. Г. Шухова [та ін.]. - Х. :
[КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ], 2014. - 236 с. - Бібліогр. наприкінці ст.
Зі змісту:
Секція 1. Сучасні фінансові механізми приватно-державного партнерства
Секція 2. Інформаційні системи обліку і аудиту в сучасних умовах господарства
Секція 3. Актуальні питання маркетингу та управління підприємством в системі кластерів регіону
Секція 4. Сучасні проблеми управління змінами на підприємстві в системі кластерів регіону
Секція 5. Проблеми підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах
Секція 6. Розвиток товарознавчих аспектів технічного регулювання та споживних властивостей
товарів, як складових кластерної моделі розвитку економіки
Секція 7. Інноваційні технології розвитку регіональної кластерної мережі гостинності
Секція 8. Формування іншомовних компетенцій майбутніх фахівців
Прушківський В. Г. Особливості кластерної реструктуризації промислового комплексу регіону на
прикладі трубної промисловості / В. Г. Прушківський // Стратегія розвитку України. – 2013. – № 4. – С.
179-183.
Р/1952
Проаналізовано сучасний стан трубного виробництва в Україні. За результатами дослідження обґрунтовано,
що формування нової, кластерної структури промислового комплексу регіону має спиратися на регіональну
стратегію зростання інноваційності продукції тієї чи іншої галузі та перспектив її реалізації з огляду на
зовнішньоторговельну стратегію підприємств, що є експортоорієнтованими, до них належать підприємства
трубної промисловості.
Пуліна Т. В. Оцінка впливу факторів внутрішнього середовища при створенні кластерних об’єднань
підприємств харчової промисловості / Т. В. Пуліна // АгроСвіт. – 2015. – № 5. – С. 11-17.
Р/2114
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Проведено аналіз елементів внутрішнього середовища потенційного кластерного об’єднання підприємств
харчової промисловості у молочній підгалузі за таким складом, як організаційна структура управління;
управління персоналом; організація виробництва; управління маркетингом; управління фінансами;
організаційна культура об’єднання підприємств. Оцінювання впливу факторів внутрішнього середовища
при створенні потенційного кластера в молочній підгалузі здійснено за допомогою узагальнюючого
показника – коефіцієнта впливу факторів внутрішнього середовища.
 Рис. 1. Складові внутрішнього середовища кластерного об’єднання підприємств
 Рис. 2. Модель корпоративної культури кластерного об’єднання підприємств харчової
промисловості
 Таблиця 1. Фактори впливу внутрішнього середовища потенційного кластерного об’єднання
підприємств у молочній підгалузі
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Решетило, Валентина Петрівна.
Трансформаційні процеси в суспільстві в умовах інформаційної
економіки [Текст] : монографія / Решетило В. П., Наумов М. С., Федотова Ю.
В. ; Харківський нац. ун-т міського госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ,
2014. - 276 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці розд.
Зі змісту:
Розділ 3. Сутність, закономірності і фактори становлення та розвитку
кластерів як мережевої форми організації інформаційної економіки
3.1. Основні види, економічні переваги, критерії та показники економічної
ефективності діяльності кластерів
3.2. Міжнародний досвід кластеризації та можливості його використання в Україні: стан та
перспективи
3.3. Методи оцінки впливу кластерних структур на прискорення розвитку економіки
3.4. Удосконалення політики державного стимулювання розвитку кластерних об’єднань в Україні
Список використаних джерел до розділу 3.
Скупський Р. М. Марикультура Чорного моря – концептуальні засади створення рибогосподарського
кластеру / Р. М. Скупський // Економічний форум. – 2015. – №1. – 86-101.
Р/2329
Проведено проблемний аналіз організаційно-економічних аспектів розвитку марикультури в Україні та
концептуальних засад створення рибогосподарського кластеру «Марикультура Чорного моря».
Обгрунтовано основні передумови та переваги кластерної інтеграції суб’єктів підприємницької діяльності в
рибопромисловій галузі та вітчизняному морегосподарському комплексі. Визначено перспективні
акваторіальні райони ведення марикультури, ключові завдання та пріоритетні цілі створення
рибогосподарського кластеру, розроблено концепт його організаційної структури.
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Стратегічні пріоритети [Текст] = Strategic priorities : науково-аналітичний
щокварт. зб. / Національний ін-т стратегічних досліджень. - [К.] : НІСД. № 3 (32). - К., 2014. - 240 с. : граф., іл., табл. - Бібліогр. наприкінці розд.
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Зі змісту:
Єгорова О. О. Досвід функціонування технопарків в Україні та країнах-сусідах (Білорусі, Росії,
Молдові). – С. 177-186.
Розглянуто умови та основні результати функціонування технопарків в Україні, Білорусі, Росії та Молдові,
зроблено їх порівняльний аналіз. Окреслено перспективи функціонування технопарків, визначені у
відповідних стратегічних і програмних документах цих трьох країн. Обгрунтовано доцільність продовження
терміну дії спеціального режиму інноваційної діяльності для технопарків в Україні.
Трілленберг Г. Інноваційно-кластерний підхід до розвитку туризму України в умовах глобалізації / Г.
Трілленберг // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4. – С. 401-414.
Р/1702
Характеризується туристичний потенціал України, виділяються об’єкти, внесені до списку Всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО, а також ті, що є привабливими для туристів. Обгрунтовуються причини
нераціонального використання та шляхи їх подолання. Серед останніх виділяється інноваційно-кластерний
підхід до розвитку туристичної діяльності. Достатньо широко висвітлюється сутність туристичного
кластеру, його складові. Значну увагу приділено ролі зазначеного кластеру у формуванні інноваційного
середовища території.
Ускова Л. В. Значення регіонального менеджменту для розвитку кластерів малого підприємництва /
Л. В. Ускова // Стратегія розвитку України. – 2013. – № 4. – С. 203-207.
Р/1952
Проведено оцінку стану розвитку малого підприємництва в регіонах України, за результатами якої регіони
згруповані в чотири групи по рівню ефективності розвитку в них малого підприємництва. Обгрунтовано
необхідність створення регіональних кластерів, в структурі яких вагомий стан мають представники малого
бізнесу. Визначені переваги для кожного учасника об’єднання в процесі спільної діяльності.

