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Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання
Р 357982
33
Актуальні проблеми соціально-орієнтованої економіки [Текст] : [колективна
монографія] / [Г. В. Обруч, В. С. Рейкін, А. В. Сірко та ін.] ; за ред. В. В.
Прохорової ; Українська інж.-пед. акад. - Х. : [Смугаста типографія], 2017. - 391 с. :
рис., табл. - Бібліогр. наприкінці підрозд. - Авт. зазнач. у змісті.
Зі змісту:
6.2.
Давидова
О.
Ю.
Вплив
інноваційної
діяльності
на
конкурентоспроможність підприємств готельно-ресторанного господарства
міста Харків. – С. 268-283.
Алешинский Е. С. Разработка принципов создания региональных транспортно-логистических
кластеров в Украине / Е. С. Алешинский, В. В. Мещеряков, Л. В. Белоус // ScienceRise. – 2016. – № 9/2. –
С. 55-58.
Р/1530
В статье представлен способ повышения конкурентоспособности железных дорог. Приведены модели
развития железнодорожного транспорта с негосударственной собственностью. Был проведен анализ
основных моделей функционирования кластеров в мировой практике. Рассмотрен кластерный подход к
организации перевозочного процесса, приведены свойства кластера и их классификация, схема построения
транспортно-логистического кластера.

Р 357783
33
Більська, Ольга Володимирівна.
Соціальне інновування і його результативність в трансформаційній
економіці [Текст] : [монографія] / О. В. Більська ; Дніпропетровський нац. ун-т
імені Олеся Гончара. - Д. : [Монолит], 2016. - 343 с. : рис., табл. - Бібліогр.
наприкінці розд. - Дод. тит. арк. англ.
У монографії досліджується така специфічна джерельна форма забезпечення
суспільної динаміки як соціальні інновації. Критично оцінено й обгрунтовано
теоретико-методологічні і науково-практичні основи соціального інновування
через викладення концепції змісту і природи соціальних інновацій, а також механізму їх формування і
запровадження. Здійснено класифікацію соціальних інновацій в контексті системно-соціалізаційного
структуроутворення. Визначені умови, чинники та протиріччя запровадження соціальних інновацій в
процесі розподілу суспільного продукту в національній економіці. Як напрямок розгортання керованих
процесів соціального інновування пропонується концепт подолання протиріч в соціалізації економіки.
Богдан О. Організаційно-економічні передумови підвищення потенціалу інноваційного розвитку
агропромислового сектору економіки України / О. Богдан // Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2016. – № 3. – С. 48-54.
Р/1276
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Досліджено науковий потенціал та виробничі потужності АПК з метою виявлення суттєвих диспропорцій,
що стають на заваді науково-виробничій кооперації.
Автором розглянуто ринкові та державні пріоритети інноваційної діяльності та побудовано їх перетин.
Бояринова К. О. Визначення домінантних функціональних компонент внутрішнього середовища
підприємства машинобудування в забезпеченні економічного інтересу функціонування в інноваційно
орієнтованому розвитку / К. О. Бояринова // Економіка та держава. – 2017. – № 2. – С. 37-42.
Р/1829
Сформовано методично-розрахунковий апарат для визначення рівня економічної сили функціональних
осередків та рівня економічної віддачі. На основі інструментарію побудови та аналізу регресійних дерев,
встановлено індикатори важливості для виробничої, управлінської та фінансово-інвестиційної складових
економічної віддачі як відображення рівня задоволення економічного інтересу підприємства.
Братюк В. П. Інноваційні послуги на ринку перестрахування / В. П. Братюк, Р. В. Гвоздак // АгроСвіт. –
2016. – № 21. – С. 31-35.
Р/2114
У статті розглянуто причини необхідності запровадження інноваційних послуг на перестраховому ринку,
виокремлено сучасні види інноваційних послуг на ринку перестрахування, а також переваги їх застосування.
Бубенко П. Т. Продовжуємо заговорювати інноваційний розвиток / П. Т. Бубенко, В. А. Гусєв //
Економіка України. – 2016. – № 7. – С. 82-92.
Р/214
Розглянуто інституціональні складові активізації інноваційних процесів в економічній системі країни.
Обгрунтовано причини байдужості до участі в них великого бізнесу та влади. Досліджено роль і вплив
науки на характер і темпи інноваційних перетворень, складові формування інноваційної свідомості
суспільства.

Р 357580
622
Вагонова, Олександра Григорівна.
Соціально-економічні основи інноваційного розвитку вугільних шахт
[Текст] : монографія / О. Г. Вагонова, В. І. Прокопенко ; ДВНЗ "Нац. гірнич. ун-т".
- Д. : НГУ, 2016. - 264 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 255-263.
Наведено результати досліджень господарської діяльності вугільних шахт,
економічного механізму відтворення шахтного фонду та виробничої потужності
шахт у період трансформації вугільної галузі до нових суспільних відносин, що
полягають у створенні відповідних методологічних і методичних положень, а
також інструментарію для моделювання техніко-економічних параметрів шахт залежно від забезпеченості
запасами та їхньої інвестиційної привабливості та нових інноваційних рішень при вуглевидобутку, які
сприяють поліпшенню техніко-економічних показників роботи підприємств вугледобувної галузі
промисловості.
Р 358112
658
Васильців, Тарас Григорович.
Інноваційний розвиток підприємства [Текст] : навч. посіб. / Васильців Т. Г., Городня Т. А., Заярна Н.
М. ; Укоопспілка, Львівський торговельно-економічний ун-т. - Л. : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. 512 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці тем.
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У посібнику визначено обсяги знань з навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства», які
повинні опанувати студенти спеціальностей 051 «Економіка», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність» відповідно до вимог здобувача вищої освіти наукового ступеня «магістр»;
включає тексти лекцій, завдання для семінарських та практичних занять, список літературних джерел.
Вирва Д. Оцінювання ефективності інноваційної політики Європейського Союзу / Д. Вирва //
Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 1. – С. 19-27. – Текст англ.
Р/1545
У статті розглянуто проблематику посилення конкурентоспроможності Європейського Союзу за рахунок
підвищення інноваційної економіки. Особливу увагу приділено міжкраїновому порівнянню основних
параметрів інноваційної діяльності. Представлено методику оцінювання інноваційного розвитку за
методологією Європейського інноваційного табло і за методом З. Хельвига.
Глушенкова А. А. Структура інноваційного потенціалу підприємств сфери телекомунікацій та
інформатизації / А. А. Глушенкова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – № 4. – С. 100-106.
Р/2331
Визначено особливості структури інноваційного потенціалу телекомунікаційного підприємства у
відповідності до завдання управління ним. Охарактеризовано основні елементи структури інноваційного
потенціалу підприємства.
Гудзь О. Є. Інструменти державно-приватного партнерства щодо активізації інноваційного розвитку
телекомунікаційних підприємств / О. Є. Гудзь, С. Байрамов // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2016. – №
4. – С. 5-12.
Р/2331
У статті розглянуто необхідність, роль, ознаки, принципи та узагальнено й охарактеризовано сучасні
концептуальні підходи формування інструментів державно-приватного партнерства щодо активізації
інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств України, здійснено моніторинг напрямів співпраці
приватного бізнесу та держави щодо освоєння інновацій телекомунікаційними підприємствами та
розглянуто критерії їх відбору.

Р 358147
332
Давимука, Степан Антонович.
Регіональні інноваційні екосистеми: напрями розбудови в умовах
європейської інтеграції [Текст] : монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова ; ДУ
"Ін-т регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України". - Л. :
[Апріорі], 2016. - 464 с. : рис., табл. - Бібліогр. у виносках. - Авт. на тит. арк. не
зазнач. Дод. тит. арк. англ.
Розкрито сутність сучасних теорій регіонального та інноваційного розвитку, що
впливають на здійснення інноваційних процесів. Проаналізовано європейський досвід формування
регіональних інноваційних екосистем.
Представлено результати дослідження процесу розбудови регіональних інноваційних екосистем України в
умовах євроінтеграційних викликів. Здійснено оцінювання стану інноваційності регіонів та ідентифіковано
параметри складових регіональних інноваційних екосистем. Визначено напрями та розроблено механізми
активізації процесу формування сучасних регіональних інноваційних екосистем в Україні, запропоновано
інструменти реалізації сучасної парадигми регіональної інноваційної політики.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Дорожкіна Г. М. Організаційні аспекти інноваційної діяльності підприємств вагонобудування / Г. М.
Дорожкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 5, Т.
1. – С. 56-60.
Р/1055«Е»
Визначено етапи ефективного управління реалізацією нових та удосконалення існуючих проектів
виробництва нової продукції. Обгрунтовано необхідність використання в процесі оновлення процесу
виробництва системи методів та інструментів, що дозволить підвищити ефективність інноваційної
діяльності.
Р 358091
33
Економетричний аналіз інноваційної діяльності підприємств [Текст] : навч.
посіб. / Єлейко В. І., Миронов Ю. Б., Демчишин М. Я., Боднар Р. Д. ; Укоопспілка,
Львівський торговельно-економічний ун-т. - Л. : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту,
2016. - 220 с. : табл. - Бібліогр.: с. 207-212.
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні засади
економетричного аналізу інноваційної діяльності підприємств. Посібник поєднує
опорний конспект лекцій за кожною з передбачених тем, методичні вказівки до
самостійного вивчення, методику розв’язування задач прикладного характеру у
програмі «Microsoft Office Excel», тестові завдання.
Р 357837
338
Економіка транспортного комплексу [Текст] = Economics of the transport complex : зб. наук. праць /
Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Х. : ХНАДУ. Вип. 27. - Х., 2016. - 143 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Економіка підприємств транспорту
Федотова І. В. Формування та вибір портфеля інноваційних проектів підприємства. – С. 88-105.
У статті розглядаються основні методики формування та вибору портфеля інноваційних проектів
підприємства. Основною метою дослідження є розробка методичних рекомендацій з формування та вибору
оптимального портфеля інноваційних проектів підприємства.
С 21331
33
Економічні інновації [Текст] = Economic Innovations : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень. - О. : [Видавець ІПРЕЕД НАН України].
Вип. 60, кн. 3 : Українське Причорномор'я: вектори стратегічного розвитку та європейських стандартів
життя. - О., 2015. - 340 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. та англ.
Наукові доповіді збірника присвячені результатам досліджень щодо проблематики складових розвитку
регіону в контексті європейських стандартів та визначення пріоритетів і інструментарію
екологоорієнтованого розвитку, а також визначенню стратегічних векторів інтеграційного потенціалу, у
тому числі і в регіоні Українського Причорномор’я; розглянуті різні організаційно-економічні інструменти
впровадження принципів екологізації економіки та інноваційних управлінських рішень.
Єщенко П. С. До інновацій та стратегічних пріоритетів шляхом об’єднання «невидимої» та «видимої»
руки / П. С. Єщенко // Економіка України. – 2016. – № 5. – С. 3-16.
Р/214
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Розкрито причини сучасної кризи в Україні, роль у цьому економічної теорії та квазіринкової моделі.
Обгрунтовано необхідність зміни парадигми економічного розвитку країни та її повороту до моделі, що
з’єднує соціальний ринок і план.
Землянкін А. І. Проект нової редакції Концепції розвитку національної інноваційної системи України
(на період 2016 – 2026 років) / А. І. Землянкін, І. Ю. Підоричева, А. І. Ніколаєнко // Економічний вісник
Донбасу. – 2016. – № 3. – С. 197-206.
Р/1932
У статті запропоновано рекомендації щодо удосконалення інноваційного законодавства України у вигляді
проекту нової редакції Концепції розвитку національної інноваційної системи України (на 2016 – 2026 рр.) з
метою актуалізації Концепції, оновлення її змісту відповідно до сучасних можливостей та загроз (обмежень)
глобального характеру, внутрішніх чинників.
Зубков Р. С. Дослідження та аналіз окремих аспектів управління інноваційно-інвестиційною
діяльністю підприємств Причорноморського регіону / Р. С. Зубков //АгроСвіт. – 2016. – № 23. – С. 39-43.
Р/2114
У статті розглядаються актуальні проблеми інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств
Причорноморського регіону України.
Р 357896
33
Инновационный менеджмент сложных социально-экономических систем [Текст] : коллективная
монография / [Войт С. Н., Ткаченко В. А., Холод С. Б. и др.] ; под науч. ред. Ткаченко В. А. ; Днепропетр.
ун-т имени Альфреда Нобеля. - Д. : Монолит, 2016. - 400 с. : рис. - Библиогр.: с. 384-397. - Авт. указ. на
обороте тит. л.
Использование таких открытых систем определяется, с одной стороны, целью и стратегией деятельности,
а с другой, ее организацией технологических подходов, то есть представлений в виде регламентации
последовательности действий.
Информация такого рода действий относится, как правило, к категории «ноу-хау» и является категорией
конкурентно-преимущественной-организационной технологией.

Ігнатова Ю. В. Моделювання потенціалу малих інноваційних підприємств / Ю. В. Ігнатова, Н. В.
Даценко, Є. А. Поліщук // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 1. – С. 23-28.
Р/2124
Особливе місце серед малих і середніх підприємств займають малі інноваційні підприємства – стартами.
Щоб подолати упередженість інвесторів, власнику стартапу необхідно провести попередню оцінку проекту
та визначити потенціал свого проекту. Як потенціал такого підприємства в статті пропонується розглядати
прогнозовану кількість залучених клієнтів.
С 21353
338
Імплементація високих технологій в економіку України [Текст] : наук. доп. / [І. Ю. Єгоров, І. В.
Одотюк, І. В. Дульська та ін.] ; за ред. І. Ю. Єгорова, І. В. Одотюка, О. Б. Саліхової ; НАН України, ДУ "Ін-т
економіки та прогнозування НАН України". - К. : [ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України"],
2016. - 166 с. : рис., табл. - Бібліогр. у виносках.
Зі змісту:
Розділ 1. Державна політика впровадження високих технологій: створення та використання передових
технологічних інновацій в Україні. – С. 11-40.
Розділ 7. Взаємодія університетів, бізнесу і держави для створення, поширення та комерціалізації високих
технологій в економіці України. – С. 128-145.
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Р 358058
006
Індикатори науки та інновацій: міжнародні стандарти та практика їх
використання в Україні [Текст] : колективна монографія / [Єгоров І. Ю., Рижкова
Ю. О., Хустов В. К. та ін.] ; за ред. Єгорова І. Ю. ; НАН України, ДУ "Ін-т
економіки та прогнозування НАН України". - К. : [ДУ "Ін-т економіки та
прогнозування НАН України"], 2016. - 156 с. : рис.: 13, табл.: 13. - Бібліогр.: с. 126133. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
У роботі розглянуто основні міжнародні стандарти з вимірювання науки та
інновацій в контексті останніх методологічних змін; сучасні тенденції
використання показників науково-технічної та інноваційної діяльності у розвинених країнах, у першу чергу
– країнах ЄС; проаналізовано важливі аспекти стану науково-технічної та інноваційної сфери в Україні з
використанням міжнародних індикаторів. Особливу увагу приділено показникам результативності науковотехнічної та інноваційної діяльності, що відображають ефективність функціонування національної
інноваційної системи в цілому.

Р 357609
658
Інновації та трансфер технологій [Текст] : матеріали VII наук.-практ. конф.,
25-27 травня 2016 р., м. Дніпропетровськ / ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т", Дніпропетр.
торгово-промислова палата. - Д. : НГУ, 2016. - 188 с. : іл., табл. - Бібліогр.
наприкінці ст.
Зі змісту:
Секція 1. Економічна теорія та історія економічної думки
Секція 2. Інноваційний розвиток національного господарства
Секція 3. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку економіки
Секція 4. Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу
Секція 5. Інноваційне управління та інновації у менеджменті
Секція 6. Інновації у логістиці
Секція 7. Інноваційний розвиток підприємств
Секція 8. Проблеми та перспективи трансферу технологій
Секція 9. Інноваційний розвиток регіонів
Секція 10. Моделювання інноваційного економічного розвитку
Секція 11. Бухгалтерський облік і аудит
Секція 12. Захист прав інтелектуальної власності
Секція 13. Інновації у природокористуванні
Секція 14. Людський капітал в інноваційному розвитку економіки
Секція 15. Інженерні інновації
Секція 16. Управління інноваційними проектами
Секція 17. Економічна безпека.

Р 357834
658
Інноваційна діяльність та трансфер технологій [Текст] : навч. посіб. для студ.
денної та заочної форм навчання / Дмитриченко М. Ф., Дмитрієв М. М., Корітчук С.
О. [та ін.] ; Національний транспортний ун-т. - К. : НТУ, 2016. - 100 с. : рис. Бібліогр.: с. 96-97.
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Висвітлюється сутність та поняття інтелектуальної власності, інноваційної діяльності та трансферу
технологій. Розкриті основні аспекти законодавчої бази державного регулювання діяльності в сфері
трансферу технологій.

Р 358043
339
Інноваційний розвиток підприємств сфери торгівлі: світові тенденції та
практика в Україні [Текст] : монографія / [С. А. Давимука, Л. І. Федулова, Н. М.
Попадинець та ін.] ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН
України". - К. : [ФОП "Омельченко В. Г."], 2016. - 432 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.
401-419. – Авт. зазнач. на с. 3. Дод. тит. арк. англ.
У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади та практичні аспекти
інноваційного розвитку підприємств сфери торгівлі. Виявлено характерні тенденції
стану інноваційного розвитку підприємств сфери торгівлі України та
охарактеризовано особливості їх інноваційної стратегії і політики. Запропоновано методичний
інструментарій щодо оцінки ефективності та результативності інноваційного розвитку торговельних
підприємств. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення процесу інноваційного розвитку підприємств
сфери торгівлі на макро- та мікрорівнях.

Р 357607
33
Інституціональне забезпечення інноваційного розвитку вугільної
промисловості [Текст] : монографія / [О. І. Амоша, Ю. З. Драчук, А. І. Кабанов та
ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки промисловості. - Донецьк : [ІЕП НАН
України], 2015. - 196 с. : іл., табл. - Бібліогр. : с. 164-179. - Авт. зазнач. на звороті
тит. арк.
Досліджено тенденції змін інституціонального середовища інноваційного
розвитку промисловості України з урахуванням галузевої специфіки.
Обгрунтовано концептуальні положення щодо інституціонального забезпечення
інноваційного розвитку вугільної промисловості. Розроблено пропозиції з удосконалення організаційноекономічного механізму управління інноваційним розвитком вугільного виробництва, нормативно-правової
бази інноваційного розвитку галузі й умов її функціонування у надзвичайних ситуаціях. Систематизовано
чинники державного регулювання інноваційного розвитку вугільної галузі з урахуванням ринкових
трансформаційних процесів в економіці України.
Кайда О. П. Інноваційні підходи до формування інструментарію реалізації соціальної політики
держави / О. П. Кайда // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23. – С. 85-88.
Р/2124
Систематизовано загальноприйняті в світовій практиці інструменти забезпечення адресності, виявлено їх
переваги та недоліки;
доведено необхідність впровадження інноваційного підходу у розподілі
інституційних функцій з метою забезпечення адресності при реалізації державної соціальної політики.
Касич А. О. Інноваційна активність підприємств України: динаміка, проблеми та шляхи вирішення /
А. О. Касич, К. О. Канунікова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 22. – С. 21-24.
Р/2124
У статті аналізується поняття «інноваційна політика» та проблеми її реалізації на території України.
Конкретизовано мету, об’єкт, прогнозування, формування, етапи розробки та проблеми реалізації
інноваційної політики підприємств.
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Клюс Ю. І. Упровадження ефективної системи управління інноваціями для переорієнтації
промислового підприємства на інноваційний шлях розвитку / Ю. І. Клюс // Економіка та право. – 2016. –
№ 3. – С. 45-52.
Р/1549
Розглянуто концепцію ефективного розвитку промислових підприємств, досліджено напрями управління
ефективним розвитком промислового підприємства. Розроблено модель визначення цілей і завдань
ефективного розвитку підприємства для формування системи управління інноваціями.
Козловський І. В. Порівняльний аналіз країн Чорноморського регіону на основі використання
показників Європейського інноваційного табло / І. В. Козловський // Наука та наукознавство. – 2016. – №
4. – С. 16-24.
Р/626
У роботі проведено оцінювання інноваційного та науково-технічного розвитку країн Чорноморського
регіону порівняно з країнами ЄС за методологією останньої версії Європейського інноваційного табло 2016.
Аналіз охоплює 6 країн Чорноморського регіону (Болгарію, Грецію, Румунію, Сербію, Туреччину, Україну).
Порівняння виконано за Зведеним індексом інновацій (SII), а також вісьмома інноваційними показниками,
що входять до його складу.
Краус Н. М. Інституціональний фон «інноваційного коридору» мікро- та макрорівня / Н. М. Краус, К.
М. Краус, О. С. Криворучко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 3. – С. 10-16.
Р/2124
У статті досліджено та проаналізовано взаємодію інституційних елементів (учасників) «інноваційного
коридору». Обгрунтовано і розкрито інституціональний зріз інноваційної економіки на мікро- та
макрорівнях. Встановлено особливості інституціонального забезпечення під впливом змін в
інституціональній, науково-технічній, технологічній і соціально-економічній структурах у напрямі
становлення інноваційних хабів, іннотехів, хакатонів.

Р 358093
63
Кропивко, Максим Михайлович.
Економіка розвитку селянських господарств України [Текст] : монографія /
М. М. Кропивко. - К. : ННЦ "ІАЕ", 2016. - 328 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 294-323.
Узагальнено і поглиблено теоретико-методологічні засади діяльності селянських
господарств як організаційної форми сімейного ведення сільськогосподарської
діяльності, здійснено оцінку стану та проблем їхнього розвитку в Україні,
обґрунтовано шляхи підвищення продуктивності сільськогосподарських угідь,
ефективності праці членів домогосподарств і напрями інноваційного розвитку
селянських господарств.
Курченко О. О. Державна підтримка стартапів у країнах ЄС: уроки для України / О. О. Курченко //
Вісник Інституту економіки та прогнозування. – 2016. – Б. №. – С. 65-71.
Р/1844
Розглядається європейський досвід запровадження програм підтримки стартапів та аналіз їх результатів.
Наведено основні результати пілотного дослідження «ДУ Інституту економіки та прогнозування НАН
України» щодо опитування стартапів. Обгрунтована необхідність запровадження державної програми їх
підтримки.
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Кухарская Н. Украина в международных рейтингах конкурентоспособности и инновационного
развития / Н. Кухарская // Економіст. – 2017. – № 1. – С. 5-13.
Р/1119
Дана оценка конкурентоспособности и
международным рейтингам, как индекс
свободы, индекс легкости ведения бизнеса,
индекс экономики знаний, глобальный
занимаемого Украиной в этих рейтингах.

инновационного развития экономики Украины по таким
глобальной конкурентоспособности, индекс экономической
индекс восприятия коррупции, индекс человеческого развития,
индекс инноваций. Представлен анализ эволюции места,

Лапін О. В. Інноваційна складова в системі управління виноробних підприємств / О. В. Лапін, Н. Ю.
Чикунова, В. Б. Богословов //АгроСвіт. – 2016. – № 23. – С. 44-50.
Р/2114
Стаття присвячена дослідженню проблем інноваційного розвитку виноградарсько-виноробної галузі
України, особливо в її південних регіонах – Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Р 357603
33
Лобас, Микола Григорович.
Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери [Текст] : монографія / М. Г. Лобас, В. В.
Россоха, Д. О. Соколов. - К. : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2016. - 416 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 376-403.
Визначено економічну сутність інновацій і технологій та зміст інноваційно-технологічної діяльності,
інноваційно-технологічного розвитку й інноваційно-технологічного забезпечення. Проаналізовано розвиток
економіки на засадах послідовної зміни технологічних укладів. Розкрито вплив технології на систему
економічних відносин, підходи до оцінювання інноваційно-технологічної діяльності. Розглянуто
методологічні принципи інноваційного шляху економічного розвитку, вимоги до сучасних технологій, види
оцінки ефективності технологій аграрної сфери економіки. Запропоновано пріоритетні напрями управління
інноваційно-технологічним розвитком, концептуальну модель та схему дії механізму інноваційної системи
аграрної сфери економіки.
Мартинюк В. В. Організаційно-правове забезпечення фінансової політики інноваційного розвитку
вищої освіти України / В. В. Мартинюк // Наука й економіка. – 2016. – Вип. 1. – С. 133-141.
Р/2063
Розглянуто основні законодавчі акти у цій сфері, а також обґрунтовано необхідність їх удосконалення.
Висвітлено хронологію розвитку організаційно-правових засад у вищій освіті від початку незалежної
України. Окреслено основні принципи державної політики у сфері вищої освіти.
Мельник О. Г. Загальна концепція подвійної субстанціональності інституційного розвитку
інноваційних систем / О. Г. Мельник // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 23-34.
Р/1545
У статті розглянуто властивості закритих і відкритих економічних систем інноваційного типу відтворення, а
також суперечності в їх взаємодії. Як базову субстанцію інституційного розвитку виділено різноспрямовані
трансформації у формі «інноватор – інноваційна ідея» та «інновація – технологія».
Р 357785
658
Методологічні та організаційні засади створення системи трансферу технологій для дорожньотранспортного комплексу України [Текст] : монографія / Дмитриченко М. Ф., Дмитрієв М. М., Єгоров С.
О. [та ін.] ; Національний транспортний ун-т. - К. : [НТУ], 2015. - 128 с. : рис. - Бібліогр.: с. 123-127.
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Монографія присвячена дослідженню трансферу технологій. Висвітлені питання методології та організації
створення системи трансферу енерго- та ресурсозберігаючих технологій. Запропоновані способи
формування у вищих навчальних закладах ланок інноваційної інфраструктури та ефективні механізми для
комерціалізації завершених науково-технічних розробок і технологій.
Зі змісту:
Розділ 1. Світовий досвід організації комерціалізації науково-технічних результатів та розвиток
системи трансферу технологій в Україні
Розділ 2. Аналіз проблем комерціалізації науково-технічних результатів вищого навчального закладу
Розділ 3. Розробка інформаційно-комунікаційного комплексу для підтримки системи трансферу
технологій.

Б 18141
338
Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України
[Текст] : зб. наук. праць / гол. ред. Шостак Л. Б. ; Державний н.-д. ін-т
інформатизації та моделювання економіки. - К. : [ДНДІІМЕ].
Вип. № 1 (1). - К., 2016. - 119 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн.
укр., рос., англ.
Зі змісту:
Теоретичні аспекти управління національним господарством
Шостак Л. Б., Ходжаян А. О. Концептуальні засади механізму забезпечення інноваційного розвитку
економіки в умовах глобального ринку. – С. 3-12.
Запропоновано модель економічного зростання з дотриманням екологічного імперативу інноваційного
розвитку.
Світова економіка та міжнародна кооперація
Студінська Г. Я. Роль бренда освіти в інноваційному розвитку країни. – С. 84-100.
Інноваційний розвиток країни досліджується крізь призму тріади: виробництво, наука, освіта. Бренд вищого
навчального закладу розглядається як унікальна система всіх форм бренда – товару, послуги, персони,
території. Запропоновано алгоритм брендування ВНЗ та розглянуті його етапи. Проаналізовано взаємодія
бек-, фронт-офіса бренда ВНЗ та система образів які ефективно передають імідж ВНЗ споживачам.

Моісеєнко Ю. М. Оцінка ефективності інноваційної діяльності регіону в галузі нанотехнологій / Ю. М.
Моісеєнко // Наука й економіка. – 2016. – № 2. – С. 103-111.
Р/2063
У статті наведено основні методичні основи оцінки ефективності інноваційної діяльності у галузі
нанотехнологій регіону у сфері медицини. Узагальнено можливі ефекти від впровадження наноінновацій у
медицину. Наведено етапи (кроки) комплексної схеми оцінки ефективності інноваційної діяльності регіону в
галузі нанотехнологій. Розроблено комплексний показник оцінки ефективності інноваційної діяльності у
галузі нанотехнологій регіону у сфері медицини на основі часткових показників. Розраховано ефективність
інноваційної діяльності у галузі нанотехнологій регіону на основі регіонів Європи та України.
Натрошвілі Г. Р. Інтелектульний капітал як чинник інноваційної діяльності / Г. Р. Натрошвілі //
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2016. – Вип. 2. – С. 38-42.
Р/2057
У науковій праці висвітлено поняття інтелектуального капіталу.
«…уявлення про тенденції використання інтелектуального капіталу можна скласти на основі аналізу
інноваційної активності».
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Б 18118
31
Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Текст] : стат. зб. / [відп. за вип.
О. О. Кармазіна] ; Держ. служба статистики України. - К. : [Консультант].
2015. - К., 2016. - 258 с. : граф., табл.
Для розділу «Міжнародне зіставлення наукової та науково-технічної діяльності»
використані статистичні матеріали з сайту Євростату. Дані для розділу «Діяльність
у сфері охорони промислової власності України» надані Державною службою
інтелектуальної власності України.
Збірник містить основні показники, що характеризують сучасний стан наукової
та інноваційної діяльності в Україні.
До відома користувачів: у збірнику інформацію за 2014-2015 роки наведено без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції (крім даних, наведених у розділі Х). Дані по Донецькій та Луганській областях
можуть бути уточнені.
Наумовець А. Г. Внесок Національної академії наук України в інноваційний розвиток України / А. Г.
Наумовець // Вісник Національної академії наук України. – 2017. – № 1. – С. 19-24.
Р/250
Виступ на Сесії Загальних зборів НАН України та урочистому засіданні, присвяченому 25-й річниці
референдуму про незалежність України (14 грудня 2016 р.). Зроблено короткий ретроспективний екскурс і
наведено результатів діяльності НАН України у сфері інновацій за останні 25 років.
С 21323
663
Національний університет харчових технологій.
Наукові праці Національного університету харчових технологій [Текст] = Scientific Works of National
University of Food Technologies : [наук. вид.]. - К. : НУХТ. Т. 22, № 3. - К., 2016. - 253 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос. та англ. мов.
Зі змісту:
Економіка і соціальний розвиток
Шевченко Л. О. Інноваційний розвиток підприємств спиртової промисловості. – С. 91-102.
Проведено аналіз виробництва спирту етилового, харчового, спирту технічного та продукції підприємств
лікеро-горілчаної, виноробної й пивоварної галузей за 2007–2013 роки.
Несенюк О. Трансфер технологій, як інструмент розвитку міжнародної спільноти / О. Несенюк //
Бизнес и безопасность. – 2016. – № 4. – С. 7-9.
Р/1070
Запорукою економічного розвитку держав і організацій є ефективне використання ресурсів і знань,
впровадження сучасних наукоємних технологій, розробки якісно нової продукції та створення інновацій.
Ніколюк О. М. Напрями сприяння інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств / О.
М. Ніколюк // Економіка України. – 2016. – № 10. – С. 35-45.
Р/214
Запропоновано структуру інформаційного середовища трансферу технологій у сільському господарстві.
Розроблено динамічну модель еволюції підприємства на засадах його інноваційного розвитку.
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Павлов К. В. Наноінновації як фактор підвищення ефективності інтенсифікації виробництва / К. В.
Павлов // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 3. – С. 234-249. – Текст рос.
Р/1932
У статті розглядаються методичні основи виділення наноінновацій і наноінвестицій інтенсивного і
екстенсивного типів і оцінки економічної ефективності і інтенсифікації суспільного виробництва.
Запропонована в статті методика дозволяє визначити, який із двох способів вирішення господарської
проблеми – екстенсивний або інтенсивний є більш економічно ефективним.

Р 357821
622
Парадигми стратегії інноваційного розвитку підприємств промислового
комплексу регіону [Текст] : [монографія] / [В. П. Хорольський, С. О. Жуков, О. В.
Хорольська, К. Д. Хорольський ; за ред. В. П. Хорольського, С. О. Жукова]. Кривий Ріг : Мінерал, 2016. - 325 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 317-322 . Авт. на тит. арк. не зазнач.
Монографію присвячено стратегії інноваційного розвитку публічних
акціонерних товариств гірничо-металургійного комплексу України. Вона включає
в себе детальний аналіз наступних питань: дослідження сталого розвитку
підприємств, управління розвитком їх інноваційного потенціалу та інноваційно-інвестиційною діяльністю;
методичні аспекти стратегічного проектного управління розвитком публічного акціонерного товариства;
управління реалізацією стратегії розвитку підприємств з метою підвищення їх конкурентоспроможності та
організацією ресурсозбереження; сучасні інтелектуальні системи управління підприємствами.
Петрова І. Л. Взаємозв’язок процесів інноваційного розвитку та забезпечення економічної безпеки
України / І. Л. Петров // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія:
Економічні науки. – 2016. – № 3. – С. 18-24.
Р/1484
У статті обґрунтовано, що умови та перешкоди на шляху розвитку інновацій в економіці є, водночас,
загрозами її безпеці. Увагу акцентовано на стратегії нарощування, що спрямована на створення і
впровадження власних інновацій та активізацію заходів забезпечення економічної безпеки на кожній стадії
інноваційного процесу.
Пилипенко О. В. Державне управління інноваційною діяльністю в Україні / О. В. Пилипенко //
Економіка України. – 2016. – № 9. – С. 31-43.
Р/214
Розглянуто значення інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства, виконано аналіз
реформованої системи державного управління інноваційної діяльністю в Україні. Розкрито підходи до
забезпечення державою інноваційної активності підприємництва з точки зору різних теорій державного
управління.
Політило М. П. Характеристика основних видів корпоративних об’єднань та рівня розвитку їх
системи управління в інноваційній сфері / М. П. Політило, О. М. Чубка, Т. О. Смірнова // Інвестиції:
практика та досвід. – 2017. – № 3. – С. 17-23.
Р/2124
У статті авторами подано характеристику основних видів корпоративних об’єднань, позитивні сторони та
негативні поглинання та злиття підприємств як способів створення корпоративних об’єднань, виокреслено
характерні ознаки рівня розвитку системи менеджменту суб’єктів корпоративного об’єднання, побудовано
графічну модель системи показників, які характеризують інноваційний розвиток підприємств-суб’єктів
корпоративних об’єднань, де головним показником виступає рівень розвитку системи менеджменту на
підприємстві.
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Почтовюк А. Б. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах / А. Б.
Почтовюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. –
2016. – № 3. – С. 133-140.
Р/1484
У статті досліджено сучасний стан інноваційної активності суб’єктів національної економіки. Здійснено
аналіз фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств України. Розкрито причини зниження
обсягів фінансування за кожним видом джерел. Визначено проблеми та надано пропозиції щодо
вдосконалення фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств.

С 21306
331
Проблеми та механізми забезпечення ефективного функціонування
суб'єктів ринку праці за умов інтеграції України до ЄС [Текст] : [монографія] /
[Нижник В. М., Бабій І. В., Климчук А. О. та ін.] ; за наук. ред. Нижника В. М. Хмельницький : [ХНУ], 2016. - 494 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
Визначено концептуальні засади регулювання та забезпечення ефективного
функціонування суб’єктів ринку праці; побудовано механізм забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності, формування інноваційно-інвестиційного та
фінансового потенціалів суб’єктів ринку праці, забезпечення корпоративної та
організаційної культури, підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу, удосконалення
систем зайнятості та міграційної політики, регулювання регіональної соціальної політики.
Пруднікова Н. В. Моделювання інноваційного процесу як необхідна умова формування ефективного
механізму управління інноваційним розвитком / Н. В. Пруднікова // Вісник Київського національного
університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 6. – С. 115-127. – Текст англ.
Р/1733
Запропоновано процедуру моделювання інноваційного процесу як необхідної умови формування
ефективного механізму управління інноваційним розвитком, проведено аналіз стратегічних ініціатив і
моделей розвитку України в умовах структурно-інноваційних перетворень.
Радченко А. І. Революційні інновації у світі (за даними звіту медіа компанії Thomson Reuters, 2016 p.)
// Наука та інновації. – 2016. – № 12. – С. 69-74.
Р/1928
Починаючи від 2008 року група фахівців Thomson Reuters PR @ Thought Leadership укладає щорічні звіти
щодо розвитку пріоритетних напрямів інновацій у світі. Для характеристики напрямів проаналізовано
кількість патентів, зареєстрованих у кожному з напрямів, кількість опублікованих статей, а також їх
розподіл по континентах, країнах, окремих корпораціях. У цьогорічному звіті наведено також порівняння
кількості публікацій та патентів 2015 і 2014 рр., вказано тенденцію за останній семирічний період, подано
інформацію щодо цитування публікацій першої десятки установ за кожним напрямом.
Представлені у цьому звіті результати укладені на основі покажчика Derwent World Patents Index (DWPI) і
платформи Web of Science (WoS).
Руденко О. М. Інноваційна діяльність підприємств радіоелектронної промисловості в Україні:
сучасний стан та проблеми розвитку / О. М. Руденко // Економічний форум. – 2017. – № 1. – С. 162-168.
Р/2329
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Статтю присвячено дослідженню розвитку підприємств радіоелектронної промисловості в Україні, а також
аналізу стану їхньої інноваційної діяльності. Встановлено, що зміни в радіоелектронній промисловості є
наслідком зміни суспільної формації і мають вагомий вплив на інноваційну діяльність підприємств.
Сірко А. Проблема участі акціонерного сектору в інноваційному розвитку економіки України та її
вирішення / А. Сірко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – № 3. –
С. 7-16.
Р/1236
З аналізу стану корпоративного управління в Україні стверджується про зрощення власності й управління
акціонерними підприємствами та домінування рентоорієнтованої поведінки їх реальних власників.
Визначені основні причини самоізоляції акціонерного сектору від фондового ринку та інновацій.
Скок П. О. Стратегії управління фінансовими інноваціями в банках та небанківських кредитних
організаціях / П. О. Скок // АгроСвіт. – 2016. – № 21. – С. 26-30.
Р/2114
Визначено, що інноваційна стратегія банку або небанківської кредитної організації виконує функції
створення конкурентної стратегії, формування портфеля фінансових інновацій, розробки та вибору методів
управління фінансовими інноваціями та контролю за ними. Зазначено, що процес стратегічного
інноваційного управління в банках та небанківських кредитних організаціях включає в себе безпосередньо
стратегічне управління, що складається з 4 етапів.
Р 358030
33
"Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність",
Міжнар. наук.-практ. Internet-конференція студ. та молодих вчених (7 ; 2016 ; Харків).
Труди VII-ої Міжнародної науково-практичної Internet-конференції студентів та молодих вчених
"Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність
"Форвард-2016", 27 грудня 2016 р. [Текст] : [наук. вид.] / Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т",
Економічний ф-т. - [Х.] : [НТУ "ХПІ"], [2016]. - 316 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос.
Зі змісту:
Секція 1. Проблеми підвищення ефективності управління підприємствами та персоналом
Секція 2. Маркетинг: проблемні аспекти та глобальні тенденції
Секція 3. Актуальні проблеми обліку, аналізу та аудиту в економічній діяльності
Секція 4. Тенденції та особливості управління інноваційними та інвестиційними процесами
Секція 5. Правове забезпечення виробничо-підприємницької діяльності та правова охорона об’єктів
інтелектуальної власності
Секція 6. Управлінські та фінансові аспекти конкурентоспроможності: продукція, підприємство, держава
Секція 7. Соціально-економічні процеси та комунікації на рівні держави і підприємства
Секція 8. Історія, сучасність та перспективи розвитку економічної теорії
Секція 9. Актуальні питання економічної безпеки в умовах глобалізації
Секція 10. Інформаційні технології та медіакомунікації, як ефективні інструменти управління.
Б 18074
33
Стратегічні пріоритети [Текст] = Strategic priorities : науково-аналітичний щокварт. зб. / Національний
ін-т стратегічних досліджень. - [К.] : [НІСД]. № 3 (40). - [К.], 2016. - 280 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Економічна безпека
Собкевич О. В. Загрози інноваційній безпеці у промисловості та механізми їх подолання. – С. 220-236.
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Виявлено причини та специфіку прояву загроз; обґрунтовано стратегічні напрями, які визначають загальне
бачення інноваційної політики у промисловості з метою досягнення якісних змін у структурі і способах
виробництва, підвищення конкурентоздатності індустріального комплексу та забезпечення економічної
безпеки держави.
Р 357485
338
Сучасні механізми реалізації конкурентної політики України в умовах
глобалізації [Текст] : міжнар. наук.-практ. конф., 17 листопада 2016 року /
Антимонопольний комітет України, Центр комплексних досліджень з питань
антимонопольної політики. - К. : [КНУБА], 2016. - 101 с. : рис. - Бібліогр.
наприкінці ст.
У збірнику розглядаються загальні питання економічної теорії, фінансів та
банківської справи міжнародної економіки, інноваційної та інвестиційної
діяльності.
Р 358038
004
Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків
Чорнобильської катастрофи [Текст] : [матеріали XV Міжнар. наук. семінару, Київ - оз. Світязь, 4-8 липня
2016 року] / [за наук. ред. М. М. Єрмошенка] ; Національна академія упр., Міжнародна академія
інформатики. - К. : [Нац. акад. упр.], 2016. - 324 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос.
Зі змісту:
Секція 2. Інформаційна підтримка соціально-економічних процесів національного господарства та
підприємництва
Панас Я. В. Оцінювання джерел інформаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємств:
закордонний та вітчизняний досвід. – С. 212-216.
Ткач С. М. Сучасні тенденції розвитку високих технологій в Україні. – С. 240-244.

Р 357508
63
Танклевська, Наталія Станіславівна.
Розвиток фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств [Текст] : монографія / Н. С. Танклевська, А. С. Карнаушенко. Херсон : [Айлант], 2015. - 184 с. : рис. - Бібліогр.: с. 148-166.
У монографії розкрито проблематику активізації розвитку фінансування
інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Висвітлено теоретикометодичні засади розвитку фінансування інноваційної діяльності підприємств
галузі. Проаналізовано сучасний стан та виявлено закономірності розвитку
фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств Херсонської області.
Запропоновані основні напрями активізації фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських
підприємств.
Тарасюк М. В. Сучасний стан реалізації інноваційної політики України та її фінансове забезпечення /
М. В. Тарасюк // Економіка та держава. – 2017. – № 1. – С. 19-24.
Р/1829
Виділено макроекономічні фактори впливу на реалізацію інноваційної політики, державні стратегічні цілі та
їх фінансову підтримку в порівнянні з іноземними державами. Проаналізовано динаміку фінансування
наукової та науково-технічної діяльності за джерелами. Визначено основні фактори, що вплинули на
рейтингове місце України за індексом конкурентоспроможності наданого у звіті Всесвітнього економічного
форуму.
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Тарнавська Н. Трансформація концептів інноваційного розвитку економіки України / Н. Тарнавська,
А. Пода // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 3. – С. 266-283.
Р/1702
Здійснено компаративний аналіз індексу глобальної конкурентоспроможності, що підтвердив існування
стратегічних «прогалин» в інноваційному забезпеченні розвитку вітчизняної економіки.
Томаля Т. С. Інновації в закладах ресторанного господарства / Т. С. Томаля // Вісник Хмельницького
національного університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 5, Т. 1. – С. 185-188.
Р/1055«Е»
Досліджено основні тенденції у впровадженні інноваційних підходів до обслуговування споживачів.
Виокремлено етапи на яких можуть впроваджуватися інновації в ресторанному бізнесі. Більш детально
розглянуто невиробничі інновації, в контексті надання послуг з організації харчування та не пов’язані з
виробничим процесом.
Топов А. Г. Державна підтримка інновацій як основа розвитку виноградарсько-виноробного
підкомплексу / А. Г. Топов // Економіка АПК. – 2017. – № 2. – С. 49-53.
Р/673
Метою статті є дослідження сучасного стану та проблем інноваційної діяльності підприємств виноградновиноробного підкомплексу, а також визначення пріоритетних заходів державної підтримки. У процесі
дослідження використані методи: діалектичний, порівняння, абстрактно-логічний, розрахунковоконструктивний та економіко-математичні. Як елементи новизни досліджено динаміку впровадження нових
технологічних процесів й інноваційної продукції у виноробних підприємствах в умовах євроінтеграційних
процесів. Табл.: 2. Бібліогр.: 13.

Р 357901
35
Формування та реалізація інноваційної соціально орієнтованої моделі
розвитку територій в Україні [Текст] : монографія / [О. Ю. Бобровська, Т. О.
Савостенко, О. В. Каховська та ін. ; за заг. ред. О. Ю. Бобровської, Т. О.
Савостенко] ; Нац. академія держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр.
регіон. ін-т держ. управління. - Д. : [ДРІДУ НАДУ], 2016. - 124 с. : рис. - Бібліогр.:
с. 116-123. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
У монографії поглиблено теоретико-методологічні засади визначення змісту
інноваційної соціально орієнтованої моделі розвитку на основі сучасних здобутків
економічної теорії про сутність соціальної держави із використанням підходів щодо взаємообумовленості
соціально-економічного та інноваційного розвитку; визначено роль держави в забезпеченні реалізації
інноваційної соціально орієнтованої моделі розвитку територій; проаналізовано виклики та загрози
формування інноваційної соціально орієнтованої моделі розвитку територій; визначено соціальну безпеку як
підґрунтя формування соціально орієнтованої моделі розвитку територій; розроблено модель державного
управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні на засадах державно-приватного партнерства.
Черненко Н. О. Розвиток співробітництва України та ЄС у сфері інноваційно-інвестиційної діяльності
/ Н. О. Черненко, В. О. Лісняк // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.
Серія: Економічні науки. – 2016. – № 6. – С. 128-135.
Р/1733
Розроблено економетричну модель залежності обсягів ВВП від надходжень прямих іноземних інвестицій в
Україну. Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності України та країн ЄС у сфері інноваційноінвестиційного співробітництва.
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Чупріна М. О. Трансформація інноваційної системи управління розвитком промисловості регіону в
умовах ресурсних обмежень / М. О. Чупріна // Наука й економіка. – 2016. – Вип. 1. – С. 119-124.
Р/2063
Запропоновано визначення інноваційної системи управління розвитком промислового регіону, яке
забезпечує виконання спеціальних функцій із управління розвитком СП за рахунок інноваційного зростання
змісту діяльності РПК. Обгрунтовано та запропоновано етапність процесу трансформації технології
управління розвитком СП РПК.

Р 358070
331
Штундер, Ірина Олександрівна.
Ефективна зайнятість: реалії та інноваційні перспективи [Текст] :
монографія / І. О. Штундер ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". - К. : [Ун-т
економіки та права "Крок"], 2016. - 392 с. - Бібліогр.: с. 356-377.
Автором досліджуються економічний та соціальний зміст ефективної зайнятості,
критерії та ключові показники ефективної зайнятості. Історичний аспект
представлений концепціями ефективної зайнятості з особливим акцентом на
сучасних теоріях. Значна увага приділяється факторам формування ефективної
зайнятості в умовах інноваційного розвитку. Особлива увага присвячується особливостям взаємодії попиту і
пропозиції робочої сили в умовах інноваційного розвитку економіки. Глобалізаційний контекст формування
ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку економіки, інституційні важелі її формування та
стратегічний підхід до формування ефективної зайнятості обґрунтовується у представленій роботі.

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному
етапі в Україні та за її межами
Р 357982
33
Актуальні проблеми соціально-орієнтованої економіки [Текст] : [колективна монографія] / [Г. В.
Обруч, В. С. Рейкін, А. В. Сірко та ін.] ; за ред. В. В. Прохорової ; Українська інж.-пед. акад. - Х. : [Смугаста
типографія], 2017. - 391 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці підрозд. - Авт. зазнач. у змісті.
Зі змісту:
1.1. Обруч Г. В. Особливості міжгалузевої кластеризації: проблеми, специфікації та перспективи. – С.
7-19.
6.5. Яценко Б. І. Застосування методів кластерного аналізу для оцінки конкурентного статусу
машинобудівних підприємств. – С. 303-313.

Р 358135
33
Безп'ята, Ірина Володимирівна.
Інвестиційне забезпечення аграрного сектора економіки [Текст] : монографія
/ І. В. Безп'ята ; Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв : [МНАУ], 2016. - 340 с.
: іл., табл. - Бібліогр.: с. 284-313.
У монографії досліджено теоретико-методологічні та практичні аспекти
інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки. Обгрунтовано основні
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засади підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектора України у сучасних умовах шляхом
розвитку системи маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності та підвищення економічної ефективності
сільськогосподарського виробництва. Проведено кластеризацію областей в Україні на основі оцінки
основних складових інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки країни, що базується на
визначенні рейтингу його конкретних регіонів і здійснюється за допомогою економіко-математичних
розрахунків та експертного діагностування.
Бойко О. М. Світовий досвід організаційно-економічних особливостей створення та розвитку нових
форм організації інноваційної діяльності / О. М. Бойко // Вісник Сумського національного аграрного
університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015. – № 5. – С. 148-154.
Р/1016
Розглянуто на прикладі функціонування нових форм організації, серед яких технополіс, технологічний
парк, індустріальний парк. Визначено фактори, що гальмують розвиток та запропоновано заходи щодо
підвищення функціонування нових форм інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні.
Галгаш Р. А. Регіональні кластери як об’єкт стратегічної координації / Р. А. Галгаш // Економіка та
право. – 2016. – № 3. – С. 3-10.
Р/1549
Розглянуто регіональні кластери відповідно до оригінальної концепції економічного кластера та у
зіставленні такого розуміння економічного кластера з баченням його як об’єкта стратегічної координації.
Ганущак-Єфіменко Л. М. Розвиток інновативного підприємництва на засадах кластерної організації /
Л. М. Ганущак-Єфіменко, В. Г. Щербак // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 88-96.
Р/1545
У статті на основі результатів аналізу підприємництва Харківської області запропоновано підхід до
розширення конкурентних переваг інноваційних кластерно організованих підприємств, виявлення
можливостей та резервів активізації їх інноваційної діяльності.
Гусарова М. Ю. Функціонування провідних кластерів в Україні / М. Ю. Гусарова // Вісник Волинського
інституту економіки та менеджменту. – 2016. – № 16. – С. 85-93.
Р/2354
Досліджено перші спроби використання моделі кластера в Україні. Проаналізовано кластерний розвиток в
Хмельницькому регіоні та функціонування мегакластерної структури «Мережа регіонів-переможців
Всеукраїнського конкурсу «Сім чудес України». Визначено діючі інноваційні кластери Рівненської та
Запорізької областей. Виявлено шляхи реалізації проектів кластерів на Херсонщині та Полтавщині.
Охарактеризовано структуру транспортно-логістичного кластеру Тернопільщини.
Дубровська Ю. В. Кластеризація як чинник зниження диференціації рівнів розвитку територій / Ю. В.
Дубровська // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 258-267. – Текст англ.
Р/1545
На основі розробленої П. Кругманом класифікації факторів формування конкурентних переваг регіонів
побудовано ієрархічну модель чинників диференціації територій. Результати економетричного аналізу стали
базою для розробки концепції зниження територіальної диференціації за рахунок кластерних форм
взаємодії.
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Р 358054
338
Індустріальні парки в Україні: удосконалення політики стимулювання у
контексті світового досвіду [Текст] : аналіт. доп. / [А. П. Павлюк, О. О. Єгорова, К.
Л. Маркевич, С. Ю. Барвіцький] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД],
2014. - 64 с. : табл. - (Серія "Економіка" ; вип. 23). - Бібліогр. у виносках. - Авт.
зазнач. на звороті тит. арк.
Зі змісту:
І. Індустріальні парки як елемент інноваційної промислово-виробничої
інфраструктури України
ІІ. Світовий досвід стимулювання розвитку індустріальних парків
ІІІ. Пріоритетні напрями і завдання політики стимулювання розвитку індустріальних
парків в Україні
Додатки.
Кластерний аналіз підприємств легкої промисловості Львівщини / О. М. Васьків, Ю. А. Стадник, І. Б.
Шевчук, О. Я. Мищишин // Наука й економіка. – 2016. – Вип. 1. – С. 125-132.
Р/2063
Запропоновано алгоритм кластеризації підприємств легкої промисловості Львівщини. Здійснено кластерне
групування галузевих підприємств Львівської області за фінансовими результатами, власним капіталом та
поточними зобов’язаннями. Аналіз конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості Львівщини
та оцінка рівня потенціалу кожного з них здійснюється завдяки застосуванню ППП «STATISTICA».
Коваленко С. І. Розвиток кластерної парадигми в системі міжнародної економічної інтеграції / С. І.
Коваленко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2016. – № 3. – С. 65-72.
Р/1919
Стаття присвячена актуальним проблемам розвитку міжнародних інтегральних об’єднань країн ЄС з
використанням методології розвитку транскордонних інноваційних кластерів.
Б 18000
658
Логістика [Текст] : зб. наук. пр. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 196 с. : рис., табл. - (Вісник /
Національний університет "Львівська політехніка" ; № 848). - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Сафонов Ю. М., Масленніков Є. І. Методологічні засади визначення компетенцій суб’єктів
господарювання для формування інноваційно-інвестиційних промислових кластерів. – С. 151-158. –
Текст англ.
Розглянуто сутність компетенцій суб’єктів господарювання, важливість створення інноваційноінвестиційних кластерів, методологія і послідовність визначення ключових компетенцій підприємств для
формування інноваційно-інвестиційних кластерів.
Любовная Л. Б. Бизнес-план инновационных проектов / Л. Б. Любовная, Л. Н. Понафиденко, С. В.
Пустовойт // Сварщик. – 2016. – № 6. – С. 28-30.
Р/1199
«При разработке и утверждении проектов технопарка, рассчитанных максимум на пять лет, невозможно
предусмотреть все будущие изменения и дополнения. С этой целью предусмотрен специальный механизм
внесения изменений в проекты и бизнес-планы».
Рис. 1 . Алгоритм разработки и выполнения инновационного проекта технопарка.
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Мазур А. А. Риски инновационных проектов, их предупреждения и компенсация / А. А. Мазур, Л. Б.
Любовная, Л. Н. Понафиденко, Н. С. Бровченко // Сварщик. – 2017. – № 1. – С. 26-28.
Р/1199
«… практический опыт, накопленный авторами в ходе многолетней успешной деятельности крупнейшего
украинского технопарка – технологического парка Института электросварки им. Е.О. Патона НАНУ,
представил авторам возможность выделить существенные и часто случающиеся виды рисков, которые
необходимо учитывать при планировании и выполнении инновационных проектов по разработке и
внедрению научно-технической продукции промышленного назначения».
Маркович І. Промислово-туристичний кластер як одна з форм територіально-галузевої організації
регіону / І. Маркович // Галицький економічний вісник. – 2016. – № 1. – С. 59-64.
Р/1866
… доведено можливість побудови принципів територіально-галузевої організації регіону на основі
кластеризації із використанням наявних та потенційно атрактивних об’єктів та ресурсів. Здійснено
компонентну структуризацію промислово-туристичного кластеру.
Махмудов Х. З. Роль економічного кластера у розвитку територій / Х. З. Махмудов, О. С. Михайлова, А.
В. Світлична // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. –
2016. – Вип. 1. – С. 7-10.
Р/1016
«Метою дослідження є розглянути та сформулювати роль та значення кластеру, а також економічні
наслідки його створення для економіки територій».
Самофатова В. А. Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону на основі кластерного аналізу / В.
А. Самофатова // Економіка харчової промисловості. – 2016. – Т. 8, Вип. 4. – С. 10-14.
Р/2286
В статті визначено сутність і передумови формування кластерів. Здійснено аналіз концептуальних підходів
до формування і розвитку кластерів. Зосереджено увагу на доцільності створення і функціонування
кластерів у агропродовольчій сфері Південного регіону. Проаналізовано потенціал розвитку
агропродовольчої сфери Південного регіону за допомогою SWOT-аналізу як інструменту стратегічного
управління.
Синельников Б. В. Відновлення лідерства бурякоцукрового кластера України в контексті VI довгої
хвилі М. Д. Кондратьєва / Б. В. Синельников // Економіка України. – 2016. – № 7. – С. 66-81.
Р/214
Проаналізовано сучасний стан бурякоцукрового підкомплексу. Розроблено стратегію зростання його
конкурентоспроможності, у тому числі в сільському господарстві при переході до органічного відновлення
сировини з урахуванням багаторічного досвіду ПП «Агроекологія» Полтавської області.
Смолич Д. В. Перспективні напрямки розвитку Волинського регіону: економічний, соціальний,
екологічний аспекти на основі кластеризації та посиленні транскордонної співпраці / Д. В.Смолич //
Наука й економіка. – 2016. – Вип. 1. – С. 112-118.
Р/2063
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Досліджено перспективи економічного, соціального та екологічного розвитку регіону на основі інноваційної
домінанти. З’ясовано ключові вектори посилення транскордонної співпраці даного прикордонного регіону, в
тому числі за рахунок формування кластерів та використання інших новітніх форм транскордонного
співробітництва.
Стадник Ю. А. Застосування методу кластерного аналізу в управлінні виробничою та збутовою
діяльністю підприємства / Ю. А. Стадник // Наука й економіка. – 2016. – Вип. 4. – С. 74-80.
Р/2063
Стаття присвячена практичній реалізації методу кластерного аналізу у процесі аналізу та планування
виробничої і збутової діяльності підприємства. У роботі описуються сутність, переваги та процедури
реалізації кластерного аналізу, найбільш поширені методи кластеризації та функції відстаней, які у них
застосовуються. Характеризуються недоліки методу кластерного аналізу та здійснюється його реалізація на
основі даних підприємства, яке виготовляє продукцію, що користується сезонним попитом. Метод
кластерного аналізу застосовується для класифікації часових періодів діяльності підприємства (місяців
року) за показниками його виробничої та збутової діяльності.
Ступень Н. М. Удосконалення методів еколого-економічного управління розвитком рекреаційних
територій / Н. М. Ступень // Економіка та держава. – 2016. – № 11. – С. 34-38.
Р/1829
Обгрунтовано формування структурно-логічної схеми управління розвитком рекреаційних територій на базі
мережевої методології, що має на меті формування єдиного рекреаційного кластера з ключовими точками і
осередками, які виступають своєрідними тактичними напрямами ефективного функціонування
відпочинково-туристичної сфери.
Р 358038
004
Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків
Чорнобильської катастрофи [Текст] : [матеріали XV Міжнар. наук. семінару, Київ - оз. Світязь, 4-8 липня
2016 року] / [за наук. ред. М. М. Єрмошенка] ; Національна академія упр., Міжнародна академія
інформатики. - К. : [Нац. акад. упр.], 2016. - 324 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос.
Зі змісту:
Секція 2. Інформаційна підтримка соціально-економічних процесів національного господарства та
підприємництва
Смолич Д. В. Сучасні ІТ-джерела інформаційного забезпечення кластерних процесів. – С. 228-233.
Трачова Д. М. Дослідження ролі прискореної амортизації в стимулюванні інноваційного розвитку
підприємства / Д. М. Трачова // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 6/4. – С. 42-46.
Р/2353
Проведено аналіз формування амортизаційної політики України та її компонентів. Вивчено світовий досвід
формування амортизаційної політики підприємств. Досліджено роль прискореної амортизації в
стимулюванні інноваційного розвитку підприємств та перспективи її застосування в умовах вступу до
Європейського Союзу.
Фарат О. В. Принципи розвитку інноваційних кластерів на засадах підвищення
конкурентоспроможності продукції / О. В. Фарат, Н. С. Питуляк // Актуальні проблеми економіки. – 2016.
– № 11. – С. 205-213.
Р/1545
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Представлено власну систему принципів розвитку інноваційних кластерів, деталізовану з урахуванням
рівнів функціонування світової економіки. Запропоновано створення у Львові кластера текстильного
виробництва «Еліт Клоувз». Розглянуто приклад застосування запропонованих принципів на кластері «Еліт
Клоувз».
Федулін О. О. Оптимізація внутрішньокластерних відносин у туристичній сфері / О. О. Федулін, К. А.
Лебедєв, О. Є. Лебедєва // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 1. – С. 383-388. – Текст рос.
Р/1545
У статті запропоновано оптимальну структуру туристичного кластера, що має складатися з таких підсистем:
організаційного центру, туристичних підприємств, науково-освітнього центру і підприємств, що надають
супутні та допоміжні туристичні послуги.
Хорольський В. П. Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку підприємств харчової промисловості
регіону з техногенно забрудненими територіями / В. П. Хорольський, Д. Д. Гайдай, К. Д. Хорольський //
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 5, Т. 1. – С. 194200.
Р/1055«Е»
У статті обґрунтовано стратегію інноваційного розвитку підприємств кластеру харчової промисловості
Дніпропетровської області до 2030 року – території з техногенно забрудненими територіями.
Череватський Д. Ю. «Качка-Кролик» індустріального парку / Д. Ю. Череватський // Економіка
промисловості. – 2016. – № 4. – С. 53-58. – Текст рос.
Р/1252
«Цель статьи – с использованием схемы корпоративной разработки шахтного поля подвести читателей к
научной революции в восприятии инвестиционной сущности промышленных парков».
Б 17893
33
Черкаський державний технологічний університет.
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.].
- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). Вип. 41, ч. 2. - Черкаси, 2016. - 118 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ.
Зі змісту:
Заріцька Я. Програми розвитку бізнес-інкубаторів в Україні. – С. 96-102.
У статті узагальнено основні проблеми розвитку бізнес-інкубаторів (БІ) в Україні. Визначено основні
зацікавлені сторони і структури щодо розробки програм розвитку бізнес-інкубаторів (ПРБІ) в Україні.
Рекомендовано класифікацію ПРБІ залежно від замовника. Запропоновано алгоритм організації, розробки
та реалізації програм розвитку бізнес-інкубаторів в Україні.
Черниш О. В. Створення та розвиток аграрних кластерів: досвід країн-членів ЄС / О. В. Черниш, О. С.
Бакуліна // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. –
2016. – Вип. 1. – С. 35-38.
Р/1016
Розглянуто практичний розвиток передумови організації виробництва та створення нової інноваційної
виробничої моделі на кластерних засадах у країнах ЄС. Розглянуто досвід формування кластерних структур
Великобританії, Данії, Німеччини, Норвегії, Фінляндії, Франції. Розглянуто основні програми ЄС, які
спрямовано на забезпечення ефективності функціонування та підтримки кластерів.
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Чудаєва І. Б. Американська концепція технопарків як базова модель створення науково-технічних
формувань в Україні / І. Б. Чудаєва // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.
Серія: Економіка і менеджмент. – 2016. – № 2. – С. 71-80.
Р/2254
У статті розглянуто механізм створення науково-технічних формувань у США, де чітко дотримуються
основних етапів та принципів їхнього створення і формування інноваційних команд, успішно поєднується
пряма й непряма державна фінансова підтримка науково-технічних формувань з приватним капіталом.
Щербак В. Г. Напрями стимулювання інноваційної активності АПК в умовах формування кластера з
урахуванням ефекту дифузії / В. Г. Щербак, В. В. Готра // Вісник Київського національного університету
технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 6. – С. 136-148.
Р/1733
В статті представлено результати щодо інвестиційних передумов формування інноваційного потенціалу
агропромислового комплексу на підставі використання теорії та методології формування коротких і довгих
інвестиційних циклів у сфері інновацій для збалансованого формування інноваційно-інвестиційного клімату
АПК.

