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Тематична виставка
"Інноваційна діяльність та технопарки"
(надходження IІІ кв. 2017 р.)
Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання
Анісімова О. М. Функції економічного аналізу в інноваційному розвитку на вагонобудівних
підприємствах України / О. М. Анісімова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія:
Економічні науки. – 2017. – № 3, Т. 1. – С. 100-104.
Р/1055«Е»
Раціональне розподілення функцій аналізу між структурними підрозділами дозволяє згрупувати та
систематизувати цінну інформацію для прийняття правильного управлінського рішення. В зв’язку із цим
необхідна розробка рекомендацій з формування інноваційної бази для проведення аналізу інноваційної
діяльності та використання прогнозної інформації.

Р 358448
332
Антохов, Андрій Анатолійович.
Регіональна економіка та інтелектуалізація суспільства: інноваційні
аспекти взаєморозвитку [Текст] : [монографія] / Антохов Андрій Анатолійович ;
Чернівецький нац. ун-т імені Юрія Федьковича. - Л. : Бона, 2016. - 420 с. : рис.,
табл. - Бібліогр.: с. 336-381.
Висвітлено особливості використання концепції факторів для дослідження
інтелектуалізації суспільства та формування технолого-сингулярного етапу
інноваційного розвитку економіки регіонів. Розкрита роль інформаційних
технологій у регулюванні розвитку регіональної економіки. Окреслюються концептуальні основи
формування і розвитку технолого-сингулярних регіональних економічних систем та обґрунтовуються
аксіологічні основи і завдання розвитку технолого-сингулярних регіональних економічних систем в Україні.
Бабич Л. М. Аналіз та значення німецької інноваційної моделі для трансформації перехідної
економіки України / Л. М. Бабич // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні
науки. – 2017. – № 2, Т. 1. – С. 15-21.
Р/1055«Е»
Обгрунтовано основні тенденції розвитку інноваційної системи Німеччини, інструменти та методи
державної інноваційної політики і основні програми підтримки інноваційного підприємництва. Показана
необхідність переймати дієві інструменти євроатлантичної моделі національної інноваційної системи для
трансформації національної економіки.

Р 358505
338
Баженова, Стефанія Єдуардівна.
Основи туроперейтингу [Текст] : навч. посіб. для студ. (напрям підготов.
6.140103 "Туризм" / С. Е. Баженова ; Кам'янець-Подільський національний
університет імені І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський : [Кам'янець-Подільський
нац. ун-т імені Івана Огієнка], 2016. - 188 с. : іл. - Бібліогр.: с. 185-187.
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Містить розширений виклад питань теоретичного і практичного характеру, з’ясовує сутність туристичного
продукту, специфіку роботи туроператорів, розглядає інноваційні технології туроперейтингу,
менеджмент обслуговування споживачів, організацію безпеки і якість туристичного продукту, розвиток
міжнародного і внутрішнього туризму та інші важливі аспекти туристичної діяльності.

Р 358900
336
Банківський менеджмент: інноваційні концепції та моделі [Текст] :
монографія / [Л. О. Примостка, О. О. Примостка, І. Я. Капчева, А. О. Примостка] ;
за заг. та наук. ред. Л. О. Примостки ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В.
Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2017. - 381 с. : табл. - Бібліогр.: с. 330-350. - Авт. зазнач. на
звороті тит. арк.
Монографію присвячено сучасним проблемам банківського менеджменту,
пов’язаним із здійсненням інноваційної діяльності банків. Досліджено особливості
банківських інновацій і системної організації інноваційної діяльності банків, яка
розглядається як екосистема. Обгрунтовано інноваційні напрями розвитку монетарної сфери, досліджено
особливості трансмісійного механізму монетарної політики, сучасних монетарних режимів, обігу
електронних альтернативних валют – криптовалют. Особливу увагу приділено інноваційним формам
ведення банківського бізнесу, таким як інтернет-банкінг, мобільний банкінг, інноваційні концепції розвитку
банківського бізнесу Банк 2.0 і Банк 3.0. Для оцінювання економічної ефективності інноваційної діяльності
банків розроблено модульну BSM-модель.

Р 358255
676
Барбаш, Валерій Анатолійович.
Інноваційні технології рослинного ресурсозбереження [Текст] : навч. посіб.
для студ. вищ. навч. закл., які навч. за спец. "Хімічні технології та інженерія" / В.
А. Барбаш ; Національний техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т імені Ігоря
Сікорського". - К. : Каравела, 2016. - 288 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 281-285.
Наведено сучасні тенденції розвитку технологій переробки рослинної сировини,
визначено наукові проблеми, які потребують вирішення для вітчизняної
целюлозно-паперової промисловості. Дана характеристика рослинної сировини:
лісового господарства світу та України, недеревних рослин та нових рослинних культур.
Описано екологічно безпечні технології одержання волокнистих напівфабрикатів із рослинної сировини;
показники селективності і кінетичних характеристик процесів делігніфікації рослинної сировини.
Проаналізовано інноваційні технології переробки рослин у мікрокристалічну целюлозу, оксицелюлозу,
наноцелюлозу та продукти на їх основі. Наведено інноваційні технології переробки рослинної сировини у
енергоносії – пелети і паливні брикети, біодизель і біоетанол, біогаз та інші біопродукти.
Безтелесна Л. І. Міграція населення як індикатор інноваційного розвитку регіонів України / Л. І.
Безтелесна // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 169-175.
Р/1545
У статті узагальнено соціально-демографічний підхід до трактування сутності міграції населення на основі
теорії еволюційного інституціоналізму, а також доповнено його економіко-управлінським. Обгрунтовано,
що обсяги міжрегіональної міграції в Україні є реакцією на розвиток інноваційного потенціалу.
Білоусова О. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні та країнах ОЕСР / О. Білоусова
// Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 137-151.
Р/1910
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Акцентовано увагу на зарубіжному досвіді бюджетно-податкового стимулювання інноваційної діяльності. З
урахуванням наявного в Україні дефіциту вільного державного та приватного капіталу розроблено
рекомендації з удосконалення податкового законодавства, спрямовані на забезпечення прискорення
інноваційного розвитку національної економіки.
Білоцерківець В. В. Інноваційні виклики та посткризові перспективи гірничо-металургійної
промисловості України / В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня // Науковий вісник Національного
гірничого університету. – 2017. – № 2. – С. 149-156. – Текст англ.
Р/1274
Мета. Розкрити фундаментальні проблеми, що характерні для гірничо-металургійного комплексу України в
сучасних умовах, визначити перспективи його посткризового відновлення та основні напрями державної
підтримки його інноваційного розвитку.
Боковець В. В. Інноваційний розвиток України: сучасний стан та перспективи розвитку (на прикладі
Вінницької області) / В. В. Боковець // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2017. – № 1. – С. 3341.
Р/1919
В статті проведено аналіз інноваційного розвитку України, зокрема Вінницької області. Визначено основні
тенденції його розвитку та напрями використання. Здійснено оцінку сучасного стану розвитку інноваційної
діяльності в країні та можливості її вдосконалення.
Бояринова К. О. Економічні передумови інноваційно орієнтованого розвитку підприємств
машинобудівного комплексу / К. О. Бояринова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 4. – С. 43-49.
Р/2124
Розкрито специфіку взаємозв’язку результатів економічної діяльності підприємств машинобудування зі
спроможністю інноваційно орієнтовано розвиватись. Розглянуто спроможність матеріально-технічної бази
підприємств машинобудування до інноваційно орієнтованого розвитку за результатами економічного
функціонування. Розкрито фінансову спроможність інноваційно орієнтованого розвитку підприємств
машинобудування з урахуванням довгострокових зобов’язань, власного капіталу, витрат на інноваційну
діяльність з власних коштів та кредитування.
Бояринова К. О. Комплексний підхід до визначення керованості економічним функціонуванням в
інноваційно орієнтованому розвитку підприємств машинобудування / К. О. Бояринова // Інвестиції:
практика та досвід. – 2017. – № 5. – С. 50-57.
Р/2124
Статтю присвячено розкриттю та обґрунтуванню комплексного підходу до визначення керованості
економічним функціонуванням в інноваційно орієнтованому розвитку підприємств машинобудування, на
основі виявлення реакції економічної віддачі на нарощену економічну силу у забезпечувальних,
відтворювальних, розширено та інноваційно відтворювальних процесах.
Великий Ю. В. Вплив інформаційних чинників на інноваційний розвиток машинобудівних
підприємств / Ю. В. Великий // АгроСвіт. – 2017. – № 8. – С. 42-47.
Р/2114
У статті визначено, що інноваційна діяльність машинобудівних підприємств суттєво залежить від рівня
розвитку інформаційної сфери та впровадження у практику їхньої діяльності інформаційних технологій.
Також визначено коло проблем, які впливають на інформатизацію інноваційної діяльності підприємств.
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Б 18231
338
Вісник економіки транспорту і промисловості [Текст] = The bulletin of transport and industry economics :
збірник науково-практичних статей / Український держ. ун-т залізничного транспорту. - Х. : [УкрДУЗТ]. Вип. 57. - Х., 2017. - 169 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Економіка підприємства
Дикань В. Л., Соломніков І. В. Інжиніринго-маркетинговий центр інноваційних технологій як основа
активізації інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств залізничного транспорту. – С. 9-20.
Інвестиційна та інноваційна діяльність
Соколовський С. А. Моделювання інноваційної діяльності віртуального підприємства в умовах
інформаційної економіки. – С. 120-128.
Менеджмент і маркетинг
Токмакова І. В. Адаптивна система управління інноваційним розвитком залізничного транспорту
України. – С. 137-143.

Вовк С. Інтернаціоналізація інноваційної діяльності ТНК / С. Вовк // Журнал європейської економіки. –
2017. – Т. 16, № 2. – С. 224-240.
Р/1702
Інтернаціоналізацію науково-дослідних та дослідницько-конструкторських робіт проаналізовано на основі
визначення ролей дочірніх підприємств у загальній структурі (мережі) транснаціональних компаній.

С 21472
331
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення [Текст] :
монографія / [А. М. Колот, В. М. Данюк,
О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т
ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2017. - 501 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.
наприкінці ст. та у виносках. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
Монографія містить авторське трактування сутності, значення, оцінки стану,
імперативів гідної праці та механізмів її розвитку. Одним із основних завдань цього
дослідження є сприяння фундаментальному переосмисленню домінант розвитку
сфери праці загалом та становлення гідної праці, зокрема, що в перспективі має сформувати якісно нове,
людиноцентричне економічне мислення, задіяти інноваційно орієнтовані механізми розвитку соціальнотрудової сфери. За критичного узагальнення підходів до визначення індикаторів і показників гідної праці
обгрунтовано авторське бачення соціально-економічних ознак (параметрів) гідної праці за умов
євроінтеграції та формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку національної економіки.

Глушенкова А. А. Розвиток складових інноваційного потенціалу підприємств сфери телекомунікацій
та інформатизації за рахунок впровадження краудсорсингу / А. А. Глушенкова // Економіка.
Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 1. – С. 73-80.
Р/2331
Уточнено поняття краудсорсингу з точки зору інноваційної діяльності підприємства. Систематизовано
основні завдання з розвитку інноваційного потенціалу підприємства за його складовими, які можна
вирішити за рахунок впровадження краудсорсингу. Визначено основні переваги та перестроги використання
краудсорсингу підприємствами сфери телекомунікацій та інформатизації.
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Джеджула В. В. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов
інноваційного розвитку / В. В. Джеджула, І. Ю.Єпіфанова, Н. О. Оранська // Інвестиції: практика та досвід.
– 2017. – № 11. – С. 10-14.
Р/2124
У статті розглянуто основні методики оцінювання ефективності антикризового управління підприємством.

Р 358229
336
Доценко, Олена Юріївна.
Фінансове забезпечення інноваційного розвитку регіону на основі
консолідованого фінансування інноваційних проектів [Текст] : монографія / О.
Ю. Доценко ; Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". - Д. : НГУ, 2016. - 172
с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 130-144.
Присвячено проблемам формування ефективної системи управління фінансовим
забезпеченням інноваційного розвитку регіону в умовах децентралізації на основі
консолідованого фінансування інноваційних проектів. Розглянуто питання консолідації фінансових зусиль
органів державної та місцевої влади, підприємств-інноваторів, суб’єктів господарської діяльності при
фінансуванні інноваційних проектів на рівні регіону, а також створення ефективного організаційноекономічного механізму, забезпечення процесу управління фінансуванням інноваційного розвитку на рівні
регіону.

С 21333
33
Економічні інновації [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т проблем ринку
та економіко-екологічних досліджень. - О., [Херсон] : [ФОП Грінь Д. С.]. Вип. 61. - О., 2016. - 389 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр.,
англ., рос. мов.
У збірнику представлено результати наукових досліджень, присвячених
розв’язанню актуальних теоретичних та прикладних питань розвитку
національного господарства на основі сучасних організаційно-економічних
механізмів. Наведено інноваційні підходи до вирішення стратегічних та тактичних
завдань соціально-економічного розвитку, забезпечення сталого гармонійного функціонування економікоекологічних систем, діагностики динамічного стану секторів національної економіки України.
С 21489
33
Економічні інновації [Текст] = Economic Innovations : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень. - О. : [ФОП Гуляєва В. М.]. Вип. 62. - О., 2016. - 440 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ., рос.
Теми наукових публікацій збірнику присвячені питанням розвитку національного транспортного
комплексу, зокрема, сучасним проблемам морської транспортної політики, особливостям функціонування та
проблемам кадрового забезпечення судноплавної галузі, реформуванню портової галузі. В збірнику
представлено низку робіт присвячених екологічній складовій функціонування транспортної галузі,
питанням національної економічної безпеки, а також проблемам розвитку суміжних систем. Низку робіт
присвячено інвестиційній привабливості Причорноморського регіону та питанням розвитку ринкових
систем.
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Жуковский И. В. Межстрановый анализ эффективности инновационной деятельности на основе
метода оболочечного анализа данных среди государств с развитой и развивающейся экономикой,
включая Республику Беларусь / И. В. Жуковский, А. Б. Гедранович // Наука и техника. – 2016. – Т. 15, №
2. – С. 154-163.
Р/874
В статье исследуется вопрос оценки эффективности инновационной деятельности 63 стран мира с развитой
и развивающейся экономиками с помощью метода оболочечного анализа данных.
Зеленко О. О. Інновації в туризмі – шлях до розвитку депресивних територій: світовий досвід та
українські реалії / О. О. Зеленко, М. В. Тороповська // Часопис економічних реформ. – 2017. – № 1. – С. 7277.
Р/2348
В процесі аналізу публікацій вітчизняних та закордонних науковців виявлено багатий досвід
альтернативного розвитку проблемних територій за рахунок туристичних інновацій, накопичений в інших
країнах світу.
Зубков Р. С. Зарубіжний досвід інвестиційно-інноваційного розвитку регіону / Р. С. Зубков // Інвестиції:
практика та досвід. – 2017. – № 10. – С. 11-16.
Р/2124
У статті досліджено інвестиційно-інноваційний розвиток регіону в провідних країнах світу. Визначено
сутність, особливості інвестиційно-інноваційної моделі розвитку в країнах світу та її вплив на
конкурентоспроможність економіки. Проаналізовано інноваційну політику за кордоном, охарактеризовано її
концепцію, стратегію та пріоритети. Досліджено проблеми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в
Україні.
Интеллектуализация управления и инновационная политика как целевые ориентиры
международных отношений / М. В. Шарко, Л. А. Корчевская, Н. В. Гусарина, Н. В. Петрушенко // Вісник
Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 199-202.
Р/1055«Е»
Обоснованы концептуальные основы управления инновационной политики государства в международном
разделении труда. Структурированы факторы управления. Разработаны практические рекомендации по
усилению интеллектуализации управления путем совершенствования компетенций хозяйствующих
субъектов.

Р 358650
33
Інвестиційно-інноваційний розвиток регіонів Українського Причорномор'я
[Текст] : монографія / [Б. В. Буркинський, О. І. Лайко, В. М. Осипов та ін. ] ; за
наук. ред. Б. В. Буркинського ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економікоекологічних досліджень. - О. : [ІПРЕЕД НАНУ], 2016. - 526 с. : іл., табл. - Бібліогр.
наприкінці розд.
У монографії розглядається питання активізації соціально-економічного розвитку
регіонів (на прикладі Українського Причорномор’я) за допомогою інвестиційних
та інноваційних важелів. Інвестиційний та інноваційний процеси визначені в якості
головних рушійних сил забезпечення добробуту в регіоні і запропоновані в монографії важелі та механізми
підвищення ефективності інвестиційної діяльності ґрунтуються на ефективному використанні наявних
можливостей і переваг, притаманних територіям Українського Причорномор’я.
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Р 358363
005
Інноваційний контролінг в діяльності промислових підприємств [Текст] :
навч. посібник / Філиппова С. В., Юдін М. А., Мелих О. В., Селіванова Н. М. ; Нац.
ун-т "Києво-Могилянська академія", Одеський нац. політехн. ун-т. - О. :
[Бондаренко М. О.], 2016. - 134 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 112-117.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни
«Контролінг», яку включено до навчального плану підготовки фахівців зі
спеціальності «Менеджмент». Зміст теоретичних положень зорієнтовано на
ключові моменти – базові положення дисципліни, а опрацювання термінологічної
бази дозволить студентові успішно підготуватися до усіх видів поточного,
підсумкового та відстроченого контролю, перевірити рівень набуття професійних компетентностей.

Р 358647
005
Інновінг в туризмі [Текст] : монографія / [А. А. Мазаракі, С. В. Мельниченко,
Г. І. Михайліченко та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі ; Київський нац. торг.-екон.
ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2016. - 532 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Авт.
зазнач. на звороті тит. арк.
У монографії викладено теоретико-методологічні засади інновінгу в туризмі,
розкрито ґенезу інноваційних теорій, визначено напрями трансформації процесів
управління і гармонійного розвитку туристичних підприємств, фактори
інноваційних змін та особливості формування інноваційних стратегій туристичних
підприємств. Проведено структурний аналіз інноваційного розвитку туризму як сфери діяльності, складових
інноваційного процесу та динаміки нововведень в туризмі, структурно-інституціональний аналіз ринку
туристичних послуг. Визначено заходи мотивації інноваційної активності, оновлення і модернізації
технологічних підприємств туристичної індустрії, дієвість інвестиційної політики на потенціал
інноваційного розвитку підприємств туризму.

Р 358380
621.7
Каргин, Сергей Борисович.
Инновационные технологии ковки валов [Текст] : монография / С. Б. Каргин,
Б. С. Каргин, В. В. Кухарь ; Гос. высш. учеб. заведение "Приазовский гос.
технический ун-т". - Мариуполь : [ПГТУ], 2016. - 146 с. : табл., рис. - Библиогр.: с.
134-145.
Приведены существующие технологические процессы изготовления валов,
показаны их достоинства и недостатки. Разработаны инновационные технологии
позволяющие за счет применения бойков специальной формы и приемов ковки
исключить трудоемкую операцию осадки, повысить производительность и
качество валов. При этом решены экспериментальные и теоретические задачи по определению основных
параметров при ковке валов различными бойками.
Кваша Т. К. Роль нормативно-правового забезпечення у формуванні та реалізації регіональних
інноваційних пріоритетів / Т. К. Кваша, О. Ф. Паладченко, І. В. Молчанова // Наука, технології, інновації. –
2017. – № 2. – С. 10-16.
Р/863
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Дослідження здійснено вперше в Україні з метою розв’язання проблеми формування та затвердження
регіональних пріоритетних напрямів, а також їх реалізації. Робота проведена із застосуванням моніторингу
на основі законодавства бази України та офіційної інформації державних адміністрацій.
Ковтуненко К. В. Інноваційна діяльність промислових підприємств України: стан і перспективи
розвитку / К. В. Ковтуненко, О. В. Нестеренко // Економічний форум. – 2017. – № 2. – С. 17-23.
Р/2329
Проведено дослідження інноваційної активності промислових підприємств України у 2010 – 2015 рр.
Розглянуто кількість інноваційно-промислових підприємств за регіонами. Проаналізовано дані щодо
розподілу загального обсягу витрат за напрямами інноваційної діяльності, представлена структура джерел
фінансування інноваційної діяльності, а також проведена оцінка промислових підприємств за рівнем
впровадження інновацій.
Кривов’язюк І. В. Проблеми впровадження інноваційної моделі високотехнологічного розвитку
економіки України / І. В. Кривов’язюк, І. М. Пушкарчук, Ю. В. Волинчук // Економічний форум. – 2017. –
№ 2. – С. 111-119.
Р/2329
Проаналізовано ступінь технологічної готовності країни до впровадження інноваційної моделі
високотехнологічного розвитку економіки та визначено коло проблем. Розкрито існуючі моделі державної
інноваційної політики в країнах світу. Запропоновано заходи з активізації впровадження інноваційної моделі
високотехнологічного розвитку економіки України.
Лисенко Д. Е. Принципи і структура методології оцінювання реалізованості інноваційних планів
підприємства / Д. Е. Лисенко // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2016. – Вип. 4. – С. 101-107. –
Текст рос.
Р/2152
У статті розглядаються основні принципи методології проактивного управління розвитком промислового
підприємства з урахуванням оцінок реалізованості планів. Сформована структура методології проактивного
управління, яка заснована на функціональному підході і категоріях кваліметрії і відображає процес
отримання локальних і інтегральної оцінок з урахуванням реальних можливостей підприємства.
Любохинець Л. С. Управління людським капіталом в умовах інноваційного економічного розвитку:
світова та національна практика / Л. С. Любохинець // Вісник Хмельницького національного
університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 2, Т. 1. – С. 7-14.
Р/1055«Е»
Проаналізовано основні показники розвитку людського капіталу на світовому рівні та в Україні. Виділено
основні тенденції та заходи держави щодо забезпечення ефективної інноваційної діяльності країни через її
людський потенціал.
Мазов М. М. Анализ технологической политики металлургического предприятия для разработки
инновационной продукции / М. М. Мазов, В. А. Петренко // Металл и литье Украины. – 2016. – № 3. – С.
23-29.
Р/679
На примере ПАО «ЕВРАЗ–ДМЗ им. Петровского» показаны основные направления и рекомендации по
разработке и последующему проведению для данного металлургического предприятия успешной и
высокоэффективной технологической политики. Выявлены новые направления стратегии развития данного
предприятия как объекта управления благодаря проведению активной инновационной деятельности.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Майовець Я. Моделі інноваційного розвитку аграрного підприємництва: історичний досвід і
сучасність / Я. Майовець // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – №
1. – С. 100-108.
Р/1236
Досліджено проблеми інноваційного розвитку аграрного підприємництва. Проведено порівняльний аналіз
сільського господарства американських, європейських країн і України.
Виявлено особливості формування інноваційної моделі агробізнесу в Україні упродовж
трансформаційного періоду.
Маликов Р. И. Инновационные подходы к разработке инструментария диагностики параметров
административного регулирования предпринимательства в регионе / Р. И. Маликов // Економічний
вісник Донбасу. – 2017. – № 1. – С. 143-152.
Р/1932
«… можно констатировать, что на уровне регионов зачастую «правила игры» сформированные на
федеральном уровне, в том числе, с учетом интересов стейкхолдеров [2], различными участниками
экономического взаимодействия, стремящимися улучшить свою полезность, трактуются, интерпретируются
и применяются по разному. Именно данная особенность обусловливает существенные различия [11] в
параметрах административного регулирования предпринимательской деятельности, наблюдаемые в
российских регионах».

Матюшенко І. Ю. Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного
дослідницького простору в країнах ЄС і Україні / І. Ю. Матюшенко, В. Є Хаустова, С. І. Князєв // Наука
та інновації. – 2017. – Т. 13, № 2. – С. 5-26.
Р/1928
Розроблено пропозиції до національного плану дій з реалізації українського дослідницького простору на
основі імплементації Дорожньої карти зі створення єдиного європейського дослідницького простору країн
ЄС 2015–2020 рр. та врахування їх у проекті Стратегії розвитку високотехнологічних галузей України до
2025 року.
Б 18293
658
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку [Текст] : зб. наук.
пр. / голова РВР Н. І. Чухрай. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 348 с. : рис., табл. - (Вісник /
Національний університет "Львівська політехніка" ; № 862). - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Гик В. В. Формування системи обліку і контролю витрат на інновації. – С. 68-74.
Міцкевич Н. В. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств як фактор розвитку економіки
України / Н. В. Міцкевич, Д. І. Міцкевич // Наукові праці Чорноморського національного університету імені
Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія: Економіка. – 2016. – Т. 279, Вип. 267. – С.
120-123.
Р/1886
У статті розглянуто проблеми інноваційної діяльності в Україні, розвитку ринку інновацій як складової
частини системи економічних відносин, особливості ринку інновацій з метою визначення основних
напрямків державного регулювання інноваційної діяльності.
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Морозов О. Про нову парадигму формування поняття економічного простору інноваційних бізнесструктур / О. Морозов // Економіст. – 2017. – № 2. – С. 4-10.
Р/1119
У статті висвітлено результати аналітико-експериментальних досліджень нової парадигми та проблеми
формування поняття економічного простору як подальшої основи досліджень ціннісно-часової та
структурно-просторової динаміки економічно-інформаційних і виробничих структур інноваційних систем,
їх характеристик і закономірностей в економічних системах п’яти рівнів.
Мясников В. О. Стан та перспективи розвитку інноваційного потенціалу машинобудівних
підприємств / В. О. Мясников // Економіка та держава. – 2017. – № 2. – С. 81-88.
Р/1829
Виконано аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств у регіональному розрізі. Показано
динаміку фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств за джерелами. Визначено
проблеми формування інноваційного потенціалу вітчизняних машинобудівних підприємств та наведено
шляхи їх вирішення з метою забезпечення високого рівня їх конкурентоспроможності на внутрішньому та
зовнішньому ринках.
Павлюк Л. В. Розвиток інноваційного підприємництва / Л. В. Павлюк // Економічний форум. – 2017. – №
2. – С. 129-132.
Р/2329
У науковій публікації підлягають розгляду питання щодо особливостей розвитку інноваційного
підприємництва, основних проблем його здійснення, формування поняття «інноваційне підприємництво».
Наводяться аналітичні дані щодо інноваційної активності підприємств України та джерел фінансування
такої діяльності.
Петренко Н. О. Інноваційні аспекти формування інвестиційної політики стратегічного розвитку
сільськогосподарських підприємств / Н. О. Петренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 12. – С.
38-45.
Р/2124
Незважаючи на значну кількість досліджень, що присвячені різним аспектам інноваційної діяльності, наразі,
існує проблема в дослідженні та розробці креативних ідей та практичних пропозицій щодо активізації
інвестиційної діяльності на підприємствах сільськогосподарського комплексу.
У статті окреслено основні завдання інвестиційної політики сільськогосподарського суб’єкта.
Полінський О. М. Розрахунок інноваційних ризиків машинобудівного підприємства / О. М. Полінський
// Наукові праці Чорноморського національного університету імені Петра Могили комплексу «КиєвоМогилянська академія». Серія: Економіка. – 2016. – Т. 279, Вип. 267. – С. 72-77.
Р/1886
Метою статті є планування і проведення заходів, щодо нейтралізації, компенсації або мінімізації можливого
збитку, який виникає внаслідок реалізації негативних проявів ризику або ж для посилення позитивного
ефекту, викликаного реалізацією подій, пов’язаних з ризиком.
Поліщук Т. А. Напрями і пріоритети інноваційно-технологічного забезпечення експортоспроможності
підприємства / Т. А. Поліщук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні
науки. – 2017. – № 3, Т. 1. – С. 119-122.
Р/1055«Е»
Проаналізовано тенденції розвитку машинобудівного сектора промисловості України. Дано авторське
визначення експортоспроможності підприємства з урахуванням процесів глобалізації. Охарактеризовано
основні напрями і виділено пріоритети інноваційно-технологічного забезпечення розвитку
машинобудівного сектора вітчизняної економіки.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Б 18274
338
Проблеми економіки та управління [Текст] : зб. наук. пр. / голова ред.-вид. ради
Н. І. Чухрай. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 280 с. : граф., рис., табл. - (Вісник / Національний
університет "Львівська політехніка" ; № 847). - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ. мов.
Зі змісту:
Проблеми економіки
Гальків Л. І., Демчишин М. Я., Грищук Д. В. Інноваційний імператив розвитку рітейлу як деактиватор
ризиків і загроз соціально-економічній безпеці. – С. 61-68.

Р 358901
005
Розбудова системи управління бізнес-організацій в інноваційній економіці
[Текст] : монографія / [Л. О. Лігоненко, О. І. Гарафонова, Т. В. Омельяненко та ін.]
; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2017. 436 с. : граф., табл., рис. - Бібліогр. у виносках. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
У монографії висвітлено науково-методологічні засади розбудови системи
управління інноваційним розвитком бізнес-організацій. Висвітлено теоретикометодичні основи розвитку окремих функціональних підсистем управління бізнесорганізаціями в умовах інноваційної економіки, таких як управління знаннями,
операційного
менеджменту,
антикризового
управління,
управління
якістю
та
управління
конкурентоспроможністю. Подано авторські розробки, присвячені проблематиці вдосконалення управління
інноваційною діяльністю суб’єктів малого бізнесу, корпоративного управління, управління технічним
розвитком промислових підприємств; розкрито особливості інноваційних організаційних форм
підприємницької діяльності.

Р 358478
338
Розвиток економічних та фінансових відносин й обліково-аналітичного
забезпечення функціонування підприємницьких структур [Текст] : кол.
монографія / [Танклевська Н. С., Синенко О. О., Супрун О. О. та ін. ; за заг. ред.
Н. С. Танклевської]. - Херсон : [Айлант], 2016. - 200 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с.
184-199.
У монографії висвітлено діяльність аграрних підприємств, засади формування
їх фінансової політики та структура їх фінансового механізму. Розкрито шляхи
активізації та підвищення ефективності впровадження інновацій в
сільськогосподарські підприємства. Показано стан та можливі підходи щодо розвитку економічних відносин
між підприємствами, а також їх обліково-аналітичне функціонування.
Савченко О. Ф. Інновації – основна діюча сила науково-технічного прогресу для збереження
природного середовища / О. Ф. Савченко, О. І. Дацій // Економіка та держава. – 2017. – № 5. – С. 4-9.
Р/1829
У статті авторами виконано аналіз інноваційного розвитку соціально-економічних суб’єктів
господарювання та їх впливу на екологічну рівновагу між людиною і природою в Україні, а також впливу
інноваційних процесів на соціальну стабільність українського суспільства.
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Сакович В. А. Инновационная безопасность: основные понятия, сущность / В. А. Сакович, Г. М.
Бровка // Наука и техника. – 2016. – Т. 15, № 2. – С. 144-153.
Р/874
Рассмотрены отдельные теоретические и методологические аспекты роли и значения инновационной
безопасности в системе национальной безопасности государства. До настоящего времени нет однозначного
толкования сущности инноваций, их влияния на национальную и экономическую безопасность. Для
решения многогранных и многоаспектных проблем, появляющихся в процессе формирования
инновационной экономики и безопасного ее развития, возникает объективная потребность сформировать в
рамках системы национальной безопасности новое направление – инновационную безопасность.
Саннікова С. Ф. Наукове підґрунтя та основні тенденції інноваційної активності промислових
підприємств України / С. Ф. Саннікова, М. В. Іванова // Економіка, фінанси, право. – 2017. – № 3. – С. 5054.
Р/687
У статті встановлені негативні тенденції в розвитку наукової і науково-технічної та інноваційної сфер в
Україні. Обгрунтовано, що найбільш впливовим стимулом підвищення інноваційної активності є отримання
реального ефекту від інновацій, тому слід ретельно добирати прийнятні інноваційні проекти, які
забезпечують суттєві конкурентні переваги та найбільшу ефективність в реальних умовах діяльності
конкретного підприємства.
Сидорчук І. П. Структурологічна модель організаційно-економічного механізму інноваційного
розвитку промислового підприємства / І. П. Сидорчук // Вісник Хмельницького національного
університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 3, Т. 1. – С. 240-245.
Р/1055«Е»
У роботі визначено теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму інноваційного
розвитку промислових підприємств. Представлено структурологічну модель організаційно-економічного
механізму інноваційного розвитку.
Р 358507
33
Сіренко, Наталя Миколаївна.
Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки
України [Текст] : монографія / Н. М. Сіренко, О. І. Мельник ; Миколаївський
національний аграрний університет. - Миколаїв : [Миколаївський нац. аграрний
ун-т], 2016. - 243 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 164-175.
У монографії досліджено особливості розвитку інноваційного підприємництва в
аграрному секторі економіки; обґрунтовано методичні підходи до оцінки системи
інноваційного підприємництва із виділенням окремих методичних інструментаріїв
по оцінці його підсистем та забезпечуючих об’єктів; проаналізовано рівень
розвитку аграрного сектора економіки України та досліджено його функціональні взаємозв’язки з
інноваційним підприємництвом.
Смирнов Є. В. Перспективи розширення українсько-китайського співробітництва в інвестиційноінноваційній сфері / Є. В. Смирнов, П. І. Віблий, С. В. Захарін // Актуальні проблеми економіки. – 2017. –
№ 2. – С. 38-43. – Текст англ.
Р/1545
У статті розглянуто стан та динаміку торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між
Україною та КНР. Виділено перспективні проекти і програми, що можуть бути реалізовані в Україні із
залученням китайських інвестицій. Ідентифіковано інтереси обох сторін в інвестиційній та інноваційній
сферах. Подано пропозиції щодо активізації українсько-китайського співробітництва в інвестиційноінноваційній сфері.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Смирнова Н. В. Трансфер технологій як засіб формування національної моделі інноваційного
розвитку / Н. В. Смирнова // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 5. – С. 39-41.
Р/2124
Статтю присвячено висвітленню значущості інновацій у поточній діяльності промислових підприємств з
подальшим обгрунтуванням необхідності їх залучення через трансфер технологій. Першочерговим
завданням розвитку національної економіки є адаптація закордонного досвіду у сфері трансферу технологій
до вітчизняного нормативно-правового поля з метою створення дієвого алгоритму інноваційнотехнологічних змін.

Р 358753
658
Соціально-економічна ефективність інноваційного розвитку тваринництва
[Текст] : монографія / О. В. Мазуренко, О. В. Ксьонова, Н. М. Столярчук, М. І.
Козак. - К. : [НУБіП України], 2017. - 188 с. - Бібліогр.: с. 164-178.
В монографії розглянуто теоретичні підходи до визначення соціоекономіки та її
впливу на формування показників ефективності розвитку тваринництва.
Розроблено науково-методичний підхід до кількісної оцінки внутрішньої
соціальної ефективності виробництва продукції. Здійснено теоретикометодологічне дослідження процесів інноваційного розвитку тваринництва та
оцінки соціально-економічної ефективності їх реалізації.
Проаналізовано сучасний стан та виявлені
основні тенденції розвитку тваринництва в сільськогосподарських підприємствах. Визначено пріоритетні
напрями підвищення соціально-економічної ефективності інноваційно-орієнтованого тваринництва.

Р 358972
33
Стратегічні інноваційні орієнтири соціально-економічного розвитку
національного господарства [Текст] : монографія / [Третяк В. П., Давидов О. І.,
Бабич Д. В. та ін.] ; за заг. ред. В. П. Третяк, О. І. Давидова ; Харківський нац. ун-т
ім. В. Н. Каразіна. - Х. : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2016. - 244 с. : граф., табл. Бібліогр. наприкінці ст. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
Досліджено сучасні підходи державного регулювання інноваційної діяльності,
виділено проблеми та стратегічні орієнтири управління результатами інноваційної
діяльності в Україні, обґрунтовано інноваційні орієнтири реформування системи
місцевого самоуправління та децентралізації влади, визначено вплив нових інтеграційних процесів на
формування інноваційної моделі розвитку – основи підвищення конкурентоспроможності, надано відповіді
на сучасні питання ефективного функціонування соціально-економічного комплексу регіону як основи
регіональної соціально-економічної політики держави тощо.

Р 359099
33
Титаренко, Галина Борисівна.
Державне регулювання розвитку інноваційної системи України: теорія,
методологія, практика [Текст] : монографія / Титаренко Галина Борисівна. - К. :
КОНДОР, 2016. - 400 с. : табл. - Бібліогр.: с. 359-395.
У монографії розглянуто та науково обґрунтовано теоретико-методологічні,
методичні і прикладні аспекти державного регулювання розвитку національної
інноваційної системи як інституціональної структури управління інноваційними
процесами в економіці країни в умовах інтеграційних змін.
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Ткач К. І. Використання дискретних і неперервних марківських ланцюгів для поглинаючих станів
системи формування інтелектуального потенціалу інноваційно-орієнтованого промислового
підприємства / К. І. Ткач, В. Ю. Васильєва // Вісник Хмельницького національного університету. Серія:
Економічні науки. – 2016. – № 5, Т. 2. – С. 265-270.
Р/1055«Е»
Розробка математичного забезпечення та створення на його підґрунті моделей, які відображають ознаки
досліджуваних систем формування інтелектуального потенціалу, є важливою задачею менеджменту. У
роботі показано застосування ланцюгів Маркова і орієнтованих графів в моделях градації станів
відповідності як ступеня досконалості проектів.

Р 359097
33
Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності
[Текст] : монографія / [Примухіна Н. В., Харун О. А., Грицина Л. А., ] ; за заг. ред.
Примухіної Наталі Валентинівни ; Черкаський держ. технологічний ун-т . - К. :
КОНДОР, 2017. - 290 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Авт. зазнач. на
звороті тит. арк.
Зі змісту:
Секція 3. Основні чинники, механізми, вектори соціально-економічних
трансформацій
Унрод В. И., Терновая Л. Ю. Нанотехнологии как приоритетный фактор повышения инновационного
потенциала Украины. – С. 117-127.

С 21404
34
Університетські наукові записки [Текст] = University Scientific Notes : часопис Хмельницького ун-ту
управління та права / Хмельницьий ун-т упр. та права, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т
законодавства Верховної Ради України. - Хмельницький : Вид-во ХУУП. - (Право. Економіка. Управління.).
№ 1 (61). - Хмельницький, 2017. - 402 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Арзянцева Д. А., Захаркевич Н. П. Методичний інструментарій оцінювання рівня інноваційного
розвитку регіонів. – С. 44-61.
На основі представленого методичного інструментарію проведено оцінку інноваційного розвитку регіонів
України у 2015 році, здійснено їх ранжування та групування із використанням матричного підходу.
Економіка та управління національним господарством
Єгоров І. Ю., Козловський І. В. Інновації в державному секторі: ідентифікація та вимірювання. – С. 7180.
Аналізується існуюча практика виокремлення й оцінки інновацій у державному секторі, при цьому основна
увага приділяється досвіду ЄС з підготовки відповідного секторального інноваційного табло. Зроблено
спробу розрахувати показники Табло для України.
Економічна теорія та історія економічної думки
Кваша Т. К. Інноваційні пріоритети: теоретичні аспекти визначення та практична методологія їх
уточнення для України. – С. 267-278.
Запропоновано методику уточнення діючих нині середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної
діяльності залежно від їх затребуваності на ринку, наявності відповідних наукових розробок високого рівня
та відповідності світовим тенденціям.
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Уткіна Г. А. Інноваційна активність організації як трансформація її інтелектуальної активності / Г. А.
Уткіна // ScienceRise. – 2017. – № 4. – С. 15-21.
Р/1530
Акцентовано увагу на сутності змісту категорії «інноваційна активність» з опорою на практику оцінки
зв’язку понять «інтелект організації» та «інноваційна діяльність». Запропоновано математичну модель
оцінки стану «інтелектуальної активності».
Р 358894
339
Федірко, Олександр Анатолійович.
Теорія і практика локалізації інноваційної бізнес-діяльності в ЄС [Текст] :
монографія / О. А. Федірко ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т імені Вадима
Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2017. - 529 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 479-529 та у
виносках.
У монографії обґрунтовано методологічні засади та еволюцію сучасної
парадигми локалізації інноваційного розвитку. Досліджено передумови, тенденції
та механізми локалізації інноваційної бізнес-діяльності у Європейському Союзі. На
основі емпіричного аналізу інноваційних систем держав-учасниць ЄС синтезовано типові моделі
національної інноваційної політики та ідентифіковано переваги їх імплементації на регіональному і
локальному рівнях.
Федулова Л. Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємств торгівлі / Л. Федулова // Вісник
Київського національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 3. – С. 48-64.
Р/1193
Розкрито сутність бізнес-процесів та інноваційних бізнес-моделей сучасних підприємств, охарактеризовано
їх типи та умови використання. Розроблено та обґрунтовано організаційно-структурну схему методології
розбудови бізнес-моделей інноваційного розвитку торговельних підприємств. Запропоновано структуру
складових класичної інноваційної бізнес-моделі та її змістовну характеристику для реально діючого в
Україні торговельного підприємства.
Б 18270
62
"Харківський політехнічний інститут", Національний технічний університет.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" [Текст] : зб.
наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Економічні науки). № 48 (1220). - Х., 2016. - 118 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ., рос.
Зі змісту:
Погорєлов І. М., Погорєлов М. І. Методика моніторингу інноваційної діяльності. – С. 81-89.
Лук’яниця А. Ю., Верютіна В. Ю. Технологічні інновації та підприємництво в глобальній економіці. –
С. 106-111.
Б 18194
62
"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет .
Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць = Bulletin of
National Technical University "KhPI". - Х. : НТУ "ХПІ". - (Серія: Стратегічне управління, управління
портфелями, програмами та проектами). № 2 (1224). - Х., 2017. - 108 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ.
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Зі змісту:
Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Ярошенко Р. Ф. Деформація поля компетенцій в інноваційних проектах. –
С. 3-7. – Бібліогр.: 12 назв. – Текст рос.
Розглядається використання компетентнісного підходу в програмах інноваційного розвитку організацій.
Наведено принципи таксономії Блума для формування полів компетенцій і компетентності. Сформульовано
принцип викривлення поля компетенцій в інноваційних проектах і програмах. Наведено приклад оцінки
компетентності організації на основі моделі ІРМА Delta.
Швець Є. С., Рулікова Н. С. Механізми обґрунтування ініціації програми інноваційного розвитку
підприємства та їх документальний супровід. – С. 89-94. – Бібліогр.: 10 назв.
Розглянуто аспекти використання інноваційного потенціалу в управлінні процесами ініціації програм
інноваційного розвитку металургійного підприємства.
Хаустов В. Охорона інтелектуальної власності й стимулювання інноваційного розвитку в Україні та
світі / В. Хаустов // Економіст. – 2017. – № 3. – С. 19-26.
Р/1119
Представлені аналітичні узагальнення сучасного стану та тенденцій розвитку глобальної сфери
інтелектуальної власності. Виконано компаративний аналіз конкурентних переваг розвинутих країн та
країн, що розвиваються, у сфері інтелектуальної власності, у тому числі на міжнародних ринках.
Обгрунтовано необхідність більш ефективного використання потенціалу інтелектуальної власності України
в її широкому розумінні задля стимулювання інноваційних процесів та забезпечення сталого економічного
зростання.
Б 18291
33
Черкаський державний технологічний університет.
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.].
- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). Вип. 42, ч. 2. - Черкаси, 2016. - 110 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ.
Зі змісту:
Коломицева О., Боковня А., Бурцева Т. Використання маркетингових комунікаційних технологій в
інноваційному розвитку підприємств. – С. 5-13.
Кундєєва Г. Продовольча безпека: інноваційний розвиток і зміни у споживанні харчових продуктів. –
С. 29-36.
Орловська Ю., Морозова С. Трансформація ролі інновацій у розвитку сучасної світової економіки. –
С. 60-66.

Р 358489
33
Чухрай, Наталія Іванівна.
Економіка інноваційного підприємства [Текст] : навч. посіб.
/ Н. І. Чухрай, Л. С. Лісовська ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во
Львівської політехніки, 2016. - 324 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 319-321 та
наприкінці розд.
Розглянуто економічні засади функціонування інноваційного підприємства,
сутність та особливості його виробничої діяльності, розкрито специфіку
ресурсного забезпечення інноваційного підприємства, визначено пріоритети формування та оцінювання
інноваційного потенціалу підприємства. Значну увагу приділено проблемам забезпечення якості та
конкурентоспроможності інноваційної продукції.
Наведено особливості формування собівартості
інноваційної продукції та ціноутворення інноваційного підприємства. Детально розглянуто питання
управління витратами на інноваційні процеси та оцінюванню ефективності та результативності діяльності
підприємства.
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Шовкалюк В. Інноваційна діяльність в Україні: проблеми, перспективи нормативно-правового
регулювання / В. Шовкалюк, Д. Чайка // Наука, технології, інновації. – 2017. – № 1. – С. 62-67. – Текст англ.
Р/863
Україна володіє багатими природними ресурсами та є провідним світовим виробником низки аграрних і
промислових товарів. Але рівень інноваційного розвитку її підприємств і виробництва ними товарів із
високим ступенем доданої вартості вкрай низький. У статті надано думку спеціалістів МОН щодо
необхідних нормативних та інституційних змін у сфері інноваційної діяльності.
Яковлєв А. І. Методи оцінювання інновацій по кінцевій сфері їх споживання / А. І. Яковлєв // Актуальні
проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 21-29.
Р/1545
У статті розглянуто методи визначення економічного ефекту від впровадження інновацій у ланцюгу
послідовних ланок, де виявляються переваги від їх застосування. Визначено кількість рівнів, за якими
доцільно виконувати розрахунок ефекту. Встановлено порядок проведення таких розрахунків,
запропоновано відповідні математичні формули.

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному етапі в
Україні та за її межами
Васильківський Д. М. Кластерна політика як чинник підвищення ефективності функціонування
соціально-економічних систем / Д. М. Васильківський, М. П. Войнаренкоо, В. М. Нижник // Вісник
економічної науки України. – 2017. – № 1. – С. 25-30.
Р/1674
У статті запропонована взаємопов’язана система понять, які відображають розвиток регіональних освітніх
кластерів, що розширює теоретичне уявлення про функціонування регіональної інноваційної системи.
Б 18175
33
Вісник соціально-економічних досліджень [Текст] = Socio-Economic Research Bulletin : зб. наук. пр. /
Одеський нац. економічний ун-т. - О. : [Атлант]. № 2 (61). - О., 2016. - 261 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ. та рос.
Зі змісту:
Економічна безпека держави
Шевченко А. В. Концептуальні засади політики розвитку промислових кластерів у забезпеченні
економічної безпеки України. – С. 250-258.
Запропоновано авторське визначення та розкрито зміст таких категорій, як кластерна стратегія, кластерна
політика, кластерна програма та кластерна ініціатива. Сформульовано цілі та основні напрями розвитку в
Україні кластерних мереж. Описано інструментарій кластерної політики; запропоновано орієнтовну
структуру регіональних кластерних програм. Узагальнено ключові критерії, що використовуються
міжнародними організаціями для оцінки діяльності промислових кластерів.
Дубровська Ю. В. Аналіз ефективності локалізації кластерних структур в економіці / Ю. В.
Дубровська, І. В. Йолохова, О. В. Козоногова // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 1. – С. 72-82. –
Текст англ.
Р/1545
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У статті актуалізовано питання оцінювання ефективності реалізації кластерної політики органами влади.
Запропоновано універсальну методику оцінювання ефективності локалізації кластерно-мережевих структур
на території країни шляхом групування регіонів за ознаками розвиненості науково-технічного, виробничого
та інфраструктурного потенціалів. Обгрунтовано причини асиметрії локалізації кластерно-мережевих
структур на прикладі Російської Федерації.
Захарченко Н. В. Інноваційний розвиток підприємницького сектору регіону/ Н. В. Захарченко //
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2017. – Вип. 1. – С. 137-143.
Р/2057
Метою дослідження є визначення підходів до обґрунтованої інноваційної політики вітчизняного регіону
з використанням кластерної моделі. Для отримання результатів дослідження використано методи
статистичного та порівняльного аналізу, діалектичний метод, цільовий підхід, узагальнення.
Б 18262
37
"Києво-Могилянська академія", національний університет.
Наукові записки НаУКМА [Текст] : [зб. наук. ст.]. - К. : [ТОВ "Гліф Медіа"]. - (Економічні науки). Т. 1, вип. 1. - К., 2016. - 180 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ., рос.
Зі змісту:
Пирогов Д. А. Порівняння методів моделювання регіональних економічних систем кластерного типу.
– С. 138-144.
Кирилов Ю. Є. Агротехнопарки – інноваційний напрям конкурентоспроможного розвитку
підприємств аграрного сектору / Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська // Економіка АПК. – 2017. – № 6. – С.
65-72.
Р/673
За допомогою описового, статистичного та графічного методів дослідження проаналізовано стан і тенденції
розвитку технопаркових структур в Україні та світі.
Коваленко С. І. Екстерналії транскордонних кластерних систем як фактор конкурентоспроможності
єврорегіонів / С. І. Коваленко // Регіональна економіка. – 2017. – № 1. – С. 63-71. – Текст англ.
Р/937
Досліджено екстерналії – позитивні ефекти мезорівня міжнародних інтеграційних об’єднань, що становлять
собою мережеві структури внутрішньогалузевого і міжгалузевого співробітництва у вигляді транскордонних
кластерних систем.
Колосінський Є. Ю. Перспективи функціонування кластерних утворень для розвитку туристичної
сфери Карпатського регіону / Є. Ю. Колосінський, М. І. Колосінська, О. О. Петращак // Актуальні
проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 120-129.
Р/1545
Сформовано науково-методичний інструментарій виявлення можливостей створення кластерних утворень
на базі регіональної взаємодії. Запропоновано алгоритм дослідження факторів впливу на формування та
розвиток кластерів, який дозволяє виявити найбільш перспективні сфери роботи кластера в мінливих умовах
зовнішнього середовища. Обгрунтовано переваги для розвитку туристичної сфери від створення кластера.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Ларіонова К. Л., Донченко Т. В. Організаційно-економічний механізм управління інноваційною
реструктуризацією підприємств / К. Л. Ларіонова, Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного
університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 2, Т. 2. – С. 178-183.
Р/1055«Е»
В статті обґрунтовано необхідність проведення інноваційної реструктуризації вітчизняних підприємств.
Досліджено теоретичні та методичні аспекти формування організаційно-економічного механізму управління
інноваційною реструктуризацією підприємств машинобудівної галузі.
Лекарь С. І. Міжнародні та вітчизняні реалії функціонування індустріальних парків / С. І. Лекарь //
Економіка промисловості. – 2017. – № 1. – С. 80-94.
Р/1252
Досліджено світові тенденції функціонування індустріальних парків та застосування податкових стимулів
для їх розвитку. Проаналізовано стан індустріальних парків в Україні, а також законодавчі ініціативи щодо
оподаткування їх діяльності.
Мехович С. А. Концепція регіональної кластерної політики / С. А. Мехович // Энергосбережение.
Энергетика. Энергоаудит. – 2017. – № 1. – С. 34-43.
Р/1974
«Одне з практичних завдань регіональної політики полягає в підтримці створення кластерних об’єднань і, в
першу чергу, в сфері промисловості. Масштаби впливу такого утворення на всі сторони соціальноекономічної діяльності дає право розглядати регіональну кластерну політику як інститут регіонального
розвитку».
Оксенюк С. Г. Ефективність кластерної політики в умовах глобалізаційних ризиків / С. Г. Оксенюк //
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 2, Т. 1. – С. 222226.
Р/1055«Е»
Проаналізовано основні напрямки кластерної політики держави з урахуванням сучасних викликів та загроз
економічній безпеці, а також перспективи створення та розвитку інноваційних кластерів в промисловому
секторі. Обгрунтовано рекомендації щодо державної політики підтримки розвитку кластерів з урахуванням
позитивного досвіду інших країн.
Олексюк Г. В. Індустріальні парки України: від концепції до реальності / Г. В. Олексюк // Регіональна
економіка. – 2017. – № 1. – С. 98-105.
Р/937
Досліджено окремі аспекти започаткування проектів побудови індустріальних парків в Україні відповідно
до прийнятого законодавства.
Б 18201
33
"Острозька академія", національний університет.
Наукові записки Національного університету "Острозька академія" [Текст] : науковий журнал. Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька акад.". - (Серія "Економіка"). Вип. № 3(31). - Острог, 2016. - 211 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ.
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Зі змісту:
Математичне моделювання та інформаційні технології в економіці
Дзюбановська Н. В. Застосування кластерного аналізу для оцінки міжнародної торгівлі країн
Європейського Союзу. – С. 204-208.
Проведено кластерний аналіз методом k-means засобами пакету програми STATISTIKA 10. Змінними
групування було обрано обсяги експортних операцій протягом 2002-2015 рр., а мірою відстані об’єктів у
кластерах – Евклідова відстань.
Р 358126
656
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті [Текст] : зб. наук. пр. / Одеський нац.
морський ун-т. - О. : [ОНМУ]. Вип. 4 (57). - О., 2016. - 128 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос. та англ.
Зі змісту:
Наврозова Ю., Кацюк В. СВОТ-аналіз передумов створення туристичного кластеру в Одеському
регіоні. – С. 57-72.
Самофатова В. А. Формування зернового кластеру як передумова сталого розвитку агропродовольчої
сфери Південного регіону / В. А. Самофатова // Регіональна економіка. – 2017. – № 1. – С. 30-37.
Р/937
Обгрунтовано концептуальні засади і схему формування зернового кластера в агропродовольчій сфері
Південного регіону. Здійснено SWOT-аналіз можливостей формування зернового кластера у Південному
регіоні.
Смолич Д. В. Розвиток автомобілебудування на основі формування кластерів з інноваційною
домінантою / Д. В. Смолич // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 2. – С. 59-65. – Текст англ.
Р/1545
У статті досліджено перспективи розвитку автомобілебудування шляхом інноваційної кластеризації.
Визначено основні аспекти забезпечення процесу формування кластерів в автомобільній промисловості.
Розглянуто особливості кластеризації галузі з урахуванням інноваційної домінанти.
Сологуб М. П. Формування та розвиток інноваційних та інвестиційних регіональних кластерів / М. П.
Сологуб // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 3. – С. 92-97.
Р/1433
Досліджено методику аналізу умов формування інноваційних кластерних структур та оцінки
конкурентоспроможності кластерів на регіональному рівні, що дозволяє в подальшому розробити підходи
до регіональної інноваційно-кластерної політики.
Ткаченко А. М. Впровадження кластерної моделі господарювання – запорука підвищення
конкурентоспроможності регіонів / А. М. Ткаченко, А. В. Бакута // Держава та регіони. Серія: Економіка
та підприємництво. – 2016. – № 6. – С. 39-48.
Р/1520
На основі матеріалів наукових публікацій з дослідження кластерної моделі розвитку економіки, а також
проаналізованого досвіду практичного розвитку економіки зарубіжних країн на основі кластерів, виявлено
переваги кластерної моделі розвитку економіки й визначено причини, які уповільнюють процес створення
кластерів в Україні. Внесено пропозиції, спрямовані на розвиток державно-приватного партнерства, що
сприяє формуванню кластерних утворень в Україні. Визначено місце й роль держави в створенні
кластерних об’єднань.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Р 359097
33
Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності [Текст] : монографія /
[Примухіна Н. В., Харун О. А., Грицина Л. А., ] ; за заг. ред. Примухіної Наталі Валентинівни ; Черкаський
держ. технологічний ун-т . - К. : КОНДОР, 2017. - 290 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Авт. зазнач.
на звороті тит. арк.
Зі змісту:
Секція 4. Формування та організація механізму регіонального економічного розвитку
Фінагіна О. В., Бойко А. І., Плаксюк О. О. Теоретичні засади кластерної економіки: питання
балансування та гармонізації економічних інтересів. – С. 168-177.
Григор О. О., Якушев О. В., Андрєєва К. А., Білан О. Ю. Вектори соціальних та економічних
трансформацій: процеси інкубації та кластеризації в регіоні. – С. 178-189.
Проданова Л. В., Панкова Л. І., Заріцька Я. О. Інкубування бізнесу в системі інституцій підтримки і
створення сприятливих умов розвитку підприємництва. – С. 201-213.
Харчук В. В. Управління фінансовими потоками в промислових кластерних структурах / В. В. Харчук,
С. В. Войтко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 11. – С. 49-54.
Р/2124
У статті визначено основні аспекти управління фінансовими потоками в промислових кластерних
структурах, розглянуто основні показники, що характеризують обсяг фінансових потоків підприємств,
проведена оцінка ефективності перерозподілу грошових потоків на прикладі машинобудівного кластеру м.
Кривий Ріг за 2013–2015 рр.

Р 358343
338
Хоменко, І. О.
Методологічні основи кластеризації транспортної галузі [Текст] : монографія
/ І. О. Хоменко ; Чернігівський нац. технол. ун-т. - К. : Кондор, 2015. - 300 с. : граф.,
рис., табл. - Бібліогр.: с. 263-299.
У монографії розкриваються методолого-практичні питання кластеризації
транспортної галузі національної економіки. Виявлені перспективи кластеризації
транспортної галузі, особлива увага приділяється особливостям організаційноекономічних умов створення та функціонування транспортних кластерів, їх ролі,
місця і значення у національній економіці. Автором удосконалено методи оцінки ефективності їх
функціонування, розглянуто фрактальні властивості результатів діяльності транспортних кластерів.

