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Тематична виставка
" Інноваційна діяльність та технопарки "
(надходження IV кв. 2017 р.)
Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання
Амоша О. І. Інноваційний розвиток промислових підприємств у регіонах: проблеми та перспективи /
О. І. Амоша, Л. М. Саломатіна // Економіка України. – 2017. – № 3. – С. 20-34.
Р/214
Проаналізовано факторні ознаки інноваційних процесів, визначено найбільш важливі з них, розглянуто
організаційні, економічні, соціальні, фінансові заходи та завдання з розвитку підприємництва у регіонах, які
дістали відображення у планах їх економічної та соціальної розбудови. Окреслено напрями інтенсифікації
місцевого виробництва, переорієнтації промислових підприємств та першочергове і повне застосування
якісних факторів економічного зростання на основі впровадження та використання інновацій у виробничій
сфері.
Андрощук Г. О. Оцінка рівня інноваційного розвитку національних економік / Г. О. Андрощук //
Наука, технології, інновації. – 2017. – № 3. – С. 30-39.
Р/863
На основі зведених показників Глобального індексу інновацій за 2017 р. розглянута динаміка інноваційної
активності в міжнародному масштабі, проведений порівняльний аналіз, визначені відносні переваги та
слабкі ланки національних інноваційних систем, визначено місце України, стан інноваційної діяльності.
Бовш Л. Інноваційні маркетингові технології готельних підприємств / Л. Бовш // Вісник Київського
національного торговельно-економічного університету. – 2017. – № 5. – С. 61-72.
Р/1193
Охарактеризовано тенденції застосування сучасних маркетингових технологій в Україні та світі. Визначено
та розглянуто основні інструменти просування готельних послуг. Запропоновано до застосування сучасні
напрямки маркетингу вражень як інструмент антикризового управління.
Бойчук А. Б. Методичні аспекти розроблення типової інноваційної програми для забезпечення потреб
інноваційного розвитку підприємств України / А. Б. Бойчук // Економіка та держава. – 2017. – № 9. – С.
102-108.
Р/1829
Доведено переваги розроблення та використання типової інноваційної програми. Запропоновано механізм
використання типових рішень при розробці програми інноваційного розвитку підприємства, який містить
набір вихідних параметрів, що формують інструментарій розробки, вимагають належної оцінки
ефективності реалізації, а також передбачають заходи щодо коригування параметрів з метою приведення їх
у відповідність поточним умовам середовища функціонування.
Бондар-Підгурська О. В. Стратегія сталого інноваційного соціально орієнтованого розвитку
економіки України (на прикладі розвитку гірничодобувної промисловості) / О. В. Бондар-Підгурська,
В. П. Соловйов // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2017. – № 4. – С. 122-132. –
Текст англ.
Р/1274
Розроблена блок-схема моделі формування й реалізації стратегії СІСОРЕ України. У контексті необхідної
адекватної оцінки інноваційної політики країни як одного з етапів формування та реалізації стратегії
СІСОРЕ виділені показники, що характеризують тип інноваційної політики. Сформовано перелік
пріоритетів, що визначають систему цілей в управлінні СІСОРЕ. Позиціоновано розвиток галузей
гірничодобувної промисловості як драйверів СІСОРЕ, що дозволить розв’зати проблему енергетичної
безпеки України.

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

Бортнік С. М. Активізація інноваційної діяльності агропромислових підприємств в контексті
забезпечення продовольчої безпеки України / С. М. Бортнік // Економічний форум. – 2017. – № 3. – С.
127-134.
Р/2329
Метою дослідження є визначення шляхів активізації інноваційного розвитку аграрно-промислової сфери,
ґрунтованого на забезпеченні продовольчої безпеки країни і стійкого інноваційного розвитку підприємств. У
статті виявлені тенденції функціонування агропромислових підприємств України та їх інноваційний
потенціал; визначені пріоритетні напрями розвитку сільськогосподарських підприємств та їх державної
підтримки.
Буняк Н. М. Сучасний стан інноваційної складової економічної безпеки України / Н. М. Буняк // Вісник
Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2017. – № 18. – С. 55-63.
Р/2354
Виявлено основні тенденції розвитку інноваційної сфери. Обгрунтовано чинники, що стримують
інноваційний розвиток та загрожують економічній безпеці України.
Галгаш Р. А. Об’єктивні передумови розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств
регіону / Р. А. Галгаш, Ю. А. Івченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля. – 2017. – № 2. – С. 23-27.
Р/1357
У статті розглянуто передумови розвитку інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств регіону,
визначено фактори впливу на формування промислового комплексу. Проведено аналіз чинників, які
впливають на поточний рівень інвестиційно-інноваційного потенціалу на підприємствах регіону.
Галенко О. М. Еволюція інтелектуалізації економічного розвитку ЄС / О. М. Галенко, Л. А. Різва //
Економіка та держава. – 2017. – № 8. – С. 9-11.
Р/1829
Проаналізовано завдання ЄС в інтелектуально-інноваційній сфері. Розроблено системну модель
еволюційних періодів інтелектуалізації економіки ЄС. Визначено основні фактори, що вплинули на
прискорену інтелектуалізацію економіки ЄС. Проаналізовано різновекторний характер інтелектуалізації
європейської економіки протягом усього часу існування ЄС. Досліджено основні етапи інтелектуалізації
економіки ЄС.

Б 18467
34
Гейз, Лора.
Революционные, фундаментальные инновации. Состояние инноваций в 2016
[Текст] : [отчѐт] / [Лора Гейз]. - [Б. м. : б. и.], [2017]. - 80 с. : фот. цв., ил., табл. (Thomson Reuters). - Авт. указ в конце изд.
Сотрудничество в сфере инноваций – это гармоничный, мощный и активный
процесс совместной, инноваторской деятельности, развития, адаптации и
воплощения идей, а также обмена ими при участии стратегических партнеров и
поставщиков.
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Гіренко А. Світовий досвід формування інноваційних мереж / А. Гіренко // Вісник Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Міжнародні відносини. – 2016. – № 1. – С. 61-65.
Р/1276
Досліджено досвід економік з різним рівнем розвитку щодо інноваційних мереж. Проаналізовано
теоретичні концепції формування інноваційної мережі. Виокремлено основних стейкхолдерів та визначено
їх роль у формуванні та функціонуванні інноваційних мереж. Виявлено особливостей формування
інноваційних мереж в країнах з різним рівнем розвитку економіки та тенденції у формуванні інноваційних
мереж в умовах сучасного розвитку світової економіки та бізнесу.

Р 359652
31
Глобальне партнерство в парадигмі сталого розвитку: освіта, технології,
інновації [Текст] : монографія / [А. І. Бойко, І. Г. Гончаренко, О. О. Григор та ін. ;
за заг. ред. О. Ю. Березіної, Ю. В. Ткаченко] ; Нац. мережа ВНЗ-партнерів
спільного Проекту ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду",
Черкаський держ. технол. ун-т. - Черкаси : [Видавець Чабаненко Ю. А.] , 2017. 524 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 486-510. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
У колективній монографії висвітлено теоретико-методологічні ідеї глобального
партнерства та сталого розвитку суспільства, наукові підходи до забезпечення сталого розвитку на
локальному, регіональному, національному та міжнародному рівнях через інститут глобального
партнерства, практичні рекомендації щодо збалансованої реалізації всіх компонент сталого розвитку.
Головатюк В. М. Інноваційний розвиток України в контексті європейської інтеграції / В. М.
Головатюк // Наука та наукознавство. – 2017. – № 3. – С. 3-22.
Р/626
На основі аналізу особливостей державної науково-інноваційної політики та розвитку науково-інноваційних
процесів в Україні, порівнянь динаміки рейтингу країни з відповідними рейтингами країн-членів ЄС в
індексі глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму (2007–2017 рр.) показано,
що державна влада України за роки незалежності так і не спромоглася швидко та ефективно реалізувати
історичний шанс для країни продуктивно інтегруватися в світову структурно-інноваційну модель
економічного розвитку.
Стаття є продовженням вивчення у моніторинговому контексті особливостей механізмів інтеграції
України в науково-інноваційне соціально-економічне середовище Європейського Співтовариства.
Головчук О. В. Інноваційна діяльність і когнітивна самодостатність промислового підприємства / О.
В. Головчук // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2017. – № 17. – С. 68-76.
Р/2354
Актуалізовано проблему переходу підприємств до ціннісно-орієнтованого управління, яке націлює
інноваційну діяльність на розвиток споживчих потреб і цільових ринків. Проаналізовано зміст і результати
інноваційної діяльності промислових підприємств України.
Горященко Ю. Г. Ринок інновацій в Україні та характеристика інноваційних стратегій промислових
підприємств / Ю. Г. Горященко, Б. С. Байов // Економічний вісник Національного гірничого університету. –
2017. – № 1. – С. 132-139.
Р/1790
У статті проаналізовано ринок інновацій в Україні. Досліджено сучасний стан інноваційного розвитку
українських промислових підприємств. Визначено альтернативи інноваційних стратегій для вітчизняних
підприємств та показано їх пріоритетні типи з урахуванням впливу внутрішнього та зовнішнього
середовища.
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Драчук Ю. З. Проблеми застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного
розвитку вугільної галузі та шляхи їх вирішення / Ю. З. Драчук, І. М. Кочешкова, Н. В. Трушкіна //
Економічний вісник Донбасу. – 2017. – № 2. – С. 27-34.
Р/1932
У статті проаналізовано проблеми вугільної галузі, які набули ще більшої гостроти у зв’язку з подіями на
сході країни. Обгрунтовано, що для вугільної галузі саме публічно-приватне партнерство може зробити
можливим впровадження великих проектів інноваційного розвитку вугледобувних підприємств.

Б 18458
33
Економічні інновації [Текст] = Economic Innovations : зб. наук. пр. / Ін-т
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - О. : [ФОП
Гуляєва В. М.].
Вип. 63. - О., 2017. - 281 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр.,
англ., рос.
Відповідно до наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241 «Економічні
інновації» внесено у перелік наукових фахових видань України, у яких можуть
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата
економічних наук.
Євтушенко Н. О. Затребуваність консалтингу як окремого елемента інноваційної інфраструктури
національної інноваційної системи України на ринку послуг / Н. О. Євтушенко // Економіка.
Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 3. – С. 61-68.
Р/2331
Проведено аналіз показників інноваційного розвитку в Україні та виявлено типові проблеми, які заважають
зростанню інноваційної інфраструктури національної інноваційної системи України. З’ясовано місце
консалтингу в структурі національної інноваційної системи України. Запропоновано модель консалтингової
взаємодії «стратегія нарощування інноваційного потенціалу» в структурі національної інноваційної системи
України, яку можна вважати як універсальну для підприємств-замовників консалтингових послуг будь-якої
галузі, зокрема і телекомунікацій.

Р 359775
332
Єрмакова, Ольга Анатоліївна.
Інституційні важелі вдосконалення регіональної інноваційної політики
України в контексті глобальних викликів [Текст] : монографія / О. А. Єрмакова
; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. - О. :
[ІПРЕЕД НАНУ], 2017. - 394 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд.
В монографії пропонуються теоретико-прикладні засади трансформації
регіональної інноваційної політики в умовах сучасних глобальних викликів,
методологічні засади формування сучасної парадигми регіональної інноваційної
політики із урахуванням процесів нагромадження соціального капіталу та глокалізації, концептуальний
підхід до дослідження інституційного забезпечення регіональної інноваційної політики з позиції концепції
інноваційних систем, а також методичний підхід до оцінки ефективності інноваційної діяльності регіону та
розробки на цій основі відповідних варіантів та інструментів регіональної інноваційної політики.
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Р 359214
33
Єсіна, Валерія Олександрівна.
Розвиток інноваційного потенціалу регіонального господарського
комплексу [Текст] : монографія / В. О. Єсіна ; Харківський нац. ун-т міського
госп-ва імені О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2017. - 154 с. :
рис., табл. - Бібліогр.: 130-140.
Досліджено теоретико-методичні положення і прикладні аспекти сутності й
особливостей формування та розвитку інноваційного потенціалу регіонального
господарського комплексу. Запропоновано використання оцінок інноваційного
потенціалу в практиці управління інноваційним розвитком регіонів, що сприяє проведенню реформ,
стратегічному плануванню та інноваційному проектуванню розвитку регіонів, створенню банку даних,
формуванню регіональної інноваційної системи.

Жукович І. А. Інновації в туризмі: основні теоретичні та практичні аспекти / І. А. Жукович // Наука та
наукознавство. – 2017. – № 2. – С. 69-81.
Р/626
У статті розглянуто погляди різних науковців на визначення терміна «інновації в туризмі», підходи до
класифікації інновацій та оцінювання інноваційної діяльності підприємств з точки зору можливості їх
використання в індустрії туризму. Проведений автором аналіз літературних джерел дозволив сформулювати
особливості інновацій в туризмі, що пов’язані з їх сервісним характером та спрямованістю на вдосконалення
взаємодії зі споживачем з метою максимального задоволення його потреб.

Ільчук В. Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств України / В. Ільчук, А.
Деркач, К. Пчельнікова // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2017. – № 2. – С. 15-21.
Р/212
Розкрито роль інвестицій та інновацій у відтворенні підприємств, а також їхню економічну суть, зміст і
взаємозв’язок. Проведено аналіз інноваційно-інвестиційної активності промислових підприємств України за
2005–2015 роки.

Р 359631
005
Інноваційний менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / [О. А.
Гавриш, В. В. Дергачова, К. О. Бояринова та ін.] ; Національний технічний
університет України "Київський політехнічний інститут". - К. : НТУУ "КПІ", 2016.
- 392 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 358-388. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
Висвітлено основні питання інноваційного менеджменту на рівні підприємства та
національної економіки в цілому. Відображено методичні та практичні підходи до
здійснення інноваційної діяльності, реалізації інноваційних процесів, трансферу
технологій, управління інноваційною діяльністю та оцінювання її ефективності.
Запропоновано практичні та ситуаційні вправи, запитання для самоконтролю
студентів, тести та задачі.
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Р 359315
33
Інноваційно-інвестиційні засади стійкого розвитку базових галузей
національного господарства [Текст] : колективна монографія / [Дубина М. В.,
Тарасенко О. О., Слободянюк Н. О. та ін.] ; за заг. ред. Ільчука Валерія Петровича ;
Чернігівський нац. технол. ун-т. - Чернігів : [Чернігівський нац. технол. ун-т], 2016.
- 396 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці підрозд. - Авт. зазнач. на с.: 391-395.
У монографії досліджено теоретико-прикладні засади інноваційно-інвестиційного
розвитку на макро- і мікроекономічному рівнях; викладено методологічні основи
фінансово-економічного аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності. Проведено
комплексний аналіз інвестиційної привабливості інновацій у базових галузях економіки. Значна увага
приділяється питанням ідентифікації, аналізу й оцінці інноваційно-інвестиційних ризиків загалом і в
контексті фінансово-економічної безпеки базових галузей національного господарства.
Кашуба Я. М. Стан і тенденції розвитку малого інноваційного підприємництва в Україні / Я. М.
Кашуба // Ринок праці та зайнятість населення. – 2017. – № 3. – С. 21-31.
Р/1890
Проаналізовано стан функціонування та проблеми розвитку малих інноваційних форм підприємства,
з’ясовано основні тенденції щодо змін інституційного середовища та запропоновано шляхи активізації їх
діяльності в умовах формування інноваційної моделі розвитку економіки України.
Р 359592
37
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Національний
технічний університет України .
Наукова та інноваційна діяльність університету в 2016 році [Текст] : [науководовідкове вид.] / [упоряд.: М. Ю. Ільченко, О. В. Савич, В. А. Барбаш та ін. ; за ред.
М. Ю. Ільченка] ; Національний техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т імені
Ігоря Сікорського". - К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, [Політехніка], 2017. - 324 с. :
граф., табл. - Упоряд. зазнач. на звороті тит. арк.
Наведено інформацію та аналітичні матеріали про результати наукової та
інноваційної діяльності підрозділів університету в 2016 році. Вихідні дані щодо результатів діяльності
надані керівниками підрозділів.

Р 359329
338
Козловський, Сергій Володимирович.
Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем [Текст] :
монографія / Козловський С. В. ; Донецький нац. ун-т імені Василя Стуса. - Вінниця
: Нілан-ЛТД, 2017. - 554 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 427-458.
Монографію присвячено питанням розробки концепції забезпечення стійкості та
розвитку сучасних економічних систем. Досліджено особливості функціонування
сучасних економічних систем різних рівнів (мікро-, мезо- і макрорівнів) та
механізми забезпечення їх стійкості. Сформульовано теоретичні положення і
запропоновано інструментарій формального представлення економічних структур і їх складових. Визначено
сутність, принципи й особливості регіонального стратегічного управління. Зроблено рекомендації щодо
оцінювання стратегічного економічного потенціалу сучасних економічних систем. Запропоновано
інноваційну економічну модель забезпечення стійкості макроекономічної системи України. Розроблено
прикладні економіко-математичні моделі забезпечення стійкості та розвитку економічних систем різного
рівня засобами теорії нечіткої логіки.
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Кондратюк О. І. Інноваційна складова у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства / О. І.
Кондратюк, Т. Л. Зубко // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 8/2. – С. 21-25.
Р/687
У статті визначено значення інновацій в діяльності підприємств та їх вплив на формування конкурентних
переваг. Описано динаміку обсягів фінансування інноваційної діяльності промисловості в Україні.
Проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій в Україні.
Куйбіда С. В. Бюджетні інструменти стимулювання інноваційного розвитку як засіб структурної
перебудови економіки / С. В. Куйбіда // АгроСвіт. – 2017. – № 17. – С. 41-48.
Р/2114
Проаналізовано показники бюджетного фінансування інноваційної діяльності підприємств. Розглянуто
чинні бюджетні інструменти стимулювання інноваційної діяльності в українській державі, оцінено їх
ефективність та дієвість у контексті розвитку інноваційної моделі розвитку економіки України.
Левків Г. Я. Інформаційні аспекти впровадження інноваційної моделі управління маркетингом
підприємств АПК / Г. Я. Левків, З. Б. Живко, М. І. Копитко // Вісник Хмельницького національного
університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 4. – С. 138-142.
Р/1055«Е»
Подано класифікацію джерел інформації, яка використовується для інноваційного маркетингового
управління. Запропоновано заходи з впровадження інформаційного забезпечення інноваційної діяльності в
системі маркетингового управління підприємств АПК. Розроблено інформаційну маркетингову систему
управління підприємством АПК та побудовано інформаційну модель інноваційного управління в системі
маркетингу підприємства АПК.
Легомінова С. В. Стійкість інноваційного розвитку підприємства з позицій холістичного підходу / С.
В. Легомінова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 3. – С. 44-51.
Р/2331
«Мета статті сфокусована на стійкому інноваційному розвиткові підприємства, тому головним завданням
нашого дослідження є обґрунтування обраного політичного підходу з акцентуванням на інноваціях та
застосуванні певних принципів та механізмів з метою прийняття зважених управлінських рішень та
отримання відповідних результатів».
Леховіцер В. О. Формування напрямів інноваційного розвитку машинобудівної галузі в умовах
євроінтеграції / В. О. Леховіцер // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2017. – №
1. – С. 112-117.
Р/1790
У статті обґрунтовано методичні засади формування напрямів інноваційного розвитку машинобудування в
умовах євроінтеграції. Встановлено сутність терміну «інноваційний розвиток» та запропоновано поняття
«інноваційний розвиток машинобудівної галузі в умовах євроінтеграції». Визначено напрями інноваційного
розвитку машинобудування. Запропоновано алгоритм розрахунку інтегрального індексу інноваційного
розвитку машинобудування.
Луцків О. М. Програмно-стратегічне забезпечення реалізації інноваційної політики ЄС / О. М. Луцків
// Регіональна економіка. – 2017. – № 17. – С. 68-76.
Р/2354
Розглянуто стратегічно-програмний інструментарій формування та реалізації інноваційної політики ЄС.
Визначено стратегічні пріоритети інноваційного розвитку ЄС. Розглянуто стан і тенденції інноваційного
розвитку ЄС. Проаналізовано Стратегії та Програми підтримки інноваційного розвитку в ЄС, виокремлено
їх основні пріоритети та шляхи реалізації. Узагальнено й систематизовано європейський досвід регулювання
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інноваційної діяльності та досліджено основні напрями підтримки інноваційної діяльності в ЄС.
Виокремлено основні переваги 8-ої Рамкової програми, порівняно з попередніми. Здійснено аналіз
фінансового забезпечення реалізації програми «Горизонт-2020». Проаналізовано особливості реалізації
інноваційної політики в деяких країнах-членах ЄС. Визначено напрями вдосконалення української
інноваційної політики з урахуванням європейського досвіду.
Б 18469
338
Львівський інститут економіки і туризму.
Вісник Львівського інституту економіки і туризму [Текст] : [зб. наук. ст.]. - Л. : [ЛІЕТ]. - (Серія
"Економічні науки").
№ 12. - Л., 2017. - 205 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос. та англ.
Зі змісту:
Лозинський Р. М., Аль-Хамес Є. Т., Петришин Д. Р., Скрипай К. В. Інноваційні тренди в розвитку
туристичної галузі (за матеріалами дослідницької компанії «Trend Hunter». – С. 164-169.
Майдуков Г. Л. До питання про вибір стратегії інноваційних перетворень у вугільній галузі / Г. Л.
Майдуков // Економічний вісник Донбасу. – 2017. – № 2. – С. 15-26. – Текст рос.
Р/1932
Наведено результати аналізу стану вугільної промисловості України в контексті проблем розробки родовищ
старопромислових басейнів Європи і шляхи їх вирішення відповідно до тенденцій розвитку національної
економіки і планетарної екології.
Макаренко І. П. Світові тенденції розвитку систем інноваційних індикаторів / І. П. Макаренко, О. Г.
Рогожин // Математичне моделювання в економіці. – 2017. – № 1-2. – С. 141-158.
Р/1577
Здійснена систематизація методичних підходів до формування систем інноваційних індикаторів. Показана
роль інноваційних індикаторів в євроінтеграційних процесах. Проаналізовано системи індикаторів,
розроблені експертами ООН, ОЕСР, Світового Банку, а також глобальні індекси інноваційного розвитку.
Сформульовано рекомендації щодо основних напрямків створення системи інноваційних індикаторів в
Україні.

Р 359607
658
Маркетингове забезпечення інноваційних процесів промислових підприємств
[Текст] : монографія / [Є. В. Гнітецький, Н. С. Кубишина, С. О. Лебеденко та ін.] ;
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім.
Ігоря Сікорського". - К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, [Політехніка], 2017. - 166 с. :
табл. - Бібліогр.: с. 137-156. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні аспекти реалізації інноваційних
процесів промисловими підприємствами України в умовах перебудови економічних
зв’язків у контексті інтенсифікації інноваційної складової їх діяльності.
Охарактеризовано загальні засади здійснення інноваційної діяльності, проаналізовано поняття «інноваційна
діяльність», «інновація», визначено маркетингове підґрунтя впровадження інноваційних проектів та
наведено методики обрахунку їх привабливості з урахуванням ризиків. За допомогою статистичних даних
проаналізовано стан промислового ринку інноваційної продукції, визначено особливості узгодження попиту
та пропозиції, тенденції розвитку інноваційної складової діяльності промислових виробників. Детально
розглянуто питання інноваційної інфраструктури.

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

Р 359885
339
Маркетингові дослідження інновацій та підприємницькі ризики [Текст] :
[монографія] / [М. А. Окландер, Т. О. Окландер, І. А. Педько, О. І. Яшкіна] ; за ред.
М. А. Окландера. - О. : Астропринт, 2017. - 283 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 254260. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
Монографія присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми розроблення
теоретико-прикладних положень маркетингових досліджень інновацій для
виявлення найбільш перспективних інноваційних розробок машинобудівних
підприємств, їх впровадження та просування на ринок в умовах зростання
підприємницьких ризиків постіндустріальної економіки.
Б 18430
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, 2016. - 224 с. : рис., табл. - (Вісник /
Національний університет "Львівська політехніка" ; № 851). - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Ванькович Л. Я. Сутність поняття «дифузія результатів інноваційної діяльності підприємства». – С.
134-139.
Цогла О. О. Інноваційна активність промислових підприємств Львівщини. – С. 146-149. – Текст англ.

Р 359700
001
Мєдвєдєва, Наталя Анатоліївна.
Дослідницькі та інноваційні процеси [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ.
навч. закл. / Н. А. Мєдвєдєва, В. Ю. Сухенко. - К. : [ЦП "КОМПРИНТ"], 2017. –
290 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 287-289.
У навчальному посібнику розглядаються концептуальні положення теорії
інноваційного розвитку, методологічні і теоретико-методичні основи організації та
управління інноваційним процесом на підприємстві чи в установі, методичні засади
управління інтелектуальною власністю як основою інноваційного розвитку, основи патентознавства,
організація науково-дослідної роботи та її етапи, складові теоретичних і експериментальних досліджень,
оформлення наукових результатів, основи наукової етики.
Мужанова Т. М. «Розумне місто» як інноваційна модель управління / Т. М. Мужанова // Економіка.
Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 2. – С. 116-122.
Р/2331
Мета статті. Дослідити сутність та основні характеристики «розумного міста» як інноваційної моделі
управління соціально-економічним розвитком великих міст.
Б 18406
621
Наукові нотатки [Текст] : міжвуз. зб. (за галузями знань "Технічні науки") / МОН, [Луцький нац. техн.
ун-т]. - Луцьк : [РВВ ЛНТУ]. Вип. 58. - Луцьк, 2017. - 360 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос. англ.
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Зі змісту:
Рудь Н., Марчук О. Оцінювання ефективності інноваційних проектів. – С. 262-269.
В даній статті проведено дослідження змісту поняття «інноваційний проект», запропонована класифікація
інноваційних проектів. Розроблена модель оцінки інноваційного проекту з врахуванням ризику.
Оксенюк К. І. Стартап як форма розвитку інноваційного підприємництва / К. І. Оксенюк, Л. В.
Павлюк // Економічний форум. – 2017. – № 3. – С. 198-201.
Р/2329
У статті здійснено аналіз передумов виникнення та розвитку стартапів. Досліджено сутність стартапу,
приведено приклади зарубіжних успішних стартапів. Наведено основні характерні ознаки стартапу та
особливості взаємодії ключових його складових. Визначено стадії розвитку стартапу та їх характеристики.
Омельяненко В. А. Концептуальні основи аналітики інноваційного компоненту національної безпеки
/ В. А. Омельяненко // Економічний форум. – 2017. – № 4. – С. 38-43.
Р/2329
На основі аналізу сучасного досвіду запропоновано розглядати систему взаємозалежних критеріїв та
показників, що характеризують інноваційний компонент національної безпеки на основі пріоритетів
національних інтересів, як аналітичну основу розробки стратегій інноваційного розвитку на різних рівнях
(загальнодержавний, регіональний, секторальний).
Паризький І. В. Вплив інноваційності економіки на національну ідентичність в умовах глобалізації / І.
В. Паризький // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні
науки. – 2017. – № 3. – С. 50-57.
Р/1733
Визначено, що процес пошуку національної ідентичності обтяжений питаннями національної безпеки, а
відповідно потребують вирішення проблеми реалізації комплексу заходів, спрямованих на приведення
системи державного управління у відповідність до вимог інноваційної моделі економічного зростання.
Пенцак Є. Я. Мультиатрибутивна модель конкуренції в сфері інновацій / Є. Я. Пенцак // Вісник
Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2017. – № 18. – С. 236-242.
Р/2354
Розглянуто економічну модель ринкової конкуренції в сфері інновацій з врахуванням інвестицій у
покращення атрибутів взаємозамінних товарів, які виготовляють конкуруючі компанії.
Петренко Н. О. Методика реалізації агроінноваційної політики як об’єкта стратегічного управління /
Н. О. Петренко // Економіка та держава. – 2017. – № 10. – С. 37-41.
Р/1829
У статті удосконалено та доповнено визначення терміну «інновація в агросфері». Проаналізовано методи
економічної оцінки інноваційних проектів. Виокремлено головні компоненти, які утворюють
агроінноваційну інфраструктуру та визначено форми її реалізації.
На основі дослідження стану і розвитку агроінноваційної діяльності в Україні розроблено методику
регулювання інноваційними процесами в аграрній сфері.
Погодаєва М. К. Дифузія інновацій в Україні на сучасному етапі: теоретичні підходи, сутність та
різновиди / М. К. Погодаєва // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки.
– 2017. – № 4. – С. 250-254.
Р/1055«Е»
У статті проаналізовано визначення дифузії інновації, та її складових «інновації» та «дифузії». Описано їх
різновиди, сутність та визначені теоретичні підходи. Надано визначення елементів дифузії. Проаналізована
інноваційна активність та її джерела фінансування.
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С 21611
33
Попов, В. Ю.
Інноваційний розвиток підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. Ю. Попов. - К. :
[Консультант], 2017. - 236 с. : табл. - Бібліогр.: с. 229-232.
Навчальний посібник має на меті формування цілісної системи знань з
інноваційного розвитку підприємства як безперервного процесу, що відбувається у
нерозривному зв’язку науки та виробництва, та який є визначальною рушійною
силою розвитку національної економіки. При підготовці теоретичного матеріалу
широко використовувалися теоретичні та практичні надбання світового досвіду,
було розкрито реальний стан і проблеми інноваційного розвитку вітчизняних підприємств. По завершенні
кожної теми надаються висновки, наведено основні терміни, пропонуються питання для обговорення,
тестові питання для перевірки рівня засвоєння теоретичного матеріалу та перелік рекомендованої
літератури.
Редзюк Є. В. Глобальний інноваційно-інвестиційний розвиток і місце України в цьому процесі / Є. В.
Редзюк // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2017. – № 11. – С. 27-35.
Р/2364
Автором проведено дослідження української економіки на інноваційність та, порівнявши її з іншими
країнами світу, запропоновано низку заходів щодо перебудови вітчизняної економіки з трансформацією від
сировинно-добувної моделі розвитку до інноваційно орієнтованої економіки.
Рєпіна І. М. Розвиток інноваційного потенціалу підприємств за умов глобальних технологічних
викликів / І. М. Рєпіна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. –
2017. – № 4. – С. 177-181.
Р/1055«Е»
В статті представлено результати дослідження восьми технологій які матимуть найсуттєвіший вплив на
бізнес у найближчому майбутньому: штучний інтелект, доповнена реальність, технологія Blockhain,
використання дронів, інтернет-речей, робототехніка, віртуальна реальність, 3D-принтери.

Р 359827
355
Сазонець, Ольга Миколаївна.
Розвиток аерокосмічної галузі в сфері військової економіки світу [Текст] :
монографія / О. М. Сазонець, А. Й. Жемба, З. В. Валіулліна ; Національний ун-т
водного госп-ва та природокористування. - [Рівне] : Волинські береги, 2017. - 64 с.
: рис., табл. - Бібліогр.: с. 58-61.
У монографії виділено науково-методичні підходи до дослідження військової
економіки як складової військової справи, що забезпечує оборонний (військовий)
потенціал держави, а також як науки, яка вивчає закономірності економічного забезпечення військової
справи в державі. Представлено умови для міжнародного співробітництва України у галузях воєннопромислової сфери та розвитку експортних можливостей оборонно-промислового сектора. Визначено
доцільність відродження аерокосмічної галузі України та інтеграції у євроатлантичну космічну галузь.
Зі змісту:
2.2. Інноваційна стратегія українського ОПК та авіабудування. – С. 22-27.
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Р 359895
339
Сіденко, В.
Структурні трансформації у світовій економіці: виклики для України
[Текст] : аналітична доповідь / [керівник проекту В. Сіденко]. - К. : [Заповіт], 2017. 182 с. : граф., рис., табл. - (Бібліотека Центру Разумкова). - . - Бібліогр. у виносках. Керівник проекту зазнач. на звороті тит. арк.
Зі змісту:
Розділ 1. Мегатренди структурних змін у світовій економіці та Україна
Розділ 2. Провідні фактори сучасних структурних змін: наука, освіта та інновації
Розділ 3. Кардинальні технологічні зміни в рамках четвертої промислової революції – виклики для
національної економіки України
Висновки та рекомендації
Додатки
Стан наукової і науково-технічної діяльності в Україні за даними моніторингу / Т. В. Писаренко, Т. К.
Куранда, В. М. Євтушенко, О. П. Кочеткова // Наука, технології, інновації. – 2017. – № 3. – С. 12-22
Р/863
До 90% зростання сучасних економік забезпечується за рахунок інтелектуальних ресурсів, насамперед,
використання результатів науково-технічної діяльності, та їх перетворення в інноваційні продукти. У статті
представлено результати авторських досліджень щодо фінансового забезпечення і результативності
виконання наукових робіт в Україні у 2016 р., створення й упровадження результатів наукових досліджень і
розробок. Показано стан патентної та публікаційної діяльності в країнах світу, позиції України у
міжнародних рейтингах.

Р 359707
658
Турило, АнатолійАнатолійович.
Основи управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] :
монографія / А. А. Турило. - Кривий Ріг : Видавець Роман Козлов, 2017. - 324 с. :
рис. - Бібліогр.: с. 264-306.
Розглянуто теоретичні, методичні і практичні основи управління інноваційним
розвитком підприємства. Викладено концептуальні підходи щодо формування місії
підприємства, змісту категорії «інноваційний розвиток», ролі інновацій в
координатах конкурентної і маркетингової діяльності підприємства, менеджменту інноваційного розвитку.
Досліджено взаємозв’язок і вплив інноваційного розвитку на процеси капіталізації і ринкової адаптації
підприємства. Розроблено принципові основи формування стратегії інноваційного розвитку підприємства і
визначення резервів зростання його загального рівня.
Б 18343
33
Ужгородський національний університет.
Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : збірник наук. праць. - Ужгород : [Вид-во УжНУ
"Говерла"]. - (Серія Економіка). Вип. 1 (49), Т. 1. - Ужгород, 2017. - 413 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос.,
англ. Дод. тит. арк. англ. та рос.
Зі змісту:
Головчук О. В. Обгрунтування доцільності використання принципів TQM в управлінні інноваційною
діяльністю промислового підприємства. – С. 136-142.
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Р 359253
005
Федулова, Любов Іванівна.
Управління інноваціями [Текст] : підручник / Л. І. Федулова ; Київ. нац.
торговельно-економічний ун-т. - К. : [КНТЕУ], 2016. - 548 с. - Бібліогр. наприкінці
тем та у виносках.
Розкрито суть і роль інновацій в соціально-економічному розвитку.
Охарактеризовано життєвий цикл інновацій, особливості інноваційного процесу та
інноваційної діяльності на підприємстві, принципи формування інноваційного
потенціалу, структуру ринку інновацій. Розглянуто механізми та інструменти державного регулювання
інноваційної діяльності та їх вплив на формування національної інноваційної системи. Представлено
систему управління інноваціями на підприємстві з врахуванням світових тенденцій, показано взаємозв’язок
інноваційної стратегії та інноваційної політики на макрорівні. Визначено та обґрунтовано засади проектного
управління інноваціями,
запропоновано метрику інновацій та методичний інструментарій оцінки
ефективності та результативності управління інноваціями на підприємстві.

Б 18510
338
Формування ринкових відносин в Україні [Текст] : зб. наук. пр. / Державний НДІ інформатизації та
моделювання економіки. - К. : [Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки].
№ 7-8 (194-195). - К., 2017. - 126 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ.
Зі змісту:
Шабранська Н. І. Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності з
урахуванням різних форм господарювання. – С. 41-49.
У статті проаналізовано особливості реалізації інноваційної моделі розвитку підприємств в залежності від їх
розміру, визначені характерні риси цих підприємств.

Б 18415
62
"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет.
Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : зб. наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Серія:
"Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства"). № 43 (1215). - Х., 2016. - 111 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Чайкова О. І., Криклива Т. П. Особливості та розвиток високотехнологічної галузі України. – С. 99-103.
Розглянуто основні тенденції розвитку високотехнологічної галузі України і світу. Проаналізовано сучасні
тенденції розвитку ринку високих технологій та участь у ньому України. Досліджено структуру ринку
високотехнологічної продукції. Розроблено пропозиції щодо вирішення національних проблем,
обґрунтовано рекомендації щодо розвитку високотехнологічного сектора економіки України в умовах
глобалізації.
Б 18409
62
"Харківський політехнічний інститут", Національний технічний університет.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" [Текст] : зб.
наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Економічні науки). № 24 (1246). - Х., 2017. - 161 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ., рос.
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Зі змісту:
Ларка Л. С. Обгрунтування інноваційних та інвестиційних проектів підприємства за умов ризику. –
С. 75-78.
Визначено вплив кон’юнктури ринку на ступінь підприємницьких ризиків підприємства. Метою статті є
аналіз стратегії інвестування підприємства в умовах ринку. Висвітлено взаємозв’язок між інноваційноінвестиційною діяльністю підприємства та ефективністю управління його потенціалом. Наведено
особливості ціноутворення на інноваційну продукцію за умов ризику. Визначено особливості оцінювання
системи цілей портфелю інноваційних проектів.

Р 359455
36
Шаповалова, Тетяна Вікторівна.
Планування та інновації в соціальному розвитку [Текст] : навч. посіб. / Т. В.
Шаповалова ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки,
2017. - 148 с. : табл. - Бібліогр.: с. 124-126.
Розглянуто найзначущіші досягнення та проблеми соціального планування,
соціального розвитку та інноваційної діяльності в соціальній сфері. Висвітлено
основні положення, технології та послідовність розроблення соціальних проектів і
пошуку джерел їх фінансування за допомогою фандрейзингу.

Швиданенко Г. О. Інноваційна модель розвитку бізнесу в Україні / Г. О. Швиданенко, К. С. Бойченко //
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 4. – С. 192-196.
Р/1055«Е»
Виокремлено передумови впровадження інноваційної бізнес-моделі розвитку компанії в сучасних умовах
господарювання. Визначено сутнісне наповнення методичного інструментарію діагностики розвитку
суб’єкта господарювання за інноваційною бізнес-моделлю.

Шпомер Т. Аналіз стану фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського
машинобудування / Т. Шпомер // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2017. – № 2. – С. 118124.
Р/212
Проаналізовано сучасний стан інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування.
Досліджено фінансове забезпечення інноваційної діяльності машинобудування для АПК.

Р 359829
338
Штулер, Ірина Юріївна.
Трансформація національної економічної системи на інноваційних засадах
[Текст] : монографія / Штулер Ірина Юріївна ; ВНЗ "Національна академія упр.". К. : [Нац. акад. упр.], 2016. - 360 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 273-340.
Монографія представляє собою авторське комплексне теоретико-методологічне
дослідження, що базується на неокласичному синтезі теорії циклу та розглядає
найбільш складні питання розвитку економічної системи. У вітчизняній науці
подібна проблема таким чином трактується вперше.
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Ярмоленко Ю. О. Стан та напрями покращення інвестиційно-інноваційного забезпечення аграрного
виробництва України / Ю. О. Ярмоленко // АгроСвіт. – 2017. – № 18. – С. 52-58.
Р/2114
Досліджено роль наукових розробок для аграрного сектору економіки. Проведено аналіз статистичних
даних розвитку аграрних інвестицій. Досліджено причини низького рівня інновацій в аграрне виробництво.
Запропоновано інноваційні інструменти впливу на аграрне виробництво та головні напрями подолання
перешкод для інвестування аграрного виробництва.

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному
етапі в Україні та за її межами
Акулов М. Г. Економіко-математичне моделювання промислової кластеризації регіонів / М. Г. Акулов,
Р. О. Боцула // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2017. – № 2. – С. 36-43.
Р/1919
У статті наведений комплекс економіко-математичних моделей промислової кластеризації регіонів,
алгоритм знаходження індикативних значень ступеня кластеризації регіонів, нейромережевий прогноз
динаміки ВРП на душу населення і чистого прибутку підприємства при зміні ступеня кластеризації.

Р 359899
334
Бізнес-інкубатори як інструмент забезпечення конкурентоспроможності
малого бізнесу [Текст] : монографія / [Череп О. Г., Баран О. М., Череп А. В. та ін.] ;
за заг. ред. О. Г. Черепа ; Запорізький нац. ун-т. - Запоріжжя : [Запорізький нац. унт], 2017. - 182 с. : табл. - Бібліогр.: с. 152-165.
Монографія спрямована на дослідження створення, розвитку та особливостей
функціонування бізнес-інкубаторів у сучасних умовах, на базі вітчизняного та
закордонного досвіду. Розглянуто основи функціонування інноваційного
менеджменту як інструменту розвитку сучасного підприємництва в Україні. Висвітлено роль та значення
організації інноваційної діяльності у провідних галузях економіки України.
Боронос В. Г. Кластерний підхід як інструмент стратегічного управління регіоном / В. Г. Боронос, І. В.
Тютюник // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – 2016. – № 2. – С. 7-15.
Р/968
У статті досліджуються питання удосконалення організаційно-економічного механізму стратегічного
управління регіональним розвитком у системі регіонального природокористування. Визначена сутність,
мета та завдання кластерного підходу. Визначено його переваги та недоліки. Обгрунтовано доцільність
застосування кластерного підходу з метою підвищення конкурентоспроможності регіону. Проведено
практичну апробацію висунутих гіпотез на прикладі побудови сміттєпереробного заводу.
Васильченко А. О. Формування туристичного кластера як елемента сталого розвитку регіону (на
прикладі Пінського Полісся) / А. О. Васильченко // Часопис економічних реформ. – 2017. – № 3. – С. 94100.
Р/2348
Наведено аналіз публікацій вітчизняних і зарубіжних учених з тематики дослідження, розглянуто
економічні, ресурсні та організаційні передумови для створення кластеру в регіоні Пінське Полісся,
визначено мету, завдання, цільові орієнтири, описані можливі учасники кластера, проаналізовано сильні і
слабкі сторони, можливості та загрози регіону з урахуванням вагових коефіцієнтів зазначених категорій,
наведено методики розрахунку ефективності функціонування кластера за рахунок мультиплікативного і
синергетичного ефекту від скоординованої діяльності суб’єктів туристичного ринку.
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Величко Я. М. Кластери в системі освіти: сутність і світовий досвід використання / Я. М. Величко //
Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2017. – № 2. – С. 110-118.
Р/1919
В статті розглядається механізм формування провідних освітніх кластерів у світі, аналізуються передумови
для створення освітньо-наукових кластерів в Україні, розкриваються позитивні зміни, спричинені
досягненням синергетичного ефекту від взаємодії відокремлених конкурентоспроможних одиниць.
Гавловська Н. І. Організація процесів внутрікластерної взаємодії підприємницьких структур –
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при виході на зовнішні ринки / Н. І. Гавловська, Є. М.
Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 4. –
С. 100-103.
Р/1055«Е»
Досліджено орієнтири співпраці вітчизняних підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при
виході на зовнішні ринки. Визначено основні фактори негативного впливу на макрорівні на активність
суб’єктів ЗЕД – учасників кластерів. Охарактеризовано негативну реакцію вітчизняних підприємств –
суб’єктів ЗЕД на фактори впливу.
Зайцева О. Взаємозв’язок венчурного капіталу та розвитку інноваційних кластерів / О. Зайцева //
Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 3. – С. 70-79. – Текст англ.
Р/1545
У статті розглянуто діяльність європейських організацій щодо підтримки та стимулювання розвитку
кластерів в Латвії, а також результати активності джерел венчурного капіталу та його впливу на економіку
країни. Надано рекомендації щодо перетворення венчурного капіталу на стійке джерело стимулювання
інноваційних кластерів задля розвитку підприємництва та економіки Латвії в цілому.
Іванов С. В. Створення регіональних інноваційних систем у межах економічних районів – майбутнє
України / С. В. Іванов // Економічний вісник Донбасу. – 2017. – № 2. – С. 187-195.
Р/1932
Наукові центри могли б стати потужним механізмом міжвідомчої координації на рівні економічних районів,
ядром розбудови інноваційної інфраструктури – мережі бізнес-інкубаторів, наукових, техно- та
індустріальних парків (як це вдало було втілено в Ірландії), тим самим підсилити роль саме цієї ланки в
економічній системі України, а також зв’язків між підсистемами регіональних інноваційних систем.

Р 359259
658
Кулик, Володимир Антонович.
Транспортно-логістичний кластер: формування, аналіз діяльності [Текст] :
монографія / В. А. Кулик, О. В. Онищенко. - Кременчук : [ТОВ "Кременчуцька
міська друкарня"], 2016. - 226 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 208-224.
Монографія присвячена вирішенню науково-практичного завдання – розробці
теоретико-методичних підходів до організаційно-економічного забезпечення
діяльності зонального аеропорту – авіаційного ядра транспортно-логістичного
кластеру підприємств і організацій, що має істотне значення для сталого розвитку українських
периферійних аеропортів.
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Р 359848
339
Мельник, Тетяна Миколаївна.
Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства [Текст] :
підручник / Т. М. Мельник, Н. О. Іксарова ; Київський нац. торг.-екон. ун-т. - К. :
[КНТЕУ], 2016. - 656 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 443-455. - Авт. на обкл. не зазнач.
Висвітлено сутність та еволюцію підходів до управління міжнародною
конкурентоспроможністю підприємства. Розкрито особливості формування
конкурентних переваг на мікро-, мезо- та макрорівнях. Розглянуто сучасні моделі управління міжнародною
конкурентоспроможністю національних економік. Виокремлено галузеві та секторальні детермінанти
міжнародної конкурентоспроможності, узагальнено засади формування конкурентоспроможності регіонів,
визначено роль кластерів у процесі забезпечення конкурентоспроможності підприємств і регіонів.
Б 18430
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, 2016. - 224 с. : рис., табл. - (Вісник /
Національний університет "Львівська політехніка" ; № 851). - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Кузьмін О. С., Маслак О. О., Удовиченко Т. В. До питання державного управління кластеризацією
промисловості. – С. 48-54. – Текст англ.
Станасюк Н. С. Формування промислових кластерів як перспективний напрям розвитку
промислового потенціалу. – С. 110-117.
Оніпко Т. А. Визначення ефективності функціонування інноваційних кластерів у національних
економічних системах / Т. А. Оніпко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.
Серія: Економічні науки. – 2017. – № 1. – С. 21-31.
Р/1484
Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою загальнонаукових
і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, індукції та дедукції, узагальнення, порівняння,
діалектичного підходу, кореляційно-регресійного аналізу. Результати. Запропоновано показники, за
допомогою яких можна оцінити ефективність інноваційної інфраструктури інноваційних кластерів.
Представлено структуру та формулу для розрахунку синергетичного інноваційного ефекту інноваційного
кластера.
Б 18451
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. № 5(33). - Острог, 2017. - 136 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ.
Зі змісту:
Економіка та управління національним господарством
Дерун А. М. Активізація розвитку великого підприємництва та кластерів в Україні. – С. 26-31.
У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти створення і функціонування кластерів, зміст поняття
«кластер», класичні моделі кластерів, основні форми їх упровадження. Проаналізовано передовий світовий
досвід та можливості його застосування в Україні.
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Б 18463
336
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Текст] : збірник наук. праць / Харківський нац.
автомобільно-дорожній ун-т. - Х. : [ХНАДУ], 2011 - . № 2 (17). - Х., 2017. - 108 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Гребенник Н. Г., Данченко О. О. Розвиток крюїнгових компаній за допомогою використання
кластерної концепції. – С. 5-11.
… дослідження показало, що наступним кроком на шляху використання кластерної концепції в Україні
повинна бути практична реалізація, що дозволить активізувати взаємовигідне співробітництво в сфері
підготовки моряків та буде сприяти розвитку крюїнгових компаній.
Р 359324
33
Проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності, Всеукр. наук.практ. конф. (3 ; 2016 ; Миколаїв).
III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Проблеми та розвиток
економічних систем в умовах глобальної нестабільності", 4-5 листопада 2016 року [Текст] : [зб.
матеріалів] / Миколаївський міжрегіональний ін-т розвитку людини вищого навчального закладу
"Університет "Україна", Каф. менеджменту. - Миколаїв : [ММІРЛ ВНЗ "Університет "Україна"], 2016. - 120
с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ.
Зі змісту:
Секція 2. Посилення нестабільності національної економіки
Гусарова М. Ю. Формування кластерних об’єднань для розвитку туризму в умовах глобалізації. – С.
15-20.
Сірик А. Є. Кластеризація регіонів України за показниками ринку туристичних послуг. – С. 18-20.
Салайчук О. Інноваційні технології в автотранспортному страхуванні / О. Салайчук // Вісник
Київського національно торговельно-економічного університету. – 2017. – № 4. – С. 124-138.
Р/1193
Досліджено сутність та місце інновацій у страхуванні. Визначено специфічні особливості інновацій в
автотранспортному страхуванні. Запропоновано класифікацію чинників впливу на впровадження інновацій
в автотранспортному страхуванні. Визначено етапи впровадження інновацій на ринку автотранспортного
страхування. Охарактеризовано фінтех-інновації в автотранспортному страхуванні. Проаналізовано вплив
інноваційних технологій в автомобільній індустрії на розвиток автотранспортного страхування.
Б 18369
33
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] = Socio-economic problems of the
modern period of Ukraine : зб. наук. пр. / НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І.
Долішнього НАН України". - Л. : [ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України"].
Вип. 5 (121). - Л., 2016. - 121 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Територіальний розвиток та регіональна економіка
Пастернак О. І. Використання механізмів маркетингу територій для розвитку кластерів в
прикордонних регіонах. – С. 30-34.
Інвестиційно-інноваційна діяльність
Коломієць О. Г. Особливості розвитку ІТ-кластерів в Україні. – С. 68-73.
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Б 18343
33
Ужгородський національний університет.
Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : збірник наук. праць. - Ужгород : [Вид-во УжНУ
"Говерла"]. - (Серія Економіка). Вип. 1 (49), Т. 1. - Ужгород, 2017. - 413 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос.,
англ. Дод. тит. арк. англ. та рос.
Зі змісту:
Письмак В. О. Логістичні підходи організації міжфірмової взаємодії у кластері. – С. 193-198.
Чепелюк Г. М. Особливості застосування фінансово-кредитних механізмів у розвитку індустріальних
парків в Україні. – С. 304-308.
Федулова Л. І. Креативні кластери в регіональній інноваційній системі / Л. І. Федулова // Вісник
Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2017. – № 17. – С. 309-318.
Р/2354
У статті розглядаються означення та здійснюється обґрунтування сутності креативних кластерів,
особливостей їх створення та функціонування на прикладі зарубіжного та вітчизняного досвіду. Розроблено
пропозиції щодо реалізації кластерного механізму розбудови креативних індустрій в умовах здійснення
політики децентралізації та інтеграції регіонів.
Б 18415
62
"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет.
Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : зб. наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Серія:
"Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства"). № 43 (1215). - Х., 2016. - 111 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Попович А. В. Європейський досвід інтернаціоналізації високотехнологічних кластерів. – С. 70-74.
У статті розглянуто новий шлях виходу високотехнологічних підприємств на зарубіжний ринок – через
інтернаціоналізацію кластерів, до яких вони належать, використовуючи при цьому досвід європейських
кластерів.
Б 18409
62
"Харківський політехнічний інститут", Національний технічний університет.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" [Текст] : зб.
наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Економічні науки). № 24 (1246). - Х., 2017. - 161 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ., рос.
Зі змісту:
Виноградов В. В. Зовнішньоекономічна діяльність машинобудівних підприємств на основі
кластерного підходу. – С. 19-25.
Пропонується бенчмаркінг кластерів Республіки Польщі з встановленням кореляційного зв’язку в контексті
формування спільних транскордонних кластерів Польщі і України, як основного механізму інноваційних
змін і розвитку конкурентоспроможності економіки країн.
Щур Р. І. Кластерний аналіз розподілу регіонів України за рівнем інноваційного розвитку / Р. І. Щур,
І. І. Плець, О. В. Микитюк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С.
111-122.
Р/206
Проведено SWOT-аналіз загроз та переваг стратегії інноваційного розвитку Івано-Франківської області в
контексті фінансового забезпечення. Проведено кластерний аналіз щодо можливостей формування
державно-приватного партнерства в тому чи іншому регіоні. На основі кластерного підходу визначається
оптимальний набір проблемних сфер, які потребують першочергового вирішення та фінансового
забезпечення.

