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

Тематична виставка  

"Інноваційна діяльність та технопарки" 
 

(надходження I кв. 2017) 
 

 

Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання 
 

 

 

Р 357019 

   33 

 

    Аналіз і оцінка ефективності затрат на інноваційну діяльність підприємств 
[Текст] : монографія / Л. А. Костирко, А. А. Мартинов, Л. В. Мартинова, Г. О. 

Надьон ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. - 2-ге вид., переробл. і 

допов. - Сєвєродонецьк : [Вид-во СНУ ім. В. Даля], 2016. - 226 с. : рис., табл. - 

Бібліогр.: с. 184-206. 

 

У монографії викладено теоретичні та методичні положення щодо аналізу та 

оцінки ефективності затрат на інноваційну діяльність підприємств, який надає 

можливість формувати інформацію щодо планування та прогнозування затрат на 

інновації. Уточнено сутність та класифіковано затрати на інноваційну діяльність. Особливу увагу приділено 

імплементації методів моделювання для здійснення кількісного аналізу ефективності затрат на інноваційну 

діяльність. Розкрито методику аналізу впливу інноваційних затрат на інвестиційну привабливість 

підприємств. Викладено методичний підхід до комплексної оцінки ефективності затрат на інноваційну 

діяльність на основі критеріального аналізу. Наведено технологію оцінювання ефективності затрат за 

групами інвестиційних проектів. 

 

 

 

Р 357264 

   33 
 

    Андрощук, Геннадій Олександрович.  

    Національні інноваційні системи: еволюція, детермінанти результативності 

[Текст] : монографія / Г. О. Андрощук, С. А. Давимука, Л. І. Федулова. - К. : 

Парламентське вид-во, 2015. - 512 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. 

 

У монографії розглянуто еволюцію концепції національних інноваційних систем 

(НІС) та практику їх розбудови на прикладі країн різного рівня економічного 

розвитку. Проаналізовано оцінки результативності інноваційних систем у межах 

методології міжнародних рейтингів і статистичних звітів. З позицій системного 

підходу розкрито динаміку розвитку НІС в Україні. Розроблено систему програмних заходів щодо реалізації 

державної інноваційної політики у напрямі забезпечення формування та розвитку інноваційної системи 

України. 

 

 

Асаул А. Н. Исследование направлений активизации инновационной деятельности в региональных 

инвестиционно-строительных комплексах / А. Н. Асаул // Вісник Хмельницького національного 

університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 2, Т. 2.  – С. 7-11. 

 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

В работе выделены субъекты регионального инвестиционно-строительного комплекса и установлены 

направления их инновационной деятельности, проанализированы этапы инвестиционно-строительного 

цикла как интегратора инновационных взаимосвязей регионального инвестиционно-строительного 

комплекса; выявлены и обобщены ключевые инновации по видам и этапам инвестиционно-строительного 

цикла. 

 

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%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%89%D1%83%D0%BA,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Барчук В. П. Вплив інноваційно-технологічного розвитку на промисловий потенціал регіону / В. П. 

Барчук, Т. Й. Сус // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2016. – Вип. 12, Т. 2. – С. 127-134. 

 

Р/206 

 

У статті здійснено аналіз факторів конкурентоздатності регіону, яка ґрунтується на інноваційній стратегії 

розвитку. Розглянуто цілі і пріоритети розвитку інноваційно-промислової діяльності в регіоні. 

 

 

Бошицький  Ю. Л. Наука і право інтелектуальної власності як шлях інноваційного розвитку України 

у ХХ1 столітті  / Ю. Л. Бошицький // Трибуна. – 2016. – № 1-2. – С. 21-23. 

Р/547 

 

Поступ світової науки і практики свідчать, що інтелектуальна власність сьогодні є могутнім чинником 

науково-технічного прогресу.  За роки незалежності Україна зробила низку важливих кроків на шляху 

становлення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності, адаптації його до міжнародних 

вимог та стандартів ЄС. 

 

 

Б 17967 

   338 
 

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

зб. наук.-практ. ст. / Укр. держ. ун-т залізничного трансп. - Х. : [Вид-во УкрДУЗТу]. -  

   Вип. 52. - Х., 2016. - 226 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Дикань В. Л. Концепція інноваційного розвитку економіки України. – С. 9-20. 

Запропоновано концепцію інноваційного розвитку економіки України, яка базується на формуванні та 

узгодженні взаємовигідних зв’язків між підприємствами, інноваційним сектором, переході на модель 

«відкритих інновацій», модель потрійної спіралі управління інноваційним циклом. 

 

   Синиця Л. В. Модель стратегічного розвитку підприємств транспортної галузі в інноваційній 

економіці. – С. 126-131. 

Обгрунтовано переваги використання динамічних моделей, які враховують вплив зовнішнього середовища 

на результати діяльності підприємств, передбачають механізми і методику здійснення змін, визначення 

тимчасових точок переходу і параметри трансформаційних процесів. 

 

   Толстова А. В. Теоретичні аспекти формування стратегії інноваційного розвитку підприємств 

каменеобробної галузі. – С. 142-149. 

В статті досліджено стан та проблеми підприємств каменеобробної галузі, визначено основні етапи 

формування та реалізації інноваційного розвитку. 

 

 

С 21262 

   339 

 

    Глобалізаційні виклики розвитку національних економік [Текст] = Global Challenges of National 

Economies Development : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19 жовтня 2016 р. / Київський нац. 

торг.-екон. ун-т, Білорус. держ. екон. ун-т, Будапештський екон. ун-т [та ін.]. - К. : [КНТЕУ], 2016. -   

   Ч. 1 / [відп. ред. Мазаракі А. А.]. - К., 2016. - 592 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Обкл. англ. 

Текст укр., рос., англ. мов. 

 

Зі змісту: 

Стратегічні вектори розвитку національних економік 

   Дзюба С. Г. Чубаренко А. С. Влияние механизма управления инновационной деятельностью на 

развитие национальных экономик в условиях глобализации. – С. 196-209. 

   Клочко В. М., Кривошеєва Н. М. Структура економіки та інноваційний розвиток України. – С. 288-299. 

   Уманців Г. В. Інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобальних  трансформацій. – 

С. 486-498. 

   Федулова Л. І. Світові тенденції та прогнози інноваційного розвитку сфери торгівлі. – С. 519-533. 
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С 21264 

   339 
 

    Глобалізаційні виклики розвитку національних економік [Текст] = Global Challenges of National 

Economies Development : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19 жовтня 2016 р. / Київський нац. 

торг.-екон. ун-т, Білорус. держ. екон. ун-т, Будапештський екон. ун-т [та ін.]. - К. : [КНТЕУ], 2016. -   

   Ч. 3 / [відп. ред. Мазаракі А. А.]. - К., 2016. - 1190 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Обкл. англ. 

Текст укр., рос., англ. мов. 

 

Зі змісту: 

Підприємництво та торгівля 

   Постова В. В. Особливості формування інноваційного середовища промислового комплексу. – С. 

343-359. 

   Чаюн І. О., Молодоженя М. С. Інформаційне забезпечення управління результативністю  інноваційної 

діяльності підприємств торгівлі. – С. 529-538. 

 

 

Глушенкова А. А. Сутність інноваційного потенціалу підприємств сфери телекомунікацій та 

інформатизації / А. А. Глушенкова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 3. – С. 55-62. 

 

Р/2331 

 

Визначено основні етапи процесу управління інноваційним потенціалом телекомунікаційного підприємства. 

Висвітлено підходи до управління потенціалом телекомунікаційного підприємства та чинники, що на нього 

впливають. 

 

 

Головатюк В. М. Соціальний потенціал інноваційного економічного розвитку в контексті науково-

технологічної та інноваційної політики / В. М. Головатюк // Наука та наукознавство. – 2016. – № 1. – С. 3-

15. 

 

Р/626 

 

У статті можливості розвитку науково-інноваційного потенціалу української економіки розглядаються в 

контексті особливостей науково-технологічної та інноваційної політики (НТІ політики) країн ЄС. 

Обґрунтовано, що особливістю сучасної НТІ політики цих країн є її неухильна спрямованість на зростання 

соціального потенціалу  інноваційного економічного розвитку. 

 

 

Гудзь О. Є. Побудова мультиканального фінансового забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства / О. Є. Гудзь, С. Байрамов // Облік і фінанси. – 2016. – № 3. – С. 57-62. 

 

Р/1875 

 

Здійснено аналіз тенденцій розвитку інноваційної діяльності підприємств та каналів фінансування 

інноваційних проектів в Україні. Розкрито принципи побудови мультиканального  фінансового 

забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Здійснено огляд наукових підходів до вибору стратегії 

фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Обгрунтовано доцільність та визначено 

послідовність побудови мультиканального  фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємства. 

 

 

Гудзь О. Є. Сутність та оцінка інноваційного потенціалу  телекомунікаційних підприємств / О. Є. 

Гудзь, С. Байрамов // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 3. – С. 11-16. 

 

Р/2331 

 

Запропоновано методичний  підхід щодо оцінки інноваційного потенціалу телекомунікаційних підприємств, 

який зорієнтований на активізацію та ефективне управління щодо підвищення інноваційного потенціалу 

телекомунікаційних підприємств. 
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Демченко Г. В. Аналіз інноваційної активності промисловості України в умовах інтенсивного 

розвитку світової економіки / Г. В. Демченко // Вісник Київського національного університету технологій 

та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 4. – С. 98-104. 

 

Р/1733 

 

За допомогою кластерного аналізу визначено провідні галузі промисловості країни. Запропоновано напрями 

стимулювання активізації інноваційної діяльності промисловості.  

 

 

Джеджула В. В. Сучасні форми фінансового забезпечення інноваційної діяльності       / В. В. Джеджула, 

І. Ю. Єпіфанова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2016. –    

№ 2, Т. 2.  – С. 22-24. 

 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

Проаналізовано  витрати на НДДКР у провідних країнах світу, досліджено стан фінансування інноваційної 

діяльності вітчизняними підприємствами. Проаналізовано та запропоновано до використання у діяльності 

вітчизняних підприємств таких форм фінансового забезпечення інноваційної діяльності як  іноземне 

інвестування, венчурне фінансування, кластери.  

 

 

Р 356983  

   33 
 

    Дідченко, Оксана Іванівна.  

    Інноваційна політика [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Дідченко О. І. ; ДВНЗ 

"Український  держ.  хіміко-технологічний  ун-т".  -  Д.  :  [ДВНЗ УДХТУ],  2016.  -  165 с. : табл. - Бібліогр. 

наприкінці тем.  

 

У навчальному посібнику узагальнені та викладені найважливіші аспекти сучасної інноваційної політики 

держав, регіонів, корпоративних структур і підприємств. Розглянуті принципові підходи до формування 

інноваційного підприємництва, методичного забезпечення його ефективної реалізації, наукового 

обґрунтування процесу формування інноваційних пріоритетів в розвитку вітчизняного промислового 

виробництва. 

 

 

 

С 21232 

   33 
 

    Економічний нобелівський вісник [Text] = Nobel Economic Herald : [журнал] / 

Дніпропетровський ун-т імені Альфреда Нобеля, Міжнародний благодійний фонд 

"Планета Альфреда Нобеля". - Д. : [Дніпропетр. ун-т імені Альфреда Нобеля]. -  

   № 1 (9). - Д., 2016. - 280 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 
   Холод Е. Г., Мячин В. Г. Нечетко-логический подход к оценке политических 

рисков при разработке стратегии инновационного развития промышленных 

предприятий. – С. 218-230. 

 

 

 

Р 357317 

   004 
 

    Єрмаков, Олександр Юхимович.  

    Інформаційне забезпечення ефективного розвитку аграрного сектору 

національної економіки [Текст] : монографія / О. Ю. Єрмаков, Н. А. Рогоза ; Нац. 

ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : ЦК "Компринт", 2016. - 225 

с. : іл. - Бібліогр.: с. 182-209. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%96%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%AE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Обгрунтовані концептуальні засади оптимізації інформаційного забезпечення аграрного сектору  в умовах 

глобалізації економіки, спрямованої на підвищення ефективності функціонування сільськогосподарського 

виробництва та розроблено пропозиції щодо інноваційної складової в системі інформаційного 

забезпечення галузей аграрного сектору національної економіки, що сприятиме зростанню ефективності 

його функціонування та прискоренню економічного розвитку. 

    

 

Єрмакова О. А. Інструменти державної інноваційної політики України в контексті впровадження 

європейського досвіду / О. А. Єрмакова // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 1. – С. 85-96.  

 

Р/1599 

 

Задекларований у стратегічних державних документах перехід до інноваційного соціально-орієнтованого 

типу економічного розвитку регіонів та держави у цілому актуалізує питання удосконалення державної 

інноваційної політики з урахуванням сучасних викликів. У статті проведено аналіз особливостей 

застосування інструментів державної інноваційної політики країн ЄС та України, окреслено перспективи 

впровадження європейського досвіду в аспекті покращання інноваційної системи України. 

 

 

Жукович І. А. Методика розрахунку сумарного індексу інновацій для аналізу даних інноваційного 

обстеження підприємств / І. А. Жукович // Наука та наукознавство. – 2016. – № 3. – С. 50-59. 

 

Р/626 

 

За даними обстеження інноваційної діяльності підприємств 2015 року (за період 2012–2014 рр.) автором 

розраховано СІІ для України  та проведено ранжування підприємств за рівнем інноваційності за регіонами 

та видами економічної діяльності. 

 

 

Збаразська Л. О. Неоіндустріалізація в Україні: концепт національної моделі / Л. О. Збаразська // 

Економіка промисловості. – 2016. – № 3. – С. 5-32.  

 

Р/1252 

 

Проаналізовано сучасний стан української промисловості в контексті формування національної моделі 

неоіндустріалізації. Визначено ключові напрями неоіндустріальної стратегії розвитку промислового сектору 

національної економіки. 

 

Зі змісту статті: 

Пріоритетні напрями неоіндустріальної стратегії промислового розвитку 

   Інноваційно-технологічні домінанти 

   Активізація фактора R&D у контексті інноваційної моделі неоіндустріалізації. 

 

 

Инновационный подход: Инновационные решения в создании упаковки и изделий из гофрокартона / 

по материалам пресс-релизов и Интернет-ресурсов // Гофроиндустрия. – 2016. – № 10. – С. 42-47.  

 

Р/2030 

 

«… для того, чтобы производители продуктов питания могли соответствовать требованиям клиента, 

производители упаковки разрабатывают инновационные, более привлекательные решения для конечного 

потребителя. С некоторыми из таких решений предлагаем ознакомиться». 

 

 

Іванюта В. Ф. Перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України / В. Ф. Іванюта // 

Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки.  – 2016. – № 1. – 

С. 99-105.  

 

Р/1484 
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У статті проведено аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні та обґрунтовано основні напрями її 

подальшого розвитку. Основні наукові положення статті можна використати в діяльності центральних і 

місцевих органів виконавчої влади. 

 

 

Інвестування  інноваційного  розвитку  вітчизняної  вугільної  промисловості: проблеми та 

перспективи  / Ф. І. Кабанов, Ю.С. Залозна, Ю.З. Драчук, Н.В. Трушкіна // Уголь Украины. – 2016. –  № 4-5. 

– С. 12-18.  

Р/029 

 

Зроблено аналіз і прогнозування обсягу інвестування інноваційного розвитку вугільної промисловості з 

використанням авторегресійної моделі. Розраховано коефіцієнти варіації обсягів інвестування 

вугледобувних підприємств із державного бюджету й власних джерел. Розроблено комплекс заходів щодо 

активізації інноваційного розвитку вітчизняної вугільної галузі.  

 

 

Р 357341 

   64 
 

    Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, 

економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді [Текст] : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. 

конф. молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. / Харківська облдержадмін., Департамент науки і освіти, 

Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі : у 2 -х ч. - Х. : ХДУХТ, 2016. 

   Ч. 1 / [редкол.: О. І. Черевко, В. М. Михайлов, О. О. Гринченко та ін.]. - Х., 2016. - 413 с. : рис., табл. - 

Текст кн. укр., рос., англ. 

 

Перша частина містить тези доповідей з інноваційних технологій продуктів харчування, нанотехнологій та 

біотехнологій оздоровчих продуктів, удосконалення процесів, апаратів харчових виробництв і холодильної 

техніки, товарознавства та управління якістю. Розглянуто результати фундаментальних досліджень у галузі 

фізики, хімії, математики та механіки. Велику увагу приділено проблемам екології та охорони праці, 

упровадженню новітніх інформаційних технологій. 

 

 

Р 357342 

   64 
 

    Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв, готельно-ресторанного бізнесу, 

економіки та підприємництва: наукові пошуки молоді [Текст] : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. 

конф. молодих учених і студентів, 7 квітня 2016 р. / Харківська облдержадмін., Департамент науки і освіти, 

Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі : у 2 -х ч. - Х. : ХДУХТ, 2016. 

   Ч. 2 / [редкол.: О. І. Черевко, Л. М. Янчева, В. М. Михайлов та ін.]. - Х., 2016. - 595 с. : рис., табл. - Текст 

кн. укр., рос., англ. 

 

Друга частика містить тези доповідей з економіки та зовнішньоекономічної діяльності, фінансів, 

менеджменту й готельно-ресторанного бізнесу. Велику увагу приділено проблемам удосконалення обліку, 

контролю та аналізу господарської діяльності в ресторанному господарстві та торгівлі, а також 

дослідженням у галузі гуманітарних наук. 

 

 

Карзун  І.  Г. Інтегральна  оцінка  рівня  інноваційного  розвитку системи закладів вищої освіти 

України / І. Г. Карзун // Держава та  регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. –  № 3. – С. 3-7.    

 

Р/1520 

 

У статті розглянуто питання трансформації ролі системи закладів вищої освіти як ключового чинника 

інноваційного розвитку національної економіки. Розроблено методичний підхід до інтегральної оцінки рівня 

інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти на регіональному рівні. Здійснено інтегральне 

оцінювання інноваційного розвитку системи закладів вищої освіти за регіонами України, за результатами 

якого запропоновано диференційовані заходи державного регуляторного впливу, запровадження яких дасть 

змогу забезпечити подолання існуючих територіальних асиметрій, підвищення ефективності 

функціонування вищих навчальних закладів і конкурентоспроможності вищої освіти й економіки України у 

світовому просторі. 
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Карінцева О. І. Аналіз державної інноваційної політики України: проблеми та перспективи розвитку / 

О. І. Карінцева, П. С. Матвєєв // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 3. – С. 107-115. 

 

Р/1599 

 

Розглянуто основні підходи до розвитку інноваційної політики у світовій практиці. На основі матриці 

SWOT-аналізу виділено переваги і недоліки національної інноваційної системи України. Проаналізовано 

сутність інноваційної політики України, виявлено її основні проблеми та перспективи розвитку. 

 

 

Карпенко Л. М. Стратегічний конкурентний аналіз розвитку інноваційних підприємств: 

прогностична валідність / Л. М. Карпенко, С. В. Філиппова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 

6. – С. 392-404. 

 

Р/1545 

 

У статті розглянуто синергетичні моделі прийняття інвестиційних рішень у контексті прогностичної 

валідності. Здійснено групування методів прогнозування та умов бізнес-середовища. Систематизовано 

функціональні показники інтегрованого управлінського аналізу діяльності підприємства. 

 

 

Коваленко И. И. Выбор инновационных проектов на основе парето-оптимальных решений / И. И. 

Коваленко, Л. С. Чернова // Проблеми інформаційних технологій. – 2016. – № 1(019). – С. 214-218. 

 

Р/2277 

 

В основі розглянутого підходу до аналізу інноваційних проектів лежать такі два аспекти: виділення з 

множини ризикоутворюючих факторів, трьох найбільш значущих; використання цих факторів як критеріїв 

оцінки інноваційних проектів і наступного парето-оптимального вибору кращого з них.  

 

 

Коломієць Т. В. Формування аграрної інноваційної системи як шлях до накопичення 

інтелектуального капіталу підприємств агросектору / Т. В. Коломієць // Економіка АПК. – 2016. – № 11. 

– С. 94-99. 

 

Р/673 

 

Запропоновано створення аграрної інноваційної системи як сукупності інститутів аграрної сфери. 

Розроблено загальний алгоритм функціонування такої системи у сучасних умовах господарювання, 

керуючись принципами рівного доступу агровиробників до розробок. Табл.: 2. Рис.: 1. Бібліогр.: 12. 

 

 

Костюк О. М.  Використання інтернет-ресурсів у формуванні інноваційної політики підприємства / О. 

М. Костюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 2, Т. 

2.  – С. 62-65. 

 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

В статті розглянуті особливості інтернет-ресурсів в забезпеченні діяльності підприємства, запропоновані 

способи використання інтернет-ресурсів для удосконалення інноваційних перетворень на підприємстві. 

 

 

Костюк  Т. О. Інноваційна  модель розвитку м’ясо-молочної галузі як елемент зміцнення економічної 

безпеки сільського господарства України / О. Т. Костюк // АгроСвіт. – 2016. – № 17. – С. 66-72. 

 

Р/2114 

 

У світі проведено комплексне дослідження стану вітчизняної м'ясо-молочної галузі з метою виявлення її 

впливу на економічну безпеку сільського господарства України. Системний аналіз частки та структури 

виробництва м'ясо-молочної продукції різними групами вітчизняних товаровиробників вказує на наявність 
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ряду загроз для економічної безпеки сільського господарства за двома основними векторами: продовольче 

забезпечення та диспропорція виробництва. Запропоновано інноваційну модель розвитку м'ясо-молочної 

галузі на основі м’ясо-молочного кластеру з урахуванням диференціації продовольчого споживання та 

процесу децентралізації владних повноважень. 

 

 

Кочешкова  І.  М.  Доцільність і  можливість  використання  краудфандингу для інноваційного  

розвитку  вугільних  підприємств / І. М. Кочешкова //  Уголь Украины.  2016.  –  № 8. – С. 14-17. 

 

Р/029 

 

Обгрунтовано можливість використання нетрадиційного джерела фінансування –  краудфандингу для 

інвестування в інноваційний розвиток вугільних підприємств. Проаналізовано основні типи, види, категорії 

та моделі краудінвестингу як найпривабливішого для людей типу краудфандингу. Ураховуючи, що 

громадянське суспільство братиме участь у проектах тільки тоді, коли вони стосуватимуться рівня і якості 

його життя, доведено доцільність і можливість застосування саме акціонерного краудінвестингу для 

інноваційного розвитку вугільних підприємств. 

   

 

Кравчук В. В. Регіональна інноваційна система в аспекті проведення заходів реформування державної 

інноваційної політики України / В. В. Кравчук, В. М. Гринчук, О. В. Гринчук // Проблеми науки. – 2016. – 

№ 2. – С. 3-9.  

 

Р/1101 

 

Розглянуто регіональну інноваційну систему як сукупність господарських суб’єктів, які в процесі взаємодії 

та співпраці відповідно до визначених пріоритетів забезпечують комплексність інноваційного розвитку 

регіону. 

   Рис. 1. Порівняльна характеристика типів регіональних інноваційних систем [9] 

   Рис. 2. Впровадження інновацій на промислових підприємствах Хмельницької області 

   Рис. 3. Розподіл кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації  

               протягом трьох років, за типами інновацій. 

 

 

Краскевич В. Є. Фінансовий інжиніринг як інструмент інноваційної діяльності в інвестиційних 

проектах / В. Є Краскевич, А. В. Селіванова // Математичні машини і системи. – 2016. – № 1. – С. 71-78. 

 

Р/1052 

 

Розглядається алгоритм аналізу ефективності інвестування, за допомогою якого можна визначити можливі 

ризики та обрати інвестиційний проект, який відповідав би інтересам та можливостям суб’єкта 

господарювання (замовника). 

 

 

 

Р 357123 

   005 
 

    Кузнєцов, Едуард Анатолійович.  

    Професіоналізація управлінської діяльності: система, механізм та 

інноваційна динаміка [Текст] : монографія / Е. А. Кузнєцов. - О. : Наука і техніка, 

2015. - 367 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 209-247 та наприкінці додатків. 

 

В монографії досліджуються теоретико-методологічні передумови та методологія 

формування інноваційного механізму професіоналізації управлінської діяльності в 

Україні. Пропонуються підходи державного управління до формування і розвитку 

науково-дослідної, аналітичної та практичної баз знань менеджменту, системи 

підготовки управлінських кадрів та інтегральної оцінки їх ефективності. Досліджується інноваційна роль 

соціокультурних показників у реалізації механізму професіоналізації управлінської діяльності та їх вплив на 

соціально-економічну трансформацію українського суспільства. 
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Кукурудза І. І. Інвестиційно-інноваційна безпека України в умовах євроінтеграції / І. І. Кукурудза // 

Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 2. – С. 115-123. 

 

Р/1433 

 

Досліджено стан і перспективи зміцнення інвестиційно-інноваційної безпеки України  в умовах входження 

до Зони вільної торгівлі  (ЗВТ) з Європейським Союзом (ЄС); аргументовано можливі загрози внаслідок 

кризових явищ, які можуть виникнути через згортання економічного співробітництва з країнами СНД, 

передусім з Російською Федерацією; обґрунтовано рекомендації щодо виваженої інвестиційно-інноваційної 

політики в контексті зміцнення економічної безпеки. 

 

 

Курченко О. О. Досвід підтримки старт-апів в країнах ЄС. Уроки для України / О. О. Курченко // 

Проблеми науки. – 2016. – № 2. – С. 10-14.  

 

Р/1101 

 

Узагальнено найбільш вдалий досвід Угорщини і Литви у створенні та розвитку старт-ап компаній, у тому 

числі інноваційних старт-апів та досліджену низку програм з їх підтримки. 

 

 

Левківський О. В. Прямі іноземні інвестиції як джерело активізації інноваційної діяльності в 

національній економіці / О. В. Левківський // Економічний форум. – 2016. – № 4. – С. 31-37. 

 

Р/2329 

 

Систематизовано позитивні і негативні ефекти інноваційно наповнених ПІІ для країни-реципієнта. 

Окреслено роль держави у стимулюванні та залученні ПІІ для інноваційного розвитку. 

 

 

Макаренко І. П. Моніторинг інноваційної діяльності в азійських країнах: уроки для України / І. П. 

Макаренко, О. Г. Рогожин, В. П. Соловйов // Наука та наукознавство. – 2016. – № 1. – С. 55-62. 

 

Р/626 

 

В статті обґрунтовано необхідність зміни підходів до здійснення статистичного моніторингу інноваційної 

діяльності в Україні на основі методології, використовуваної для оцінювання функціонування національних 

інноваційних систем та розвитку базових інноваційних технологій у країнах, що швидко розвиваються. 

 

 

Макогон Ю. В. Инновации в сфере энергетики в Украине / Ю. В. Макогон // Збірник наукових праць 

Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ). – 2016. – № 3. – С. 87-97. 

Р/1739 

 

Статья посвящена исследованию инноваций в сфере энергетики в Украине, а именно новшествам, 

обеспечивающим рост эффективности использования альтернативных источников энергии, востребованных 

рынком старопромышленных регионов Украины. 

 

 

Р 357090 

   339 
 

    Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу, Міжнар. наук.-практ. конф. (10 ; 2016 ; Суми).  

    Збірник тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Маркетинг інновацій і 

інновації у маркетингу", 29 вересня - 1 жовтня 2016 року [Текст] : [наук. вид.] / Сумський держ. ун-т, 

Каф. маркетингу та УІД, Сумський регіон. центр інтелектуального розвитку [та ін.]. - Суми : [ФОП Ткачов 

О. О.], 2016. - 279 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. 

 

До збірника включено тези доповідей учасників конференції, у яких розглядаються актуальні питання і 

проблеми маркетингових інновацій та інновацій у маркетингу, екологічного маркетингу та управління 

потенціалом інноваційного розвитку підприємств тощо. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D1%96%20%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%83%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83,%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82.%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%2810;%202016;%20%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8%29
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Маркова Є. Ю. Актуальні проблеми інноваційного розвитку підприємств рибодобувної промисловості 

України / Є. Ю. Маркова // АгроСвіт. – 2016. – № 19. – С. 14-18.  

 

Р/2114 

 

Перехід на інноваційну модель рибодобувної промисловості пов’язано із економічними викликами 

сьогодення, забезпечення продовольчої та економічної безпеки країни та впливу процесів глобалізації на 

розвиток рибної галузі. 

 

 

Мельник Л. Г. Інноваційний потенціал Третьої промислової революції / Л. Г. Мельник // Механізм 

регулювання економіки. – 2016. – № 1. – С. 9-32. – Текст рос. 

 

Р/1599 

 

Досліджується інноваційний потенціал Третьої промислової революції (ТПР), який реалізується через  

триалектичну взаємодію трьох груп системотвірних чинників: матеріально-енергетичних, інформаційних, 

синергетичних. 

 

 

Б 17923 

   658 
 

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

пр. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 332 с. : рис., табл. - (Вісник / Національний університет 

"Львівська політехніка" ; № 835). - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ. 

 

Зі змісту: 

Підприємництво 

   Довбенко В. І. Проблеми формування ефективного конкурентного середовища у сфері інноваційної 

діяльності. – С. 146-156. 

Проаналізовано проблеми вітчизняної економіки, які стосуються розвитку конкурентних засад в 

інноваційній діяльності. Виявлено характер чинників впливу на процеси комерціалізації результатів НДДКР 

з урахуванням інтересів сторін учасників інноваційного процесу.  

 

 

Молочные факторы: Аналитический обзор от компании, работающей с возобновляемыми 

материалами / материал представлен компанией Stara Enco // Гофроиндустрия. – 2016. – № 10. – С. 22-26.  

 

Р/2030 

 

«Три глобальных фактора, развивающих инновации в сфере молочной продукции: 

   Фактор № 1. Забота о здоровье и благополучии. 

   Фактор № 2. Требования к удобству. 

   Фактор № 3. Соотношение цены и качества». 

 

 

Неклеса А. І. Формування стратегії інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств / А. І. 

Неклеса // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 72-75.  

 

Р/2124 

 

Висвітлено визначення стратегії, стратегії конкурентної поведінки. Показано варіанти стратегії 

конкурентної поведінки. Розглянуто чотири еталонних інноваційних стратегій. Висвітлюються нові шляхи 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 

 

 

Нікіфорова В. А.  Неоіндустріальний розвиток металургії Україні: передумови, проблеми, напрями / 

В. А. Нікіфорова // Економіка промисловості. – 2016. – № 3. – С. 33-64.  

 

Р/1252 
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У результаті аналізу ключових тенденцій світового виробництва та споживання металопродукції виявлено 

ключові напрями неоіндустріалізації металургії у зарубіжних країнах. Досліджено тенденції, особливості та 

результати діяльності металургійної промисловості України в цілому та Донбасу зокрема у 2013–2015 рр. у 

контексті військових дій на сході країни. Визначено стратегічні напрями неоіндустріалізації металургії 

України, запропоновано напрями впровадження відповідної державної галузевої політики. 

 

 

Одотюк І. В. Високі технології за відсутності науки – новий рецепт українського економічного дива? / 

І. В. Одотюк // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 9. –  С. 65-71. 

 

Р/250 

 

У статті представлено експертну оцінку ступеня обґрунтованості стратегічного бачення держави (активне 

використання бюджетної політики перманентного скорочення фінансування української науки) щодо 

ефективності такого способу розбудови сучасної інноваційної економіки в Україні. 

 

 

Орлова-Курилова О. В. Венчурний капітал як необхідне джерело фінансування інноваційної 

діяльності / О. В. Орлова-Курилова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: 

Економічні науки. – 2016. – № 4, Т. 1. – С. 75-79. 

 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

В статті визначено, що залучення венчурного капіталу є джерелом, яке забезпечує економічну безпеку 

країни та є необхідною умовою переходу вітчизняної економіки на інноваційну модель розвитку. 

 

 

Остапенко В. В. Концептуальний підхід до підвищення ефективності торгівлі патентними  ліцензіями  

на  інновації   / В. В. Остапенко //  Держава  та  регіони.   Серія: Економіка та підприємництво. – 2016. – № 

2. –  С. 17-21. 

 

Р/1520 

 

Розглянуто потенціал торгівлі патентними ліцензіями на розробки Запорізького регіону, проаналізовано 

вплив на соціально-економічну ситуацію правильної організації та проведення роботи з інтелектуальним 

капіталом і торгівлі патентними ліцензіями, зауважено на проблемах, що постають перед регіоном і 

державою в цій галузі.  Надано рекомендації щодо організації патентно-ліцензійної роботи та виходи 

експлуатаційного режиму економіки на інноваційний рівень розвитку. У розвинутих країнах ця діяльність 

становить питому вагу національного доходу.   

 

 

 

 

Р 357258 

   001 
 

    Пархоменко, О. В.  

    Інформація і знання – основа прогресу [Текст] : [монографія] / О. В. 

Пархоменко ; Класичний приватний ун-т. - Запоріжжя ; [К.] : [УкрІНТЕІ], 2016. - 

331 с. : рис. - Бібліогр.: с. 310-330. 

 

В монографії викладено новий системній підхід до розуміння і наповнення термінів 

«інформація» і «знання». Досліджено взаємозв’язок системи «інформація – знання» 

з природною синергією та базовими положеннями загальної теорії систем. Також 

викладено теоретико-методологічні засади інноваційного розвитку постіндустріальної економіки, механізм 

взаємозв’язку категорій «інформація» і «знання», інформація і знання як базова основа інноваційного 

розвитку постіндустріальної економіки, інноваційно-технологічний інструментарій інформаційно-знаннєвої 

парадигми інноваційного розвитку постіндустріальної економіки. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E.%20%D0%92.
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Перспективные исследования инновационных технологий ядерных энергетических установок / А. А 

Авраменко, М. М. Ковецкая, А. В. Кравчук, Ю. Ю. Ковецкая // Промышленная теплотехника. – 2016. – № 4. 

– С. 47-59. 

 

Р/517 

 

Представлен обзор перспективных технологий ядерных энергетических установок для решения задач 

повышения безопасности и экономической эффективности. Показана роль теплофизических исследований 

для совершенствования легководных ядерных реакторов. 

 

 

 

 

Р 357396 
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    Правові питання трансформації інформаційного суспільства в  

суспільство знань, як основи інноваційного розвитку України [Текст] : 

матеріали круглого столу, 27 квітня 2016 року / НДІ інформатики і права НАПрН 

України, НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України, 

Навч.-наук. центр інформаційного права та правових питань інформ. технологій, Ф-

т соціології і права НТУУ "КПІ". - К. : [НДІІП НАПрН України, ННЦ інформ. 

права та прав. питань інформ. технологій ФСП НТУУ "КПІ"], 2016. - 183 с. - 

Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. 

 

Доповіді учасників даного «круглого» столу, що опубліковані у збірнику, можуть бути корисними для 

вчених, фахівців та експертів інформаційної та інноваційної сфер, науково-педагогічних працівників, 

аспірантів, докторантів, студентів ВНЗ, а також усіх, хто цікавиться сучасними суспільно-правовими 

проблемами розвитку інформаційного суспільства та його трансформації в суспільство знань, а також 

реальними та потенційними наслідками цієї трансформації. 

 

 

 

Р 357206 
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    Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь 

[Текст] : [колективна монографія] / [А. І. Бойко, І. Г. Гончаренко, О. О. Григор та 

ін. ; за заг. ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко] ; [Нац. мережа ВНЗ-партнерів] 

спільного Проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду", 

Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : [Видавець Чабаненко Ю. А.] , 2016. - 

706 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 667-696. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

   У колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні ідеї сталого 

розвитку суспільства, наукові підходи до вирішення проблем  сталого розвитку на 

локальному, регіональному та глобальному рівнях, практичні рекомендації щодо 

збалансованої реалізації всіх компонент сталого розвитку. 

 

Зі змісту: 

Розділ 4.3. Напрями активізації інноваційної діяльності в контексті сталого економічного розвитку 

України (Березюк-Рибак І. Р.). – С. 327-340. 

Розділ 4.4. Інтеграційні форми активізації інноваційних процесів як механізм забезпечення сталого 

розвитку (Ковальчук Я.О.). – С. 341-350. 

Розділ 5.6. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств в Україні (Рудь О. В.). – С. 480-

498. 

 

 

Рибачук В. П. Проблемні аспекти формування інноваційної  моделі агропромислового  виробництва 

регіону / В. П.  Рибачук //  Економіка  АПК. – 2016. – № 9. –  С. 109-114.  

 

Р/673 
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«Мета статті – формулювання теоретико-методичних засад, здійснення аналітичного оцінювання та 

розкриття проблемних аспектів формування інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва 

регіону». 

 

 

 

Романюк А. В. Основні складові інноваційних технологій навчального процесу / А. В. Романюк // 

Зв'язок. – 2016. – № 4. – С. 12-14. 

 

Р/776 

 

Описано особливості впровадження інноваційних технологій у навчальний процес і сформульовано вимоги 

до організації інтерактивного заняття з використанням мультимедійних засобів та ресурсів мережі Інтернет.  

 

 

 

Рудь Н. Т. Віртуальні підприємства: сутність та доцільність використання в інноваційній діяльності / 

Н. Т. Рудь, М. Мохнар // Економічний форум. – 2016. – № 4. – С. 197-207. 

 

Р/2329 

 

В статті розкрито сутність та значення віртуальних підприємств. Досліджено сфери застосування процесу 

віртуалізації. Визначена можливість застосування вказаних організаційних форм у науково-інноваційній 

діяльності підприємств. 

 

 

 

Саліхова О. Б. Розбудова механізму управління залученням іноземних технологій для інноваційного 

розвитку економіки України / О. Б. Саліхова, Г. О. Бак // Наука та наукознавство. – 2016. – № 3. – С. 18-30. 

 

Р/626 

 

Виконано аналіз концепцій ефективного трансферу іноземних технологій у національну економіку. На 

основі даних міжнародних рейтингів показано незадовільний стан макроекономічного середовища України. 

Запропоновано концепцію механізму управління залученням іноземних технологій у розбудову вітчизняних 

високотехнологічних виробництв. 

 

 

 

Сичевський М. П. Чинники інноваційної конкурентоспроможності харчової промисловості в 

контексті глобалізації / М. П. Сичевський, О. В. Коваленко // Економіка АПК. – 2016. – № 11. – С. 60-67. 

 

Р/673 

 

Наголошено на необхідності формування методології дослідження інноваційної конкурентоспроможності 

харчової промисловості на основі вивчення її специфічних чинників, що у своїй сукупності створюють 

конкурентний потенціал національної економіки на глобальному рівні. Виявлено методологічні особливості 

обчислення Індексу глобальної конкурентоспроможності України, структуру та вагомість чинників. Табл.: 1. 

Рис.: 2. Бібліогр.: 21. 

 

 

 

Сіденко С. В. Міжнародне співробітництво України в сфері інновацій / С. В. Сіденко,    А. Невгад // 

Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2016. – № 1. – С. 172-176. 

 

Р/1952 

 

В статті розглянуті стан і перспективи співробітництва України у сфері інновацій з країнами світу у 

високотехнологічних галузях, зокрема, авіакосмічній, авіаційній, біології, нанотехнологіях, 

матеріалознавстві та ін. Розглянуті механізми реалізації співробітництва такі, як міжурядові угоди, спільні 

проекти, наукові центри, спільні дослідницькі колективи. 
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Р 357223 

   657 
 

    Столярчук, Надія Миколаївна.  

    Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних 

установах [Текст] : монографія / Столярчук Н. М. - К. : [ННЦ "ІАЕ"], 2016. - 196 с. 

: табл., рис. - Бібліогр.: с. 128-143. 

 

Сформовано організаційно-методичні підходи внутрішнього аудиту бюджетних 

установ через розробку Програми внутрішнього аудиту інноваційної діяльності та 

об’єктів інтелектуальної власності в науково-дослідних установах, відповідних 

робочих документів, що дозволяє ефективно планувати та здійснювати контроль 

за  використанням  бюджетних  коштів  на  створення  інноваційної  продукції та її  

                                            комерційним обігом. 

 

 

 

Р 356974 

   72 

 

    Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Текст] : наук.-техн. зб. / [відп. ред. М. М. Дьомін] ; 

Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : КНУБА. -  

   Вип. № 43 : [у 2-х. ч.], ч. 2. - К., 2016. - 455 с. : рис., табл., фото. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту частини 2: 

Містобудування 

   Удовиченко О. С. Стратегії інноваційного розвитку промислових територій міста Харкова. – С. 210-

216. 

 

 

Тараненко О. О. Методичний підхід до оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу 

туристичного підприємства / О. О. Тараненко // Економічний форум. – 2016. – № 4. – С. 186-190. 

 

Р/2329 

 

У статті обґрунтовано необхідність пріоритетного розвитку туристичної діяльності у сучасних економічних 

умовах, що має відбуватися на інноваційній основі. Запропоновано підхід до оцінки ефективності 

використання інноваційного потенціалу туристичного підприємства на основі ресурсного підходу. 

 

 

Тєлєтов О. С. Маркетингово-інноваційні перспективи розвитку сільського зеленого туризму в 

регіонах України / О. С. Тєлєтов, А. С. Чикалова // Механізм регулювання економіки. –  2016. – № 2. – С. 

106-117.  

Р/1599 

 

У статті проаналізовано сферу зеленого туризму та класифіковано окремі його елементи. Обгрунтовано 

необхідність проведення  маркетингових досліджень, що передують формуванню надання відповідних 

туристичних послуг. Сформовано низку невідкладних соціально-економічних та правових завдань, які 

потрібно вирішити для розвитку зеленого туризму в Україні. 

 

 

Тимошенко О. В. Використання інтегральної моделі оцінювання економічної безпеки держави та її 

основних функціональних компонентів / О. В.Тимошенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 

9. – С. 95-108.  

Р/1545 

 

У статті запропоновано  макроекономічну модель оцінювання агрегованого рівня економічної безпеки та 

його функціональних компонентів. Апробація запропонованої методики нормування показників … свідчать 

про несприятливий рівень економічної безпеки України протягом 2000–2015 рр. 

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%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Р 357203 

    63 
 

    Трансфер інноваційних технологій в агропромислове виробництво регіонів 

України [Текст] : [наук. вид.] / Я. М. Гадзало, А. В. Балян, С. А. Володін [та ін.] ; 

за ред. Я. М. Гадзала, А. В. Балян, С. А. Володіна. - К. : [б. и.], 2016. - 244 с. : табл. 

- (Інноваційний провайдинг). - На обкл. зазнач. три авт. Авт. кол. зазнач. на звороті 

тит. арк. 

 

Наведено стислу інформацію про науково-дослідні установи НААН – 

співвиконавців програми наукових досліджень «Трансфер інновацій» та виконані 

ними у 2011–2015 рр. прикладні наукові розробки, які апробовані, дали значний 

економічний ефект та рекомендовані для широкого впровадження в агропромислове виробництво України. 

 

 

 

Б 17986 

   33 
 

    Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на 

середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових 

горизонтах [Текст] : [наук. вид.] / {кер. проекту М. З. Згуровський} ; Міжнародна 

рада з науки, Комітет із системного аналізу при Президії НАН України, Нац. техн. 

ун-т України "Київський політехн. ін-т ім. І. Сікорського" [та ін.]. - К. : НТУУ 

"КПІ", 2016. - 181 с. : граф., рис., табл. - (Форсайт 2016). - Бібліогр.: с. 176-180. 

 

   Удосконалено методологію та виконано комплекс  робіт з передбачення 

(форсайту) соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і 

довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах. За допомогою методології сценарного планування 

SWOT-аналізу здійснено уточнення восьми сценаріїв соціально-економічного розвитку України включно до 

2030 року, з використанням Дельфі і SWOT-методів аналізу проведено нове широкомасштабне експертне 

дослідження соціально-економічного сегмента суспільства, виконано оцінку наявності людського капіталу в 

країні, спроможного здійснити бажані перетворення, та вибудовано п’ятдесят головних дій влади у формі 

стратегії соціально-економічного розвитку в середньостроковій  і довгостроковій перспективі. 

 

    

 

Р 357196 

   658 
 

    Функціональні стратегії інноваційного розвитку промислових підприємств 

[Текст] : [монографія] / [В. В. Стадник, А. М. Гончарук, О. В. Замазій та ін.] ; за 

наук. ред. В. В. Стадник. - Хмельницький : [ХНУ], 2016. - 447 с. : граф., рис., табл. 

- Бібліогр. наприкінці розд. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

Подано результати досліджень з формування теоретичних засад і методичного 

забезпечення стратегічного управління інноваційним розвитком промислових 

підприємств на основі функціонального підходу.    

 

 

 

Р 357362 

   33 
 

    Чмир, Олена Сергіївна.  

    Огляд наукових підходів до визначення суті та моделей інноваційної 

діяльності і трансферу технологій [Текст] : [наук. вид.] / О. С. Чмир ; Державна 

наукова установа Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання. - К. : 

[УкрІНТЕІ], 2016. - 120 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 65-74.   

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%BC%D0%B8%D1%80,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Здійснено огляд актуальних публікацій з питань розвитку інноваційної діяльності і трансферу технологій. 

Подано інформацію про існуючі підходи до класифікації інновацій, розкрито зміст інноваційних процесів, 

описана їх організаційна структура, а також моделі і засоби трансферу технологій. Зроблено акцент на 

інноваціях як процесі, де знання, отримані під час досліджень, трансформуються  у нові продукти і послуги. 

Систематизовано уявлення про класифікацію інновацій, представлено широку палітру поглядів на структуру 

інноваційного процесу, його наповнення і спрямованість. Описані основні моделі трансферу технологій та 

інституційне забезпечення. 

                                                                                                                                                                                                               

 

Шарко  В. В. Інноваційні форми підприємств роздрібної торгівлі  / Шарко  В.В., Гавенко  М. С. // Вісник 

Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. –  2016. – № 3, Т. 2 .–  С. 280-284. 

 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

У статті аналізуються нові для українського ринку торгові формати, а саме аутлети, ритейлпарки, вендинги, 

а також модифікація «магазини крокової доступності», відзначаються позитивні і негативні сторони їх 

функціонування та можливості подальшої трансформації. Розглянуто адаптацію досвіду західних ритейлерів 

до українського ринку: як вивчення, аналіз і прогнозування «Customer Journey», комплексність 

впровадження магазинами он-лайн і оф-лайн продажів; створення так званої «бренд-зони» для залучення 

уваги покупців до товарів одного бренду.  

    

 

Шведун В. О. Розвиток державного регулювання інноваційної реклами в Україні / В. О. Шведун // 

Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 16. – С. 63-65.  

Р/2124 

 

У статті здійснено аналіз сучасного стану й тенденцій розвитку державного регулювання інноваційної 

реклами в Україні. Зокрема проведено оцінку поточного стану організаційно-правового забезпечення 

державного регулювання в Україні. Виявлено існуючі проблеми державного регулювання інноваційної 

реклами в Україні 

 

 

Шведун В. О. Сучасний стан і перспективи державного регулювання інноваційної реклами / В. О. 

Шведун // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 17. – С. 112-115. 

Р/ 2124 

 

У статті запропоновано дослідити сучасний стан та перспективи державного регулювання інноваційної 

реклами. Зокрема здійснено огляд сучасних видів інноваційної реклами, виділено найбільш перспективні 

види інноваційної реклами, проаналізовано особливості державного регулювання інноваційної реклами на 

нинішньому етапі. 

 

 

 

Р 357270 

   37 
 

    Шевченко, Людмила Степанівна.  

    Університетська освіта: економічні пріоритети та управління розвитком 

[Текст] : монографія / Л. С. Шевченко ; Нац. юридичний ун-т імені Ярослава 

Мудрого. - Х. : Право, 2016. - 188 с. : табл. - Бібліогр.: с. 165-186. 

 

Монографія містить політико-економічне дослідження розвитку сучасної 

університетської освіти в Україні та країнах світу. Розкрито національні інтереси 

та сфери впливу держави у вищій освіті. Проаналізовано інноваційні пріоритети 

розвитку університетської освіти в Україні, зокрема можливості комерціалізації 

результатів інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності університетів, трансформації 

дослідницьких університетів у підприємницькі; транснаціоналізації та глобалізації вищої освіти. 

Охарактеризовано світовий досвід університетського  стратегічного менеджменту  та можливості його 

запровадження в Україні.  Особливу увагу приділено прогнозуванню вищої освіти, маркетинг менеджменту, 

кадровому, фінансовому та репутаційному менеджменту університету. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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   338 
 

    Шкурупій, Ольга Всеволодівна.  

    Конкурентоспроможне функціонування національної економіки на основі 

чинників інтелектуально-інноваційного розвитку [Текст] : монографія / О. В. 

Шкурупій, Н. Г. Базавлук ; ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". 

- Полтава : ПУЕТ, 2016. - 248 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 192-213. 

 

В умовах інтеграції України у світову та європейську спільноту важливим 

завданням, яке визначатиме майбутнє України, є перебудова національної 

економіки відповідно до сучасних викликів глобальної конкуренції. Монографія 

присвячена висвітленню зазначених наукових проблем, а також розробці теоретичних засад та науково-

методичних і практичних рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності національної 

економіки на основі чинників інтелектуально-інноваційного розвитку. 

 

 

Щур Р. І. Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку регіону / Р. І. Щур, І. І. Плець, О. 

В. Микитюк  // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2016. – Вип. 12, Т. 2. – С. 158-167. 

Р/206 

 

Досліджено динаміку джерел фінансування інноваційного розвитку Івано-Франківської області. Зазначено 

особливості у фінансовому забезпеченні інноваційного розвитку Прикарпатського регіону за рахунок 

власних, бюджетних коштів, кредитів та зовнішнього фінансування. 

 

 

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. 

 

                                                                                                                                           
 

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному 

етапі в Україні та за її межами 
 

 

Альошинський Є. С. Діалектика логістики і задачі сьогодення: кластеризація та підготовка фахівців / 

Є. С. Альошинський,  Є. І. Балака, М. Є. Резуненко // Залізничний транспорт України. – 2016. –  № 3-4. – С. 

8-13. 

Р/0143 

 

«В останнє півсторіччя логістика як наука про оптимізацію матеріальних і нематеріальних потоків набула 

актуального значення в цивільних галузях економіки та охопила всі сфери життєдіяльності людей. 

Поетапний розвиток логістики відбувається в повній відповідності з загальними законами діалектики. Це 

дає підстави стверджувати, що в теперішній час логістика виходить на наступний, якісно новий рівень 

розвитку на основі кластеризації виробниче-транспортних систем». 

 

 

Бойко О. М. Кластерна політика як фактор сталого інноваційного розвитку національної економіки / 

О. М. Бойко // Проблеми науки. – 2016. – № 2. – С. 62-71.  

 

Р/1101 

 

Здійснено моніторинг міжнародного досвіду створення та розвитку кластерів. Виявлено спільні та відмінні 

риси їх функціонування. Проаналізовано проблеми та можливості їх подальшого розвитку в рамках 

формування асоціативних відносин між Україною та ЄС. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B9,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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    Буяк, Л. М.  

    Математичні моделі загальної економічної динаміки з урахуванням 

соціально-економічної кластеризації [Текст] : монографія / Л. М. Буяк ; 

Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2016. - 392 с. : 

рис., табл. - Бібліогр.: с. 378-392. 

 

У монографії розкрито теоретико-методологічні аспекти системного дослідження 

економіки, сучасні підходи до управління соціально-економічними системами та 

прийняття відповідних рішень, принципи моделювання процесів і явищ, 

характерних для сучасних економічних реалій. Розроблено комплекс моделей, які описують 

мультистабільність економічних систем і вплив державного регулювання на перехідні економічні процеси, 

моделі економічної динаміки на різних рівнях ієрархії та державного регулювання в період соціальних 

перетворень, імітаційну модель економіки України. 

 

 

Б 17969 

   338 
 

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

зб. наук.-практ. ст. / Укр. держ. ун-т залізничного трансп. - Х. : [Вид-во УкрДУЗТу]. -  

   Вип. 54 : спецвипуск. - Х., 2016. - 413 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. 

 

Зі змісту: 

   Дикань О. В. Культурно-ціннісна мотивація до підвищення якості продукції промислових 

підприємств залізничного транспорту в умовах формування інноваційно-логістичного кластеру. – С. 

268-278. 

   Полякова О. М. Проблеми і напрями комерціалізації наукових розробок та інноваційної діяльності в 

Україні. – С. 338-344. 

 

 

Б 17895 

   33 
 

    Вісник соціально-економічних досліджень [Текст] = Socio-Economic Research Bulletin : зб. наук. пр. / 

Одеський нац. економічний ун-т. - О. : [ОНЕУ]. -  

   № 1 (56). - О., 2015. - 299 с. : граф., іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

 Проблеми функціонування та розвитку господарських систем в сучасних умовах 

   Ватченко О. Б., Борнштайн О. О. Аналіз та систематизація функцій кластера. – С. 27-34. 

   Губерник А. О. Технопарки як вид промислової кооперації. – С. 41-48. 

 

 

Б 17936 

   33 
 

    Вісник соціально-економічних досліджень [Текст] = Socio-Economic Research Bulletin : зб. наук. пр. / 

Одеський нац. економічний ун-т. - О. : [Атлант]. -  

   № 3 (58). - О., 2015. - 295 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

Економіка та управління підприємствами 

   Попова Н. В. Маркетингова підтримка розвитку підприємств у транспортно-логістичному кластері. – 

С. 187-197. 

 

 

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%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%BA,%20%D0%9B.%20%D0%9C.
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   339 

 

    Глобалізаційні виклики розвитку національних економік [Текст] = Global Challenges of  National 

Economies Development : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19 жовтня 2016 р. / Київський нац. 

торг.-екон. ун-т, Білорус. держ. екон. ун-т, Будапештський екон. ун-т [та ін.]. - К. : [КНТЕУ], 2016. -   

   Ч. 1 / [відп. ред. Мазаракі А. А.]. - К., 2016. - 592 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Обкл. англ. 

Текст укр., рос., англ. мов. 

Зі змісту: 

Стратегічні вектори розвитку національних економік 

   Безус А. М., Шафранова К. В.  Кластеризація економіки – стратегічний напрям розвитку країни. – С. 

97-107. 

 

 

С 21264 

   339 
 

    Глобалізаційні виклики розвитку національних економік [Текст] = Global Challenges of  National 

Economies Development : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 19 жовтня 2016 р. / Київський нац. 

торг.-екон. ун-т, Білорус. держ. екон. ун-т, Будапештський екон. ун-т [та ін.]. - К. : [КНТЕУ], 2016. -   

   Ч. 3 / [відп. ред. Мазаракі А. А.]. - К., 2016. - 1190 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Обкл. англ. 

Текст укр., рос., англ. мов. 

Зі змісту: 

Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: традиції та моделі економічного зростання 

   Босовська М. В., Ведмідь Н. І., Науменко М. В. Методологічні засади кластерного розвитку суб’єктів 

туристичної діяльності. – С. 643-660. 
 

 

Гоблик В. В. Створення та розвиток промислових парків: світовий досвід / В. В. Гоблик // Вісник 

Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2016. – № 15. – С. 85-90. 

Р/2354 

 

В статті проведено аналіз методологічних підходів до доцільності формування промислових парків, 

виокремлено найбільш характерні його ознаки. Встановлено необхідні умови функціонування промислового 

парку та визначено основні функції. 
 

 

Голік І. Л. Організаційно-економічний механізм формування інноваційних кластерів у насінництві 

зернових культур / І. Л. Голік // Економіка АПК. – 2016. – № 8. – С. 106-110. 

Р/673 

 

Мета статті – дослідити сутність інноваційного насіннєвого кластера та розглянути доцільність і переваги 

його функціонування в насінництві зернових культур. У процесі дослідження використаний метод 

системного аналізу. 

   Як елемент новизни запропонована модель інноваційного насіннєвого кластерного формування на основі 

Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. 
 

 

Коішова Е. Оцінювання вибраних показників регіонального розвитку за допомогою кластерного 

аналізу / Е. Коішова, К. Хавєрнікова // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 10. – С. 434-443. – Текст 

англ. 

Р/1545 

 

У статті проведено оцінювання динаміки вибраних показників регіонального  розвитку на прикладі регіонів 

Республіки Словаччина.  
 

 

Кордош М. Впровадження кластерної політики в Словаччині / М. Кордош, Е. Крайнякова, Р. Карбач // 

Актуальні проблеми економіки. – 2016. –  № 7. – С. 90-96. 

Р/1545 

 

У статті описано кластерну політику в ЄС як одну з ключових програм на порядку денному Євросоюзу в 

контексті підтримки інновацій у галузях, що розвиваються.  

 



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

Корсакова  О. С. Організаційні аспекти інтеграції підприємств у кластери: зарубіжна та вітчизняна 

практика / О. С. Корсакова // Економіка та право. – 2016. –  № 2 – С. 60- 65. 

 

Р/1549 
 

Проаналізовано зарубіжний досвід створення та функціонування кластерних структур; здійснено 

порівняльний аналіз процесу формування кластерів у розробці стратегії розвитку  окремих галузей. 

Обґрунтовано завдання та перспективи формування та діяльності кластерів в Україні. Виконано порівняльну 

характеристику основ створення та функціонування корпоративно інтегрованих структур кластерного типу 

в економічно розвинутих країнах та в Україні. 

 

 

 

Кропельницька С. О. Концептуальні засади формування туристичного кластеру для розвитку 

новоствореної об’єднаної територіальної громади / С. О. Кропельницька, В. П. Передерко // Актуальні 

проблеми розвитку економіки регіону. – 2016. – Вип. 12, Т. 2. – С. 149-158. 

 

Р/206 

 

Результати полягають у виявленні туристичних ресурсів, формуванні туристичної інфраструктури 

Печеніжинської ОТГ. Новизна – в обґрунтуванні концептуальних засад створення туристичного кластера в 

регіоні на базі туристичної інфраструктури новостворених ОТГ. Практична значущість зводиться до 

надання конкретних пропозицій щодо побудови алгоритму туристичного кластера та застосування 

проектного підходу при його створенні. 

 

 

 

Легомінова С. В. Формування інноваційної системи (кластера) як необхідної передумови 

інноваційного розвитку економіки України / С. В. Легомінова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. 

– № 3. – С. 48-54. 

 

Р/2331 

 

Визначено необхідність інноваційного розвитку шляхом формування інноваційної системи (кластера) з 

використанням зарубіжного досвіду. Тільки бізнес-орієнтовані інноваційні проекти з чітким розумінням їх 

особливостей та ризиків, які виникають, мають бути успішними. 

 

 

 

Мальцева Г. А. Ранжування російських університетських технопаркових структур із застосуванням 

інструментарію математичної статистики / Г. А. Мальцева, А. О. Сєров, І. М. Вєсєлов // Актуальні 

проблеми економіки. – 2016. – № 10. – С. 380-388. – Текст рос. 

 

Р/1545 

 

У статті на підставі результатів моніторингу університетської інфраструктури проведено кластеризацію і 

побудовано із застосуванням факторного аналізу рівняння регресії, які є інструментами рейтингового 

оцінювання технопаркових структур. 

 

 

 

Мельник М. І. Просторовий розвиток індустріальних парків у контексті метрополізації / М. І. 

Мельник, О. В. Кушнірецька // Регіональна економіка. – 2016. – № 2. – С. 54-61. 

 

Р/937 

 

У сучасних умовах глобальної економічної інтеграції та інституційних  трансформацій, найбільш 

значущими процесами організації просторового розвитку є процеси метрополізації. Наголошено,  що 

формування та розвиток міст-метрополій як потужних полюсів економічного зростання, поширення їх 

впливу на соціально-економічний розвиток прилеглих територій є необхідними передумовами побудови 

обґрунтованих  та ефективних механізмів просторової політики розвитку регіонів. 
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    Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь 

[Текст] : [колективна монографія] / [А. І. Бойко, І. Г. Гончаренко, О. О. Григор та 

ін. ; за заг. ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко] ; [Нац. мережа ВНЗ-партнерів] 

спільного Проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду", 

Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : [Видавець Чабаненко Ю. А.] , 2016. - 

706 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 667-696. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. 

 

У колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні ідеї сталого 

розвитку суспільства, наукові підходи до вирішення проблем  сталого розвитку на 

локальному, регіональному та глобальному рівнях, практичні рекомендації щодо збалансованої реалізації 

всіх компонент сталого розвитку. 

 

Зі змісту: 

Розділ 2.4. Бізнес-інкубатори та роль тріади «місцева влада – бізнес – університети» у місцевому 

розвитку громад ( Карпюк О. А.). – С. 176-195. 

 

 

Рзаєва  Т.  Г.   Аналітичне  обґрунтування  показників  теорій  розвитку  як основи  формування  

стратегії  функціонування  кластерних  об’єднань  /  Т. Г. Рзаєва,  Г. І. Рзаєв  //   Вісник Хмельницького 

національного університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 3, Т. 2. – С. 262-269. 

 

                                                                                                                                         Р/1055«Е» 

 

У статті досліджено сучасні підходи зарубіжних та вітчизняних дослідників щодо розуміння сутності 

кластерів. Проведено визначення їх характерних ознак та обґрунтовано мету їх функціонування. 

Наголошено та обґрунтовано доцільність формування стратегій формування кластерних об’єднань з 

використанням теорій розвитку. Запропоновано напрями будування системи формування стратегій 

функціонування кластерних об’єднань. За окресленими напрямами, ґрунтуючись на теоріях розвитку, 

запропоновано використовувати показники фінансової звітності, для формування стратегій функціонування 

кластерних об’єднань.   
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        Теоретико-прикладні аспекти створення і розвитку бізнес-інкубаторів: 

закордонний та вітчизняний досвід [Текст] : колективна монографія / [О. Г. 

Череп, Т. А. Сухаренко, А. В. Череп] ; під заг. ред. О. Г. Черепа ; ДВНЗ 

"Запорізький нац. ун-т" МОНу, Екон. ф-т. - Запоріжжя : [Запоріз. нац. ун-т], 

2016. - 272 с. : табл. - Бібліогр.: с. 238-252. - Авт. зазнач. у змісті. 

 

Досліджуються теоретико-методологічні проблеми розробки та реалізації 

механізму функціонування бізнес-інкубаторів України, аналізуються їх переваги 

та недоліки, визначаються умови розвитку та шляхи покращення діяльності 

бізнес-інкубаторів у національній економіці. Розглядаються особливості функціонування бізнес-інкубаторів 

у різних країнах світу. Особливу увагу приділено стратегічним аспектам розвитку підприємництва через 

призму бізнес-інкубування. 

 

 

 Томарева-Патлахова  В.  В.  Підходи  й  модель регіональної  кластеризації в Україні та в країнах ЄС 

/   В. В. Томарева-Патлахова  //  Держава  та  регіони.  Серія:  Економіка та підприємництво. – 2016 .–  № 1. –  

С. 31-38. 

Р/1520 
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У статті розкрито економічну природу та детермінанти кластерів, а також виявлено ефекти й впливи 

кластерів на економічне зростання в спіралі (циклі) економічного зростання функціонування кластера. 

Проаналізовано можливості та вигоди участі економічних агентів у регіональних кластерах. Наведено 

характеристику й визначено мейнстримні напрями та пріоритети національних політик ЄС щодо розвитку 

регіональних кластерів.  

 

 

Фарат О. В. Оцінювання факторів впливу на формування та розвиток кластерів / О. В. Фарат, Н. С. 

Потуляк // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 7. – С. 201-205. 

Р/1545 

 

У статті охарактеризовано фактори впливу на формування та розвиток кластерів, надано авторські 

рекомендації щодо оцінювання їх впливу на формування та розвиток кластерів. 

 

 

Фарат О. В. Система виявлення резервів підвищення конкурентоспроможності продукції 

промислових підприємств за рахунок інноваційних кластерів / О. В. Фарат, Н. Т. Гринів // Актуальні 

проблеми економіки. – 2016. – № 10. – С. 478-488.  

Р/1545 

 

У статті запропоновано підхід до виявлення резервів для підвищення конкурентоспроможності продукції 

кластерів. Вихідною точкою дослідження обрано величину прибутку як ключового системоутворюючого 

показника діяльності кластерів. 

 

 

Федун І. Л. Особливості реалізації інвестиційного проекту виробництва стевії як умови забезпечення 

продовольчої безпеки / І. Л. Федун, К. О. Новицький // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 18. – С. 

88-91. 

Р/2124 

 

У статті розроблено науково-методичні підходи щодо реалізації інвестиційного проекту створення 

індустріального парку на основі вирощування стевії як умови забезпечення продовольчої безпеки. 

 

 

Фєранечова А. Кластерний аналіз підприємств автомобілебудування / А. Фєранечова, М. Саболова,  П. 

Реміаш // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 8. – С. 95-102. – Текст  англ. 

Р/1545 

 

У статті зроблено спробу визначити фінансовий стан підприємств автомобілебудування шляхом 

кластерного аналізу за даними 2007–2011 років. Попереднім етапом кластерного аналізу став факторний 

аналіз. Корпорації автомобілебудування згруповано у 4 кластери за параметрами схожості фінансової 

ситуації. 
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Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва. 
    Вісник ХНАУ [Текст] : зб. наук. пр. / . - Х. : [ХНАУ], 2009 - . - (Серія "Економічні науки"). -  

   № 1. - Х., 2016. - 406 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

 

Зі змісту: 

   Святова О. В., Солошенко Р. В., Зюкин Д. А. Синергетическая модель развития свеклосахарного 

кластерного формирования. – С. 37-46. 

По результатам проведенного исследования в статье приведена разработанная синергетическая модель 

развития свеклосахарного кластерного формирования на основе тесного взаимодействия, кооперации, 

интеграции и координации совместной деятельности субъектов. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%92.%20%D0%92.%20%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0

