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Тематична виставка
" Інноваційна діяльність та технопарки "
(надходження IІ кв. 2018)
Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання

Р 361160
33
Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна
практика [Текст] : монографія. - Херсон : Олді-Плюс, [201-?] - .
Кн. 5 / [Кузнєцов Е. А., Борщ В. І., Лаптєва В. В. та ін.] ; за ред. Кузнєцова Е. А. Херсон, 2017. - 364 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд.
Авт. зазнач. на с. 362-363.
Колектив авторів даної наукової монографії пропонує на суд читачів книгу п’яту з
актуальних проблем економіки та менеджменту. При всіх відмінностях
представлених авторами матеріалу і їх наукових позицій, робота має яскраво виражену мету – продовжити
наукову дискусію для дослідників і практиків економіки і менеджменту.
Безгін К. С. Імплементація нелінійної парадигми інноваційного менеджменту / К. С. Безгін // Економіка
України. – 2017. – № 9. – С. 59-71.
Р/214
Узагальнення науково-практичних передумов для розвитку сучасного суспільства зафіксувало зростання
його інтелектуалізації та конективності, що зумовлює істотне нарощування складності та невизначеності
процесу лінійного управління інноваціями. Пошук у загальносвітовій теорії та практиці інноваційного
розвитку альтернативного підходу поставив на цю позицію нелінійну парадигму інноваційного
менеджменту, яка базується на концептах співтворчості та полісуб’єктності сучасної інноваційної
діяльності.
Бирка М. Інноваційна активність промисловості у регіонах України / М. Бирка // Журнал європейської
економіки. – 2017. – Т. 16, № 4. – С. 454-463.
Р/1702
Проведено оцінку стану промисловості у розрізі регіонів України за рівнем їх інноваційної активності
упродовж 2011–2015 рр.
Бірбіренко С. С. Теоретико-прикладні аспекти формування механізму впровадження інноваційного
проекту / С. С. Бірбіренко, К. О. Разан // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2017.
– № 19. – С. 15-23.
Р/2354
У статті удосконалено поняття «інновація» та дістав подальшого розвитку аналіз процесу впровадження
інновацій та інноваційного проекту. Розроблено та пропонується до практичного використання механізм
провадження інноваційного проекту на підприємстві.
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Р 359943
33
Бояринова, Катерина Олександрівна.
Функціонування інноваційно орієнтованих підприємств: методологія
забезпечення розвитку [Текст] : монографія / К. О. Бояринова ; Нац. техн. ун-т
України "Київський політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського". - К. : ПП
Вишемирський В. С., 2017. - 436 с. : рис., табл. - Бібліогр. 350-435.
Монографію присвячено теоретико-методологічним, методичним та практичним
аспектам функціонування інноваційно орієнтованих підприємств як основи
забезпечення їх розвитку. Розглянуто еволюцію факторів виробництва та теоретичні засади розвитку
інноваційно орієнтованих підприємств. Розкрито концептуальні пріоритети інноваційно орієнтованого
розвитку промислових підприємств, обґрунтовано економіко-організаційне забезпечення їх досягнення.
Сформовано методологічні підходи до функціонування інноваційно орієнтованих підприємств в режимі
розвитку, які дозволяють забезпечити їх економічну функціональність. Систематизовано показники
оцінювання функціональних компонент інноваційно орієнтованого підприємства, запропоновано методичні
положення до діагностики його функціонування в режимі розвитку. Обгрунтовано імперативи керування та
керованості функціонування в забезпеченні розвитку інноваційно орієнтованих підприємств. Основна
частина дослідження проведена на основі статистичних та аналітичних даних підприємств
машинобудування.
Васильченко М. І. Проектний підхід до управління впровадженням продуктових інновацій на
підприємстві / М. І. Васильченко, О. С. Маслак // Вісник Волинського інституту економіки та
менеджменту. – 2017. – № 20. – С. 53-60.
Р/2354
У статті розглянуто сутність поняття «продуктові інновації». Визначено, що саме такі інновації мають бути
пріоритетними для підприємств харчової промисловості. Обгрунтовано необхідність використання
проектного підходу до управління впровадженням продуктових інновацій. Запропоновано модель системи
управління впровадженням продуктових інновацій на підприємстві.

Вахович І. М. Оптимізація економічної структури регіонів у системі забезпечення соціальноекономічної безпеки / І. М. Вахович, М. І. Купира // Економічний форум. – 2018. – № 1. – С. 45-55.
Р/2329
Систематизовано інструменти стимулювання інноваційної активності суб’єктів господарювання
депресивного регіону, як передумови формування структурної політики постіндустріального типу, що
передбачають систему фінансово-економічних та інституційних інструментів та забезпечують єдність
структурної та інноваційної регіональної політики.
Водянка Л. Д. Зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності / Л. Д. Водянка, В.
С. Підгірна, К. В. Сироїжко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 9. – С. 77-82.
Р/2124
У статті узагальнено й проаналізовано зарубіжний досвід державного регулювання інноваційної діяльності
на прикладі розвинених країн світу. Продемонстровано найефективніші методи державного регулювання
інноваційної діяльності, які можна застосувати в Україні. Визначено особливості реалізації інноваційної
політики в різних країнах.
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Водянка Л. Д. Суть та необхідність використання сучасних інноваційних технологій в сільському
господарстві Чернівецької області / Л. Д. Водянка, Н. Я. Кутаренко, Я. В. Сеньовська // АгроСвіт. – 2018. –
№ 5. – С. 53-60.
Р/2114
Здійснено теоретичне обґрунтування значення та становища сільського господарства Чернівецької області.
Сформульовані основні проблеми суб’єктів сільського господарства, зокрема виробників. Охарактеризовано
та висунуто рекомендації щодо застосування новітніх технологій в сільському господарстві, а саме дронів.
Глушенкова А. А. Вплив зовнішніх чинників розвитку інноваційного потенціалу телекомунікаційних
підприємств України / А. А. Глушенкова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 1. – С. 46-53.
Р/2331
В статті проаналізовано підходи до визначення чинників інноваційної діяльності підприємств різними
авторами. Запропоновано класифікацію зовнішніх чинників розвитку інноваційного потенціалу
телекомунікаційних підприємств, враховуючи їх специфіку.
Глушенкова А. А. Основні тенденції інноваційної діяльності телекомунікаційних підприємств
України / А. А. Глушенкова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2017. – № 4. – С. 95-101.
Р/2331
Визначено основні тенденції інноваційної діяльності телекомунікаційних підприємств України та світу.
Висвітлено основні напрямки технологічних інновацій у телекомунікаційній сфері. Проаналізовано
динаміку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Здійснено короткострокове прогнозування
інноваційної активності підприємств України.
Гудзь О. Є. Інноваційні моделі управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних
технологій / О. Є. Гудзь // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 1. – С. 4-11.
Р/2331
У статті уточнено сутність, виявлено існуючі проблеми управління підприємствами, окреслено передумови,
можливості та обґрунтовано завдання щодо побудови інноваційних моделей управління підприємств на
основі якісно нових інформаційно-комунікаційних технологій із використанням мережевого підходу.
Гусак Л. П. Методика оцінки рівня інноваційного розвитку системи охорони здоров’я / Л. П. Гусак //
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2017. – № 20. – С. 81-88.
Р/2354
В статті розглядається методика розрахунку індексу інноваційної системи охорони здоров’я країни як в
цілому, так і на регіональному рівні, проводиться аналіз значень індексу системи охорони здоров’я України
і її регіонів.
Джаман М. О. Сучасний стан і структура інноваційного потенціалу України та фактори впливу на
його формування / М. О. Джаман // Економічний форум. – 2018. – № 1. – С. 17-24.
Р/2329
Стаття присвячена вітчизняному інноваційному потенціалу (Ін П) і факторам, що впливають на його
формування. В статті розкрита суть категорії «інноваційний потенціал», проаналізовані його складові та
роль НТП для його розвитку. Враховуючи чинне законодавство визначена головна мета державної
інноваційної політики. Охарактеризовано моделі інноваційного розвитку в розвинутих зарубіжних країнах,
придатних для застосування в Україні.
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Єгоров І. Ю. Формування державної науково-технічної та інноваційної політики на основі розширеної
моделі «потрійної спіралі» (держава–наука–промисловість) : (коротка інформація про проект) / І. Ю.
Єгоров // Наука та інновації. – 2018. – № 1. – С. 86-89.
Р/1928
Розглянуто можливості застосування моделі «потрійної спіралі» в Україні, виявлено основні проблеми та
запропоновано відповідні рекомендації щодо створення та подальшої розбудови основних компонентів
зазначеної моделі.
Залознова Ю. С. Українська промисловість: сучасні виклики та проблеми розвитку / Ю. С. Залознова
// Економіка України. – 2018. – № 3. – С. 49-68.
Р/214
Розглянуто актуальні питання розвитку промисловості України в контексті трансформаційних тенденцій, які
спостерігаються у світовій економіці в цілому та в промисловості зокрема. Розкрито зміст основних
викликів і проблем, які є специфічними для України на шляху системного оновлення промисловості.

Р 360527
658
Захарченко, Наталя Вячеславівна.
Обґрунтування стратегічних інноваційно-інвестиційних рішень в управлінні
високотехнологічним виробництвом [Текст] : монографія / Н. В. Захарченко ;
Одеський нац. ун-т імені І. І. Мечникова. - О. : Бахва, 2017. - 488 с. : рис., табл. Бібліогр.: с. 475-486.
Висвітлено сучасні засади формування та розвитку високотехнологічних галузей в
умовах переходу України до інноваційно-інвестиційного розвитку. Розкрито
економічні, організаційні та технологічні управлінські передумови прийняття рішень
для розвитку високотехнологічного виробництва. Представлено методологічні підходи до розробки
стратегічних інноваційно-інвестиційних рішень у високотехнологічному виробництві.
Обгрунтовано основні напрямки розвитку методичних підходів до формування стратегічних інноваційноінвестиційних рішень на високотехнологічному виробництві.
Кваша Т. К. Трансфер технологій як реалізація науково-технічного та інтелектуального потенціалу
України / Т. К. Кваша, О. Ф. Паладченко, І. В. Молчанова // Наука, технології, інновації. – 2018. – № 1. – С.
72-79.
Р/863
Стаття присвячена трансферу створених у 2016 р. за бюджетні кошти технологій… Метою роботи є
дослідження результатів трансферу технологій, аналіз напрямів інноваційної діяльності в розрізі
стратегічних пріоритетів, виявлення особливостей і проблем сфери трансферу, розроблення пропозицій
щодо їх розв’язання.
Р 361048
005
Ковшова, Ірина Олегівна.
Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика [Текст] :
монографія / Ковшова І. О. - К. : ФОП Вишемирський В. С., 2018. - 516 с. : граф.,
рис., табл. - Бібліогр.: с. 365- 385.
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Обгрунтовано теоретико-методологічні засади маркетингового менеджменту, як інноваційного підходу
до управління підприємством. Виявлено тенденції розвитку маркетингового менеджменту на вітчизняному
ринку під впливом дії чинників маркетингового середовища. Розроблено науково-практичні рекомендації з
використанням авторських методів і методик. На основі аналітичних даних підприємств сформовано
систему показників оцінки маркетингового менеджменту.
Корнілова В. В. Практичний аспект застосування інновацій у туристичному бізнесі / В. В. Корнілова //
Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 7. – С. 25-30.
Р/2124
У статті розкрито основні принципи застосування інновацій у туризмі, а саме: науковості, системності,
відповідності інновації потребам туристів; позитивності результатів; іманентності інвестиційним процесам;
відповідності інноваційної діяльності та її результатів рівню розвитку суспільства; зв’язності; безпеки.
Котельбан С. В. Хронологічні та хорологічні підходи до визначення сутності поняття «інновація» / С.
В. Котельбан // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 9. – С. 91-96.
Р/2124
Проаналізовано дослідження економічних циклів, встановлено їх зв’язок із розвитком інновацій. Здійснено
дослідження взаємозв’язку понять «інноваційна діяльність», «інноваційне середовище», «економічне
зростання», «інноваційна економіка», «інноваційний розвиток», «інноваційний процес» із сутністю
«інновація», а також дано визначення поняттю «інновація».
Кофанов О. Є. Аналіз науково-практичних підходів до визначення економічної сутності стартаппроектів / О. Є. Кофанов // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія:
Економічні науки. – 2017. – № 3. – С. 45-53.
Р/1484
Мета статті полягає в дослідженні та класифікації науково-практичних підходів до визначення поняття
«стартап», вивченні рушійних сил, що призвели до його появи, особливостей генези та взаємозв’язків з
іншими процесами та явищами для з’ясування шляхів створення успішних стартап-проектів і їх
маркетингового забезпечення.
Кравченко М. О. Аналіз передумов та перспектив інноваційного розвитку вітчизняних
агропромислових підприємств / М. О. Кравченко, Ю. Ю. Касяненко // Інвестиції: практика та досвід. –
2018. – № 8. – С. 51-55.
Р/2124
Проаналізовано розподіл внутрішніх витрат на виконання наукових досліджень і розробок у галузі
сільськогосподарських наук. Сформульовано основні проблеми, що стримують розвиток аграрного
виробництва в Україні, визначено його ключові напрями.

Р 360836
339
Куцик, Валентина Ісідорівна.
Комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності креативних індустрій
інноваційних систем розвитку [Текст] : монографія / Куцик В. І., Кліпкова О. І. ;
Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торговельно-економічний
ун-т. - Л. : Вид-во ЛТЕУ, 2017. - 267 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. і виносках .
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У монографії узагальнені та обґрунтовані теоретичні положення сутності комерціалізації об’єктів
інтелектуальної власності в системі інноваційного розвитку підприємств. Розглянуто проблеми створення
сприятливих умов для вдалої комерціалізації, розвитку креативних індустрій та інноваційних кластерів.
Проаналізовано чинники впливу на забезпечуючі фактори суперечності та недоліки цих процесів, які
виступають чинниками посилення конкурентної стійкості підприємств. Здійснено оцінку сучасного стану
інноваційного розвитку підприємств та комерціалізації як визначального етапу інноваційного процесу,
визначено тенденції та стан інноваційної та креативної активності промислового сектора національної
економіки. Обгрунтовано стратегічні пріоритети та завдання реформування системи інноваційного розвитку
в аспекті забезпечення ефективної комерціалізації створених об’єктів інтелектуальної власності.
Кучменко В. О. Маркетинговий аналіз інноваційного проекту / В. О. Кучменко // Вісник Хмельницького
національного університету. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 1. – С. 171-176.
Р/1055«Е»
В статті розглянуті напрямки маркетингових рішень, які реалізуються на передінвестиційній, інвестиційній
та експлуатаційних фазах інноваційного проектування. Розроблений алгоритм проведення маркетингового
аналізу інноваційних бізнес-процесів. Представлена кількісна та якісна характеристика маркетингових
змінних, що використовуються під час розробки бізнес-планів інноваційних проектів.
Лимар В. В. Розвиток біоорієнтованої аграрної економіки: інноваційний аспект / В. В. Лимар //
АгроСвіт. – 2018. – № 5. – С. 21-27.
Р/2114
Проаналізовано прогноз можливого розвитку біоорієнтованої аграрної економіки та визначено такі
інноваційні напрями досліджень: нові парадигми для первинного виробництва на основі екологічної
інтенсифікації; нові технології, а саме цифрова революція; еластичність для стабільної біоорієнтованої
аграрної економіки; новий енергетичний масштаб; нові бізнес- та політичні моделі; соціокультурне
розповсюдження; менеджмент та політична економія; прогнозування розвитку біосфери.
Лисенко Ю. Г. Моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці /
Ю. Г. Лисенко, О. Ю. Мінц // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці. – 2017. – № 6. – С. 90-141.
Р/670
У статті систематизовано та розширено теоретико-методологічні засади процесів синтезу інноваційних
інтелектуальних систем прийняття рішень. Визначено концептуальні підходи до застосування методів
інтелектуальних обчислень для моделювання систем прийняття рішень. Запропоновано класифікацію
методів інтелектуальних обчислень і класифікацію задач з аналізу та обробки даних. Розглянуто
методологічні підходи до реалізації процесів спостереження, моделювання, ідентифікації та оцінки
ефективності результатів моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці.

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:
Бек О. М., Петецький І. Lean-менеджмент як інноваційний підхід до управління виробництвом. – С.
12-16.
Ванькович Л. Я. Побудова системи альтернативних підходів до коригування процесу дифузії
результатів інноваційної діяльності підприємств. – С. 17-24
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Лохман Н. В. Інформаційне забезпечення створення інновацій на підприємстві / Н. В. Лохман // Вісник
Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2017. – № 19. – С. 150-157.
Р/2354
Визначено, що створення інновацій на окремому підприємстві може бути здійснено двома шляхами: шляхом
генерації ідей власно на підприємстві та шляхом пошуку і долучення інновацій ідей із зовнішнього
середовища. Враховуючи мету дослідження, запропоновано блок-схему інформаційного забезпечення
пошуку і генерації інновацій на підприємстві, надано характеристику ключових блоків цього процесу.
Б 18556
63
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького [Текст] = Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj : [наук. вид.] / Мінагрополітики . - [Л.] : [ФОП Корпан Б. І.]. (Серія "Економічні науки"). Т. 19, № 81. - Л., 2017. - 159 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Орлова-Курилова О. В. Умови формування інноваційної моделі економічного розвитку економіки
України. – С. 93-97.
Одним із факторів, який би сприяв посиленню комерціалізації науки, повинно стати використання досвіду
зарубіжних країн щодо податкового стимулювання впровадження інновацій.
Дорош-Кізим М. М., Дадак О. О., Гачек Т. С. Інновації в аграрному секторі України в контексті
розвитку європейської інтеграції. – С. 123-128.
Багато людей неодноразово чули про неймовірний успіх в аграрній галузі Австралії, Ізраїлю, США, Канади
та Нідерландів, де ІТ-рішення в сільському господарстві застосовуються дуже широко. В Україні з
інноваціями справа гірше…
Манн Р. В. Інноваційно-інвестиційний потенціал сільськогосподарського виробництва у контексті
забезпечення економічного розвитку Черкаського регіону / Р. В. Манн // Вісник Східноєвропейського
університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2017. – № 2. – С. 63-70.
Р/2254
Досліджено особливості фінансування господарської діяльності сільськогосподарських підприємств на рівні
регіону (на прикладі Черкаської області), визначено джерела залучення ресурсів та інноваційну
спроможність на регіональному рівні.

Р 359964
332
Машіка, Ганна Василівна.
Географія господарського потенціалу Карпатського регіону [Текст] :
монографія / Машіка Г. В. ; Мукачівський держ. ун-т. - Ужгород : [ТОВ "РІК-У"],
2017. - 324 с. : граф., карти, табл. - Бібліогр.: с. 289-310.
У монографії розкриті теоретичні основи суспільно-географічного дослідження
господарського потенціалу регіону, чинники формування, проведено оцінку та
запропоновано концептуальні основи ефективного використання господарського
потенціалу Карпатського регіону. Здійснено прогнозування ефективного використання господарського
потенціалу Карпатського регіону, запропоновано стратегію підвищення ефективного використання
господарського потенціалу та окреслено розвиток і ефективне використання господарського потенціалу
Карпатського регіону на засадах «зеленої» економіки, ресурсозбереження та інноваційного розвитку, а
також із позицій сталого розвитку.
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Р 361068
005
Менеджмент та управління проектами в будівельній галузі [Текст] : навч.
посібник / [Ширяєва Н. Ю., Колодинський С. Б., Смелянець Т. В. та ін. ; під ред. І. А.
Ажаман, Т. В. Смелянець] ; Одеська держ. акад. буд-ва та архітектури. - О. :
[ОДАБА], 2018. - 268 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Авт. зазнач.
на звороті тит. арк.
У навчальному посібнику подані результати дослідження та визначені сучасні
підходи до менеджменту, а також управління проектами в будівельній галузі.
Особливу увагу приділено теоретичним основам діагностування та удосконалення менеджменту
будівельних підприємств, управління інноваційною діяльністю будівельного підприємства, розвитку
логістичної інфраструктури, а також управлінню конкурентоспроможністю підприємств будівельного
сектору. В сфері управління проектами розглянуті питання управління зацікавленими сторонами проектів,
управління проектами девелопменту у будівництві, а також прийняття рішення в управлінні інвестиційнобудівельними проектами.
Микитюк В. Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств за її складовими / В.
Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – № 4. – С. 105-116.
Р/1236
Обгрунтовано методичні положення оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємств, які
базуються на врахуванні економічної, науково-технологічної, фінансової, соціальної, маркетингової,
ресурсної та екологічної складових з використанням інтегральних показників, розрахованих методом
адаптивної згортки.

Р 360743
31
Ожеван, Микола Андрійович.
Homo ex Machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови
формування конвергентного суспільства [Текст] : монографія / Микола Ожеван,
Дмитро Дубов ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2017. - 272 с. Бібліогр.: с. 252-271.
…Піддано грунтовному аналізу чинні можливості та перспективи України в
контексті розвитку технологій Індустрії 4.0 та спроможності до побудови
національної інноваційної системи.
Зі змісту:
Частина ІІІ. Індустрія 4.0 як вибір для України: інноваційні перспективи нової технологічної
реальності
Розділ 8. Україна в новому інформаційно-технологічному просторі
Розділ 9. Україна на шляху до національної інноваційної системи: зовнішні стимули та національні
обмеження.

Пасько О. В. Шляхи впливу калькуляційної практики на інновації / О. В. Пасько // Облік і фінанси. –
2017. – № 4. – С. 66-74.
Р/1875
Метою статті є розкриття впливу калькуляційної практики на інноваційну активність та інновації шляхом
аналізу та систематизації праць зарубіжних дослідників. Систематизовано всі відомі на сьогодні шляхи
впливу калькуляційної практики на інновації.
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Б 18798
338
Проблеми економіки та управління [Текст] : зб. наук. пр. / голова РВР Н. І. Чухрай. - Л. : Вид-во Львів.
політехніки, 2017. - 164 с. : іл. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 873). Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр. та англ.
Зі змісту:
Кулиняк І. Я., Копець Г. Р. Метод аналізу ієрархій як інструмент оцінювання рівня інноваційної
активності регіонів Західної України. – С. 60-71.
У статті досліджено інноваційний розвиток підприємств та регіонів Західної України у сфері промисловості,
зокрема з урахуванням теоретичних підходів і концепцій розвитку інноваційної діяльності.
Прокопенко Ю. О. Due Diligence процедура оцінки надійності інноваційних проектів машинобудівних
підприємств ракетно-космічної галузі / Ю. О. Прокопенко // Економіка та держава. – 2018. – № 4. – С.
116-120.
Р/1829
Викладено авторське трактування поняття «надійність інноваційних проектів». Визначено основні напрями
Due Diligence та проектні ризики, які мають досліджуватись під час процедури оцінки надійності
інноваційних проектів. Наголошено на доцільності використання при узагальненні результатів Due Diligence
вербально-числову шкалу Харрінгтона.
П’ятницька Г. Т. Фінансова стійкість як базис для визначення стратегічного вектору інноваційного
розвитку підприємства / Г. Т. П’ятницька, В. С. Найдюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 4. –
С. 7-16.
Р/2124
Визначено різновиди стратегічних векторів інноваційного розвитку залежно від зміни фінансової стійкості
підприємства на ринку. Встановлено нормативні значення та бажану динаміку для показників фінансової
стійкості, ділової активності та рентабельності підприємств ресторанного господарства. Проведено аналіз
динаміки індикаторів середньострокової та довгострокової стійкості підприємств ресторанного
господарства України протягом 2005–2015 рр.

Р 361065
33
Розвиток економіки України: трансформації та інновації [Text] : кол.
монографія / за заг. ред. О. Л. Гальцової ; Класич. приват. ун-т, Каф. екон. теорії, нац.
та міжнар. економіки. - Запоріжжя : Гельветика, 2017 - .
Т. 1 / [Trokhymets O. I., Анісімов В. А., Благун І. Г. та ін.]. - Запоріжжя, 2017. - 323
c. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. Авт. зазнач. на
звороті тит. арк.

Р 361066
33
Розвиток економіки України: трансформації та інновації [Текст] : кол. монографія / за заг. ред. О. Л.
Гальцової ; Клас. приват. ун-т, Каф. екон. теорії, нац. та міжнар. економіки. - Запоріжжя : Гельветика.
Т. 2 / [Galtsova O. L., Holovko O. P., Kordzaia N. R. et al]. - Запоріжжя, 2017. - 328 с. : рис., табл. - Бібліогр.
наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
Монографія присвячена дослідженню методологічних і прикладних питань глобальних трансформаційних
процесів та їх впливу на національний і регіональний рівень. Розглянуто концептуальні основи сталого
розвитку національної економіки в умовах глобалізації та міжнародної інтеграції. Розкрито сучасний
механізм регулювання трансформацій господарського комплексу України.
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Романко О. П. Понятійний апарат для інноваційної діяльності регіонів / О. П. Романко // Проблеми
інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2017. – № 12. – С. 79-89.
Р/2364
В статті на основі аналізу літератури здійснено уточнення трактувань економічних категорій «інновації на
регіональному рівні» та «інноваційна діяльність регіону». Здійснена систематизація класифікацій інновацій
для діяльності регіону з урахуванням особливості розширення повноважень управління регіонами.

Рудь Н. Т. Механізм формування та реалізації інфраструктурного забезпечення інноваційних процесів
регіону / Н. Т. Рудь // Економічний форум. – 2018. – № 1. – С. 81-90.
Р/2329
У статті розкрито методологічні основи формування механізму інфраструктурного забезпечення
інноваційних процесів для їх безперервного функціонування та підвищення ефективності. Запропоновано
авторське визначення інфраструктурного забезпечення інноваційних процесів. Розглянуто два сценарії
реалізації механізму інфраструктурного забезпечення – пасивний та активний. Розроблена послідовність
етапів формування інноваційної інфраструктури. Деталізовані функції науково-інноваційного Центра.

Снігур Х. Коворкінг: переваги та недоліки в організації робочих місць / Х. Снігур // Вісник
Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – № 4. – С. 117-124.
Р/1236
Досліджено організацію та функціонування коворкінг-просторів.
Розглянуто коворкінг як одну з
інноваційних форм взаємодії управлінців та підлеглих в межах організації, простежено історію становлення
та інституціоналізацію даного поняття. Обгрунтовано приналежність коворкінгу до системи інноваційної
інфраструктури в системі управління персоналом.

Солдак М. О. Фактори розвитку промислових регіонів: можливості модернізації на інноваційній
основі / М. О. Солдак, Л. Л. Шамілева // Економіка промисловості. – 2018. – № 1. – С. 21-43. – Текст англ.
Р/1252
Із використанням статистичних моделей досліджено вплив факторів, які сприяють модернізації економіки
регіонів України через їх взаємозв’язок із рівнем валового регіонального продукту.

Столярчук Н. М. Еволюція моделей трансферу технологій / Н. М. Столярчук // Облік і фінанси. – 2018. –
№ 1. – С. 176-180.
Р/1875
Метою статті є розкриття суті підсистеми трансферу об’єктів інтелектуальної власності та етапів еволюції
моделей трансферу технологій. На основі аналізу праць різних вчених виділено три основні групи факторів,
що впливають на трансфер технологій. Розкрито стандартну лінійну модель трансферу технологій.
Обгрунтовано завдання, що забезпечують розвиток підприємств, організацій на основі науково-технічного
прогресу. Систематизовано етапи еволюції моделей трансферу технологій. Розкрито загальні засади
реалізації трансферу технологій.
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Б 18735
33
Стратегічні пріоритети [Текст] = Strategic priorities : науково-аналітичний щокварт. зб. / Національний
ін-т стратегічних досліджень. - [К.] : [НІСД]. № 4 (45). - [К.], 2017. - 236 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Варналій З. С., Романюк М. В. Податкове стимулювання інноваційного розвитку України. – С. 5-15.
У статті в логічній послідовності розкрито стан та проблеми інноваційного розвитку в Україні, необхідність
та основні напрями податкових стимулів інноваційного розвитку, інноваційного податкового кредиту та
особливостей його застосування в Україні включно. Систематизовано європейський досвід та принципи
податкового стимулювання інноваційного розвитку. Запропоновано основні напрями комплексного підходу
до реформування податкової системи з точки зору використання податкових стимулів інноваційного
розвитку.

Тарасевич В. М. Інноваційно-інформаційна економіка:
постіндустріальність, генераційність,
відкритість / В. М. Тарасевич, О. О. Завгородня // Економіка України. – 2018. – № 3. – С. 36-48.
(Закінчення у наступному номері журналу).
Р/214
Розглянуто актуальну проблематику інноваційно-інформаційної економіки постіндустріального типу в
контексті європейського вибору України в умовах глобальних трансформацій. Охарактеризовано ендогенні
та екзогенно орієнтовані рушійні сили і джерела саморозвитку й генераційності інноваційно-інформаційної
економіки. Акцентовано увагу на провідних тенденціях еволюції та креативному потенціалі її відкритої
моделі, а також імперативах її регулювання в Україні. Бібл. 17; рис. 9; табл. 2.

Тарасевич В. М. Інноваційно-інформаційна економіка:
постіндустріальність, генераційність,
відкритість / В. М. Тарасевич, О. О. Завгородня // Економіка України. – 2018. – № 4. – С. 18-29.
(Закінчення. Початок див. у № 3, 2018 р.).
Р/214

Р 361152
63
Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва.
Вісник ХНАУ [Текст] : зб. наук. пр. / . - Х. : [ХНАУ], 2009 - . - (Серія "Економічні науки"). № 4. - Х., 2017. - 478 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. мов.
Зі змісту:
Михайлова Л. І. Державне регулювання модернізації національної економіки в контексті
стимулювання інноваційного розвитку України. – С. 405-416.
Здійснено оцінку позиції України за основними складовими Індексу глобальної конкурентоспроможності.
Охарактеризовано промислові підприємства України за напрямами проведення інновацій.

Б 18771
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"). № 54 (1257). - Х., 2017. - 168 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
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Зі змісту:
Квітчата С. О. Інноваційний маркетинг і його вплив на розвиток підприємств кондитерської галузі.
– С. 58-64.
У статті проаналізована конкурентна ситуація в кондитерській галузі України, обґрунтовано важливість
інноваційного маркетингу для підприємств-виробників кондитерської продукції, виявлені особливості
інноваційної маркетингової діяльності кондитерських підприємств в Україні.
Б 18736
62
"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет .
Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць = Bulletin of
National Technical University "KhPI". - Х. : НТУ "ХПІ". - (Серія: Стратегічне управління, управління
портфелями, програмами та проектами). № 1 (1277). - Х., 2018. - 88 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ.
Зі змісту:
Бушуєв С. Д., Бушуєв Д. А., Ярошенко Р. Ф. Проривні компетенції в управлінні інноваційними
проектами та програмами. – С. 3-9.
Розглядається структура та функції механізмів формування проривних компетенцій у програмах
інноваційного розвитку організацій. Проведено аналіз публікацій в галузі управління розвитком
компетенцій в проектах і програмах. Сформована модель проривних компетенцій в управлінні
інноваційними проектами.
Чиж Н. М. Управління інноваційною діяльністю банківських установ / Н. М. Чиж, М. І. Дзямулич, О. А.
Урбан // Економічний форум. – 2018. – № 1. – С. 284-289.
Р/2329
У статті розглядаються особливості управління інноваційною політикою комерційних банків. Розроблено
алгоритм оцінювання інноваційної діяльністю банківських установ. Визначено основні проблеми та
перспективи інноваційної діяльності банків на ринку банківських послуг України.
Якобчук В. П. Інноваційні підходи до публічного управління в контексті інтелектуалізації суспільства
/ В. П. Якобчук, С. В. Тищенко, Н. С. Пугачова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 6. – С. 83-87.
Р/2124
Дослідження присвячено розробці теоретико-методологічних підходів, положень та рекомендацій щодо
впровадження нових технологій в практику сучасного публічного управління в умовах посилення процесу
інтелектуалізації суспільних відносин. Акцентовано увагу на застосуванні технології «блокчейн»…
Яснолоб І. О. Інноваційна діяльність підприємства на основі аутсорсингу та моделювання бізнеспроцесів / І. О. Яснолоб, О. О. Горб, Я. В. Радіонова // Економіка АПК. – 2018. – № 3. – С. 82-90.
Р/673
Мета статті – дослідити теоретико-методичні засади організації інноваційної діяльності аграрних
підприємств на основі публікацій вітчизняних та іноземних учених, враховуючи специфічні риси їх
господарювання; розробити модель удосконалення процесу організації інноваційної діяльності аграрних
підприємств на основі сучасних моделей ведення бізнесу; визначити результативність впровадження
програми Business Process Model and Notation; визначити ступінь впливу запропонованих заходів на
підвищення ефективності організації інноваційної діяльності аграрних підприємств.
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Яценко М. С. Інноваційний потенціал підприємства як фактор розвитку виробництва та підвищення
його конкурентоспроможності / М. С. Яценко, О. А. Беспала, Л. С. Сівова // Економіка. Фінанси. Право. –
2018. – № 1/3. – С. 38-42.
Р/687
У статті розглянуто сутність поняття «інноваційний потенціал» підприємства та виконано статистичний
аналіз щодо основних напрямів інноваційної діяльності вітчизняних підприємств за останні два роки. Також,
виділено основні складові інноваційного потенціалу з подальшим детальним розглядом кожної з цих
складових.

Р 361082
339
Innovative Trends in World Trade Development [Text] : the monograph /
[Rumyantsev A. P., Sidenko S. V.,Bila S. O. et al] ; National Aviation University, The
Educational and Research In-te International Relations. - K.: [NAU], 2018. - 416 p.: il. Бібліогр. наприкінці глав. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Кн. англ. мов.
Монографія присвячена дослідженню інноваційних напрямів світової торгівлі в
умовах глобалізації. Висвітлено теоретичні та методологічні основи формування та
розвитку інноваційних напрямів міжнародних торговельних відносин, розглянуто
механізми їх реалізації на національному, регіональному та глобальному рівнях. Особливу увагу приділено
аналізу шляхів підтримки інновацій в інфраструктурі світового ринку товарів, послуг, фінансів і праці.

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному
етапі в Україні та за її межами
Васильців Т. Г. Розвиток інноваційних кластерів як чинник забезпечення економічної безпеки
держави / Т. Г. Васильців, А. М. Шехлович, С. А. Рудик // Вісник Хмельницького національного
університету. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 1. – С. 101-105.
Р/1055«Е»
Проаналізовано основні показники розвитку інноваційної діяльності в Україні у 2005, 2010–2015 рр.
Обгрунтовано необхідність активізації розвитку інноваційних кластерів, як ефективного інструменту
зміцнення економічної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки.

Р 360851
332
Галгаш, Руслан Анатолійович.
Регіональні кластери підприємств: розвиток та стратегічна координація
[Текст] : монографія / Р. А. Галгаш ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. Сєвєродонецьк : [СНУ ім. В. Даля], 2017. - 344 с. : граф., табл., рис. - Бібліогр.: с. 263287.
У монографії представлено результати дослідження проблематики стратегічної
координації розвитку регіональних кластерів підприємств. Досліджено теоретичні
основи та сучасні уявлення щодо організації міжкорпоративних відносин в регіональних кластерах
підприємств. Розроблено авторський методологічний підхід до діагностики стратегічної координації
розвитку регіональних кластерів підприємств. Проведено міждисциплінарні аналогії для ідентифікації
регіональних кластерів підприємств і встановлення їхніх раціональних меж. Обгрунтовано використання
стратегічної координації розвитку для регіональних кластерів підприємств як цільних систем різного
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масштабу. Обгрунтовано підхід до визначення ролі суб’єктів регіональних кластерів підприємств.
Верифіковано процедуру встановлення реальних і раціональних меж стратегічної координації розвитку у
кластерах. Діагностовано дисфункції розвитку регіональних кластерів підприємств та розроблено напрями
їх подолання на основі стратегічної координації.

Р 360867
33
Давимука, Степан Антонович.
Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови [Текст] :
монографія / С. А. Давимука, Л. І. Федулова ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім.
М. І. Долішнього НАН України". - Львів : [ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І.
Долішнього НАН України"], 2017. - 528 с. - Бібліогр. наприкінці розд. - Авт. на тит.
арк. не зазнач. Дод. тит. арк. англ.
У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади та практичні аспекти
креативного сектору економіки як сучасного формату економіки знань. Проаналізовано досвід зарубіжних
країн щодо розвитку креативної економіки та виявлено характерні тенденції стану розвитку креативних
індустрій в Україні, а також визначено проблеми і перешкоди на шляху їх розбудови на регіональному рівні.
Розроблено пропозиції щодо формування державної культурної політики та механізмів її реалізації,
запропоновано концептуальні засади регіональної економічної політики у напрямі формування креативних
кластерів і створення інноваційної екосистеми в ролі складової креативного інституційного середовища в
умовах здійснення політики децентралізації та інтеграції.
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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:
Воронкова І. Ю. Концептуальні положення кластерної інтеграції поліграфічних підприємств на
основі взаємозв’язків суб’єктів логістичної мережі. – С. 152-158.
Карлик Ю. Ю. Обгрунтування доцільності створення агропромислового кластеру в Полтавській
області / Ю. Ю. Карлик, Г. М. Дорожкіна, В. В. Лисич // Економічний форум. – 2018. – № 1. – С. 67-73.
Р/2329
В статті обгрунтовано доцільність створення кластеру, визначені основні чинники, що ускладнюють
розвиток кластерів в Україні, форми та механізм державної підтримки створення кластерів та запропоновано
створення агропромислового кластеру в Полтавській області.
Карпова Т. С. Государственная инновационная политика: роль кластеров в ее развитии / Т. С.
Карпова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2018. – № 1. – С. 11-16.
Р/680
У статті досліджено точки зору видатних зарубіжних та вітчизняних вчених на категорію «кластери».
Запропоновано авторське визначення «інновацій», інноваційного кластеру як стійкої сукупності
підприємств і організацій, які здійснюють наукову, дослідницьку та дослідно-конструкторську діяльність,
що знаходяться недалеко один від одного і об’єднані спільною метою. Виділено основні переваги кластерів,
особливості їх успішної роботи, а також досліджено вітчизняний і зарубіжний досвід кластеризації.
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Климчук М. М. Економіко-організаційні засади інтеграційних формувань: експлікація будівельного
енергокластеру / М. М. Климчук, В. В. Шовківська // Економічний форум. – 2018. – № 1. – С. 175-180.
Р/2329
В представленій статті досліджено економіко-організаційні засади формування будівельного енергокластеру
в контексті зниження рівня енергомісткості виготовленої продукції на будівельних підприємствах.
Кравчун А. С. Стратегічні напрями розвитку механізму функціонування індустріальних парків для
розбудови інвестиційної платформи національної економіки / А. С. Кравчун // Інвестиції: практика та
досвід. – 2018. – № 9. – С. 46-49.
Р/2124
У статті розкрито особливості функціонування індустріальних парків України як одного із видів вільних
(спеціальних) економічних зон. Визначено їх інвестиційну роль.
Б 18556
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Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Ґжицького [Текст] = Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and
Biotechnologies named after S. Z. Gzhytskyj : [наук. вид.] / Мінагрополітики . - [Л.] : [ФОП Корпан Б. І.]. (Серія "Економічні науки"). Т. 19, № 81. - Л., 2017. - 159 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Гарвас Г. Д., Музика П. М. Кластеризація виробництва ветеринарних препаратів в умовах
Євроінтеграції. – С. 118-122.
Ніфатова О. М. Активізація політики інноваційного розвитку через утворення інноваційних кластерів
як форми державно-приватного партнерства / О. М. Ніфатова, М. С. Шкода // Вісник Київського
національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 6. – С. 110-120.
Р/1733
У статті за результатами аналізу світового досвіду виділено низку нових прогресивних підходів у реалізації
державної інноваційної політики через утворення інноваційних кластерів як форми державно-приватного
партнерства (ДПП).
Плаксюк О. О. Міжнародні трансфери знань в системі кластеризації університетів України:
регіональні та галузеві аспекти / О. О. Плаксюк // Вісник Східноєвропейського університету економіки і
менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2017. – № 2. – С. 136-142.
Р/2254
Проведено дослідження організації кластерів на базі університетів з метою трансферу знань, просування
інновацій та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних університетів шляхом залучення
закордонних інвестицій.
Самофатова В. А. Кластерний розвиток агропродовольчої сфери Південного регіону:
зовнішньоекономічний аспект / В. А. Самофатова // Економіка харчової промисловості. – 2018. – Т. 10,
Вип. 1. – С. 3-8. – Текст англ.
Р/2286
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Наведено приклад розвитку агропродовольчого кластеру «Food Valley» в Голландії. Відзначено, що площа
Голландії порівняна з площею Південного регіону України (Одеська, Миколаївська та Херсонська області),
тому нам доцільно розвивати кластери на регіональному рівні. Актуальним досвідом реалізації кластерних
технологій також може стати кластер «Organic Food Valley» у Польщі. Відзначено, що регіони, в яких
функціонують кластери стають лідерами економік цих країн.
Б 18737
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"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет .
Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць = Bulletin of
National Technical University "KhPI". - Х. : НТУ "ХПІ". - (Серія: Стратегічне управління, управління
портфелями, програмами та проектами). № 2 (1278). - Х., 2018. - 90 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ.
Зі змісту:
Пітерська В. М. Методологічні основи кластерного підходу в інноваційних проектах. – С. 38-44.
Було визначено показники оцінки рівня науково-технологічного розвитку при управлінні інноваційними
проектами, встановлено критерії інноваційної кластеризації та сформовані методологічні основи визначення
цінності проектно-орієнтованої організації при створенні кластерів в рамках виконання інноваційних
проектів.
Чорний Р. Індустріальні парки як інструмент модернізації регіональної економіки / Р. Чорний, Г.
Румянцева // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2017. – Вип. 22. – С. 24-32.
Р/2245
Висвітлено сутність індустріальних (промислових) парків, що дозволить здійснити промислову
модернізацію країни й регіонів та відновити конкурентоспроможність національного товаровиробника на
ринку глобальних інвестицій. Розкрито особливості механізмів державної підтримки індустріальних парків
в Україні та за кордоном.

