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Тематична виставка
" Інноваційна діяльність та технопарки "
(надходження I кв. 2018)
Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання
Р 360340
33
Актуальні питання комплексного оцінювання інноваційної діяльності
промислових підприємств [Текст] : [монографія] / Орлов О. О., Гончар О. І.,
Ковальчук С. В., Рясних Є. Г. - Хмельницький : [ХНУ], 2017. - 553 с. : граф., рис.,
табл. - Бібліогр.: с. 422-462 (532 назви).
Узагальнені теоретичні основи і сформовані рекомендації щодо оцінки
інноваційної діяльності підприємств, наданих як комплекс методик, інструкцій,
обґрунтувань підходів до вимірювання стану інноваційного розвитку; інноваційного,
конкурентного та сукупного економічного потенціалів; формування системного підходу при стратегічному
управлінні розвитком підприємства.
Антонюк А. А. Актуальні проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні / А. А. Антонюк, А. А.
Сьомченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2017. – № 2. – С. 45-50.
Р/1520
У статті розкрито сучасний стан розвитку інноваційної сфери в Україні. Проаналізовано інноваційну
політику країни. Розглянуто основні проблеми розвитку інноваційної діяльності та запропоновано заходи
щодо її розвитку.
Бондаренко В. М. Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні / В. М. Бондаренко, О. П.
Мудрик // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і
менеджмент. – 2017. – № 1. – С. 86-94.
Р/2254
У статті досліджено питання розвитку інноваційної діяльності, проблеми, які виникають на шляху
впровадження інновацій. Охарактеризовано інноваційну діяльність промислових підприємств України і
вказані основні чинники, що сприяють зростанню ефективності інновацій.
Таблиця 1. Інноваційна діяльність промислових підприємств у 2016 р. за регіонами
Таблиця 2. Впровадження інновацій на промислових підприємствах 2015 р., 2016 р.
Б 18613
338
Вісник економіки транспорту і промисловості [Текст] = The bulletin of transport and industry economics :
(зб. наук.-практ. ст.) / Укр. держ. ун-т залізничного трансп. - Х. : [Вид-во УкрДУЗТу]. Вип. 59. - Х., 2017. - 309 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Соломніков І. В. Методичний підхід до оцінки інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємств
залізничного транспорту. – С. 164-171.
Токмакова І. В., Зубов А. М. Організаційно-ресурсне забезпечення інноваційного розвитку
підприємств залізничного транспорту. – С. 208-215.
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Б 18655
33
Вісник соціально-економічних досліджень [Текст] = Socio-Economic Research Bulletin : зб. наук. пр. /
Одеський нац. економічний ун-т. - О. : [Атлант]. № 1 (62). - О., 2017. - 207. с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ. та рос.
Зі змісту:
Паризький І. В. Стан організаційно-інфраструктурного забезпечення зміцнення інноваційнотехнологічного потенціалу економіки України. – С. 37-46.
Досліджено основні програми формування інноваційної інфраструктури та тенденції, що призвели до
недосформованості, нефункціональності та недостатнього розвитку інноваційної інфраструктури.
Вплив організаційної структури на стратегію інноваційної діяльності на підприємствах
інфокомунікаційної галузі / Г. Г. Савіна, А. Д. Петрашевська, Д. О. Бочкарев [та ін.] // Вісник
Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 6, Т.2. – С. 27-32.
Р/1055«Е»
В статті розглянуто методи підвищення ефективної інноваційної діяльності підприємств інфокомунікаційної
сфери. Обгрунтовано необхідність та визначені завдання проведення технологічного аудиту підприємств
інфокомунікаційної сфери. Розглянуто сутність стратегії інноваційної діяльності підприємств та визначено
фактори, що впливають на неї.
Гадзевич О. Методика аналізу та оцінки інноваційної діяльності підприємства / О. Гадзевич, І.
Матвійчук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. –
2017. – № 3. – С. 100-106.
Р/585
У статті доповнено сукупність показників аналізу інноваційної діяльності показником синергійної взаємодії
елементів інноваційної системи підприємства й на цій основі сформовано методику оцінки та аналізу
інноваційної діяльності підприємства.
Грачев О. О. Сучасні дослідження і розробки ОЕСР у галузі освіти, науки, технологій та інновацій / О.
О. Грачев, Л. П. Овчарова // Наука та наукознавство. – 2017. – № 4. – С. 18-34.
Р/626
У статті наведено огляд політики Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) щодо освіти,
науково-технічної та інноваційної (НТІ) сфери. Розглянуто ключові проекти ОЕСР у НТІ сфері. Висвітлено
роль ОЕСР у галузі економічного аналізу, в розробленні методології та стандартів обчислення індикаторів
науки і технологій, а також науково-технічної та інноваційної політики країн-членів. Проаналізовано форми,
напрямки та шляхи поглиблення співробітництва України та ОЕСР.
Давуд А. Д. Вплив економічних важелів на розвиток інноваційного середовища: аналіз зарубіжного
досвіду / Асем Джамал Давуд // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.
Серія: Економічні науки. – 2017. – № 5. – С. 80-86.
Р/1733
У статті обґрунтовано результати аналізу зарубіжного досвіду впливу економічних важелів на розвиток
інноваційного середовища, визначено основні тенденції світового ринку інновацій у контексті
трансформації знань у реальний капітал, що здатний працювати на економіку та сприяти інтеграційним
процесам.
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Демчишак Н. Б. Фінансове регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору України в умовах
інтеграційних процесів / Н. Б. Демчишак, О. І. Дубик // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 23. – С.
43-48.
Р/2124
Розкрито сутність поняття «аграрний сектор» та основи його фінансового регулювання. Проведено оцінку
сучасної структури експорту аграрної продукції на європейський ринок. Обгрунтовано пропозиції щодо
стимулювання розвитку сільськогосподарської діяльності, в частині виробництва екологічно чистої
продукції та забезпечення продовольчої безпеки.
Дзюбенко О. М. Формування інвестиційно-інноваційної стратегії розвитку лісового господарства в
контексті підвищення ефективності використання лісоресурсного потенціалу / О. М. Дзюбенко //
Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 23. – С. 49-58.
Р/2124
Проаналізовано основні проблеми інвестиційного забезпечення модернізації основного капіталу
лісогосподарського та деревообробного виробництва. Встановлено, що переважна більшість державних
лісогосподарських підприємств в останні роки демонструє прибуткову виробничо-господарську діяльність,
що створює сприятливі передумови для активізації інвестиційної та інноваційної діяльності.
Диба О. М. Інноватизація виробництва: теоретичні основи та прикладний аспект / О. М. Диба //
Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 22. – С. 27-31.
Р/2124
У статті обґрунтовано теоретичні основи інноватизації виробництва. Досліджено теоретичні підходи до
визначення поняття інноватизації виробництва та розмежовано її прояви. Розглянуто альтернативні підходи
до трактування суттєвих аспектів та факторів інноваційного розвитку. Звернуто увагу на роль інноватизації
виробництва в контексті інноваційного розвитку суб’єкта господарювання.
Дугінець Г. Інтеграція України у міжнародні виробничі мережі: інноваційний аспект / Г. Дугінець //
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2017. – № 6. – С. 48-58. – Текст англ.
Р/1792
Мета роботи базується на комплексному теоретичному й аналітичному дослідженні особливостей
формування та розвитку міжнародних виробничих мереж, обґрунтування напрямів підвищення рівня
залучення до них українських підприємств.
Б 18666
33
Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний
інститут" [Текст] = Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnical Institute"
: збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". [К.] : [ПП "Хімджест"]. № 14. - [К.], 2017. - 520 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Морозов О. Ф. Про нову парадигму формування поняття економічного простору бізнес-структур. – С.
11-20.
Підлісна О. А. Інноваційна реконструкція промисловості України в умовах сталого розвитку. – С. 4653.
Тупкало В. Н. Концептуальні основи інноваційного інжинірингу процесно-орієнтованих підприємств.
– С. 262-266.
Кравченко М. О., Уваровський Р. Д. Аналіз ефективності інноваційної діяльності вітчизняних
машинобудівних підприємств. – С. 405-411.
Марченко В. М., Цвіркун А. С. Система управління інноваційним потенціалом на промислових
підприємствах. – С. 411-417.
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Єгоров І. Ю. Заходи з підтримки інновацій в Україні: деякі законодавчі та організаційні аспекти / І.
Ю. Єгоров // Наука, технології, інновації. – 2017. – № 4. – С. 62-70. – Текст англ.
Р/863
У статті подано короткий опис ситуації в інноваційній сфері в Україні на основі використання традиційної
статистики інноваційної діяльності та результатів розрахунків місця України в інноваційному табло ЄС.
Особлива увага приділяється розвитку правових основ підтримки інноваційної діяльності та існуючих
елементів інноваційної інфраструктури.
Жариков И. Н. Использование трансфера технологий как
инструмента коммерциализации
интеллектуальной собственности разработчиков высокотехнологичных инноваций / И. Н. Жариков, В.
А. Воротников, Т. А. Кукушкина // Космічна наука і технологія. – 2017. – Т. 23, № 4. – С. 52-60.
Р/864
Статтю присвячено питанням комерціалізації нематеріальної складової результатів НДР і ДКР з
використанням механізму трансферу технологій з метою вдосконалення стратегії роботи з інтелектуальною
власністю підприємства-розробника високотехнологічних інновацій. Можливості трансферу технологій
розглядаються стосовно специфіки ракетно-космічної галузі України з урахуванням зарубіжного досвіду.
Проаналізовано практичні аспекти укладення договорів трансферу космічних технологій і запропоновані
можливі варіанти передачі технологій, що включають передачу прав на інтелектуальну власність.
Жерновий Д. В. Інноваційна активність у секторі послуг: передумови оптимальної державної
підтримки / Д. В. Жерновий // Вісник Інституту економіки та прогнозування. – 2017. – Б. №. – С. 21-28.
Р/1844
Проаналізовано основні підходи до обґрунтування необхідності державних інтервенцій в інноваційні
процеси сектора послуг. Розглянуто два найбільш поширені підходи: неокласичний – провали ринку та
еволюційний – провали системи. Узагальнено європейський досвід використання policy-mix для
стимулювання інноваційної активності у секторі послуг.

Р 360112
33
Замкова, Наталія Леонідівна.
Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти екон.
спец. / Замкова Н. Л., Боковець В. В. - Вінниця : [ВТЕІ КНТЕУ], 2017. - 244 с. : рис. Бібліогр.: с. 235-240.
У навчальному посібнику на основі узагальнення досягнень світової і вітчизняної
науки та практики управління інноваційними процесами викладено теоретичні,
методологічні й практичні питання інноваційної діяльності. Розглянуто основні
концепції інноваційної теорії, особливості розвитку сучасного інноваційного циклу, сутність формування
інноваційних стратегій, вибір організаційних форм інноваційної діяльності на підприємстві та їх
ефективність. Особливістю посібника є використання значної кількості допоміжного матеріалу, прикладів,
задач, тестів, цікавих фактів.
Іванов С. В. Інноваційні фактори розвитку транспортної системи України / С. В. Іванов, Ю. М.
Харазішвілі // Вісник економічної науки України. – 2017. – № 2. – С. 47-55.
Р/1674
Досліджується транспортна система України як виробнича система, що виробляє частину валової доданої
вартості в ВДВ України, яка моделюється модифікованою виробничою функцією Кобба-Дугласа та дозволяє
оцінити стан інноваційних факторів та їх інтегральну оцінку порівняно з інтегральними пороговими
значеннями, загрози та можливі сценарії розвитку.
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Ігнатова Ю. В. Методи дескриптивної статистики та факторного аналізу в оцінюванні
результативності використання сучасних фінансово-кредитних інструментів реалізації інноваційних
проектів / Ю. В. Ігнатова, Є. А. Поліщук, Ю. В. Василишен // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 24.
– С. 5-11.
Р/2124
Було досліджено вплив фінансово-кредитних інструментів на інноваційні процеси, фінансове забезпечення
інвестиційних потреб суб’єктів МСБ, ролі інституційних інвесторів у мобілізації капіталу на інвестиційні
цілі; розроблено методологію оцінювання впливу фінансово-кредитних інструментів на інноваційні процеси
малих та середніх інноваційних підприємств з використанням дескриптивної статистики та факторного
аналізу; запропоновано математичний інструментарій щодо оцінки стану та прогнозування розвитку
інноваційних підприємств, прийняття маркетингових управлінських рішень, оцінки економічної
ефективності інновацій.
Р 360518
339
Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг, Міжнар. наук.-практ.
конф. (5 ; 2017 ; Львів).
V Міжнародна науково-практична конференція (у дистанційній формі) "Інновації в управлінні
асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг", 07 грудня 2017 року [Текст] : [збірник] /
Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т, Ф-т товарознавства,
управління та сфери обслуговування [та ін.]. - Л. : Растр-7, 2017. - 368 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
- Текст кн. укр., рос., англ.
На основі теоретичних та експериментальних досліджень представлено інноваційні досягнення в управлінні
асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг, досягнення індустрії гостинності та готельноресторанного бізнесу, менеджменту, експертній діяльності, технологій торгівлі та підприємництва.
Запропоновано шляхи створення нових підходів у даних напрямках.
Кафка С. Відображення в обліку операцій інноваційного характеру / С. Кафка // Вісник Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2017. – № 4. – С. 25-29.
Р/1276
Розглядаються основні моменти інноваційної діяльності підприємств, вимоги до інновацій, джерела їх
фінансування, етапи життєвого циклу інноваційного продукту, порядок відображення в обліку операцій
інноваційного характеру.
Б 18696
37
"Києво-Могилянська академія", національний університет.
Наукові записки НаУКМА [Текст] : [зб. наук. ст.]. - К. : [ТОВ "Гліф Медіа"]. - (Економічні науки). Т. 2, вип. 1. - К., 2017. - 142 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ.
Зі змісту:
Глущенко С. В. Запровадження сучасних інновацій на грошово-кредитному та банківському ринках .
– С. 21-27.
Статтю присвячено питанням висвітлення сучасних новітніх продуктів і технологій, що запроваджуються в
грошовому, кредитному та банківському секторах економіки в різних країнах і регіонах світу.
Кисіль С. С. Теоретичні детермінанти інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств / С.
С. Кисіль // АгроСвіт. – 2017. – № 23. – С. 66-70.
Р/2114
«Метою дослідження є виявлення основних детермінантів поглядів на сутність і значення економічної
категорії «інновації», «інноваційний розвиток» та обґрунтування напрямів пришвидшення інноваційного
розвитку сільськогосподарських підприємств».
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Р 360368
658
Коваленко, Ольга Василівна.
Маркетингова стратегія інноваційного розвитку підприємств авіаційної
галузі України: методологія формування та механізми реалізації [Текст] :
монографія / О. В. Коваленко. - Л. : Ліга-Прес, 2017. - 512 с. : граф., рис., табл. Бібліогр.: с. 440-481 (425 назв).
У монографії досліджено теоретико-методологічні засади дослідження теорії
розвитку та реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку. Основну увагу приділено
теоретичним та практичним засадам формування маркетингової стратегії інноваційного розвитку
підприємств авіаційної галузі; систематизовано напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері
маркетингово-інноваційного розвитку підприємств авіаційної галузі. Здійснено аналітичне дослідження
умов розвитку маркетингово-інноваційної діяльності підприємств авіаційної галузі України та визначено
рівень ефективності розвитку та реалізації ринкових інновацій у контексті реалізації маркетингової стратегії
інноваційного розвитку суб’єктами господарювання. Визначено проблемні питання маркетинговоінноваційних процесів та запропоновано механізми реалізації маркетингової стратегії з метою активізації
стратегії інноваційного розвитку підприємств авіаційної галузі України.

Краус Н. М. Генеза концепцій теорії інновацій та наукові уявлення про основи інноваційного
розвитку / Н. М. Краус, К. М. Краус // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.
Серія: Економічні науки. – 2017. – № 2. – С. 61-71.
Р/1484
Мета статті полягає в розкритті змісту концепції теорії інновацій, теоретичного узагальнення наукових
уявлень про становлення інноваційної економіки шляхом групування існуючих концепцій і теорій інновації
відповідно до рівнів розвитку, а саме: мега-, макро-, мезо-, мікро-, нанорівень.

Кузьмін Є. А. Підтримка інновацій у системі пріоритетів економічної політики ЄС / Є. А. Кузьмін //
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2017. – № 13. – С. 4-16.
Р/2364
У статті систематизовано макроекономічні та галузеві пріоритети ЄС, реалізація яких сприяє модернізації
економік країн-членів. Показано збільшення питомої ваги інновацій серед цих пріоритетів. Досліджено
еволюцію пріоритетів економічної політики ЄС до її сучасної стадії після подолання найбільш гострої фази
глобальної фінансово-економічної кризи 2008-2011 рр. Розглянуто пов’язані з інноваційною політикою
положення програмних документів ЄС, найбільш детально – програмні документи останнього десятиліття –
«Лісабонська стратегія» та стратегія «Європа-2020».

Кустріч Л. О. Економічна оцінка впровадження інноваційних стратегій у діяльність підприємств
сільського господарства / Л. О. Кустріч // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 1. – С. 36-40.
Р/2124
У статті визначено сутність та етапи формування стратегії інноваційного розвитку. Визначено, що
формування ефективного управління
товарним виробництвом
сільськогосподарських підприємств
Черкаської області передбачає нові підходи до оцінки організаційно-економічних умов виробництва,
конкурентних позицій сільськогосподарських товаровиробників, кон’юнктури аграрного ринку в регіоні.
Проаналізовано інноваційні підходи щодо оцінки інноваційного розвитку сільськогосподарських
підприємств на регіональному рівні.
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Р 360494
31
Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх
розвитку [Текст] : колективна монографія / [Е. М. Лібанова, О. М. Гладун, О. І.
Дяконенко та ін. ; за ред. Е. М. Лібанової] ; НАН України, Ін-т демографії та соц.
досліджень імені М. В. Птухи. - К. : [Ін-т демографії та соц. досліджень імені М. В.
Птухи НАН України], 2016. - 328 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Авт.
зазнач. на с. 7.
Здійснено типологізацію інноваційних видів зайнятості з урахуванням
демографічного, техніко-інформаційного, економічного, освітньо-професійного,
соціального та інституційного вимірів. Діагностовано та класифіковано основні ризики та загрози розвитку
інноваційних видів зайнятості в Україні за результатами аналізу впливу чинників у межах релевантної
ретроспективи та сьогодення. Розроблено рекомендації щодо стимулювання розвитку інноваційної
зайнятості з метою забезпечення відповідності структурних зрушень на ринку праці пріоритетам
реконструкції економіки України.
Мазур Г. Ф. Формування концепції інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислового
виробництва в умовах нестійкого економічного розвитку України / Г. Ф. Мазур // АгроСвіт. – 2017. – №
22. – С. 7-15.
Р/2114
У статті визначено методи податкового регулювання інноваційних аспектів розвитку агропромислового
виробництва. Розроблено заходи активізації інноваційних процесів в агропромисловому виробництві.
Досліджено типи моделей розвитку агропромислового виробництва. Проаналізовано рівень прямих
іноземних інвестицій у сільське господарство України. Визначено складові моделі розвитку
агропромислового виробництва.
Михайлов М. Г. Інноваційно-інвестиційний розвиток матеріально-технічної бази аграрних
підприємств / М. Г. Михайлов // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. –
2017. – № 1, Т. 2. – С. 84-93.
Р/1223
Досліджено основні існуючі тенденції інноваційно-інвестиційного оснащення матеріально-технічної бази
аграрних підприємств. Підкреслено, що підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств
практично неможливе без введення інновацій та інвестицій у матеріально-технічну базу. Розкрито та
обґрунтовано важливість формування матеріально-технічної бази аграрного підприємства у практичному
значенні.

Б 18683
31
Наукова та інноваційна діяльність України [Текст] : стат. зб. / [відп. за вип. О.
О. Кармазіна] ; Держ. служба статистики України. - К. : [ТОВ "Август Трейд"].
2016. - К., 2017. - 141 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 140.
У статистичному збірнику вміщено дані про стан і розвиток наукової та
інноваційної діяльності України за 2016 рік у порівнянні з попередніми роками.
Висвітлено показники, що характеризують діяльність аспірантури та докторантури,
кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок,
фінансові показники наукової та інноваційної діяльності, впровадження інновацій на промислових
підприємствах, діяльність у сфері охорони промислової власності, статистичні показники країн
Європейського Союзу.
До відома користувачів: у збірнику інформацію за 2014–2016 роки наведено без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції (крім даних, наведених у розділі VII). Дані по Донецькій та Луганській областях
можуть бути уточнені.
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Б 18637
63
Національний лісотехнічний університет України.
Науковий вісник НЛТУ України [Текст] : збірник наук.-техн. праць. - Л. : [РВВ НЛТУ України]. (Серія "Економічна"). Вип. 27(7). - Л., 2017. - 144 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. Дод.
тит. арк. англ.
Зі змісту:
Микитюк В. П. Підходи до оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства. – С. 107111.
На основі аналізу наукового доробку вчених-економістів сформульовано основні критерії оцінювання
ефективності інноваційних проектів з урахуванням новітніх підходів до методів оцінювання ефективності
функціонування систем.
Нікітін Ю. О. Визначення і класифікаційні ознаки МСП та інноваційних підприємств / Ю. О. Нікітін,
М. В. Мельник, В. М. Невмержицький // Стратегія розвитку України. – 2017. – № 2. – С. 51-58.
Р/1952
Проаналізовано існуючі визначення і класифікаційні ознаки малих та середніх підприємств (МСП),
інноваційних підприємств. Запропоновано узагальнене визначення МСП, інноваційного МСП та
класифікаційні ознаки інноваційних МСП, що враховують використання відкритих інновацій та відкритого
інноваційного процесу.
Новікова І. Чи здатна українська наукова спільнота успішно інтегрувати в систему європейського
трансферу знань? / І. Новікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Економіка. – 2017. – № 1. – С. 20-27.
Р/1276
… основним інструментом якісного зростання прибутковості інноваційного процесу є трансфер технологій,
що передбачає комерціалізацію комерційно-привабливих досліджень. Тому розвиток ефективної системи
університетського трансферу технологій й посилення взаємодії наукової та виробничої сфер має стати
важливим фактором інноваційного зростання в Україні.
Носкова С. А. Бізнес-план як інструмент інноваційного підприємництва в умовах міжрегіонального
співробітництва / С. А. Носкова, О. М. Кузьменко, Д. В. Заблодська // Економіка та право. – 2017. – № 2. –
С. 93-100.
Р/1549
Обгрунтовано та розроблено бізнес-план з виробництва нової продукції – інноваційної упаковки, яка
передбачає використання абсорбера усередині.
Паризький І. Непрямі методи державного регулювання інноваційно-технологічного розвитку
економіки України / І. Паризький // Галицький економічний вісник. – 2017. – № 1. – С. 23-31.
Р/1866
Досліджено практичні засади державного регулювання інноваційно-технологічного розвитку економіки
країни опосередкованими методами: державне замовлення,охорона прав інтелектуальної власності,
податкових пільг, субсидіювання тих сфер господарської діяльності, які передбачають ведення інновацій та
нових технологій. Проаналізовано тенденції державних замовлень на інноваційні розробки та результати
науково-дослідної роботи.
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Петриченко В. Ф. Стратегії інноваційного розвитку кормовиробництва України в умовах сучасних
викликів / В. Ф. Петриченко, О. В. Корнійчук // Вісник аграрної науки. – 2018. – № 1. – С. 11-17.
Р/601
Мета. Висвітлити концептуальні підходи до стратегії інноваційного розвитку кормовиробництва України в
сучасних умовах становлення світового агропромислового виробництва. Методи. Системний аналіз,
аналітичний, математико-статистичний, монографічний, розрахунково-порівняльний.
Пилипенко Ю. І. Інноваційний розвиток авіабудування України як механізм стимулювання точок
економічного зростання національної економіки / Ю. І. Пилипенко // Економічний вісник Національного
гірничого університету. – 2017. – № 2. – С. 62-72.
Р/1790
У статті розглянуто сучасний стан та перспективи авіабудування України, проаналізовано суперечності
функціонування цієї галузі на шляху її інноваційного розвитку. В контексті аналізу теорії точок
економічного зростання обгрунтовано необхідність взаємопов’язаних структурних змін в авіабудуванні та
інших галузях промисловості країни на основі якісних технологічних зрушень.

Р 360214
664
Привабливість харчового бізнесу в Україні [Текст] : монографія / [Н. Й.
Басюркіна, Ю. О. Бровкіна, С. Ю. Вігуржинська та ін. ; за ред. Н. Й. Басюркіної] ;
Одеська нац. акад. харчових технологій. - О. : [ОНАХТ], 2017. - 192 с. : табл. Бібліогр.: с. 176-191. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
У монографії розглянуто теоретичні і прикладні питання забезпечення
привабливості харчового бізнесу в Україні в економічному, технічному, соціальнопсихологічному, інтелектуальному, регіональному аспектах. Розкрито організаційноекономічні аспекти привабливості харчових і аграрних виробництв, ресторанного бізнесу і торгівлі
харчовими продуктами в Україні. Висвітлено суть інноваційних підходів до автоматизації управління
бізнес-процесами в АПК. Досліджено інвестиційний розвиток Українського Причорномор’я та діяльність
малих підприємств Одеського регіону.
Б 18717
338
Продуктивність агропромислового виробництва [Текст] : наук.-практ. зб. / [НДІ
"Украгропромпродуктивність"]. - К. : [НДІ "Украгропромпродуктивність"]. - (Економічні науки).
№ 29. - К., 2017. - 161 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
Зі змісту:
Величко А. Є., Маслова І. В., Ковленко Ю. А. Напрями інноваційної модернізації харчової індустрії. –
25-32.
Розглянуто напрями інноваційної модернізації харчової індустрії, визначено поняття «інноваційної ніші» та
«ніші ринку».
Прокопенко Ю. О. Податкове стимулювання – запорука активізації інноваційної діяльності
підприємств та ефективності управління інноваційними проектами / Ю. О. Прокопенко // Інвестиції:
практика та досвід. – 2017. – № 23. – С. 69-75.
Р/2124
У статті констатовано, що за наявності в країні значних фундаментальних і технологічних доробок,
відбувається зниження активності інноваційної діяльності, пов’язаної з браком власних коштів у
підприємств і обмеженістю бюджетного фінансування. Обгрунтовано, що вирішення цієї проблеми можливе
за умови створення дієвої моделі податкового стимулювання, яка б сприяла формуванню належного
інвестиційного забезпечення інноваційних проектів.
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Прудка О. В. Китайський досвід державного стимулювання інноваційної діяльності / О. В. Прудка //
Наука, технології, інновації. – 2017. – № 4. – С. 35-45.
Р/863
У статті показано, що нині в Китаї вже розроблено і впроваджено багато офіційних документів і
нормативних актів, що визначають основні напрями інноваційного розвитку промисловості. Доведено, що
для стійкого зростання промисловості на основі створення сприятливих умов для інноваційно-інвестиційної
діяльності підприємств необхідним є сприяння держави в спрямуванні інвестиційних ресурсів у інноваційні
проекти, а також потрібна розробка програм із підтримки інноваційної діяльності окремих галузей і регіонів.
П’ятницька Г. Мультиваріативність стратегій інноваційного розвитку / Г. П’ятницька, В. Найдюк //
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2018. – № 1. – С. 22-36.
Р/1792
Обгрунтовано відмінності між стратегією інноваційного розвитку, технологічною та інноваційними
стратегіями підприємства й охарактеризовано взаємозв’язки між ними. Систематизовано наукові підходи до
класифікації стратегій інноваційного розвитку з визначенням їх мультиваріативністі відповідно до різних
класифікаційних ознак.
Родіонова І. В. Сучасний стан інноваційної діяльності на промислових підприємствах / І. В. Родіонова
// Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 6, Т. 2. – С. 2326.
Р/1055«Е»
Стаття присвячена виявленню характерних тенденцій інноваційної діяльності промислових підприємств,
підвищення якої є наразі однією з головних передумов стабільності та сталого розвитку економіки України.
Досліджено сучасний стан інноваційної діяльності вітчизняних підприємств; виділено чинники, що
перешкоджають інноваційній активності промислових підприємств та визначено напрями, спрямовані на
активізацію інноваційної діяльності.
Рожкова Л. В. Державна підтримка розвитку інновацій на галузевому рівні / Л. В. Рожкова // Наука,
технології, інновації. – 2017. – № 4. – С. 46-52.
Р/863
У рамках проведеного дослідження визначено основні бар’єри, які перешкоджають реалізації інноваційних
рішень, зокрема, це порівняно незначні обсяги державного фінансування, а також розподіл цих коштів між
великою кількістю напрямів й установ. Розглянуто результати моніторингу реалізації пріоритетних
напрямів інноваційної діяльності і галузевого рівня головними розпорядниками бюджетних коштів у 2016 р.
На основі проведеного аналізу виділено перспективні сфери розвитку інновацій в Україні.
Селіхов С. В. Аналіз напрямків інноваційного розвитку підприємств виноробної галузі / С. В. Селіхов
// Економіка харчової промисловості. – 2017. – Т. 9, Вип. 4. – С. 73-80.
Р/2286
У статті розглянуті заходи щодо впровадження інноваційних розробок на виноробних підприємствах
Одеської області. Проведено порівняльний аналіз використання управлінських, технологічних та товарних
інновацій на підприємствах виноробної галузі. Проведено SWOT-аналіз означених підприємств, що дало
змогу зробити висновки щодо подальшого стратегічного розвитку. Запропоновано заходи щодо підвищення
ефективності діяльності підприємств.
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Сенюк Ю. В. Багаторівнена цифрова інтерактивна освітньо-тренінгова платформа для
транскордонного інноваційно орієнтованого співрозвитку / Ю. В. Сенюк // Проблеми інноваційноінвестиційного розвитку. – 2017. – № 13. – С. 27-41. – Текст англ.
Р/2364
На основі аналізу сучасних тенденцій в освітній та інноваційній сферах діяльності обґрунтована та
презентована нова модель «потрійної інтеграції», а також транскордонна багаторівнева цифрова освітньотренінгова платформа для іі реалізації. Цей підхід розроблений в рамках розвитку Українсько-Словацького
міжнародного центру інновацій та трансферу технологій, а запропонована модель може розглядатись в
якості основи для спільних науково-дослідних робіт та реалізації транскордонного пілотного проекту з
інноватизації освіти і поширення сучасної освіти в сфері інноваційної бізнес-діяльності.
Б 18531
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. 1 (123). - Л., 2017. - 131 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Шутов О. Г. Інтеграція держави, приватного бізнесу і університетів в рамках інноваційного процесу.
– С. 117-121.
У науковій роботі на основі кращих світових практик розглянуто роль державно-приватного партнерства в
інноваційному розвитку вищої освіти та науки.
Б 18532
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. 2 (124). - Л., 2017. - 151 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Другов О. О. Ендаументи в системі розвитку процесів інтелектуалізації економіки. – 16-20.
Досліджено сутність і перспективи розвитку ендаумент-фондів в Україні. Обгрунтовано їх роль у процесі
інтелектуалізації економіки.
Рисін В. В., Рисін М. В. Перспективи розвитку цифрового банкінгу на фінансовому ринку України. –
С. 123-127.
Розглянуто основні тенденції розвитку банківських інновацій, проблеми впровадження і перспективи
розвитку цифрового банкінгу в Україні та світі.
Б 18533
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. 3 (125). - Л., 2017. - 195 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Габрель М. С. Організаційно-інноваційні засади розвитку підприємництва регіону. – С. 74-79.
Здійснено аналіз структури малого бізнесу у Львівській області за формами власності. Проаналізовано
особливості інноваційного розвитку підприємств Львівської області та його фінансового забезпечення.
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Кудря Я. В. Методичний підхід до оцінки ресурсозабезпеченості інноваційно-інвестиційного розвитку
корпорації. – С. 79-85.
За допомогою методів абстрагування, кваліметрії та оптимізації автором запропоновано методичні засади
оцінювання поточного інвестиційно-інноваційного потенціалу корпорації.
Ткач С. М. Порівняльна оцінка науково-дослідної та інноваційної діяльності в Україні, Польщі та
Німеччині. – С. 175-181.
Проведено порівняльний аналіз наявних ресурсів і умов для проведення інновацій в Україні, Польщі та
Німеччині. Оцінено досягнуті практичні результати інноваційної діяльності в цих країнах.

Р 360601
33
"Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми,
перспективи, ефективність", Міжнар наук-практ. Internet-конференція студ. та
молодих вчених (8 ; 2017 ; Харків).
Труди VIII-ої Міжнародної науково-практичної Internet-конференції
студентів та молодих вчених "Стратегії інноваційного розвитку економіки
України: проблеми, перспективи, ефективність "Форвард-2017", 27 грудня 2017
р. [Текст] : [наук. вид.] / Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т", Білоруський
нац. техн. ун-т, Петрошанський ун-т, Румунія [та ін.]. - [Х.] : [НТУ "ХПІ"], [2017]. –
232 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Проблеми підвищення ефективності управління підприємствами та персоналом
Маркетинг: проблемні аспекти та глобальні тенденції
Актуальні проблеми обліку, аналізу та аудиту в економічній діяльності
Тенденції та особливості управління інноваційними та інвестиційними процесами
Правове забезпечення виробничо-підприємницької діяльності та правова охорона об’єктів
інтелектуальної власності
Секція 6 – Управлінські та фінансові аспекти конкурентоспроможності: продукція, підприємство,
держава
Секція 7 – Соціально-економічні процеси та комунікації на рівні держави і підприємства
Секція 8 – Історія, сучасність та перспективи розвитку економічної теорії
Секція 9 – Актуальні питання економічної безпеки в умовах глобалізації
Секція 10 – Інформаційні технології та медіа комунікації, як ефективні інструменти управління.
Секція 1 –
Секція 2 –
Секція 3 –
Секція 4 –
Секція 5 –

Б 18536
339
"Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах", міжнар.
наук.-практ. конф. (2017 ; Львів).
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні пріоритети розвитку
внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах", 02-03 листопада 2017 р. [Текст] : [наук. вид.] /
Центральна спілка споживчих товариств України, Львівський торговельно-економічний ун-т. - Л. : [Вид-во
ЛТЕУ], 2017. - 360 с. : рис., табл.
У збірнику представлені тези доповідей, які оприлюднені на конференції.

Танчак Я. А. Сучасний стан інноваційного розвитку банківської системи України / Я. А. Танчак, А. В.
Панчук // Вісник Університету банківської справи. – 2016. – № 3. – С. 23-28.
Р/2238
Проаналізовано сучасний стан та окреслено тенденції в розвитку інновацій у банківській системі України.
Визначено особливості інноваційного процесу у вітчизняних банках, а також виявлено лідерів за
впровадженням інновацій у банківській сфері.
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Тхорук В. П. Інноваційна діяльність України: проблеми та перспективи розвитку / В. П. Тхорук //
Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2017. –
Вип. 1. – С. 121-124.
Р/611
Рис. 1. Розподіл підприємств у 2015–2016 рр. за типами інноваційної діяльності, у %
до загальної кількості
Рис. 2. Інноваційна активність підприємств у 2015–2016 рр. у % до загальної кількості
обстежених підприємств відповідного виду діяльності.

Р 360436
33
Управління інноваціями [Текст] : навч. посіб. / В. Ю. Припотень, Т. М.
Берднікова, М. М. Костенко, Ю. В. Бородач ; ПВНЗ "Нікопольський екон. ун-т". Нікополь : [Ноулідж (Сєвєродонецьке від-ня)], 2017. - 202 с. : рис. - Бібліогр.: с. 198201.
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі дисципліни
«Управління інноваціями». У навчальному посібнику викладено теоретичний
матеріал, питання для перевірки знань студентів, практичні завдання за темами та тестові завдання.
Посібник дозволяє ознайомитися з напрямками інноваційної діяльності на підприємстві та з її організацією.
Призначено студентам вищих навчальних закладів освітнього ступеня «бакалавр» напряму підготовки
«Менеджмент», менеджерів та фахівців підприємств.

С 21727
338
Управління проектами та розвиток виробництва [Текст] : зб. наук. пр. / Східноукраїнський
національний університет імені Володимира Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т економіки та права
"Крок". - [Сєвєродонецьк] ; [Бровари] : [ФОП Поліщук О. В.]. № 2 (62). - [Сєвєродонецьк] ; [Бровари], 2017. - 148 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
Зі змісту:
Россошанська О. В. Механізм оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих
підприємств. – С. 94-122.
Удосконалено модель системоутворювальних факторів компонентів повної системи економічної безпеки.
Розроблені формули для розрахунку індикаторів економічної безпеки з показниками діяльності, стану
комфортності внутрішнього середовища діяльності та компетентності працівників підприємства. Описано
метод побудови п’ятирівневих оцінних шкал індикаторів стану та інтегрального індикатору рівня
економічної безпеки підприємства.

Федірко О. Формати підтримки локальної інноваційної бізнес-діяльності в європейських країнах / О.
Федірко // Міжнародна економічна політика. – 2017. – № 1. – С. 99-118.
Р/1988
У статті досліджено сучасні тенденції інноваційної політики європейських країн, розкрито зміст сучасних
механізмів та інструментів підтримки локального інноваційного розвитку.
Рис. 1. Структура фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності країн ЄС, Норвегії та
Швейцарії за напрямками витрат.
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Р 360421
334
Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку
підприємництва в національній економіці [Текст] : монографія / [Синчак В. П.,
Арзянцева Д. А., Бучковська Я. Г. та ін.] ; наук. ред. Синчак В. П. - Хмельницький :
[Хмельниц. ун-т упр. та права], 2017. - 374 с. - Бібліогр. у виносках. - Авт. зазнач. на
звороті тит. арк.
Запропоновано авторські теоретико-економічні обґрунтування різних фінансовоуправлінських аспектів інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці.
Проаналізовано фінансові й управлінські проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва.
Досліджено особливості податкового регулювання розвитку підприємництва в окремих сферах вітчизняної
економіки. Сформульовані нові науково-методичні підходи до фінансового регулювання та управління
господарськими процесами в контексті інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва.
Р 360166
63
Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва.
Вісник ХНАУ [Текст] : зб. наук. пр. / . - Х. : [ХНАУ], 2009 - . - (Серія "Економічні науки"). № 1. - Х., 2017. - 308 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
Зі змісту:
Паризький І. В. Проблеми нормативно-правового забезпечення державного управління інноваційнотехнологічним розвитком економіки України. – С. 90-100.
Сафронська І. М., Пеняк Ю. С. Основні підходи до оцінки ефективності інноваційно-інвестиційної
діяльності підприємств. – С. 170-177.
Б 18529
339
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна [Текст] : [зб. наук. пр.]. - Х. :
[Вид. ХНУ імені В. Н. Каразіна]. - (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм"). Вип. 6. - Х., 2017. - 222 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ.
Зі змісту:
Фоміна Є. В. Комерціалізація наукових розробок як основний елемент інноваційної економіки. – С.
124-128.
Б 18653
62
"Харківський політехнічний інститут", Національний технічний університет.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" [Текст] : зб.
наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Економічні науки). № 45 (1266). - Х., 2017. - 126 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ., рос.
Зі змісту:
Тимофєєва К. О. Аналіз проблем інноваційної активності промислових підприємств. – С. 102-106.
Таблиця 1 – Основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств
України в 2010-2016 рр. [3-9]
Таблиця 2 – Динаміка зміни обсягів реалізованої продукції та обсягів фінансування
інноваційної діяльності по роках [3-9].
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Б 18654
62
"Харківський політехнічний інститут", Національний технічний університет.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" [Текст] : зб.
наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Економічні науки). № 46 (1267). - Х., 2017. - 182 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ., рос.
Зі змісту:
Сударкіна С. П. Оцінка ефективності інноваційних проектів на початкових стадіях проектування. –
С. 121-126. – Текст рос.
Хрип’юк В. І. Державне регулювання інноваційно-орієнтованого розвитку харчової промисловості
України / В. І. Хрип’юк // Економіка харчової промисловості. – 2017. – Т. 9, Вип. 4. – С. 81-88.
Р/2286
У статті розглянуто теоретичні засади композиції державного регуляторного механізму активізації
інноваційних процесів у визначених інституційних ланках харчової промисловості України. Визначено
«сильні» та «слабкі» регуляторні важелі (через критеріальний базис світовизнаного Глобального
інноваційного індексу), що формують інноваційний клімат у агропродовольчому секторі країни.
Обгрунтовано перспективні напрями удосконалення державного регулювання інноваційного розвитку
харчової промисловості України та з використанням авторського підходу визначені відповідні галузеві
пріоритети.
Ящишина І. В. Соціалізація інноваційної політики ЄС / І. В. Ящишина // Наука та наукознавство. – 2017.
– № 4. – С. 3-17.
Р/626
У статті проаналізовано європейський досвід формування та реалізації соціально спрямованої інноваційної
політики ЄС; виявлено її нові інструменти та напрямки, пов’язані з процесом соціалізації інновацій. На
основі економетричного аналізу статистичних даних досліджено соціальну ефективність інноваційної
політики ЄС.
Development of the model of minimax adaptive management of innovative processes at enterprise with
consideration of risks / V. Babenko, Y. Romanenkov, L. Yakymova, O. Nakisko // Восточно-Европейский
журнал передовых технологий = Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – № 5/4. – С. 4956.
Р/1872
Розглядається дискретна динамічна модель, яка описує управління інноваційним процесом (ІІІ) на
підприємстві і враховує наявність керуючих впливів і неконтрольованого параметра (вектора ризиків).
Розроблено модель адаптивного управління ІІІ, результати практичного застосування якої дозволяють
приймати управлінські рішення щодо адаптації до змін зовнішнього середовища при оперативному
управлінні інноваційною діяльністю підприємства.

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному
етапі в Україні та за її межами
Бойко О. М. Технологічні парки як механізм стимулювання інноваційної діяльності реального
сектору економіки держави / О. М. Бойко // Економіка і управління. – 2016. – № 3. – С. 38-45.
Р/1342
Здійснено аналіз міжнародного та вітчизняного досвіду функціонування технологічних парків. Зокрема,
визначено мету та функції діяльності технологічних парків. Розглянуто особливості моделей, управління та
форми державної підтримки їх розвитку. Розроблено рекомендації щодо вибору інструментів підтримки
розвитку технопарків в Україні.
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Гончар О. І. Кластеризація як сучасний напрям розвитку торговельного підприємництва в Україні /
О. І. Гончар, І. О. Подолян // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. –
2017. – № 6, Т.2. – С. 257-261.
Р/1055«Е»
Узагальнено передумови та методологічні аспекти визначення сутності кластерів і використання
кластерного підходу до розвитку галузей народного господарства в сучасних умовах. Виокремлено
передумови успішності функціонування кластерів.
Зінченко О. А. Культура інноваційних кластерів як іміджева компонента регіонального розвитку / О.
А. Зінченко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і
менеджмент. – 2017. – № 1. – С. 19-27.
Р/2254
Обгрунтовано особливості культури інноваційних кластерів у контексті розвитку інноваційної діяльності,
виявлено вплив культури на поширення інноваційних процесів, розкрита її роль у формуванні позитивного
іміджу регіону на прикладі Дніпропетровської області.
Іванов С. В. Транспортно-логістичні кластери в контексті розвитку транспортної системи України та
окремо взятого економічного району / С. В. Іванов // Економічний вісник Донбасу. – 2018. – № 1. – С. 1522.
Р/1932
Мета дослідження полягає у з’ясуванні тенденцій розвитку транспорту як системної складової національної
економіки, обґрунтуванні напрямів удосконалення її транспортного забезпечення на макро-, мезо- та
мікрорівні, зокрема, формування транспортно-логістичних кластерів економічних районів.

Р 360095
332
Іванченко, Галина Валеріївна.
Формування регіональних кластерів: проблеми, детермінанти та перспективи
[Текст] : монографія / Г. В. Іванченко, Н. Г. Міценко, І. П. Міщук ; Центральна спілка
споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. - Л. : [ЛТЕУ], 2016. - 228 с. :
табл. - Бібліогр.: с. 171-200.
Здійснено комплексний аналіз інноваційних процесів у регіонах України та
обґрунтовано необхідність створення кластеру в Дрогобицькій агломерації. Запропоновано комплексну
систему оцінки ефективності кластеру, що дозволяє визначити показники результативності діяльності
учасників об’єднання після формування кластеру.
Обгрунтовано алгоритм формування регіонального кластеру, що передбачає логічну послідовність етапів
створення кластеру та враховує можливість коригування дій у разі прийняття необгрунтованих рішень та
виявлення неефективності кластерного утворення. Визначено складові елементи та побудовано структурну
модель регіонального інноваційного кластеру (на прикладі Дрогобицької агломерації), встановлено
взаємозв’язок між учасниками утворення.
Карпенко О. О. Європейський досвід формування та функціонування кластерів у приморських
регіонах / О. О. Карпенко, І. Ф. Переверзєва // Економіка та держава. – 2017. – № 12. – С. 93-99.
Р/1829
У статті проаналізовано європейський досвід формування та функціонування кластерів у приморських
регіонах, досліджено динаміку переробки вантажів морськими торговельними портами України,
обгрунтовано доцільність формування та функціонування кластерів у приморських регіонах з метою
забезпечення підвищення ефективності морегосподарського комплексу України.
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Кваша Т. К. Науково-технологічні парки: теоретичні та практичні аспекти створення й міжнародний
досвід розвитку / Т. К. Кваша // Наука, технології, інновації. – 2017. – № 4. – С. 10-26.
Р/863
У роботі аналізується досвід семи країн (Туреччини, Ізраїлю, Китаю, В’єтнаму, Таїланду, Великої Британії,
Фінляндії) з регулювання і державного стимулювання діяльності наукових і технологічних парків і надання
їм або їх резидентам і учасникам значних податкових пільг. Розглянуто законодавство України щодо прямих
і непрямих механізмів та інструментів державної підтримки наукових і технологічних парків, існуючих
податкових пільг. Надано пропозиції зі спрощення порядку створення та реєстрації наукових і
технологічних парків та їх проектів, надання пільг учасникам наукових і технологічних парків із
урахуванням іноземного досвіду.
Князєв С. І. Розвиток смарт-промисловості як ефективний шлях реалізації політики
неоіндустріалізації у світі / С. І. Князєв // Економіка промисловості. – 2017. – № 4. – С. 5-18. – Текст англ.
Р/1252
Розкрито особливості промислового смарт-підприємства (як гнучкого кіберфізичного виробництва, що
забезпечує точне налаштування на споживача і ґрунтується на використанні великих даних), а також смартпромисловості. Проаналізовано етапи реіндустріалізації провідних країн на шляху до розбудови смартпромисловості. Визначено нові перспективи, можливості та проблеми, пов’язані з розвитком смартпромисловості.
Коваленко О. В. Інноваційний потенціал формування маркетингової парадигми інституціоналізації
процесу розвитку та реалізації ринкових інновацій в Україні / О. В. Коваленко // Економіка і управління.
– 2017. – № 2. – С. 20-29.
Р/1342
Подано авторську гіпотезу про перспективність формування маркетингової парадигми інституціоналізації
процесу розвитку та реалізації ринкових інновацій. Розкрито призначення інституціональної теорії розвитку
та реалізації ринкових інновацій. Досліджено основні інститути розвитку та реалізації ринкових інновацій та
їх участь в інституціоналізації зазначеного процесу. Визначено інноваційний потенціал України на
міжнародній арені, рівень інноваційної активності вітчизняного бізнесу. Встановлено існуючі проблеми
інноваційної активності суб’єктів господарювання.
Костюк О. М. Застосування методу тріангуляції в оцінці ефективності кластерних об’єднань / О. М.
Костюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 6, Т.2. –
С. 11-16.
Р/1055«Е»
В статті розглянуті проблеми застосування окремих методик для оцінки ефективності функціонування
кластерних об’єднань, запропоновані способи використання методу тріангуляції для дослідження кластерної
взаємодії підприємств та удосконалення бізнес-процесів у кластерах.
Б 18569
658
Логістика [Текст] : зб. наук. пр. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2017. - 304 с. : граф., рис., табл. - (Вісник
/ Національний університет "Львівська політехніка" ; № 863). - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ.
Зі змісту:
Афтаназів І. С., Струтинська Л. С., Андрусів С. В. Оптимізація територіального розміщення
логістичних центрів та технопарків. – С. 3-11.
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Б 18542
339
Львівський торговельно-економічний університет.
Вісник Львівського торговельно-економічного університету [Текст] : зб. наук. праць / [редкол.: Куцик
П. О., Барна М. Ю., Семак Б. Б. та ін.]. - Л. : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту. - (Економічні науки).
Вип. 52. - Л., 2017. - 188 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ.
Зі змісту:
Куцик В. І., Кліпкова О. І. Кластерний аналіз у контексті інтелектуального капіталу в розвитку
регіональних індустріальних систем в Україні. – С. 110-115.

Ляшенко В. І. «Інноваційний ліфт» як інструмент стимулювання нових видів діяльності в малому
бізнесі Донбасу / В. І. Ляшенко, І. Ю. Підоричева, І. П. Петрова // Економічний вісник Донбасу. – 2017. – №
3. – С. 11-24.
Р/1932
У статті проаналізовано стан і динаміку розвитку промисловості Донбасу, зроблено висновок, що
збереження наявних тенденцій може призвести до необоротних процесів консервації неефективної
структури виробництва в регіоні. Досліджено обсяги зовнішньої торгівлі Донбасу товарами, її динаміку та
структуру. Запропоновано впровадити в практику регіонального розвитку систему «інноваційного ліфта»
з його складовими – бізнес-студіями, бізнес-інкубаторами, науковими парками, індустріальними
парками та європейськими технопарками.

Мадих А. А. Аналіз світового досвіду економіко-математичного моделювання смарт-підприємств / А.
А. Мадих, О. О. Охтень, А. Ф. Дасів // Економіка промисловості. – 2017. – № 4. – С. 19-46. – Текст англ.
Р/1252
У результаті аналізу зарубіжного досвіду подібних змін, пов’язаних зі смарт-індустріалізацією, цифровими
трансформаціями економіки, становленням промислового інтернету речей, обробки великих даних,
встановлено необхідність застосування економіко-математичних методів для обґрунтування доцільності
подібних трансформацій. Огляд публікацій, які відображають аспекти економіко-математичного
моделювання в зазначених сферах, дозволив зробити висновок про несистемність і неопрацьованість
методичного і методологічного апарату моделювання даних процесів, а також сформулювати рекомендації
щодо економіко-математичного моделювання смарт-підприємств в Україні.

С 21739
656
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті [Текст] : зб. наук. пр. / Одеський нац.
морський ун-т. - О. : [Вид-во ОНМУ], 2000 - . Вип. 4 (61). - О., 2017. - 131 с. : ил., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ.
Зі змісту:
Гребенник Н. Г., Наврозова Ю. О., Бондаренко В. С. Алгоритм реалізації кластерної концепції в
Одеському регіоні. – С. 109-123.
В статті запропонований алгоритм створення туристичного кластера та виконана його апробація для
визначення пріоритетних видів туризму та перспектив формування туристичного кластера в Одеському
регіоні.
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Б 18532
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. 2 (124). - Л., 2017. - 151 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Рисін В. В., Чаплига В. В. Кластерний підхід до оцінки стейкхолдерами ефективності діяльності
банків з урахуванням ризику. – С. 133-136.
Проаналізовано критерії Національного банку України при розподілі банків на кластери і запропоновано
кластерний підхід до оцінки зовнішніми стейкхолдерами ефективності діяльності банків з урахуванням
ризиків.
Стрішенець О. Теоретичні аспекти туристичних кластерів як детермінант соціально-економічного
розвитку регіону / О. Стрішенець, О. Ляшенко // Економічний часопис
Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки. – 2017. – № 4. – С. 7-12.
Р/585
У статті здійснено теоретичні підходи до категорії «туристичні кластери», з’ясовано синергетичний та
компліментарний ефекти від існування туристичного кластера в регіоні, наведено приклади кластерних
утворень в Україні. Комплексно досліджено теоретичну значимість регіональних туристичних кластерів.
Б 18552
004
Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку [Текст] : тези доп., Міжнар.
наук. конф., присвяченої 60-річчю заснування Ін-ту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України / І. В.
Сергієнко ; НАН України, Ін-т кібернетики імені В. М. Глушкова. - К. : [РВВ Ін-ту кібернетики імені В. М.
Глушкова НАНУ], 2017. - 345 с. : іл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос.
Зі змісту:
Секція 3
Дробязко А. О., Любіч О. О. Експрес-діагностування фінансової стійкості банків на основі
застосування методів кластерного аналізу. – С. 265-267.
Ткач С. М. Оцінювання ефективності функціонування машинобудування в системі розвитку
галузевих кластерів в Україні / С. М. Ткач, Я. В. Панас // Регіональна економіка. – 2017. – № 3. – С. 133140.
Р/937
Досліджено тенденції розвитку машинобудування в Україні за 2010–2016 рр. Установлено внесок
машинобудівних підприємств у розвиток інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано наявність
машинобудівних кластерів у регіонах України.
Б 18653
62
"Харківський політехнічний інститут", Національний технічний університет.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" [Текст] : зб.
наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Економічні науки). № 45 (1266). - Х., 2017. - 126 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ., рос.
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Зі змісту:
Виноградов В. В. Розвиток підприємств машинобудування на основі кластерного підходу. – С. 68-74.
Пропонується аналіз застосування кластерного підходу в країнах Європейського союзу і світі в цілому.
Досліджено досвід підвищення конкурентоспроможності економіки на основі кластерного підходу
Польщею і який можна застосувати для розвитку промисловості України.
Б 18648
33
Черкаський державний технологічний університет.
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.].
- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). Вип. 44, ч. 1. - Черкаси, 2017. - 97 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ.
Зі змісту:
Плаксюк О. Теоретичні засади кластерної економіки як інструменту інноваційного розвитку. – С. 7479.
Проаналізовано теорії, що лягли в основу використання кластерів як форми регіонального розвитку та
досліджено публікації як зарубіжних, так і вітчизняних авторів, що розкривають окремі аспекти формування
або результати діяльності кластерних утворень, проблеми розробки та реалізації кластерної політики
держави.
Б 18650
33
Черкаський державний технологічний університет.
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.].
- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). Вип. 45, ч. 1. - Черкаси, 2017. - 102 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ.
Зі змісту:
Карлова О. А. Інвестиційне забезпечення процесів розвитку регіональних кластерів підприємств. – С.
13-20.
Досліджено питання взаємовпливу інвестиційного забезпечення та процесів розвитку регіональних
кластерів підприємств в умовах рецесійного розвитку регіонів.
Шевцова Г. З. Кластеризація хімічної промисловості: європейський досвід та уроки для України / Г. З.
Шевцова, Н. В. Швець // Вісник економічної науки України. – 2017. – № 2. – С. 103-109.
Р/1674
Розглянуто європейську практику кластеризації хімічного виробництва, виявлено домінантні фактори
розміщення галузевих кластерів. Проаналізовано та узагальнено досвід функціонування найбільших
кластерних утворень в європейській хімічній індустрії. Визначено перспективні напрями кластеризації
хімічної промисловості України.

