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        Актуальні проблеми економіки 2015-2016 [Текст] : матеріали IX-ої міжнар. наук. конф., Київ,  

19 лютого 2016 року / [за наук. ред. М. М. Єрмошенка] ; ВНЗ "Національна академія управління". - К. :  

[Нац. акад. упр.], 2016. - 148 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. 

 

В матеріалах ІХ-ої міжнародної наукової конференції викладено тези учасників конференції. 

 

Зі змісту: 

Пленарне засідання 

   Федулова Л. І. Механізми реалізації регіональних інноваційних стратегій. – С. 10-14. 

Секція 2. Актуальні проблеми розвитку бізнесу та інноваційного управління підприємствами. –  

С. 73-146. 

 

 

 

Р 356595 

   005 
 

    Актуальные проблемы развития современного предприятия: 

конкурентность, эффективность, проектный менеджмент [Текст] : 

монография / под общ. ред. Л. В. Соколовой ; [Соколова Л. В., Полозова Т. В., 

Верясова А. Н., Соколов О. Е.]. - Х. : [ФОП Коряк С. Ф.], 2016. - 302 с. : рис., 

табл. - Библиогр. в конце разд. - Авт. указ. на обороте тит. л. 

 

Из содержания: 

Раздел 3. Проектный менеджмент 

            3.1.2. Оценка инновационно-инвестиционной привлекательности  

                      предприятий 

3.3. Выбор эффективных маркетинговых инновационно-  

                                                                         инвестиционных проектов. 

 

 

Аннаєв Б. С. Інноваційна діяльність: особливості здійснення у сучасних умовах / Б. С. Аннаєв // 

Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2014. – № 4. – С. 14-20.  

 

                                                                                                                                          Р/2331 

 

У статті представлена нормативно-правова база регулювання інноваційної діяльності в країні, розглянуті 

статистичні дані за останні роки та визначені причини спаду інноваційної активності підприємств. 

 

 

Аннаєв Б. С.  Формування інноваційного потенціалу: можливості підприємства та умови ринку / Б. С. 

Аннаєв // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2014. – № 3. – С. 14-21.  

 

                                                                                                                                          Р/2331 

 

У статті проаналізований стан інноваційних підприємств України, визначені тенденції їх діяльності. 

Розглянуті основні умови ринку інновацій та складові інноваційного потенціалу, проаналізовані недоліки 

кожного з них, схематично показаний взаємозв’язок між цими складовими. 
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Апарова О. В. Форми і засоби інвестування в інновації в умовах економічної нестабільності / О. В. 

Апарова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 2. – С. 77-83.  

                                                                                                                                          Р/2331 

 

У статті досліджено і систематизовано  залучені джерела інвестування інноваційної діяльності підприємств. 

 

 

Артюхов А. Управління трансфером технологій в рамках моделі Quadruple Helix при реалізації 

інноваційних проектів розвитку регіону / А. Артюхов, В. Омельяненко // Вісник Тернопільського 

національного економічного університету. – 2016. – № 1. – С. 42-53.  

                                                                                                                                          Р/1236 

 

Розглянуто особливості сучасної моделі інноваційного процесу Quadruple Helix. 

 

 

Афендікова Н. О. Інноваційний розвиток аграрного виробництва в сучасних умовах / Н. О. Афендікова 

// Економіка та держава. – 2016. – № 6. – С. 32-34.  

 

                                                                                                                                          Р/1829 

 

Визначено основні проблеми інноваційного розвитку аграрного виробництва в сучасних умовах з метою 

вдосконалення його комплексного розвитку. 

 

 

Білик В. В. Роль і місце інноваційно-інвестиційної складової в системі економічної безпеки / В. В. 

Білик  // Інтелект ХХІ. – 2016. – № 2. – С. 45-52.  

 

                                                                                                                                          Р/274 

 

В статті надано обґрунтування важливості інноваційно-інвестиційної компоненти в системі економічної 

безпеки країни, досліджено зарубіжний досвід реалізації інноваційної моделі економічного розвитку, 

зокрема, відзначено особливості розвитку Польщі. Виділено позицію України за основними рейтингами 

інноваційного розвитку. 

 

 

Благун І. С. Еволюція підходів Європейського Союзу щодо класифікації регіонів за ознаками 

інноваційності / І. С. Благун, Н. М. Кизимишин // Вісник Хмельницького національного університету. 

Серія: Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 150-154. 

                                                                                                                                        Р/1055«Е» 

 

 

Сучасні тенденції економічних змін у європейських регіонах показують, що побудова конкурентної 

переваги на знаннях та інноваціях, може гарантувати їм тривалий економічний розвиток. Інновації в 

економіці на даний час стають одним з головних викликів в регіонах. 

 

 

Бойко З. В. Проекція ІТ-стратегій на діяльність ВНЗ України / З. В. Бойко // Проблеми інноваційно-

інвестиційного розвитку. – 2015. – № 8. – С. 43-49.  

                                                                                                                                          Р/2364 

 

На основі наукового аналізу цілей стратегічного планування діяльності інноваційно-орієнтованого вищого 

навчального закладу показати вплив ІТ-стратегії на його інноваційний потенціал і запропонувати 

використання інформаційних технологій, що підтримують реалізацію цих цілей за чотирма основними 

напрямами відповідно до збалансованої системи показників – «balanced scorecard» (BSC). 

 

 

Болдирєв К. О. Конкурентно-мотиваційне становлення інвестиційно-інноваційного характеру 

економіки України / К. О. Болдирєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 3. – С. 5-8.  

 

                                                                                                                                          Р/2124 
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У статті розглянуто конкурентне формування інвестиційно-інноваційного характеру трансформації 

економіки України. 
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    Бондар-Підгурська, Оксана Василівна.  

    Науково-методологічні засади сталого інноваційного соціально 

орієнтованого розвитку економіки [Текст] : монографія / О. В. Бондар-

Підгурська ; ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі" 

(ПУЕТ). - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 532 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 379-433  

(555 назв). 

 

У монографії розкрито методологічні принципи, наукові основи та методику 

соціально-економічного дослідження сталого інноваційного соціально 

орієнтованого розвитку економіки (СІСОРЕ). 

   На основі системного аналізу розроблено адаптивну динамічну модель 

системи управління СІСОРЕ України з використанням соціальних та організаційно-нормативних 

каталізаторів, де основним регульованим параметром є модернізований індекс людського розвитку. 

 

 

Бородін М. Ю. Галузеві особливості управління інноваційною адаптацією підприємств нафтогазового 

комплексу / М. Ю. Бородін // Бізнес-навігатор. – 2016. – № 1. – С. 75-80.  

                                                                                                                                          Р/1731 

 

«В даний час проблеми інноваційної адаптації підприємств розглядаються в рамках багатьох сучасних течій 

науки управління, проте сам процес адаптації інноваційної діяльності для підприємств конкретної галузі і 

критерії, що дозволяють оцінити успішність його проходження, практично не розглядаються. 

   Для забезпечення успішності адаптації економіки нашої країни до умов зовнішнього  оточення, тобто 

якісного ефективного позиціювання держави в світовому господарстві, необхідні внутрішні 

(внутрішньодержавні) трансформаційні перетворення». 

      

 

Воронжак П. В. Економіко-організаційні перешкоди інноваційного розвитку вітчизняних 

промислових підприємств / П. В. Воронжак // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2014. – № 4. – С. 33-39.  

 

                                                                                                                                          Р/2331 

 

У статті проаналізовано стан, узагальнено тенденції інноваційного розвитку вітчизняних промислових 

підприємств. Досліджено і типологізовано економіко-організаційні перешкоди  інноваційного розвитку 

підприємств, що склалися останнім часом. 
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   33  
 

    Гавловська, Наталія Іванівна.  

    Управління інноваційними проектами [Текст] : навч. посіб. / Гавловська 

Н. І., Рудніченко Є. М. - Хмельницький : [ХНУ], 2016. - 248 с. : іл., табл. - 

Бібліогр. наприкінці тем. 

 

Узагальнено досвід управління інноваційними проектами, визначені їх 

особливості фінансування. Наведено основні підходи до оцінювання 

ефективності інноваційних проектів, розкрито специфіку їх експертизи та 

організації конкурсних торгів. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Гайда І. О. Загальні принципи та методи стимулювання державної інноваційної політики Японії / І. О. 

Гайда // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2015. – 

№ 2. – С. 69-76.  

                                                                                                                                          Р/1484 

 

Визначено та розкрито Базові плани державної підтримки науки і технологій, а також механізми, що 

забезпечують лідерство країни та ринку технологій. Досліджено структуру інноваційної діяльності Японії, 

та методи такого результативного стимулювання інноваційної діяльності. 

 

 

Глізнуца М. Ю. Визначення складових та оцінка інноваційного потенціалу регіону / М. Ю. Глізнуца // 

Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 3/5. – С. 11-14. 

 

                                                                                                                                          Р/2353 

 

В статті розглянуто підходи до оцінювання та використання в регіонах інноваційного потенціалу. 

Запропоновано модель та алгоритм формування групових показників та їх комбінування в загальний індекс 

оцінювання потенціалу регіонів. Виконані розрахунки рангового рівня регіонів, визначено розміщення 

регіонів в ранговому порядку в залежності від впливу показників. 

 

   

Глушенкова А. А. Особливості розвитку екосистеми діяльності нових підприємств сфери 

телекомунікацій та інформатизації як середовища інноваційної діяльності України / А. А. Глушенкова 

// Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 2. – С. 91-96.  

 

                                                                                                                                          Р/2331 

 

Визначено термін екосистема ІТ-стартапу як приклад функціонування середовища інноваційної діяльності 

підприємств сфери телекомунікацій та інформатизації. Систематизовано основні суб’єкти екосистеми ІТ-

стартапу згідно їх функцій і стадіям розвитку стартапу, на яких вони з ним взаємодіють. Визначено основні 

напрямки розвитку середовища інноваційної діяльності підприємств сфери телекомунікацій та 

інформатизації. 

 

 

Головчук О. В. Аналіз напрямів і результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / 

О. В. Головчук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 

3, Т. 1. – С. 121-125.  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

Узагальнено наукові погляди на сутність і завдання інноваційної діяльності машинобудівного підприємства. 

Проаналізовано напрями інноваційної діяльності сукупності машинобудівних підприємств, що 

функціонують на різних етапах життєвого циклу. Окреслено основні завдання менеджменту інновацій у 

машинобудуванні в контексті євроінтеграційних процесів.  

 Таблиця 1. Трактування сутності інноваційної діяльності в науковій літературі 

 Таблиця 2. Структура витрат на інноваційну діяльність промислових підприємств України у 2008–

2015 роках 

 Таблиця 3. Завдання інноваційної діяльності за етапами життєвого циклу промислового 

підприємства. 

 

 

Головчук Ю. О. Стратегічні пріоритети розвитку  інноваційного потенціалу машинобудівного 

підприємства / Ю. О.  Головчук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні 

науки. – 2016. – № 3, Т. 1. – С. 126-130.  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

Наведено результати експертного оцінювання значущості складових інноваційного потенціалу 

машинобудівного підприємства та визначено можливості розвитку пріоритетних складових.  

 Таблиця 1. Динаміка результатів інноваційної діяльності промислових підприємств України 

 Таблиця 2. Експертна оцінка рангів структурних складових інноваційного потенціалу підприємств 

машинобудування. 
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Гонтарева І. В. Ефективність організації трансферу технологій  у підприємницькій діяльності / І. В. 

Гонтарева // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2016. – Вип. 50. – С. 5-8.  

 

                                                                                                                                          Р/1385 

 

Сучасний підхід до взаємозв’язку між ефективністю підприємницької діяльності та інноваціями в сфері 

технологій, продуктів, ринкових відносин і організаційних форм є об’єктивною необхідною потребою з 

наукової та практичної точки зору. Здійснено якісний аналіз чинників ефективності інновацій та їх вплив на 

загальну ефективність підприємницької діяльності. 

 

 

Грудзевич Ю.  Характеристика сучасного стану розвитку інноваційної діяльності на машинобудівних 

підприємствах України / Ю. Грудзевич // Економічний часопис Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. – 2016. – № 1. – С. 45-52.  

 

                                                                                                                                          Р/585 

 

У статті здійснено аналіз інноваційної діяльності машинобудівних підприємств України, досліджено 

динаміку інноваційної активності, напрямів та обсягів фінансування витрат на інноваційну діяльність, 

указано загальні тенденції запровадження інновацій за видами діяльності. Також проаналізовано 

ефективність інноваційних підприємств за умов реалізації рамкових програм, визначено основні 

перспективи розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. 

 

 

Гусаковська Т. О. Інноваційний розвиток промислових підприємств України: проблеми та 

перспективи / Т. О. Гусаковська // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 

2014. – Вип. 8. – С. 41-47.  

 

                                                                                                                                          Р/824 

 

Здійснено аналіз інноваційної активності підприємств та її впливу на їх конкурентні позиції на вітчизняному 

та світовому ринку. 

 Таблиця 1. Інноваційна активність промислових підприємств України 

 Таблиця 2. Обсяги фінансування інноваційної діяльності в Україні 

 Таблиця 3. Розподіл створених передових технологій за видами технологій та кількість охоронних 

документів на ОПІВ у створених технологіях, одиниць [5] 

 Таблиця 4. Глобальний інноваційний індекс та індекс ефективності інновацій 2014 р. 

 Таблиця 5. Динаміка основних складових ГІІ України 2011-2014 рр. 

 

 

Дайновський Ю. А., Гліненко Л. К. Комунікаційні інновації у маркетингу послуг / Ю. А. Дайновський, 

Л. К. Гліненко // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2016. – Вип. 50. – С. 35-39.  

 

                                                                                                                                          Р/1385 

 

Як один із можливих шляхів підвищення результативності і комунікативного впливу на потенційних 

споживачів послуг розглядається застосування різноманітних інноваційних маркетингових прийомів. 

Наводиться низка прикладів прийомів цієї групи.  

 

 

Демчишак Н. Б. Зарубіжний досвід фінансового регулювання інноваційної діяльності та напрями його 

імплементації у вітчизняну практику / Н. Б. Демчишак, М. Б. Швець // Інвестиції: практика та досвід. – 

2016. – № 14. – С. 24-29.  

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

Метою статті є визначення оптимальних шляхів стимулювання інноваційної діяльності в Україні на 

прикладі досвіду зарубіжних держав. Для забезпечення інноваційного розвитку обґрунтовано необхідність 

поєднання застосування прямих і непрямих інструментів фінансового регулювання в Україні.  

 

 



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

Денисенко М. П. Основні аспекти функціонування вітчизняної легкої промисловості в контексті 

забезпечення її розвитку на інноваційних засадах / М. П. Денисенко, А. О. Корчинський // Інвестиції: 

практика та досвід. – 2016. – № 9. – С. 23-30.  

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

Запропоновано заходи підвищення інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості за видами 

економічної діяльності, що сприяли б підвищенню рівня їх конкурентоспроможності на вітчизняному та 

міжнародних товарних ринках. 

 

 

Джаман М. О. Сучасний стан інноваційного потенціалу України / М. О. Джаман // Економічний форум. 

– 2016. – № 3. – С. 27-36. 

 

                                                                                                                                          Р/2329 

 

В статті розкрита суть категорії потенціал, структура інноваційного потенціалу, сучасний стан 

інноваційного потенціалу України та фактори впливу на його формування. 

 

 

 

Драчук Ю. З. Напрями вдосконалення розвитку сфери туризму на засадах інноваційних 

маркетингових технологій / Ю. З. Драчук, І. І. Дульцева // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 1. – С. 

115-119.  

 

                                                                                                                                          Р/1932 

 

Виконано аналіз динаміки статистичних даних про рух туристичних потоків в Україні. Узагальнено 

практичний досвід надання туристичних послуг. Визначено напрями вдосконалення розвитку сфери 

туризму на засадах інноваційних маркетингових технологій. 

 

 

Драчук Ю. З. Порівняльний аналіз розвитку інноваційного потенціалу промисловості в регіонах 

України / Ю. З. Драчук, Н. В. Трушкіна // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1. – С. 31-44.  

 

                                                                                                                                          Р/1674 

 

Дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи ІЕП НАН України «Розвиток публічно-

приватного партнерства у процесі модернізації вугільної промисловості та теплової енергетики» (№ 

держреєстрації 0115U001638). 

 

 

Єгоров І. Ю. Система комплексних індикаторів оцінки науково-технічної та інноваційної діяльності в 

контексті процесів євроінтеграції. Коротка інформація про проект / І. Ю. Єгоров // Наука та інновації. – 

2016. – Т. 12, № 4. – С. 21-23.  

                                                                                                                                          Р/1928 

 

У роботі розглянуто найважливіші індикатори інноваційного розвитку держави в умовах подальшої 

інтеграції України у європейський економічний та науково-технологічний простір. 

 

 

Жукова О. Ю. Інноваційний розвиток суднобудування у координатах життєвих метаморфоз системи / 

О. Ю. Жукова // Інтелект ХХІ. – 2015. – № 6. – С. 60-67.  

                                                                                                                                          Р/274 

 

В статті уточнено відмінність підходів до періодизації життєвого циклу товару та системи. 

Охарактеризовано зміст фаз життєвого циклу з огляду на особливості галузі суднобудування. Подано аналіз 

забезпечення інноваціями усіх процесів життєвого циклу судна у країнах з розвинутою економікою. 

Визначено вектори інноваційного розвитку вітчизняного суднобудування. 

 

 



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

Завгородня О. Актуальні концепти економічної теорії інновацій / О. Завгородня // Економічна теорія. – 

2016. – № 2. – С. 5-17.  

 

                                                                                                                                          Р/2101 

 

У контексті еволюційної світоглядної моделі сформульовано актуальні концепти і перспективні напрямки 

розвитку економічної теорії інновацій. 

 

 

Задорожня Г. П. Підходи до оцінки якості наукових досліджень в Україні / Г. П. Задорожня, Т. К. 

Кваша, Г. В. Новіцька // Проблеми науки. – 2016. – № 2. – С. 34-43. 

 

                                                                                                                                          Р/1101 

 

Визначено підходи до оцінки якості наукових досліджень в Україні на основі відомостей про кількість 

створених і переданих нових технологій за середньостроковими пріоритетними напрямами 

інноваційної діяльності загальнодержавного рівня. Аналізу підлягали НДДКР та технології за 2014–2015 

рр., зареєстровані в Єдиній державній автоматизованій системі технологій реєстрації, обліку, експертизи і 

використання інформації. 

 

 

Замлинський В. А. Проблеми фінансування інноваційного розвитку підприємств в умовах кризових 

явищ / В. А. Замлинський // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 

2016. – № 3, Т. 1. – С. 148-153.  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

Визначено проблеми інноваційного розвитку підприємств у складних умовах ведення бізнесу, що не 

сприяють реалізації стратегії інноваційного розвитку шляхом освоєння нових і конкурентоспроможних 

технологій з метою формування інноваційної моделі національної економіки. 

 

 

Р 356701 

   33 
 

    Ілляшенко, Сергій Миколайович.  

    Інноваційний розвиток: маркетинг і менеджмент знань [Текст] : монографія / Ілляшенко С. М. - Х. : 

ТОВ "Діса плюс", 2016. - 192 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

Монографію присвячено розробці методологічних та теоретико-методичних засад управління знаннями в 

системі інноваційного розвитку на національному, регіональному, галузевому рівнях, а також рівні окремих 

організацій. Викладено технології ведення бізнесу і маркетингу знань у віртуальному середовищі, 

висвітлено специфіку їх застосування на ринку науково-освітніх послуг. 

 

 

 

 

Р 356489 

   33 

 

    Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти [Текст] : 

міжуніверситетська колективна монографія / [Є. І. Масленніков, Е. А. 

Кузнєцов, Ю. М. Сафонов, С. В. Філиппова] ; за ред. Є. І. Масленнікова. - 

Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2016 -  

   Вип. 1. - Херсон, 2016. - 854 с. 

 

У міжуніверситетській колективній науковій монографії розглянуто: 

теоретико-методологічні та практичні аспекти інноваційної економіки в умовах 

трансформаційних змін. У монографії представлені результати наукових 

досліджень та наукові позиції дослідників різних університетів України. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%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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Р 356499 

   33 
 

    Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем, наук.-практ. конф. (2016 

; Київ).  
    Матеріали науково-практичної конференції "Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки 

вирішення сучасних проблем", 24-25 березня 2016 року [Текст] : [збірник наукових праць] / Нац. ун-т 

"Києво-Могилянська акад.", каф. економічної теорії, Науково-навчальний центр НаУКМА "Інноваційна 

лабораторія". - К. : Знання України, 2016. - 97 с. 

 

Збірник наукових праць включає розширені тези доповідей учасників конференції. Спеціальна сесія 

конференції була присвячена доповідям молодих учених: аспірантів, студентів. Конференція і публікація її 

матеріалів здійснювалась за фінансової підтримки Європейської Комісії в рамках проекту ТЕМПУС IV-5 

«Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних навчальних платформ та дослідницької 

діяльності у підприємницькій освіті з метою посилення участі та інноваційного потенціалу університетів у 

постсоціалістичних суспільствах». 

 

Р 356292 

   664 
     

    Інноваційні технології альтернативного енергозабезпечення харчових і переробних підприємств в 

прикладах і задачах [Текст] : навч. посібник / Ю. Г. Сухенко, О. О. Серьогін, М. М. Муштрук, Н. В. 

Рябоконь ; за ред. О. О. Серьогіна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦП 

"КОМПРИНТ", 2016. - 256 с. 

 

У посібнику викладено теоретичні основи і засади практичного використання енергозберігаючих 

інноваційних технологій альтернативного енергозабезпечення підприємств галузі.   

 

Б 17822 

   37 
 

    Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. 

інтернет-конференції, 03-04 квітня 2016 року : [зб. наук. пр.] / Вінницький нац. техн. ун-т, Вінницький 

навчально-науковий інститут економіки ТНЕУ, Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка, Мозирський 

пед. ун-т імені І. П. Шамякіна (Республіка Білорусь). - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 198 с. - Бібліогр. наприкінці 

ст. -  

Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Збірник містить Матеріали МНПК за такими основними напрямками: філософські та методологічні засади 

інноваційного розвитку вищої освіти, стратегії інноваційного розвитку вищої освіти в Україні та в світі, 

інноваційні технології та методики навчання в підготовці фахівців в умовах суспільства ризику, інноваційні 

технології в професійній підготовці технічних спеціальностей та менеджерів, проблеми впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у професійній освіті. 

 

Р 356814 

   334 
 

        Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] : 

колективна монографія / [Павлова В. А., Бурик З. М., Ілляшенко Н. С. та ін. ; за заг. ред. Л. М. Савчук] ; Ф-т 

комп'ютерних систем, енергетики і автоматизації. - [Х.] : [Діса плюс], [2015]. - 480 с. : рис., табл. - Бібліогр. 

наприкінці ст. - Авт. зазнач. на с.: 470-475. 

 

Представлено результати досліджень науковців з питань теорії, методики та практики інтеграції 

економічних та технічних процесів в регіонах України та на вітчизняних підприємствах. 

 

Зі змісту: 

   Розділ 1. Сучасні тенденції управління інноваційними процесами на підприємствах різних 

організаційно-правових форм та форм власності. – С. 5-83. 

   Розділ 2. Особливості, проблеми та задачі інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних 

підприємств на сучасному етапі. – С. 84-177. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%20%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%97%20%D0%B2%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%86%D1%96:%20%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC,%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%282016;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
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   621 
 

    Йохна, Микола Антонович.  

    Організаційно-структурне забезпечення ефективності інноваційної 

діяльності машинобудівного підприємства [Текст] : [монографія] / Йохна М. 

А., Прилепа Н. В. - Хмельницький : [ПП Гонта А. С.], 2014. - 168 с. 

 

Монографія присвячена обґрунтуванню та вдосконаленню теоретичних 

положень, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо організаційно-

структурного забезпечення ефективності інноваційної діяльності 

машинобудівних підприємств. 
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   33 
 

    Калінеску, Тетяна Василівна.  

    Оцінювання гнучкості інноваційного розвитку підприємств та 

виробничого персоналу [Текст] : монографія / Т. В. Калінеску, О. Д. Кирилов, 

А. О. Фоменко ; Східноукраїнський нац. ун-т імені Володимира Даля. - 

Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ імені Володимира Даля], 2016. - 316 с. : рис., 

табл. - Бібліогр. 

 

Монографія висвітлює  ряд актуальних питань щодо оцінювання гнучкості 

інноваційного розвитку підприємств, динамічний набір вимог, критерії та 

показники, які дозволяють виявити існуючий рівень та причини зміни 

гнучкості, ступінь відповідності інноваційного розвитку до вимог ринку. 

 

 

Касьяненко В. О. Формалізація стратегічних загроз та можливостей ефективного розвитку 

інноваційного потенціалу економіки України / В. О. Касьяненко  // Механізм регулювання економіки. – 

2015. – № 4. – С. 97-107.  

                                                                                                                                          Р/1599 

 

У статті обґрунтовано необхідність ефективного розвитку інноваційного потенціалу національної економіки 

в умовах значної кількості внутрішніх та зовнішніх ризиків і загроз. 

   Рис. 1. Показники стану науково-дослідницької сфери в Україні у 2002–2014 рр. 

   Рис. 2. Показники стану та оновлення основних засобів підприємств України  у 

               2002–2014 рр. 

   Таблиця 1 Оцінка інноваційної діяльності в Україні у 2014 р. 

   Таблиця 2 Стратегічні загрози та можливості ефективного розвитку інноваційного 

                     потенціалу національної економіки України. 

 

Козловський І. В. Оцінка науково-технічної та інноваційної діяльності України за методологією 

інноваційного табло ЄС у 2015 р. / І. В. Козловський // Проблеми науки. – 2016. – № 2. – С. 15-22. 

 

                                                                                                                                          Р/1101 

 

Висвітлено основні результати оцінки за вісьма групами показників, які формують Зведений індекс 

інновацій (ЗІІ).  Ідентифіковано сильні та слабкі сторони інноваційного розвитку економіки України. 

Виявлено причини спаду або росту відповідних показників порівняно з 2014 р. 

 

 

Костишина Т. А. Інноваційно-інтелектуальні чинники розвитку освіти як передумова формування 

середнього класу в Україні / Т. А. Костишина // Науковий вісник Полтавського університету економіки і 

торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2015. – № 3. – С. 9-15.  

                                                                                                                                          Р/1484 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83,%20%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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У статті розглянуто класифікацію та ознаки середнього класу. Визначено вплив інноваційно-

інтелектуальних чинників розвитку освіти на формування середнього класу в Україні. Запропоновано 

механізм управління процесом професійного розвитку персоналу з метою формування середнього класу в 

Україні. 

 

 

Кравченко А. В. Інноваційні методи управління транспортною інфраструктурою / А. В. Кравченко // 

Інтелект ХХІ. – 2016. – № 2. – С. 53-59.  

 

                                                                                                                                          Р/274 

 

У статті розглянуто інноваційні методи управління. Обгрунтовано необхідність їх застосування для 

забезпечення розвитку транспортної інфраструктури. Розглянуто досвід розвинених країн світу,  зокрема 

ЄС. 

 

 

Кравченко С. И. Оптимизация конкурентоспособности инновационного проекта в условиях 

стратегической синергетизации / С. И. Кравченко, А. С. Квилинский // Вісник економічної науки України. 

– 2016. – № 1. – С. 70-77.  

                                                                                                                                          Р/1674 

 

«Целью данной статьи является анализ фактора оптимизации конкурентоспособности, выраженного в форме 

обоснования экономически целесообразной продолжительности реализации инновационных проектов, и 

определении условий стратегической синергетизации, с возможностью планирования эффективности 

использования задействованного капитала, а также прогнозирования момента возникновения потребности в 

корректировке его параметров».  

 

 

Кудріна О. Ю. Роль інновацій у розміщенні продуктивних сил в регіонах України / О. Ю. Кудріна // 

Інтелект ХХІ. – 2015. – № 5. – С. 97-102.  

                                                                                                                                          Р/274 

 

У статті визначено трансформаційні зміни, які відбуваються в економіці України. Досліджено фактори 

зростання економіки регіону, які ґрунтуються на визнанні суттєвого впливу такого чинника як інновації. 

 

 

Кулина Г. Інноваційні технології дистрибуції страхових продуктів / Г. Кулина // Світ фінансів. – 2016. – 

Вип. 1. – С. 215-226.  

                                                                                                                                          Р/1910 

 

Обгрунтовано необхідність застосування у діяльності страхових компаній інноваційних підходів до 

управління господарськими процесами, новелізації на цій основі страхових  послуг і якості обслуговування 

страхувальників. Розкрито роль інформаційних технологій та охарактеризовано інноваційні канали 

дистрибуції страхових продуктів, які застосовують зарубіжні страховики. Виокремлено їхні переваги і 

сильні сторони для операторів страхового ринку.  

 

 

Лагодієнко Н. В. Фінансові аспекти інноваційного розвитку підприємств / Н. В. Лагодієнко  // АгроСвіт. 

– 2016. – № 12. – С. 18-23.  

                                                                                                                                          Р/2114 

 

Стаття присвячена дослідженню сучасних форм і методів фінансового забезпечення процесу інноваційного 

розвитку вітчизняних харчових підприємств. 

 

 

Легомінова С. В. Ефективність інноваційної діяльності сучасного підприємства в умовах 

інформаційної асиметрії / С. В. Легомінова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 2. – С. 55-62.  

 

                                                                                                                                          Р/2331 

 

Стаття присвячена визначенню поняття ефективності інноваційної діяльності сучасного підприємства з 

позиції її результативності, ефективності економічного господарювання при необхідності безперервного 
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моніторингу за основними потенціалами підприємства з метою швидкого аналізу і реагування на зміни 

зовнішнього середовища з можливістю ідентифікації і застосування в удосконаленні управлінської 

діяльності. 

 

 

Ліпич Л. Періодизація інноваційного розвитку підприємств за процесним підходом / Л. Ліпич, О. 

Товстенюк // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 

2015. – № 4. – С. 37-46.  

 

                                                                                                                                          Р/585 

 

Розглянуто періодизацію інноваційного розвитку підприємств за процесним підходом. Подано п’ять етапів 

інноваційного розвитку підприємств.  

 

 

Луніна І. О.  Бюджетно-податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні / І. О. Луніна, О. С. 

Білоусова, О. О. Булана  // Економіка і прогнозування. – 2016. – № 1. – С. 41-56.  

 

                                                                                                                                          Р/1598 

 

Узагальнено міжнародний досвід бюджетно-податкового стимулювання  інноваційної діяльності. 

Проаналізовано можливості  застосування різних моделей податкового стимулювання інноваційної 

діяльності суб’єктів господарювання в умовах України. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення 

податкового законодавства та запровадження бюджетних заходів, спрямованих на забезпечення 

інноваційного розвитку економіки України. 

 

 

Мазур Ю. О. Перспективи податкового стимулювання НДДКР в Україні: досвід інноваційно 

розвинутих країн / Ю. О. Мазур // Економіка промисловості. – 2016. – № 2. – С. 33-48.  

 

                                                                                                                                          Р/1252 

 

Статтю присвячено виявленню напрямів податкового стимулювання НДДКР в Україні для забезпечення 

інноваційного розвитку економіки країни. Розглянуто зміни в законодавстві України щодо використання 

інструментів стимулювання НДДКР.  

 

 

Манжос Т. В. Модель дифузії інновацій з урахуванням реклами в умовах  сегментованого ринку / Т. В. 

Манжос,  О. О. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 4. – С. 401-407.  

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті досліджено питання прогнозування попиту на інноваційний продукт з урахуванням реклами в 

умовах сегментованого ринку. Зважаючи на відсутність статистичних даних за минулі періоди, побудовано 

модель росту попиту на основі моделі дифузії Басса. Теоретичний матеріал проілюстровано числовими 

прикладами. 

 

 

Марков А. Р. Інноваційні аспекти розвитку Інтернет-сегменту економіки / А. Р. Марков // Інтелект ХХІ. 

– 2016. – № 2. – С. 60-67.  

                                                                                                                                          Р/274 

 

У статті вивчено основні інноваційні аспекти розвитку Інтернет-сегменту економіки щодо здійснення 

маркетингу у соціальних мережах. Проаналізовано просторові, структурні, ресурсні та технологічні 

переваги поширення економічних процесів у віртуальному середовищі.  

 

 

Маслак О. І. Фактори розвитку трансферу технологій машинобудівного підприємства / О. І. Маслак, 

М. В. Маслак, О. О. Безручко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 5. – С. 171-181.  

 

                                                                                                                                          Р/1545 
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Проведено аналіз наукових публікацій вітчизняних та закордонних вчених щодо класифікації основних 

чинників розвитку трансферу технологій. Сформовано авторське бачення розподілу спектру факторів 

впливу на трансфер технологій машинобудівного підприємства. 

 

 

Михайлов О. І. Формування стратегічних альянсів ТНК в сучасних умовах розвитку глобального 

ринку інновацій / О. І. Михайлов // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 

2015. – Вип. 10. – С. 111-117.  

 

                                                                                                                                          Р/824 

 

Проаналізовано сучасний стан глобального ринку інновацій. Виокремлено основні причини створення 

стратегічних альянсів транснаціональних корпорацій. Розглянуто чинники та фактори реалізації стратегій 

ТНК. Визначено  тенденції  діяльності ТНК на глобальному ринку інновацій. 

 

 

Молодоженя М. С. Інноваційні проекти підприємств торгівлі / М. С. Молодоженя // Економіка України. 

– 2016. – № 4. – С. 92-103.  

                                                                                                                                          Р/214 

 

Розкрито економічну сутність інноваційних проектів розвитку підприємств. У дослідженні використано 

методологію «Enterprise Performance Management» (ЕРМ), яка дозволяє оцінити показники економічної 

діяльності підприємств. 

 

 

Мосійчук Т. К. Структурні зрушення як основа зміцнення інноваційної складової економічної безпеки 

національної економіки / Т. К. Мосійчук // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: 

Економіка. – 2014. – Вип. 8. – С. 79-88.  

                                                                                                                                          Р/824 

 

В статті аналізуються структурні деформації економіки України, що представляють загрозу економічній 

безпеці країни. В результаті проведеного дослідження визначено структурні проблеми, які потребують 

першочергового вирішення для модернізації економіки і прискорення інноваційного розвитку.  

 

 

Ніколенко Т. І. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку ЄС в контексті міжрегіонального 

співробітництва / Т. І. Ніколенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 

2015. – Вип. 10. – С. 78-87.  

                                                                                                                                          Р/824 

 

У статті проведено дослідження особливостей міжрегіонального співробітництва країн-членів 

Європейського Союзу в інноваційно-інвестиційній сфері. Зазначено, що активізація міжрегіонального 

співробітництва ЄС в інноваційно-інвестиційній сфері вимагає координації дій всіх суб’єктів, а також 

інтеграції зацікавлених структур у реалізації інвестицій та інновацій. 

 

 

Ніколенко Т. І. Формування інноваційних пріоритетів розвитку регіонів / Т. І. Ніколенко // Вісник 

Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2014. – Вип. 8. – С. 152-159.  

 

                                                                                                                                          Р/824 

 

У статті проведено дослідження регіональних інноваційних процесів. 

 Рис. 1. Діаграма потоків моделі інноваційних процесів в економіці регіонів країни (привабливість 

регіонів) 

 Рис. 2. Діаграма потоків моделі регіональних інноваційних процесів України (соціально-економічний 

блок). 

 

 

Новак І. М. Соціальні інновації на ринку праці: флексибілізація та прекаризація зайнятості в Україні 

/ І. М. Новак // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1. – С. 92-97.  

 

                                                                                                                                          Р/1674 
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«Метою даної роботи є дослідження соціальних інновацій на національному ринку праці в контексті якісних 

зрушень флексибілізації та прекаризації зайнятості, визначення пріоритетних напрямів політики щодо 

пом’якшення пов’язаних соціальних ризиків». 

 

 

Новак Н. П. Організація та управління інноваційно-інвестиційною діяльністю виробників органічної 

продукції / Н. П. Новак // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 11. – С. 24-27.  

 

                                                                                                                                          Р/2124 

 

У статті виявлено особливості змісту та структури інноваційно-інвестиційної діяльності виробників 

органічної продукції. Йдеться, насамперед, про можливі спеціальні або додаткові джерела інвестування, а 

також про інновації органічного та екологобезпечного характеру.  

 

 

Одрехівський М. В. Проблеми оцінювання стійкості функціонування інноваційних підприємств / М. 

В. Одрехівський // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. – 2015. – Вип. 9. – 

С. 29-37.  

 

                                                                                                                                          Р/824 

 

У роботі розглянуто підходи до оцінювання стійкості функціонування інноваційних підприємств (ІП), 

запропоновано визначати її через економічну ефективність як інтегральну ефективність. Дослідження 

економічної ефективності ІП пропонується проводити шляхом періодичного збору статистичних даних про 

значення тих чи інших її показників. Застосування зазначених підходів до оцінювання стійкості ІП 

дозволило, для прикладу, дослідити динамічні і статистичні характеристики фінансових станів реалізації 

інноваційно-інвестиційних проектів СЕЗ «Курортополіс Трускавець» як ІП. 

 

 

Орлик І. О.  Механізми та засоби активізації інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі / 

І. О. Орлик, Т. Г. Васильців,  С. А. Рудик. // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: 

Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 102-109. 

 

                                                                                                                                        Р/1055«Е» 

 

У статті проаналізовано стан інноваційного розвитку та узагальнено напрями для підвищення інноваційної 

діяльності в торгівлі в Україні з продажу керамічної плитки та сантехніки, а саме – механізми та засоби 

активізації інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі в Україні. Проведено оцінку 

інноваційно-інвестиційної діяльності та рівня інвестиційного забезпечення розвитку роздрібних 

торговельних підприємств. 

 

 

Павлов О. В. Оцінка ефективності інновацій та інвестицій інтенсивного  і екстенсивного типу / О. В. 

Павлов // Часопис економічних реформ. – 2016. – № 2. – С. 26-32. – Текст рос. 

 

                                                                                                                                          Р/2348 

 

У статті розглядаються методичні основи виділення інновацій та інвестицій інтенсивного  і екстенсивного 

типу і оцінки економічної ефективності екстенсифікації і інтенсифікації суспільного виробництва. При 

цьому в процесі оцінки враховується фактор надмірності або недостатності певних видів ресурсів. 

 

 

Пасічник Т. О. Особливості інноваційного підходу в логістичній діяльності підприємств / Т. О. 

Пасічник // Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка. – 2015. – № 2. – С. 125-131.  

 

                                                                                                                                          Р/1378 

 

Показано типи компаній залежно від їх обізнаності та здатності до інновацій. Розглянуто перспективи 

створення логістичних інновацій на перетині таких складників, як програмне забезпечення, налагодження 

зв’язків В2В і соціальні мережі. 
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Пелик Л. В. Інноваційні геотекстильні матеріали вітчизняних та західноєвропейських виробників / Л. 

В. Пелик // Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча. – 2016. – Вип. 16. – С. 17-21.  

 

                                                                                                                                          Р/1385 

 

Викладено проблеми щодо застосування геотекстильних матеріалів для підвищення міцності, зсувостійкості 

та тріщиностійкості покриттів у різних галузях промисловості. Наведений видовий асортимент вітчизняних 

та західноєвропейських виробників, визначені основні функції геосинтетичних матеріалів, їх основні 

показники. 
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    Петрович, Йосиф Михайлович.  

    Управління інноваційними проектами [Текст] : навч. посіб. / Й. М. 

Петрович, І. І. Новаківський ; за заг. ред. Й. М. Петровича ; Нац. ун-т "Львівська 

політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 316 с. 

 

 У навчальному посібнику висвітлено основні теоретичні та прикладні питання, 

які повністю розкривають змістовне наповнення навчальної дисципліни, що є 

важливим підґрунтям її опанування для студентів. 

 

 

Полозова Т. В. Методичне забезпечення оцінювання можливості інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємства / Т. В. Полозова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 4. – С. 440-450.  

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті запропоновано комбінований метод оцінювання можливості інноваційно-інвестиційного розвитку 

підприємства, який ґрунтується на поєднанні експертного і статистичного методів. Розроблено структурно-

логічну схему оцінювання можливості інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства, яка містить 3 

основних блоки. 

 

 

Попело О. Світовий досвід розвитку державно-приватного партнерства як фактора побудови та 

ефективного функціонування інноваційної моделі економіки / О. Попело // Проблеми і перспективи 

економіки та управління. – 2016. – № 1. – С. 63-73. 

                                                                                                                                          Р/212 

 

Систематизовано міжнародний досвід впровадження та розвитку інститутів державно-приватного 

партнерства для подальшого використання в Україні. Проаналізовано активність державно-приватного 

партнерства у різних країнах і галузях економіки та особливості нормативно-правового забезпечення. 

 

 

Праворська О. Закон на варті інновацій / О. Праворська  // Фінансовий контроль. – 2016. – № 4. – С. 20-

23.  

                                                                                                                                          Р/1317 

 

Інтеграція України до світових ринків збуту зумовлює впровадження багатьма вітчизняними 

підприємствами інновацій у власні виробничі й управлінські процеси, що дає можливість збільшити 

прибутки і доходи державного бюджету. Проте суб’єкти господарювання не завжди повністю досліджують 

чисельні законодавчі акти, які регулюють придбання новітніх технологій виробництва, прав використання 

таких технологій, інформації щодо промислового, комерційного, наукового досвіду (ноу-хау). Це 

призводить до порушень чинного законодавства та втрат фінансових ресурсів підприємств. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Р 356789 

   71 
 

    Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку 

міст і регіонів [Текст] : монографія / [Апатенко Т. М., Безлюбченко О. С., Гайко Ю. І. 

та ін.] ; під заг. ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник ; Харківський нац. ун-т міського 

господарства імені О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2016. - 301 с. : 

іл.: 158, табл.: 28. - Бібліогр.: с. 287-300. -  

Авт. зазнач. на с. 301. 

 

У монографії представлені деякі укрупнені напрями наукових розробок кафедри 

міського будівництва Харківського національного університету міського господарства 

імені О. М. Бекетова. Розкриваються переваги створення тимчасових творчих 

колективів, концептуальні та стратегічні проекти з проблем розвитку та реформування 

міст, перспективні напрямки розвитку великих міст і регіонів: керована агломерація, 

інтерагломерація транскордонних регіонів України, визначення ризиків експлуатації будівель і ліквідації 

можливих руйнувань, перспективи інноваційного розвитку енергозбереження та енергоефективнісьть 

міського будівництва, редевелопмент міських територій та об’єктів нерухомості. 

 

 

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку металургійної промисловості України // Економіка 

України. – 2016. – № 3. – С. 3-16.  

                                                                                                                                          Р/214 

 

У межах дискусії, розпочатої академіком НАН України В. М. Гейцем*, 29 вересня 2015 р. в 

Дніпропетровську в Національній металургійній академії України відбулося засідання «круглого столу» на 

тему: «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку металургійної промисловості України». «Круглий 

стіл» був організований Відділенням металургії Академії наук Вищої школи України і журналом 

«Економіка України» з метою відкритого, заінтересованого обговорення проблем і перспектив 

металургійного комплексу країни на переломному етапі європейської інтеграції. 

 

 

Расулєв А. Ф. Узбекістан: пріоритети інноваційного забезпечення та технічного оновлення 

промисловості / А. Ф. Расулєв, Д. В. Тростянський  // Часопис економічних реформ. – 2016. – № 2. – С. 114-

122. – Текст рос. 

                                                                                                                                          Р/2348 

 

Проаналізована динаміка основних показників розвитку промисловості і діяльність інститутів інноваційного 

забезпечення процесу модернізації, технічного і технологічного оновлення виробництв промисловості. 

Особлива увага приділяється Фонду реконструкції та розвитку Узбекістану і фондам модернізації та нових 

технологій підприємств. 

 

 

Рилач Н. Європейський інноваційний союз в глобальних інноваційних процесах / Н. Рилач // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Міжнародні відносини. – 2015. – № 1. 

– С. 39-43.  

                                                                                                                                          Р/1276 

 

В статті досліджено питання інтеграції країн в рамках інноваційного союзу на прикладі сучасного етапу 

політики ЄС у сфері інновацій. Проаналізовано механізм реалізації Європейського інноваційного союзу в 

умовах глобалізації інноваційної діяльності. 

 

 

Б 17821 

   63 
 

    Роль наукових досліджень в забезпеченні процесів інноваційного розвитку аграрного виробництва 

України [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів, 25-26 травня 2016 р., 

м. Дніпропетровськ / Мінагрополітики, НААН України, ДУ Ін-т зернових культур, Укр. ін-т експертизи 

сортів рослин. - [Вінниця] : [ТОВ "Нілан-ЛТД"], [2016]. - 121 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст 

укр., рос. 
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У збірнику наведені результати досліджень молодих вчених і спеціалістів з актуальних питань селекції і 

насінництва, біотехнології, рослинництва, землеробства, агрохімії, ґрунтознавства, захисту рослин та ін., які 

направлені на вирішення питань науково-методичного забезпечення виробництва сільськогосподарської 

продукції на сучасному етапі розвитку аграрного комплексу України. 

 

 

Рудь Н. Т. Соціально-економічні системи: формування інноваційних параметрів / Н. Т. Рудь, Ю. М. 

Барський // Економічний форум. – 2016. – № 2. – С. 345-353.  

 

                                                                                                                                          Р/2329 

 

Пропонується авторська концепція соціально-економічної системи (СЕС). Розглядаються три рівні стану 

СЕС з описом відповідних властивостей системи. Описується роль людини у формуванні інноваційних 

властивостей СЕС. 

 

 

Саліхова О. Б. Розробка стратегії розвитку високих технологій для України на  засадах європейського 

досвіду / О. Б. Саліхова // Проблеми науки. – 2016. – № 2. – С. 52-61. 

                                                                                                                                          Р/1101 

 

Досліджено стратегії високих технологій для Німеччини. Проаналізовано механізм розробки цього 

документу та основні положення. Зроблено рекомендації для України. 

 

 

Ситник Н. С. Інноваційні чинники та механізми модернізації сфери внутрішньої торгівлі / Н. С. 

Ситник // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2016. – Вип. 50. – С. 23-28.  

 

                                                                                                                                          Р/1385 

 

Проаналізовано показники інноваційної активності підприємств торгівлі та їх залежність від поточного 

стану розвитку систем прогнозування, планування, фінансування та нових методів господарювання 

безпосередньо на підприємствах торгівлі. 

 

 

Сілецька Н. В. Особливості стратегічного планування інноваційного розвитку аграрних підприємств / 

Н. В. Сілецька, В. В. Берегова // Бізнес-навігатор. – 2016. – № 1. – С. 27-33.  

                                                                                                                                          Р/1731 

 

«Метою даного дослідження є аналіз складових стратегічного планування та специфіки його застосування 

для інноваційного розвитку аграрних підприємств». 

 

 

Сіренко К. Ю. Методика моніторингу інноваційних процесів у легкій промисловості України / К. Ю. 

Сіренко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4. – С. 154-162.  

 

                                                                                                                                          Р/212 

 

Представлено авторський підхід до визначення алгоритму оцінювання інноваційних процесів у легкій 

промисловості України. Наведено принципи формування системи індикаторів оцінки розвитку інноваційних 

процесів  у цій сфері. На основі таких принципів запропоновано комплексне оцінювання розвитку 

інноваційних процесів у легкій промисловості, що дозволило розрахувати коефіцієнт результативності 

інноваційних витрат у цій сфері. Розраховано індикатори оцінки розвитку інноваційних процесів та 

обґрунтовано необхідність розроблення і впровадження стратегії державного регулювання її інноваційного 

розвитку. 

 

 

Скрипко Т. О. Удосконалення інструментів фінансового та інституціонального забезпечення 

інноваційної діяльності малого і середнього підприємництва в Україні / Т. О. Скрипко // Вісник 

Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2016. – Вип. 50. – С. 19-22.  

 

                                                                                                                                          Р/1385 
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Розглянуто державну політику покращення середовища інвестиційної діяльності, а також стимули для 

дрібного інноваційного бізнесу: державне замовлення, муніципальні бізнес-інкубатори, гранти з розробки та 

запровадження виробництва інноваційної продукції тощо. Наголошено на доцільності імплементації 

зарубіжного досвіду функціонування інвестиційних фондів, пов’язаних із високотехнологічними проектами. 

 

 

Соломко А. С. Інноваційний розвиток в умовах сучасної економіки України / А. С. Соломко // Інтелект 

ХХІ. – 2015. – № 6. – С. 68-75.  

                                                                                                                                          Р/274 

 

У статті інновації розглядаються як ключовий чинник розвитку сучасної української економіки.  Визначено 

основні фактори і загальні принципи формування інноваційної економіки, також окреслено сучасні форми і 

механізми підтримки національної інноваційної системи та акцентовано увагу на основних індикаторах її 

розвитку. Сформульовано загальні напрями державної політики стосовно активізації та стимулювання 

інноваційного розвитку. 

 

 

Стадник В. В. Проблеми інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних 

машинобудівних підприємств / В. В. Стадник, Т. А. Поліщук // Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 3, Т. 1. – С. 131-136.  

 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

 Таблиця 1. Виділення технологічної складової у трактуванні сутності інноваційного розвитку [6, 

с.20-21] 

 Таблиця 2. Структура капітальних інвестицій в промисловий сектор України 

 Таблиця 3. Динаміка структури капітальних інвестицій у машинобудування
*
 

 Таблиця 4. Порівняльна динаміка темпів технологічного оновлення  вітчизняних промислових 

підприємств і випуску продуктових інновацій. 

 

 

 

Р 356264 

   331 
 

    Стадник, Валентина Василівна.  

    Трансформування промислового підприємства в інноваційно-активне на основі розвитку персоналу 

[Текст] : [монографія] / Стадник В. В., Гризовська Л. О. - Хмельницький : [ХНУ], 2016. - 198 с. 

 

Викладено результати досліджень, спрямованих на побудову системи управління розвитком персоналу 

промислового підприємства з метою перетворення його в інноваційно-активне. Подані висновки щодо 

обґрунтованого вибору форм і методів нарощування інтелектуального капіталу підприємства в розрізі його 

структурних елементів та співвідносно інноваційних стратегій. 

 

 

 

Сусіденко Ю. Інноваційний розвиток підприємств: європейський досвід / Ю. Сусіденко, Т. Сіташ // 

Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2016. – № 3. – С. 23-35.  

 

                                                                                                                                          Р/1792 

 

Проаналізовано стан інноваційної діяльності в Українській державі та виокремлено її головні проблеми і 

принципи функціонування. Визначено перспективи інноваційної діяльності шляхом реалізації інноваційних 

проектів суб’єктів господарювання різних форм власності. 

 

 

 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Р 356821 

   334 
 

    Сучасні тенденції функціонування та розвитку підприємств: загрози і 

виклики [Текст] : колективна монографія / [О. В. Герасименко, Л. І. Сомова,  

А. В. Шишкіна та ін. ; під заг. ред. С. Б. Довбні]. - Д. : ЛІРА, 2016. - 456 с. : рис., 

табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Авт. зазнач. у змісті. 

 

Колективну монографію підготовлено за результатами проведення 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичні та 

прикладні засади ефективного функціонування і розвитку підприємств», що 

відбулася 21–22 квітня 2016 року на базі кафедри економіки промисловості ім. 

професора Т.Г.Беня Національної металургійної академії України з нагоди 80-

річчя кафедри. 

 

Зі змісту: 

   Розділ 1. Глобальні суспільні процеси та їх вплив на інвестиційно-інноваційну діяльність 

підприємств. – С. 5-70. 

 

 

Р 356299 

   33 
 

    Танклевська, Наталія Станіславівна.  

    Активізація та ефективність впровадження інновацій аграрними 

підприємствами [Текст] : монографія / Н. С. Танклевська, Н. В. Кириченко. - 

Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2015. - 216 с. 

 

У монографії розкрито проблематику активізації та визначення ефективності 

впровадження інновацій аграрними підприємствами.  Висвітлено теоретико-

методичні основи ефективності впровадження інновацій підприємствами 

галузі. Запропоновані основні напрями активізації і підвищення ефективності 

впровадження інновацій аграрними підприємствами. 

 

 

Р 356802 

   63 
 

        Технологічна безпека в інформаційно-знаннєвій економіці: держава, регіон, аграрна галузь 

[Текст] : монографія / Жаворонкова Г. В., Жаворонков В. О., Крачок Л. І., Мельник Л. Ю. ; за ред. 

Жаворонкової Г. В. - Умань : Видавець "Сочінський М. М.", 2016. - 447 с. : іл., табл. - Бібліогр. у виносках. 

 

Зі змісту: 

   1.3. Інноваційна та технологічна політика держав. – С. 29-41. 

          Таблиця 1.2 Трактування поняття «інноваційна політика» різними авторами 

          Таблиця 1.3 Особливості реалізації інноваційної та технологічної політики  

          окремих країн світу 

          Рис. 1.4. Інноваційна політика як економічна категорія 

          Рис. 1.5. Фінансування програми SBIR
48

 

          Рис. 1.6. Проблеми наукового та інноваційного розвитку України. 

   8.3. Кластерний підхід для забезпечення технологічної безпеки аграрної сфери  

          регіону. – С. 392-398. 

          Рис. 8.6. Кластер забезпечення технологічної безпеки аграрної галузі 

          Таблиця 8.4 Синергетичний ефект від діяльності кластера в забезпеченні  

          технологічної безпеки аграрної галузі. 

           

         
Ткачук О. М. Сучасний стан розвитку інноваційного підприємництва / О. М. Ткачук // Вісник 

Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2016. –№ 2, Т. 1. – С. 111-116. 

 

                                                                                                                                          Р/1055«Е» 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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У статті наведено результати моніторингу щодо сучасного стану підприємницької діяльності у світі. Суттєву 

увагу приділено інноваційному підприємництву, його основним моделям, структурній побудові, формам 

організації  – співпраці науки з виробництвом, з університетами на підставі створення науково-

дослідницьких та інноваційних (венчурних) фірм. 

 

Р 356168 

   31 
 

    Тодорова, Оксана Володимирівна.  

    Інновації в комунікаціях. Інноваційний PR-інструментарій в соціальних комунікаціях сучасного 

бізнесу [Текст] : [монографія] / Оксана Тодорова ; Асоціація корпоративних медіа. - К. : Інтерконтиненталь-

Україна, 2015. - 176 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 163-169. 

 

У монографії представлена теорія і практика соціальних комунікацій, проаналізовано спектр традиційних та 

інноваційних РR-інструментів  – соціальні мережі, корпоративні сайти, соціальні медіа-релізи. Широко 

висвітлена теорія поколінь та новаторські концепції – сторітелінг, доповнена реальність тощо. 

   Особлива цінність монографії – кейси з практики компаній – лідерів сучасного бізнесу, в яких 

представлений комплекс РR-інструментів  та найактуальніші комунікаційні стратегії. 

   Монографія є першим в Україні комплексним науково-практичним дослідженням у сфері інноваційного 

РR-інструментарію в соціальних комунікаціях. 

 

 

 

Р 356044 

   64 
 

    Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди [Текст] 

: тези доп. Міжнар. науково-практичної конф., Київ, 7 квітня 2016 року / 

Київський нац. торговельно-економічний ун-т ; [відп. ред. А. А. Мазаракі]. - К. : 

[КНТЕУ], 2016. - 362 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - КНТЕУ-70 років. Текст 

кн. укр., рос., англ. 

 

У тезах доповідей конференції розглянуто питання інновацій та трендів 

туристичного, готельного та ресторанного бізнесу в умовах соціально-

економічних викликів, детермінанти розвитку інноваційних ресторанних 

технологій та сервісу, шляхи консолідації спортивної та туристичної індустрії, 

реновації в архітектурі та дизайні підприємств галузі, форми взаємодії держави, 

науки, освіти, бізнесу. 

 

 

Усманова М. Р. Теоретичні засади формування інноваційної інфраструктури в Україні / М. Р. 

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

менеджмент. – 2016. – № 1. – С. 74-84.  

 

                                                                                                                                          Р/2254 

 

У статті досліджені причини необхідності впровадження національної інноваційної системи розвитку 

економіки України й формування інноваційної інфраструктури як її складової. Визначені основні її суб’єкти 

та напрямки державної підтримки. Зазначені основні проблеми функціонування інноваційної 

інфраструктури й шляхи їхнього вирішення. 

 

 

Федорова Ю. В. Перспективи інноваційного розвитку України: технологічні уклади / Ю. К. Федорова 

// Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 123-126. 

 

                                                                                                                                        Р/1055«Е» 

 

В роботі уточнено розуміння змісту технологічних укладів. Виходячи з специфіки наявних в Україні 

ресурсів запропоновано поступовий інноваційний розвиток: від п’ятого до сьомого технологічного укладу, 

на основі розвитку вітчизняних промислово-фінансових груп. 
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Федулова Л. Інноваційність розвитку сфери  торгівлі / Л. Федулова // Вісник Київського національного 

торговельно-економічного університету. – 2016. – № 3. – С. 17-33.  

 

                                                                                                                                          Р/1193 

 

Визначено особливості інноваційного розвитку сфери торгівлі. Виявлено світові тенденції реалізації 

інноваційних стратегій торговельними транснаціональними компаніями (ТТНК) та розроблено пропозиції 

щодо забезпечення інноваційності на рівні торговельних підприємств з урахуванням глобальних трендів і 

перспектив залучення інноваційно-креативного фактору при формуванні торгової політики. 

 

 

Флегантова А. Л. Особливості державної інноваційно-інвестиційної політики в умовах ускладненої 

політико-економічної ситуації в Україні / А. Л. Флегантова // Науковий вісник Полтавського університету 

економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки.  – 2015. – № 2. – С. 62-68.  

                                                                                                                                          Р/1484 

 

Досліджено сутність державної інноваційно-інвестиційної політики. Систематизовано заходи інноваційно-

інвестиційної політики розвинутих країн за критерієм можливості їх імплементації в Україні. 

Проаналізовано можливості інноваційного розвитку національної економіки в короткостроковому та 

довгостроковому періодах. 

 

Б 17871 

   338 
 

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

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

   Вип. 4 (180). - К., 2016. - 91 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Самофалов П. Л.  Управління інноваційною діяльністю акціонерних товариств на засадах 

контролінгу. – С. 30-35. 

У статті запропоновано систему управління інноваційною діяльністю акціонерних товариств, де 

визначальним елементом є контролінг. При застосуванні контролінгу рекомендовано враховувати такі 

функції управління, як прогнозування та планування, організацію, мотивацію і контроль, а також такі 

інструменти контролінгу, як бюджетування та управління за центрами відповідальності. 
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   338 
 

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

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

   Вип. 6 (181). - К., 2016. - 122 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Булкін І. А., Денисюк В. А. Оцінювання динаміки фінансування інноваційної діяльності в 

промисловості України (1998–2015). – С. 11-19. 

У статті досліджено ключові тенденції фінансування інноваційних витрат у промисловості України за 

видами економічної діяльності в поточних цінах і постійних цінах в аспекті основних макроекономічних 

показників. 

 

   Красножон С. В., Піддубний В. А. Інновації в освіті. – С. 19-22. 

Освіта – це сполучна ланка, необхідна для процвітання і розвитку будь-якої країни. Так, для поліпшення 

рівня життя окремої держави необхідно використовувати синергетичний ефект взаємодії інновацій і освіти. 

 

Хаустов В. К. Конкурентні переваги України в сфері охорони промислової власності – основа 

активізації інноваційних процесів / В. К. Хаустов //Економіка і прогнозування. – 2016. – № 1. – С. 57-70.  

 

                                                                                                                                          Р/1598 

 

Представлені аналітичні узагальнення сучасного стану та тенденцій розвитку глобальної сфери 

інтелектуальної власності. Проведено міжнародний порівняльний аналіз конкурентних переваг України у 
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сфері подання заявок на патенти та реєстрацію об’єктів промислової власності за основними індикаторами 

інтелектуальної власності та показниками Глобального інноваційного індексу.  

 

Чебанова О. П. Домінантні аспекти управління інвестиційно-інноваційною маркетинговою стратегією 

підприємств залізничного транспорту / О. П. Чебанова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 5. – 

С. 208-214. – Текст англ. 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті визначено та описано домінантні аспекти управління та етапи формування інвестиційно-

інноваційної маркетингової стратегії підприємств залізничного транспорту. 
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    Чен, Роза Миколаївна.  

    Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни "Інноваційні технології в туризмі" [Текст] : для студ. спец. 

"Туризмознавство (за видами)" всіх форм навчання / [укладач Чен Р. М.] ; 

Харківський нац. екон. ун-т імені Семена Кузнеця. - Х. : ХНЕУ імені Семена 

Кузнеця, 2015. - 200 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 196-197. 

 

Подано методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для набуття 

практичних навичок з використання інноваційних інформаційних технологій у 

туристичній діяльності, які включають вивчення базових технологій роботи з 

електронними документами, використання мережних систем та технологій 

хмарних обчислень, проектування й розроблення анімаційної реклами та сайта туристичної фірми, 

ознайомлення з практичним використанням інформаційної системи, призначеної для автоматизації 

туристичної діяльності «Overia-Tourism», географічної інформаційної системи ArcView GIS  та ін. 
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    Череп, Олександр Григорович.  

    Управління основними засобами на засадах інноваційного розвитку промислових підприємств 
[Текст] : монографія / О. Г. Череп, С. Г. Саєнко ; Державний вищ. навч. заклад "Запорізький нац. ун-т" МОН. 

- Запоріжжя : [Запоріз. нац. ун-т], 2016. - 200 с. 

 

Досліджено теоретичні засади управління інноваційним розвитком; висвітлено сутність та структуру 

інноваційного потенціалу; охарактеризовано методичні аспекти використання основних засобів 

підприємства та визначено шляхи удосконалення теоретико-методичних підходів до управління 

інноваційним розвитком основних засобів промислових підприємств. 
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Черкаський державний технологічний університет. 
    Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.]. 

- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). -  

   Вип. 40, ч. 2. - Черкаси, 2015. - 102 с. : табл., граф. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

   Скорик О. Зарубіжний досвід стимулювання інноваційного розвитку. – С. 82-88. 

Проаналізовано методи та інструменти державного та недержавного стимулювання, джерела фінансування 

інновацій з метою визначення найбільш ефективних форм для України.  

   … розглядається досвід ряду нових індустріальних країн, яким вдалося досягти значних успіхів у розвитку 

інноваційної активності і підвищенні конкурентоспроможності своїх національних економік. 

   За підсумками дослідження сформовано принципи, які можуть бути використані Україною для 

стимулювання інноваційних процесів у державі. Результати дослідження можуть використовуватися для 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D0%BD,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%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%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%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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розробки державних програм підтримки інноваційних підприємств на загальнодержавному та 

муніципальному рівнях. 

 

 

Чикун Н. Інноваційні технології навчання у реформуванні системи вищої освіти / Н. Чикун, Б. 

Пасальський // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2016. – № 3. – С. 

135-144.  

 

                                                                                                                                          Р/1193 

 

Досліджено вплив психолого-педагогічних методів інтерактивних технологій: конструктивне вирівнювання,  

білінгвальне навчання,  метод проектів на активізацію пізнавальної діяльності студентів у період 

реформування освіти. 

 

 

Чорна М. В. Розвиток українського електронного ритейлу на підставі інноваційних технологій / М. В. 

Чорна, Т. Б. Кушнір, Н. М. Смольнякова // Економічний форум. – 2016. – № 2. – С. 81-92.  

 

                                                                                                                                          Р/2329 

 

У статті представлено огляд ринку електронного  ритейлу як перспективного напрямку розвитку української 

торгівлі в аспекті інноваційних технологій. Визначено особливості та природу електронного ритейлу, 

систематизовано практичний досвід реалізації інноваційних рішень, які використовують суб’єкти 

електронного ритейлу. 

 

 

Шаповал Н. С. Инновационный метод прогнозирования развития экономики и его коренное отличие 

от балансового метода «затраты-выпуск» / Н. С. Шаповал // Проблеми інноваційно-інвестиційного 

розвитку. – 2015. – № 8. – С. 6-19.  

 

                                                                                                                                          Р/2364 

 

В статті для прогнозування розвитку економіки пропонується інноваційний метод, який докорінно 

відрізняється від нині застосовуваних методів. Пропонується динамічна економіко-математична балансова 

модель, яка на основі заданого обсягу ВВП на t+1 дозволяє на макрорівні збалансувати поставки засобів 

виробництва, їх приріст в t+1 році, визначити випуск кінцевої продукції та матеріальні витрати на випуск 

продукції. 

 

 

Шинкарюк О. В. Глобальные и национальные оценки инноваций и развития человеческого капитала 

/ О. В. Шинкарюк, В. Ф. Столяров, В. И. Островецкий // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1. – 

С. 171-182.  

 

                                                                                                                                          Р/1674 

 

«Основная цель статьи состоит в подготовке предложений по модернизации человеческого капитала на 

основании анализа динамики его развития в условиях функционирования инновационных социально-

экономических систем, а также институциональных условий его формирования и трансформации». 
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    Шкворець, Юрій Філімонович.  

    Програмно-цільове управління формуванням і реалізацією державних 

пріоритетів науково-технічного та інноваційного розвитку (методологія, 

методи та інституційні механізми) [Текст] : монографія / Шкворець Ю. Ф. - К. 

: [ПП "Сердюк В. Л."], 2016. - 804 с. 

 

Висвітлено теоретико-методологічні, методичні, інституційні та практичні 

проблеми програмно-цільового управління науково-технологічним та 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C,%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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інноваційним розвитком, досліджено його еволюцію в Україні. Розроблено теоретичні основи координації 

науково-дослідних робіт і обґрунтовано посилення її ролі при формуванні і реалізації цільових програм. 

 

 

Штулер І. Ю. Структурно-логічна схема організації та регулювання інноваційної діяльності в 

сучасних умовах розвитку економіки України / І. Ю. Штулер // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – 

№ 5. – С. 134-139.  

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті розглянуто структурно-логічну схему організації та регулювання інноваційної діяльності в Україні, 

що становить основу формування сучасної концепції управління інноваційною діяльністю. 

 

 

Юринець З. В. Нейромережеве моделювання як інструмент прогнозування інноваційного розвитку 

економіки України / З. В. Юринець, В. В. Круглякова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 6. – С. 

425-432. 

 

                                                                                                                                          Р/1545 

 

У статті розглянуто роль інновацій і прогнозування в підвищенні конкурентоспроможності економіки 

країни. Розроблено нейромережеву модель для прогнозування  інноваційного розвитку України. 

Запропоновано процес формування та втілення напрямів інноваційного розвитку країни на основі 

нейромережевої моделі прогнозування. 

 

 

Юсеф Д. Современные курортные гостиницы Сирии: характер архитектуры и возможности для 

инновационной деятельности / Д. Юсеф // Наука и техника. – 2016. – Т. 15, № 4. – С. 315-321.  

 

                                                                                                                                          Р/874 

 

В статье исследуется вопрос оценки условий  и возможностей для инновационной деятельности в 

архитектурных решениях гостиниц Сирии. Проведен анализ понятия «инновация»  применительно к 

архитектурной деятельности. До настоящего времени для градостроительных, климатических и социально-

экономических условий Сирии нет однозначного толкования эффекта от инновационной деятельности не 

только применительно к архитектуре гостиниц, но и к архитектуре в целом.  

 

 

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному 

етапі в Україні та за її межами 
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    Актуальні проблеми створення інтелектуальних і індустріальних парків (2016 ; Київ).  

    Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми створення інтелектуальних і 

індустріальних парків", м. Київ, 22 лютого 2016 р. [Текст] : [збірник матеріалів] / НДІ публічного права, 

Акад. наук вищої освіти України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України (Юридичний ф-т), 

Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К. : [Грінь Д. С.], 2016. - 135 с. - Бібліогр. наприкінці 

ст. 

 

У збірнику розміщено матеріали Всеукраїнської  науково-практичної конференції "Актуальні проблеми 

створення інтелектуальних і індустріальних парків", які доповідалися учасниками конференції під час 

пленарного засідання, а також окремі тези доповідей провідних науковців і практиків з найбільш актуальних 

питань, що стосуються створення інтелектуальних і індустріальних парків. 

 

 

Богдан В. М. Великий Київський експеримент – новий напрямок інноваційної політики держави / В. 

М. Богдан // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2015. – № 8. – С. 50-54.  

 

                                                                                                                                          Р/2364 

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%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%96%20%D1%96%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%282016;%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29
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Висвітлено проблематику використання моделі розвитку промислового комплексу Києва як напряму 

інноваційної політики держави. Автор розкриває зміст поняття «технополіс». Наводяться результати 

експерименту, що стосувався перспектив формування київського технополісу. 

 

 

Внедрение научных разработок через технологические парки и малые предприятия / С. В. Пустовойт, 

Л. Б. Любовная, Н. С. Бровченко [и др.] // Сварщик. – 2016. – № 4. – С. 22-27.  

 

                                                                                                                                          Р/1199 

 

«Одним из первых был создан Технологический парк «Институт электросварки им. Е.О. Патона».  

   Главной целью Технопарка ИЭС стало создание благоприятных условий для активизации исследований и 

разработок, организации промышленного выпуска и реализации на отечественном и мировом рынках 

конкурентоспособной, рентоспособной, высокотехнологической и наукоемкой продукции». 

 

 

Гриценко С. І. Цифровий маркетинг – нова парадигма розвитку освітніх кластерів в умовах 

глобалізації / С. І. Гриценко // Вісник економічної науки України. – 2016. – № 1. – С. 29-31.  

 

                                                                                                                                          Р/1674 

 

У глобальному освітньому просторі зростає значення цифрового маркетингу з новими digital-каналами й 

технологіями, які сприяють розвитку освітніх кластерів, завдяки чому вітчизняні вищі навчальні заклади 

зможуть вижити в конкурентній боротьбі на міжнародному ринку освітніх послуг. 

 

 

Мазур О. А. Соціальна та економічна ефективність діяльності академічних технопарків України / О. 

А. Мазур, С. В. Пустовойт  // Наука та інновації. – 2016. – Т. 12, № 3. – С. 63-73.  

                                                                                                                                          Р/1928 

 

В статті проаналізовано соціально-економічні результати діяльності в 2000–2014 рр. технопарків, створених 

на базі НАН України. Розглянуто можливість і доцільність їх діяльності в наступному десятилітті. 

 

 

Оксенюк С. Г. Економічний кластер: поняття, сутність, структура, типи // С. Г. Оксенюк // Вісник 

Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 2, Т. 1. – С. 182-188. 

 

                                                                                                        Р/1055»Е» 

 

У статті розглянуто сутність економічного кластеру, умови його формування, структура, типи кластерів, 

підходи до класифікації кластерів, мета утворення, шляхи ефективного функціонування в системі 

економічної безпеки держави. 

 

 

Оніщенко В. В. Кластери в системі управління регіоном / В. В. Оніщенко // Інтелект ХХІ. – 2016. – № 2. 

– С. 26-31.  

                                                                                                                                          Р/274 

 

У статті обґрунтовано необхідність створення кластерних структур в економіці. Розглянуто поняття 

інтернаціоналізації та інтеграції. Встановлено їх зв’язок с процесами кластеризації. Наведено приклади 

успішного їх застосування. Підкреслена багатоаспектність кластерного розвитку.  Розглянуті різні 

теоретичні підходи до розвитку процесу кластеризації. Розглянуто міжнародний досвід розвитку та 

організації мережі кластерів. 

 

 

Осадча Н. В. Проблемні аспекти створення регіональних інноваційних систем та залучення інвестицій 

в економіку України / Н. В. Осадча // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 1. – С. 142-149.  

 

                                                                                                                                          Р/1932 
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В статті проаналізовано правові проблеми формування регіональних інноваційних систем, створення та 

функціонування індустріальних парків в Україні. Визначено правові засади та проблеми заповнення 

індустріальних парків, залучення інвесторів. Досліджено досвід інших країн з питань індустріальних парків. 

Визначено проблемні моменти створення індустріальних парків в Україні. 

 

 

Рядно О. А. Дослідження структури та динаміки диференціації соціально-економічного розвитку 

регіонів України на основі кластерного аналізу / О. А. Рядно, О. В. Беркут // Економічний вісник 

Донбасу. – 2016. – № 1. – С. 60-67.  

                                                                                                                                          Р/1932 

 

В статті наведено результати дослідження диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України 

з використанням кластерного аналізу та методологію, яка може бути використана для вирішення цього 

завдання. Об’єктами спостереження є регіони України. Підбір показників здійснювався таким чином, що 

набір показників охоплював основні сфери соціально-економічного розвитку. 

 

 

Симончук О. Тематичні кластери сучасного класового аналізу / О. Симончук // Соціологія: теорія, 

методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – С. 3-25.  

                                                                                                                                          Р/1161 

 

У статті запропоновано класифікацію дослідницьких напрямів сучасного класового аналізу, що має шість 

тематичних кластерів. Опис кожного кластера містить ключові дослідницькі питання, перелік основних 

понять і концепцій, а також імен і публікацій класових аналітиків, які репрезентують цей тематичний 

напрям. 
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    Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації [Текст] : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. , м. Полтава, 12-13 травня  

2016 р. / за ред. М. В. Макарової ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ), Каф. 

документознавства та інформ. діяльності в екон. системах. - Полтава : ПУЕТ, 2016. - 332 с. : рис., табл. - 

Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

Секція 1. Інфокомунікаційні технології та мережі 

   Оніпко Т. А. Кластери ІКТ: світовий досвід. – С. 37-40. 

Кластери ІКТ успішно розвиваються в різних країнах: США, Канаді, Швеції, Данії, Фінляндії, Великій 

Британії, Естонії, Індії, Російській Федерації та ін. Всесвітньо відомим інноваційним кластером у цій галузі є 

Силіконова Долина (штат Каліфорнія, США). 

   Для України необхідні як вивчення світового досвіду створення та розвитку кластерів ІКТ, так і державна 

підтримка реалізації вітчизняного потенціалу кластеризації у галузі високих технологій, у чому переконує 

нещодавно створений кластер «Kharkiv-IT». 

 

 

 

Тимчишин-Чемерис Ю. В. Туристичний кластер – форма розвитку та успіху туристичної діяльності 

регіону / Ю. В. Тимчишин-Чемерис // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2015. – Вип.  4. – С. 44-57.  

 

                                                                                                                                          Р/0151 

 

У статті розкрито сутність туристичного кластеру як концентрації на певній території підприємств індустрії 

туризму, які взаємодіють між собою з метою створення туристичного продукту. Запропоновано 

класифікацію кластерів та наведено чотири  основні сектори в структурі туристичного кластеру. Висвітлено 

основні переваги кластерної моделі організації туристичного бізнесу в регіонах країни. 
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Ткаленко С. І. Кластеризація креативних індустрій Європейського Союзу / С. І. Ткаленко, Ю. О. Жулід-

Христосенко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4. – С. 86-92.  

 

                                                                                                                                          Р/212 

 

Досліджено процес об’єднання у кластери підприємств креативних індустрій у країнах Європейського 

Союзу.  Особливу увагу було приділено визначенню просторової концентрації креативних підприємств та її 

значення для формування креативних кластерів. У цій статті проаналізовано особливості функціонування і 

розвитку креативних кластерів на території Європейського Союзу, визначено також основні механізми їх 

підтримки. 
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Черкаський державний технологічний університет. 
    Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.]. 

- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). -  

   Вип. 39, ч. 2. - Черкаси, 2015. - 226 с. : табл., граф. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

   Дармограй В., Білоус С. Інструменти кластерної політики в регіоні. – С. 205-215. 

Досліджено роль державної промислової політики та її співвідношення із загальною економічною 

політикою в перехідній економіці. Визначено шляхи вирішення основних проблем промислової політики та 

концепцію державної промислової політики. Досліджено сучасні тенденції розвитку кластерної політики в 

регіоні. 
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Черкаський державний технологічний університет. 
    Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.]. 

- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). -  

   Вип. 40, ч. 1. - Черкаси, 2015. - 226 с. : табл., граф. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

   Порєв О., Порев С. Пре-інкубатори університетів як інструмент інноваційної діяльності та підготовки 

студентів до підприємництва. – С. 71-81. 

У статті розглянуто програми та структури пре-інкубації як засоби підтримки створення малих фірм і 

підприємницької підготовки студентів. Розглянуто функції та організаційні аспекти пре-інкубації, що 

використовуються за кордоном, зокрема у країнах Євросоюзу. 

 

   Лояк Л. Інноваційний розвиток спеціалізованих підприємств рекреаційної сфери в контексті 

європейської інтеграції. – С. 115-121. 

Зосереджена увага на забезпеченні інноваційного розвитку спеціалізованих підприємств рекреаційної 

індустрії шляхом створення рекреаційного кластеру. 
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Черкаський державний технологічний університет. 
    Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.]. 

- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). -  

   Вип. 40, ч. 2. - Черкаси, 2015. - 102 с. : табл., граф. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

   Заріцька Я. Особливості розвитку бізнес-інкубаторів в Україні. – С. 65-69. 

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%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%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%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%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%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%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%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%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%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%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%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%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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У статті визначено основні складові інфраструктури розвитку малого підприємництва, а саме: бізнес-

інкубатори, бізнес-центри, технопарки, консультаційні центри, фінансові установи, інноваційні бізнес-

інкубатори,  фонди підтримки підприємництва, об’єднання підприємців, бізнес-парки, технополіси, 

інвестиційні фонди та компанії, інноваційні фонди та компанії та інші організації. 

   Проаналізовано основні завдання бізнес-інкубаторів. 

   Встановлено основні тенденції розвитку бізнес-інкубаторів на території України. 
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Черкаський державний технологічний університет. 
    Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.]. 

- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). -  

   Вип. 40, ч. 3. - Черкаси, 2015. - 118 с. : табл., граф. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

   Фінагіна О. В. Наукові засади теорії та практики сучасного бізнес-інкубування. – С. 5-10. 

Розглянуто ключові питання, проблеми та особливості формування наукових і практичних засад сучасного 

бізнес-інкубування. Визначено новітнє бачення державної та регіональної політики підтримки малого і 

середнього бізнесу. Обгрунтовано проблеми розвитку і відтворення малого та середнього бізнесу в Україні 

на фоні економічної кризи та стрімких процесів інтеграції у світове господарство. 

 

   Потапенко Т. П. Синергетичні аспекти регіональної кластерної політики. – С. 35-42. 

У статті розглянуто визначення категорії «кластерна політика» в дослідженнях різних науковців та надано 

авторське трактування.  Виявлено основні проблеми реалізації регіональної кластерної політики в умовах 

трансформаційної економіки. Досліджено синергетичні особливості  регіональної кластерної політики, зміст 

і форми синергетичних ефектів. 

 

   Кулик Ю. С. Міжрегіональний підхід до інкубації бізнесу у контексті розвитку малого 

підприємництва. – С. 61-66. 

Розглянуто функції діяльності бізнес-інкубаторів міжрегіонального типу. Проведено дослідження концепції 

бізнес-інкубатора міжрегіонального типу та розглянуто його функції, напрями, завдання та цілі.  

 

   Андрєєва К. А. Кластеризація в інноваційному розвитку: питання теоретичного забезпечення. – С. 88-

92. 

Обгрунтовано доцільність використання кластерних структур в інноваційному розвитку. Запропоновано 

системне бачення доктринальних характеристик інновацій у розвитку прогресу і стимулюванні прогресу 

територій.  
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Черкаський державний технологічний університет. 
    Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.]. 

- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). -  

   Вип. 40, ч. 4. - Черкаси, 2015. - 156 с. : табл., граф. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

   Якушев О. В. Сучасні зміни в теорії кластеризації: пріоритети інтелектуалізації. – С. 65-70. 

У статті викладено теоретичні та практичні положення з питань визначення особливостей розвитку процесів 

кластеризації з урахуванням сучасних змін у регіональному просторі: поняття «кластер», критерії щодо 

урахування сучасних соціально-економічних, технологічних та адміністративних змін; чинники сучасних 

змін у теорії кластеризації. 

 

 

Шкрабак І. В. Концептуальні підходи до формування кластерної стратегії розвитку житлового фонду / 

І. В. Шкрабак, Р. В. Коробський // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2014. – № 4. – С. 103-110.  
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Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ)   http://gntb.gov.ua 
 

В статті показано, що кластерні ініціативи існують, як особливе економічне явище у європейських та 

українських практиках. Кластерний підхід і його роль в підвищенні рівня інноваційної активності в 

економіці розглядається в працях переважно зарубіжних дослідників. Але ні в теоретичних, ні в практичних 

публікаціях не розглядалися підходи щодо стратегічного розвитку житлового фонду, як сукупності 

перспективних просторово локалізованих економічних систем кластерного типу. В статті приділено увагу 

стратегічному контексту комунікації різних гілок влади у процесі державного управління житлово-

комунальним господарством. 

 

 

Яворський М. С. Інформаційно-інноваційний центр як чинник формування та партнер громадських 

організацій в інтелектуально-фахових середовищах регіону / М. С. Яворський // Наука та інновації. – 

2016. –Т. 12,  № 2. – С. 90-95.  
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Висвітлено практичний досвід Львівського державного центру науки, інновацій та інформатизації у 

створенні та підтримці діяльності громадських організацій у науково-інноваційній, підприємницькій та 

освітянській сферах західного регіону України. 


