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Тематична виставка
" Інноваційна діяльність та технопарки "
(надходження I кв. 2019)
Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання
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35
Актуальні проблеми державного управління [Текст] = Pressing problems of public administration : зб.
наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харківський регіон. ін-т держ. упр. - Х. :
[Магістр], 2008 - . № 2 (54). - Х., 2018. - 168 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. – Текст кн. укр. та англ.
Зі змісту:
Степаненко С. В. Сучасні технології на ринку інновацій. – С. 31-38.
Розглянуто питання, пов’язані з дослідженням інноваційного потенціалу та його впливу на економічний
розвиток. Визначено сучасні підходи до оцінювання ефективності інновацій та методичне забезпечення
інноваційної діяльності.
Боєнко О. Ю. Управління лояльністю суспільства до інноваційних змін / О. Ю. Боєнко, Н. Ю. Буга //
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 5, Т. 2. – С. 27-30.
Р/1055«Е»
Ефективне впровадження інновацій в різних сферах потребує лояльного ставлення як ідеологів даного
проекту, так і суспільства. Формування лояльності суспільства до інноваційних змін базується на довірі,
підтримці до впроваджуваних заходів.
Бойко Д. І. Впровадження інновацій в країнах – «азійських тиграх» / Д. І. Бойко // Студентський вісник
Національного університету водного господарства та природокористування. – 2018. – Вип. 2. – С. 56-58.
Р/611
У статті розглядається розвиток інноваційної діяльності «азійських тигрів» на основі впровадження
науково-технічних інновацій та інтеграції науки й освіти як стратегій розвитку країн.
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Бондаренко, Валерій Михайлович.
Маркетинг інвестицій регіонального розвитку [Текст] : монографія / В. М.
Бондаренко, О. М. Ковінько, К. Ю. Соколюк ; Київський національний торговельноекономічний університет, Вінницький торг.-екон. ін-т. - Вінниця : [ВТЕІ КНТЕУ],
2018 [2019]. - 280 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 247-268.
У монографії досліджено особливості формування ресурсного потенціалу на мікрота на макрорівнях. Визначено взаємопов’язаність соціально-економічного розвитку
країни із характером трансформаційних процесів. Обґрунтовано напрями використання маркетингових
засобів у ході інвестиційного забезпечення ресурсного потенціалу регіону в умовах міжнародної
диверсифікації. Розкрито економічну сутність інноваційної складової ресурсного потенціалу.
Удосконалено інституційне забезпечення оптимізації розвитку та використання потенціалу регіону.
Запропоновано інструменти управління маркетинговою діяльністю в умовах міжнародної диверсифікації
бізнес-діяльності для покращення інвестиційного забезпечення ресурсного потенціалу підприємств.
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Борисов І. В. Організаційні форми інноваційної діяльності / І. В. Борисов // Право та інновації. – 2018. –
№ 3. – С. 49-55.
Р/638
Автором розглядається сутність організаційних форм, у яких здійснюється інноваційна діяльність, та
аналізуються окремі з них. Зроблено висновок, що особливість інноваційного процесу вимагає об’єднання
зусиль та засобів багатьох учасників цивільного обороту, що й породжує можливість застосування
різноманітних організаційних форм інноваційної діяльності.
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Брич, В. Я.
Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств
[Текст] : монографія / В. Я. Брич, Л. В. Дерманська, Шпак Я. О. ; Тернопільський
національний економічний університет. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 180 с. : рис., табл.
- Бібліогр.: с. 152-172.
Монографія присвячена проблемі розробки теоретико-концептуальних і
методичних положень формування економічного механізму
управління інноваційним розвитком
підприємств харчової промисловості. У роботі проаналізовано погляди науковців на трактування основних
понять, удосконалено концепцію управління інноваційним розвитком підприємств з урахуванням потреб
суспільного розвитку та обмежень використання всіх наявних ресурсів; розкрито специфіку управління
інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості на основі впровадження економічного
механізму інноваційного розвитку; запропоновано формування структур інноваційного потенціалу
підприємств харчової промисловості в залежності від існуючих проблемних аспектів їх діяльності.

714882 B
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. 63. - Х., 2018. - 286 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Прохорова В. В., Давидова О. Ю., Проценко В. М. Інноваційні стратегії розвитку підприємств
туристичної індустрії як креативна форма організації підприємницької діяльності. – С. 207-215.
Внукова Н. М. Перспективи використання спеціальних видів кредитування для розвитку
інноваційного підприємництва / Н. М. Внукова // Право та інновації. – 2018. – № 3. – С. 28-34.
Р/638
У статті розроблено теоретичні положення для визначення перспектив використання спеціальних видів
кредитування, зокрема, факторингу, для забезпечення інституційного розвитку сфери інноваційного
підприємництва. Визначено переваги факторингу для інноваційного підприємництва, оцінено його
потенційні можливості, проаналізовано суб’єктів ринку факторингу для перспектив розвитку
підприємництва.
Волосович С. Технологічні інновації на страховому ринку / С. Волосович, О. Фоміна // Вісник
Київського національного торговельно-економічного університету. – 2018. – № 5. – С. 124-137.
Р/1193
Запропоновано визначення дефініції InsurTech. Розкрито відмінності між послугами страхових компаній та
онлайн-платформ, що надають страхові послуги.
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Економічні інновації [Текст] = Economic Innovations : зб. наук. пр. / Ін-т проблем
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - О. : [ФОП Гуляєва
В. М.]. Вип. 67. - О., 2018. - 222 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр.,
англ.
Зі змісту:
Буркинський Б. В., Венгер В. В., Осипов В. М. Національний ринок металопродукції: напрями
формування політики конкурентного розвитку. – С. 8-21.
Бутенко А. І., Шлафман Н. Л., Бондаренко О. В. Методичні підходи до формування організаційного
забезпечення ефективного використання інноваційного потенціалу технологічного підприємництва. –
С. 22-36.
Карпінська Г. В., Лукащук В. В., Анте Рончевіч. Оцінка загальноекономічного та інституційного
середовища в контексті збалансованого та інноваційного розвитку промислових підприємств
України. – С. 69-76.
Редьква О. З. Економічна безпека машинобудівної галузі: проблеми нарощення економічного
потенціалу. – С. 168-176.
Уманець Т. В., Шаталова Л. С. Інноваційний потенціал технологічного підприємництва регіонів
України: теоретико-методичний та практичний аспекти. – С. 190-202.

Звєряков М. І. Модель інтенсивного інноваційного розвитку: світовий досвід реалізації та тенденції
формування в Україні / М. І. Звєряков, Д. В. Завадська // Науковий вісник Національного гірничого
університету. – 2018. – № 5. – С. 155-166. – Текст англ.
Р/1274
Методика. Інформаційною базою дослідження є дані оглядів з інноваційного розвитку країн і результати
наукових доробок українських і закордонних учених, які опубліковані в монографічних дослідженнях і
публікаціях у періодичних виданнях.
Офіційну статистичну базу становлять дані міжнародних організацій і провідних наукових інституцій
України.
Під час проведення дослідження використані методи табличного та графічного подання результатів
дослідження, логічного узагальнення, порівняльного аналізу й системного підходу, що враховує динамічну
функціональну залежність між станом цілого, розвитком і збалансованістю його складових елементів.
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Інституційні трансформації суб'єктів господарювання в умовах інноваційної
економіки: чинники та напрями [Текст] : колективна монографія / [кол. авт.: І. М.
Абрамова, Д. В. Бабич, С. М. Бабич та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Дорошенко ; МОН
України, Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. - Х. : [ХНУ імені В. Н. Каразіна],
2018. - 456 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
Досліджено сучасні підходи до формування інституційного механізму,
обґрунтовано проблеми та напрями інноваційного розвитку держави та її регіонів, визначено проблеми
інстутиційних перетворень в умовах трансформації економіки, систематизовано складові інституціональних
механізмів реалізації та регулювання інноваційного розвитку соціально-економічних систем, розглянуто
питання оцінки і прогнозування глобалізаційних процесів, оцінено вплив глобалізації на розвиток економіки
країни, надано рекомендації щодо послаблення негативних наслідків глобалізаційних процесів.
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Капітула С. В. Визначення синергетичного впливу кризових явищ на кадровий розвиток вітчизняних
підприємств та інноваційні показники його діагностики / С. В. Капітула, В. О. Ільченко, А. А. Ф. Анані //
Облік і фінанси. – 2018. – № 4. – С. 131-136.
Р/1875
Сьогодні в Україні спостерігається нестача персоналу відповідної якості та кваліфікації, при цьому в усіх
галузях економіки зростає плинність кадрів. Розкрито проблеми функціонування та перспективного
розвитку ринку праці в Україні, що обумовлені синергетичним впливом декількох криз – економічної,
демографічної, політичної. Виявлено існуючий дисбаланс попиту та пропозиції праці, проведено
дослідження динаміки народжуваності в Україні з 1990 року та руху кадрів суб’єктів господарювання за
видами економічної діяльності.
Карпенко Л. М. Концептуальні засади моделювання стратегічних програм розвитку підприємства:
інноваційні інструменти / Л. М. Карпенко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія:
Економічні науки. – 2018. – № 4. – С. 135-142.
Р/1055«Е»
У статті автор приділяє увагу питанням розробки стратегічних програм розвитку підприємства на
інноваційних засадах, інтегрує теоретико-методологічний базис з інструментально-технологічним
забезпеченням за запропонованою архітектурою; узагальнена концептуальна модель стратегування
активізації інноваційно-інвестиційного розвитку.

Кваша Т. К. Інноваційні пріоритети: реалізація, проблеми та шляхи їх розв’язання / Т. К. Кваша, О. Ф.
Паладченко, І. В. Молчанова // Наука, технології, інновації. – 2018. – № 4. – С. 27-35.
Р/863
Стаття присвячена дослідженню того, як розпорядники бюджетних коштів реалізовували середньострокові
пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня в Україні. Виявлено основні
проблеми та шляхи їх розв’язання для можливого використання результатів дослідження при визначенні та
коригуванні пріоритетних напрямів інноваційної діяльності.
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Континентальні і регіональні об'єднання політико-економічної співпраці та
Україна [Текст] : монографія / Я. Голоніч, М. М. Палінчак, В. В. Химинець [та ін.] ;
ДВНЗ Ужгородський нац. ун-т, Ф-т міжнар. екон. відносин. - Ужгород : [Рік-У],
2017. - 172 с. - (Серія "Кафедральна бібліотека. Міжнародні економічні відносини" ;
вип. 7). - Бібліогр.: с. 155-165.
У монографії в логічній послідовності: «теоретичні основи – практика – власні
оцінки – дискусійні питання» розглянуто актуальні проблеми взаємодії та співпраці
України з європейським співтовариством та іншими континентальними і регіональними об’єднаннями
політико-економічної співпраці
у їх політико-правовому зовнішньоекономічному, міграційному та
інноваційно-інвестиційному вимірах.

Корнєєв В. Криптовалюти: ера і сфера фінансових інновацій / В. Корнєєв, О. Чеберяко // Вісник
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2018. – № 1(196). – С.
40-46.
Р/1276
Розглянуто сутність криптовалют, їх ризиків і перспектив розвитку в Україні та світі. Описано переваги й
недоліки криптовалют. Висвітлено позиції зарубіжних центробанків та інших фінансових регуляторів
стосовно криптовалют і ринків криптовалют. Запропоновано, що досвід Японії, Швейцарії, США та Англії у
цьому питанні має бути використаний як фарватерний.
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Краскевич В. Є. Інформаційні технології для інноваційного інжинірингу / В. Є. Краскевич, А. В.
Селіванова // Математичне моделювання в економіці. – 2018. – № 3. – С. 37-40.
Р/1577
Проаналізовано інформаційні інструменти для підтримки інноваційної діяльності. Розкрито поняття та
особливості краудфандингових платформ. Проаналізовано перспективи розвитку краудфандингу в Україні.

Кузь Т. Формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку підприємств
машинобудівної промисловості / Т. Кузь // Галицький економічний вісник. – 2018. – № 1. – С. 62-70.
Р/1866
Розглянуто формування організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку машинобудівних
підприємств, який базується на організаційній, економічній та інноваційній складових і складається з
суб’єктів, об’єктів, принципів, форм, методів, інструментів, засобів забезпечення. Визначено ціль, мету й
результат його використання на підприємствах машинобудівної промисловості.

Ляшенко В. І. Рівень інноваційної діяльності промислових підприємств: методичний підхід до оцінки /
В. І. Ляшенко, Л. І. Ковчуга // Економіка промисловості. – 2018. – № 4. – С. 87-101.
Р/1252
… запропоновано авторську методику оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств на основі
порівняння ключових параметрів інноваційної діяльності підприємств, що здійснюють інновації, із
середніми значеннями по промисловості.
В обраних для аналізу потенційно інноваційних галузях (хімічній промисловості та виробництві
електроустаткування) немає суттєвого прогресу в розвитку інноваційної діяльності підприємств, що
обумовлює необхідність більш глибокого аналізу причин відставання за окремими показниками та розробки
комплексу заходів щодо їх подолання.

Макаренко І. П. Наукова спадщина М.І. Туган-Барановського (до ювілею створення засад теорії
інноваційного розвитку економіки в Європі та ювілею Національної академії наук України) / І. П.
Макаренко // Наука та інновації. – 2018. – Т. 14, № 6. – С. 5-8.
Р/1928
У 2019 р. виповниться 125 років з появи витоків сучасної інноваційної теорії економічного розвитку у світі.
В 1894 році вийшла книга Михайла Івановича Туган-Барановського «Промислові кризи…» [1]. Наведені в
ній результати досліджень змінили уявлення про економіку й до теперішнього часу не втратили своєї
актуальності.

Максименко І. Я. Злиття та поглинання як інструмент інноваційного розвитку: стан та перспективи
в Україні / І. Я. Максименко // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2018. – № 2. –
С. 43-50.
Р/1790
У статті встановлено сутність операцій злиття і поглинань як форми інтеграційних процесів. Виявлено
переваги позитивного впливу зазначених процесів на економічне зростання, проаналізовано їх масштабність
і сфери охоплення в економіці. Визначено основні переваги та недоліки злиття та поглинання.
Проаналізовано стан розвитку українського ринку М&А.
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31
Наукова та інноваційна діяльність в Україні [Текст] : стат. зб. / [відп. за вип. О.
О. Кармазіна] ; Держ. служба статистики України. - К. : [Консультант].
2017. - К., 2018. - 179 с. : граф., табл.
У статистичному збірнику вміщено дані про стан і розвиток наукової та
інноваційної діяльності України за 2017 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 2014–2017 роки наведено без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях (крім даних, наведених у розділі VIІI). Дані по Донецькій та
Луганській областях можуть бути уточнені.

715718 B
62
Національний університет водного господарства та природокористування.
Вісник Національного університету водного господарства та природокористування [Текст] : зб. наук.
пр. - Рівне : НУВГП. - (Економічні науки). Вип. 1 (81). - Рівне, 2018. - 288 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. та дод. тит. арк.
укр., рос., англ. мов.
Зі змісту:
Левицька С. О., Полюхович М. Д. Оцінка інноваційного розвитку промислових підприємств України. –
С. 89-97.
Проаналізовано динаміку основних показників інноваційної діяльності. Відображено структуру джерел
фінансування інноваційної діяльності в Україні. Обгрунтовано причини низької інноваційної активності
вітчизняних підприємств.

Одотюк І. В. Крок уперед і два назад – декларації та реальність державної політики розвитку науки,
інновацій та високотехнологічного виробництва в Україні / І. В. Одотюк // Економіка України. – 2018. –
№ 10. – С. 127-141.
Р/214
Сформульовано особливості здійснюваної в Україні політики розвитку науки, інновацій та
високотехнологічного виробництва. Виконано порівняльний аналіз результативності України за період
1996–2016 рр. відносно аналогічних параметрів розбудови науки і високих технологій в країнах Східної та
Західної Європи, Східної та Південно-Східної Азії, Північної Америки.

Орлова-Курилова О. В. Сучасні методи оцінювання інноваційного потенціалу / О. В. Орлова-Курилова
// Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 4. – С. 143-146.
Р/1055«Е»
Зазначено, що інноваційний потенціал характеризується як системний показник, що відображає ступінь
готовності і здатності системи здійснювати трансформацію існуючих ресурсів в продукти або послуги, що
здатні задовольнити наявні або знову виникаючі потреби ринку.
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Оцінювання ефективності інноваційного розвитку Одеської області / П. М. Григорук, С. С. Григорук,
Т. П. Завгородня, О. В. Чуняк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні
науки. – 2018. – № 4. – С. 129-134.
Р/1055«Е»
Розглянуто питання, пов’язані з оцінюванням ефективності інноваційного розвитку Одеської області.
Проаналізовано декілька моделей розрахунку показників ефективності.

715412 B
332
Підприємництво, торгівля: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку [Текст] : матеріали I
Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Старобільськ, 27-28 листоп. 2018 р.) / ДЗ "Луганський нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка". - Полтава : [ПУЕТ], 2018. - 418 с. : граф., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Зі змісту:
Братков М. О., Сергієнко О. А. Оцінка та аналіз впливу рівня інноваційності на темпи економічного
розвитку підприємств. – С. 29-33.
«… в роботі розглянуто методологію, що дозволяє не тільки визначити головні із всієї сукупності чинники
інноваційного розвитку, а й впорядкувати їх за вагомістю шляхом побудови багатовимірної моделі головних
компонент інноваційної діяльності підприємств України засобами ППП STATISTICA [3]».
Гончарук О. В., Семенюк В. С., Шкіль І. В. Особливості інноваційного розвитку вітчизняного
машинобудування. – С. 47-51.
«Сучасний стан інноваційних процесів в українському машинобудуванні не відповідає ролі, яку має
відігравати ця галузь в інноваційному процесі. Але за аналізований період (2013–2017 роки) машинобудівна
промисловість мала тенденцію до збільшення в ній інноваційних процесів та пожвавлення вкладання в неї
коштів».
Погріщук Б. Науково-інноваційна сфера як об’єкт формування інноваційної інфраструктури
розвитку сучасного суспільства / Б. Погріщук, Г. Хвічія-Дуве // Вісник Тернопільського національного
економічного університету. – 2018. – № 3. – С. 35-45.
Р/1236
Розкрито соціально-економічний контент розвитку науково-інноваційної сфери формування інфраструктури
сучасного суспільства. Розвинуто ідею формування інноваційної інфраструктури на засадах реалізації
концепції інноваційної модернізації суспільно-економічної системи.

Прокопенко Н. С. Конкурентоспроможність підприємств і маркетинг інновації: оцінка та
перспективи / Н. С. Прокопенко, О. В. Коваленко // Економіка і управління. – 2018. – № 1. – С. 42-51.
Р/1342
Обгрунтовано позитивний вплив застосування інноваційних розробок в діяльності підприємств в частині
підвищення рівня конкурентоздатності господарюючих об’єктів на прикладі підприємств авіаційної галузі.
Розглянуто причини не використання інновацій у бізнес структурах. Окреслено пріоритетні напрями
інноваційної діяльності загальнодержавного рівня.

Прудка О. В. Чілійський досвід формування та модернізації національної інноваційної системи / О. В.
Прудка // Наука, технології, інновації. – 2018. – № 4. – С. 46-57.
Р/863
У статті наведено огляд чілійської державної політики в сфері науки, техніки та інновацій, де національна
інноваційна система (НІС) використовується як точка відліку. Також продемонстрована динаміка зміни
ключових показників, які характеризують розвиток НІС. Показано еволюціонування чілійської НІС, яке
спирається на розробку нових і вдосконалення наявних офіційних документів і нормативних актів, що
визначають основні напрями сталого інноваційного розвитку країни.
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Разживін В. М. Принципи державного регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств
і аналіз його ефективності / В. М. Разживін // Вісник Хмельницького національного університету. Серія:
Економічні науки. – 2018. – № 4. – С. 160-170.
Р/1055«Е»
Статтю присвячено аналізу проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України, його
головних принципів, пріоритетів і завдань. Метою статті є дослідження підвищення ефективності процесу
регулювання і заохочення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств. Визначено основні перешкоди
на шляху підвищення інвестиційної й інноваційної ефективності національної економіки, а також наявні
засоби і інструменти їх вирішення.

Рєпіна І. М. Трансформаційний аналіз та прогноз розвитку інноваційного підприємництва в Україні /
І. М. Рєпіна // Економіка України. – 2018. – № 11-12. – С. 19-27.
Р/214
Доведено, що інноваційний поступ країни залежить від стану розвитку його інноваційного підприємництва,
для аналізу якого запропоновано дескриптивну модель ADIE 7D, яка дозволяє ідентифікувати стимулятори і
дестимулятори впливу на процес створення сприятливого середовища інноваційної активності.
Представлено стратегічну карту розвитку інноваційного підприємництва в Україні за дескрипторами
запропонованої моделі.

715097 B
338
Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення
української економіки [Текст] : наук. доп. / [Дейнеко Л. В., Зимовець В. В.,
Шелудько Н. М. та ін.] ; за ред. Л. В. Дейнеко ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та
прогнозування НАН України". - К. : [ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН
України"], 2018. - 158 с. : граф., табл. - Бібліогр. у виносках. - Авт. зазнач. на звороті
тит. арк.
У науковій доповіді представлено базу для конструктивного діалогу всіх
зацікавлених сторін задля формування системного бачення розвитку української промисловості та
обґрунтування її спроможності стати ключовим елементом стратегії економічного розвитку.
Оцінено перспективи розвитку галузевих ринків, які є важливими для здійснення реформ у переробній
промисловості, з урахуванням специфічних проблем їх функціонування та обґрунтуванням механізмів та
інструментів для розвитку потенціалу ключових ринків.
Запропоновано шляхи нарощування технологічної та ресурсної бази для модернізації промисловості,
які зумовлені інноваційним розвитком та переходом до цифровізації промислового виробництва, доступом
до фінансових ресурсів та ринків капіталу, можливостями розвитку кадрового потенціалу галузі.
Обгрунтовано напрями посилення глобальних зв’язків у міжнародній торгівлі промисловими товарами та
запропоновано механізми сприяння інтеграції України у глобальний ринок.
Сагайдак М. П. Сучасні тенденції та можливості для сталого інноваційного розвитку економіки
України в контексті Індустрії 4.0 / М. П. Сагайдак, М. О.Хмелевський, М. А. Теплюк // Вісник
Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 5, Т. 2. – С. 139-143.
Р/1055«Е»
Проаналізовано сучасні тенденції інноваційного розвитку країн світу та актуалізовано питання ідентифікації
можливостей для сталого інноваційного розвитку економіки України за умов технологічних трансформацій
сьогодення. Визначено та обґрунтовано стратегічні драйвери подальшого інноваційного розвитку
вітчизняних підприємств з урахуванням змін сучасних патернів технологічних змін та поведінкових реакцій
споживачів і сприйняття ними інновацій.
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Середюк Т. Б. Сучасні модифікації теорії дифузії інновацій та шляхи їх реалізації на ринках високих
технологій / Т. Б. Середюк // Економіка та держава. – 2018. – № 12. – С. 105-111.
Р/1829
Метою дослідження є виявлення особливостей розповсюдження високотехнологічних інновацій на основі
аналізу сучасних модифікацій теорії дифузії інновацій та узагальнення шляхів їх реалізації на ринках
високих технологій.
Смолич Д. В. Активізація кластерних ініціатив в сфері енергозбереження та альтернативної
енергетики у Волинському регіоні / Д. В. Смолич // Економічний форум. – 2019. – № 1. – С. 40-45.
Р/2329
В статті розглядаються сутність, типи та принципи функціонування кластерних утворень. Виокремлено
особливості кластерів в сфері енергозбереження та альтернативної енергетики та їх значення в розвитку
регіонів. Досліджено передумови формування та сформовано «дорожню карту» формалізації кластерних
відносин у сфері енергозбереження та альтернативної енергетики у Волинському регіоні.

715099 B
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 (131). - Л., 2018. - 147 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Ляховська О. В. Регіональні аспекти інноваційної діяльності промислових підприємств. – С. 55-59.
Юринець З. В., Круглякова В. В., Мищишин І. Р. Стратегічні підходи до розвитку суб’єктів
господарювання на основі активізації використання їх інноваційного потенціалу. – С. 121-125.

Стадник В. В. Напрями формування практичного інструментарію управління фінансово-економічною
безпекою підприємств в стратегіях інноваційного розвитку / В. В. Стадник, В. М. Йохна, О. В. Чуняк //
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2018. – № 2. – С. 66-73.
Р/2057
Мета статті – окреслити основні напрями формування управлінських технологій та практичного
інструментарію для підтримання фінансово-економічної безпеки промислових підприємств в процесі
реалізації ними стратегій інноваційного розвитку. Окреслено стратегічні альтернативи інноваційного
розвитку машинобудівного підприємства за різних економічних характеристик поточного стану. Для
оцінювання ступеня реалізації цільової функції запропоновано використовувати метод розрахунку
економічної доданої вартості (EVA).

Ткаченко І. П. Деструктивність девіації та економічної депривації інноваційного розвитку
підприємств України: прояви та можливості нівелювання / І. П. Ткаченко, М. О. Лисиця, В. В.
Сектименко // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2018. – № 17. – С. 57-72.
Р/2364
У статті визначено основні прояви виникнення економічної депривації та деструктивної девіації
інноваційного розвитку підприємств, висвітлені питання, які стосуються змісту та шляхів удосконалення
стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємств в системі інституційної структури
формування інноваційної поведінки.
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Третяк Д. Д. Інноваційні технології в автотранспортному страхуванні / Д. Д. Третяк, Я. С. Поруба //
Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 1. – С. 30-36.
Р/2124
Розглянуто фактори впливу на впровадження інновацій в автотранспортному страхуванні, розглянуто
інноваційні технології в обов’язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності, проаналізовано
продуктові інновації у добровільному майновому страхуванні, розглянуто фінансові технології у
страхуванні.

715722 B
33
Ужгородський національний університет.
Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : збірник наук. праць. - Ужгород : [Вид-во УжНУ
"Говерла"]. - (Серія Економіка). Вип. 2 (52). - Ужгород, 2018. - 279 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос.,
англ. Дод. тит. арк. англ. та рос.
Зі змісту:
Мікловда В. П., Грига В. Ю. Особливості регіональної інноваційної політики в Китаї (на прикладі
провінції Цзянсі). – С. 13-25.
Варшава О. В., Дідик Н. В. Роль креативних індустрій у процесі інноваційного розвитку економіки
України. – С. 37-41.
Ігнатко М. І. Особливості інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України. – С. 4952.
Варава Л. М., Варава А. А. Оптимізація упровадження стратегічного інноваційно-інвестиційного
проекту на промисловому підприємстві. – С. 102-106.
Заславська О. І. Інноваційне забезпечення ефективності депозитної політики банку. – С. 166-170.

714503 B
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(66). - [Сєвєродонецьк] ; [Бровари], 2018. - 154 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр. та
англ.
Зі змісту:
Россошанська О. В. Проблеми оцінювання економічної безпеки сучасних інноваційних проектноорієнтованих підприємств. – С. 114-144.
За результатами критичного аналізу публікацій за темою дослідження зроблено висновки щодо
методологічних підходів та системності в дослідженні економічної безпеки підприємств, а також проблем
оцінювання економічної безпеки ІПО підприємств.

716271 B
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.]. № 3(67). - [Сєвєродонецьк] ; [Бровари], 2018. - 139 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр. та
англ.
Зі змісту:
Кулик В. О. Метод відбору та оцінки інноваційної компоненти проекту. – С. 16-22.
Виконано аналіз методів та моделей відбору та оцінки інноваційної компоненти проекту. Розглянуто
підходи до управління знаннями та перетворення інновації у дохід підприємства. Розроблено метод відбору
та оцінки інноваційної компоненти проекту.
Рис.1, табл. 3, дж. 16.
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"Харківський політехнічний інститут", Національний технічний університет.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" [Текст] : зб.
наук. пр. - Х. : НТУ "ХПІ". - (Економічні науки). № 37 (1313). - Х., 2018. - 155 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ., рос.
Зі змісту:
Синіговець О. М. Організаційна культура інноваційних підприємств. – С. 57-61.
Систему інноваційної здатності, що вибудовує стійку внутрішню компетентність до інновацій як
безперервного процесу і створює ефективне впровадження інновацій, створюють культура і цінності,
лідерське поводження, процеси управління, люди і навички. Це формує потенціал конкурентних переваг
організаційної культури інноваційного підприємства і визначає вплив організаційної культури на
інноваційний потенціал. Інновації засновані на бізнес культурі.
Чернова Л. С. Концептуальні особливості управління інноваційними проектами / Л. С. Чернова //
Вісник Одеського національного морського університету. – 2018. – № 3. – С. 156-161.
Р/1233
У статті проведена оцінка переваг об’єднання проектного і процесного підходів до інноваційних проектів,
що націлені на підвищення якості управління. Позначені фактори, які впливають на поведінку системи на
різних рівнях ієрархії управління.
Шевченко Н. І. Вітчизняний та зарубіжний досвід інноваційної діяльності суб’єктів господарювання /
Н. І. Шевченко, Є. О. Колєснік, І. С. Сіліна // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 22. – С. 78-84.
Р/2124
Наукова стаття містить тлумачення поняття «інновації» вітчизняними й зарубіжними науковцями та
законодавством України. Було визначено, які позиції займає Україна серед інших країн світу у сфері
інноваційної привабливості, за рівнем інноваційного індексу та за витратами НДДКР до ВВП країни.
Проаналізовано скільки вітчизняних промислових підприємств займається інноваційною діяльністю,
продемонстровано динаміку обсягу фінансування R&D (англ. research and development – дослідження та
розробки) за джерелами та структуру витрат на інновації у розрізі видів економічної діяльності.
У статті відображено світові тенденції у сфері інноваційної діяльності, з характеристикою витратної та
дохідної частини R&D провідних держав світу, надано опис світових компаній за обсягом витрат на
інноваційну діяльність.

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному
етапі в Україні та за її межами
713943 R
63
Бричко, Аліна Михайлівна.
Економічні засади адаптації сільськогосподарських підприємств до умов глобалізації [Текст] :
монографія / А. М. Бричко, Н. І. Строченко ; Сумський національний аграрний університет. - Суми :
Сумський нац. аграрний ун-т, 2018. - 223 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 173-195.
Зі змісту:
Розділ 3.1 Кластеризація сільськогосподарського виробництва. – С. 107-128.
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Климчук М. М. Архітектоніка системи енергоощадного девелопменту на платформі будівельного
енергокластеру / М. М. Климчук, І. С. Івахненко, В. В. Шовківська // Економічний форум. – 2019. – № 1. –
С. 58-64.
Р/2329
У статті проведено моніторинг ринку комерційної нерухомості Київського регіону, де визначено основні
проблеми та перспективи його розвитку. На основі інтегративно-конвергенціального підходу представлено
основні науково-методичні положення інтердисциплінарного енергоощадного девелопменту як системного
утворення.
Мазур А. Г. Кластерний підхід в реалізації розвитку АПК / А. Г. Мазур, Ю. В. Гуменюк // Вісник
Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 4. – С. 256-259.
Р/1055«Е»
Представлені результати дослідження теорії і практики кластеризації регіональної економіки, формування
агропромислових, продуктових кластерів в АПК. На підставі даних наукових положень сформульована
модель регіонального економічного кластера, виділена специфіка територіального розміщення і рівня
агрегації кластерів в агропромисловому секторі економіки.
Сергачова А. О. Кластерні засади управління підприємствами на сучасному етапі розвитку / А. О.
Сергачова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки.
– 2018. – № 3. – С. 79-89.
Р/1733
У статті розглянуто деякі підходи вітчизняних і зарубіжних вчених до трактування поняття «кластер» та
наведено основні характерні особливості кластерів. Основний акцент зроблено на етапах кластеризації
регіонального простору та послідовності управління кластерним розвитком території. Представлено
алгоритм кластеризації регіонального простору та управління кластерним розвитком.
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Ужгородський національний університет.
Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : зб. наук. пр. - Ужгород : [Вид-во УжНУ
"Говерла"]. - (Серія Економіка). Вип. 2 (52). - Ужгород, 2018. - 279 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос.,
англ. Дод. тит. арк. англ. та рос.
Зі змісту:
Партола А. І. Розвиток спеціалізованих кластерних організацій як засіб забезпечення ефективної
кластерної кооперації підприємств. – С. 130-137.
Хмелевська Л. П. Ефективність створення кластерних структур на сучасному етапі розвитку / Л. П.
Хмелевська // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні
науки. – 2018. – № 3. – С. 90-98.
Р/1733
За результатами представленого аналізу визначено, що в умовах співпраці підприємств за типом кластерних
структур виникають такі види ефектів: стратегічний, синергетичний, інноваційний, економічний тощо. При
визначенні ефекту від спільної діяльності підприємств за типом кластерних структур враховують вплив
таких факторів: узгодження факторів довгострокового розвитку, перерозподіл ризиків між партнерами,
обмін специфічними активами, координація виробничої стратегії, консолідація фінансових засобів.

