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Тематична виставка
" Інноваційна діяльність та технопарки "
(надходження IІІ кв. 2018)

Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання
Баланчук І. С. Інновації в економіці як засіб підвищення конкурентоспроможності держави (на
прикладі Фінляндії) / І. С. Баланчук // Наука, технології, інновації. – 2018. – № 2. – С. 9-16.
Р/863
У статті досліджено взаємозв’язки інновацій в економіці та конкурентоспроможності держави через
використання теорії конкурентних переваг країн американського економіста Майкла Портера. Наведено
приклад Фінляндії як країни, яка перетворилася на потужну державу із конкурентною економікою саме
шляхом впровадження інноваційних рішень у структуру виробництва.
Белінська Я. В. Переваги кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності на засадах державноприватного партнерства в умовах глобалізації в Україні / Я. В. Белінська, Т. А. Калита // Економіка та
держава. – 2018. – № 8. – С. 4-8.
Р/1829
У статті досліджено роль банків у фінансуванні інвестиційно-інноваційної діяльності на засадах державноприватного партнерства (ДПП) в Україні. Визначено потенціал інвестиційного кредитування ДПП на основі
дослідження аналітичних даних НБУ, його перспективність як захист від ризику розгортання інфляційної
спіралі. Також, авторами надано алгоритм узгодження інтересів банку і позичальника.
Бердар М. М. Оцінка інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості України / М. М.
Бердар // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 12. – С. 20-26.
Р/2124
У статті проведено дослідження рівня інноваційної активності підприємств харчової промисловості
України. Рис.: 7.
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Білик, Вікторія Вікторівна.
Інноваційно-інвестиційний компонент економічної безпеки підприємницької
діяльності [Текст] : монографія / Білик Вікторія Вікторівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". Черкаси : Пономаренко, 2017. - 328 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 271-301.
Уточнено сутність поняття економічної безпеки, інноваційної, інвестиційної та
інноваційно-інвестиційної безпеки підприємницької діяльності. Здійснено
детермінацію факторів інноваційно-інвестиційної складової в системі економічної
безпеки. Проведено кластеризацію областей України та групування видів промислової діяльності за рівнями
інноваційно-інвестиційної активності. Досліджено існуючі методики діагностики рівня інноваційноінвестиційної безпеки, сформовано власне їх бачення та здійснено їх прикладне застосування.
Охарактеризовано стан економічної безпеки промислових підприємств України, що дозволило сформувати
прогноз його розвитку на прикладі галузі машинобудування. В результаті розроблено стратегію формування
інноваційно-інвестиційної складової в системі економічної безпеки підприємницької діяльності, механізм та
інструментарно-методичний апарат його реалізації.
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Борщевський В. В. Інвестиційно-інноваційна діяльність в українсько-польському транскордонному
регіоні: євроінтеграційний контекст / В. В. Борщевський, В. І. Волошин, Г. Я. Бабій // Стратегічна
панорама. – 2017. – № 2. – С. 38-45.
Р/1456
Досліджуються проблеми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в українсько-польському
транскордонному регіоні. Акцентується увага на неформальних інститутах впливу на формування
інвестиційного потенціалу цього регіону. Доводиться переважно деструктивний вплив інституційного
механізму на інвестиційно-інноваційні процеси в українсько-польському прикордонні. Окреслюються
бар’єри активізації інвестиційно-інноваційних процесів у сусідніх прикордонних регіонах України та
Польщі.
Вербицька Г. Л. Види інновацій в умовах міжнародних економічних відносин / Г. Л. Вербицька //
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2018. – Вип. 14, Т. 1. – С. 148-152.
Р/206
Метою статті є розробка класифікації інновацій підприємств, які функціонують в умовах міжнародних
економічних відносин. В процесі дослідження використовувалися такі методи: табличний (для наочного
представлення результатів дослідження); аналітичний і структурно-логічний (при розробці класифікації
інновацій).
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Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / [Д. Г. Лук'яненко, А. М. Поручник,
Т. В. Кальченко та ін.] ; заг. заг. ред. Д. Г. Лук'яненка ; Держ. вищий навч. заклад
"Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2017. - 165 с. :
граф., рис., табл. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
У пропонованому навчальному посібнику в концентрованому графічному вигляді
подано матеріал для викладання науки «Глобальна економіка», сформований за
результатами багаторічних авторських досліджень актуальних проблем глобалізації.
Зі змісту:
Тема 7. Інноваційно-технологічний ресурс глобального економічного розвитку. – С. 112-134.
Глушенкова А. А. Розвиток інноваційного потенціалу телекомунікаційних підприємств на основі 4G /
А. А. Глушенкова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2018. – № 2. – С. 55-61.
Р/2331
В статті систематизовано результати тендерів на отримання ліцензій 4G операторами мобільного зв’язку
України. Окреслено основні тенденції розвитку ринку послуг мобільного зв’язку. Проаналізовано основні
переваги впровадження 4G/LTE для операторів, абонентів мобільного зв’язку, бізнесу та держави в цілому.
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Гусаріна, Наталія Вікторівна.
Концепція економічного розвитку та інноваційної активності підприємств в
умовах динамічних змін зовнішнього середовища [Текст] : монографія / Гусаріна
Наталія Вікторівна. - Херсон : ФОП Вишемирський В. С., 2017. - 178 с. : рис., табл. Бібліогр.: с. 165-177 (123 назв).
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В монографії досліджено концепцію економічного розвитку та інноваційної активності підприємств в
умовах динамічних змін зовнішнього середовища. Вивчено досвід і практику управління підприємствами в
контексті їх інноваційного розвитку. Представлено методологію використання інформаційних технологій
при управлінні інформаційним розвитком в умовах динамічних змін зовнішнього середовища. Наведено
причинно-наслідкові зв’язки структуроутворюючих елементів економіки знань при побудові організаційних
структур, заснованих на інноваційних і високих технологіях. Визначено показники, які впливають на
інноваційну активність в Україні і виявляють загальну позитивну тенденцію зростання, що свідчить про
розуміння проблеми підвищення інноваційної діяльності як єдиної альтернативи економічного зростання.
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Давидова, Оксана Юріївна.
Інноваційне управління розвитком підприємств готельно-ресторанного
господарства: методологія, теорія і практика [Текст] : монографія / О. Ю.
Давидова ; Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : Видавництво
Іванченка І. С., 2018. - 448 с. : табл., рис., фот. - Бібліогр.: с. 322-369.
В монографії викладені загальнотеоретичні, методологічні і практичні основи
інноваційного управління розвитком підприємств. Особлива увага приділена питанням діагностики і
підвищення ефективності інноваційного управління розвитком підприємств, методологічного підґрунтя та
концептуальним основам формування і оцінки інноваційного управління розвитком підприємств готельноресторанного господарства.
Давуд А. Д. Особливості інвестування інноваційної діяльності підприємств / А. Д. Давуд // Вісник
Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 1. – С.
74-81.
Р/1733
У статті викладено результати дослідження щодо оптимізації джерел фінансування, вибору структури
джерел формування інвестиційних ресурсів і розробки раціональних практичних рекомендацій для
прийняття ефективних управлінських рішень щодо вибору тієї чи іншої фінансової альтернативи для
фінансування інноваційної діяльності.
Даниленко Ю. А. Характеристики та класифікації інновацій та інноваційного процесу / Ю. А.
Даниленко // Наука та інновації. – 2018. – Т. 14, № 3. – С. 15-30.
Р/1928
Матеріали й методи. У процесі дослідження використано методи логіки та порівняльного аналізу, методи
системного підходу та аналогій. Матеріалами для дослідження слугували публікації зарубіжних та
українських вчених, які вивчали зазначену проблематику.
Результати. Проведено дослідження історіографії щодо термінів «інновація» та «інноваційний процес».
Особливу увагу приділено розгляду «відкритих інновацій». Також розглянуто як змінювався інноваційний
процес та його моделі, показано етапи його розвитку з відповідними ознаками та недоліками.
Думанська І. Ю. Оптимізація видатків держави для фінансового забезпечення інноваційного процесу
АПК / І. Ю. Думанська // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. –
2018. – № 3, Т.1. – С. 104-109.
Р/1055«Е»
У статті розглянуто сучасний стан державного фінансування аграрних підприємств, його форми та напрями.
Визначено проблеми державної фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників у розрізі
запланованих видатків Державного бюджету України на 2018 р. Обгрунтовано шляхи оптимізації видатків
держави на фінансування інноваційного процесу АПК з огляду на пріоритетність продовольчих потреб та
підтримку фермерства.
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Економічна безпека: держава, регіон, підприємство [Текст] : монографія :
[в 3 т.] / [Онищенко В. О., Козаченко В. Г., Онищенко С. В. та ін.] ; за заг. ред.
В. О. Онищенка, Г. В. Козаченко. - Полтава : [ПолтНТУ].
Т. 2. - Полтава, 2018. - 360 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Авт.
зазнач. на звороті тит. арк.
В монографії надано результати дослідження економічної безпеки держави,
регіону, підприємства. Представлено результати дослідження актуальних видів
безпеки (бюджетна безпека, енергетична безпека держави, екологічна безпека підприємства), економічної
безпеки в аграрному та банківському секторах України, на страховому ринку та у вищій освіті. Розглянуто
проблематику економічної безпеки мезорівня: методичні підходи до оцінювання економічної безпеки
регіону, особливості дослідження соціально-економічної безпеки регіону, проаналізовано програми
соціального захисту населення у контексті забезпечення соціальної безпеки регіону. Представлено підходи
до операціоналізації концептів системи економічної безпеки підприємства, моделювання сценаріїв її
трансформації, забезпечення економічної безпеки підприємства з позиції процесного підходу. Розглянуто
проблематику оцінювання в економічній безпекології мікрорівня.
Б 18850
33
Економічні інновації [Текст] = Economic Innovations : зб. наук. пр. / Ін-т проблем ринку та економікоекологічних досліджень НАН України. - О. : [ФОП Гуляєва В. М.]. Вип. 66. - О., 2018. - 211 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ.
Зі змісту:
Гусарина Н. В. Многокритериальный выбор на конечном множестве альтернатив управления
инновационной деятельностью в условиях неопределенности. – С. 62-68.
Карпінська Г. В., Лукащук В. В. Передумови інноваційного розвитку промислових підприємств
України. – С. 96-104.
Рубель О. Є., Жихарева А. А. Концепція «відкритих інновацій» як складова інтеграції України до
європейського дослідницького простору. – С. 162-173.

Єршова Г. В. Інноваційна діяльність в Україні: основні тенденції та проблеми / Г. В. Єршова //
Економіка і прогнозування. – 2017. – № 4. – С. 137-148.
Р/1589
Аналізується стан інноваційної діяльності в Україні. Проаналізовано структуру джерел її фінансування,
зроблено окремі висновки щодо можливості збільшення їх концентрації в інноваційному процесі.
Виокремлено комплекс проблем, які пригнічують інноваційну активність підприємств.
Досліджено державну систему відбору та фінансування інноваційних проектів. Розроблено рекомендації
щодо удосконалення системи ранжування державних інноваційних проектів.
Жукова Л. Державне регулювання інноваційного розвитку економіки: інституційні обмеження та
ресурси / Л. Жукова // Економічна теорія. – 2017. – № 4. – С. 47-59.
Р/2101
Показано роль інституційних ресурсів і обмежень у формуванні національної концепції державного
регулювання інноваційного розвитку економіки. Охарактеризовано ризики зниження інституційноціннісного статусу економічної свободи під тиском кредиторів та боргу як такого. Розкрито загальні,
особливі та специфічні інституційні умови інноваційного розвитку економіки України.
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Забаштанський М. М. Інноваційні джерела фінансування розвитку житлового будівництва в Україні /
М. М. Забаштанський, Ю. В. Євтушенко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія:
Економічні науки. – 2017. – № 6, Т.3. – С. 116-120.
Р/1055«Е»
У статті висвітлюються сучасні аспекти фінансового забезпечення розвитку житлового будівництва в
Україні. Доведено необхідність збільшення фінансування житлового
будівництва, за якого б
задовольнялися потреби суспільства, здійснювалось розширене відтворення основного капіталу,
формувались передумови стійкого розвитку національної економіки. Обгрунтовано вагому роль
концесійних відносин у розвитку житлового будівництва в Україні.

Залізко В. Д. Пріоритети досліджень соціоекономічних проблем сільських територій України на 2019–
2020 роки: інновації, підприємництво, децентралізація / В. Д. Залізко, В. І. Мартиненков, Н. С. Гирба //
АгроСвіт. – 2018. – № 14. – С. 16-20.
Р/2114
У статті на період 2019–2020 рр. висвітлено пріоритети соціоекономічного розвитку сільських територій
України в умовах інтенсивного трансферу інновацій у сільгоспвиробництво та управління територіальними
громадами, яке має враховувати хвилеподібність економічних фінансово-економічних криз та вирішувати
соціально-екологічні проблеми сільського населення.

711866 R
33
Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти [Текст] :
міжуніверситетська колективна монографія / К. В. Ковтуненко, Є. І. Масленніков,
Е. А. Кузнєцов, Ю. М. Сафонов, С. В. Філиппова ; за ред. К. В. Ковтуненко, Є. І.
Масленнікова. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2016 - .
Вип. 2. - Херсон, 2017. - 906 с. : граф., табл., рис. - Бібліогр. наприкінці розд.
У міжуніверситетській колективній монографії розглянуто: теоретикометодологічні та практичні аспекти інноваційної економіки в умовах трансформаційцних змін. У монографії
представлені результати наукових досліджень та наукової позиції дослідників різних університетів України.
В монографії започатковано наукову дискусію для науковців та практиків в галузях економіки, управління
та адміністрування, щодо розвитку інноваційної економіки.

711455 R
338
Інноваційне промислове підприємство у формуванні сталого розвитку
[Текст] : монографія / [Амоша О. І., Джвігол Х., Мішкєвіч Р. та ін. ; за ред. О. І.
Амоші, Х. Джвігола, Р. Мішкєвича] ; Нац. акад. науки України, Ін-т економіки
промисловості , Акад. економ. наук України. - К. ; [Полтава] : [ВНЗ Укоопспілки
"Полтавський ун-т економіки і торгівлі"], 2018. - 296 с. : граф., табл., рис., карти. Бібліогр. наприкінці розділів. - Авт. зазнач. у змісті.
У монографії опрацьовано тенденції інноваційного розвитку підприємств в
умовах формування сучасних тенденцій сталого розвитку в країнах Центральної та Східної Європи на
прикладі Польщі та України. Монографію підготовлено згідно з планом реалізації проекту Горизонт 2020
«EIT RAW MATERIALS KAVA Project number 17111 – Inclusion of the ESEE region and Ukraine in innovative
exploration developments».
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Р 361255
334
Інноваційний розвиток корпоративних фінансів. Тенденції та перспективи
[Текст] : монографія / [Терещенко О. О., Бабяк Н. Д., Іващенко А. І. та ін.] ; за заг.
ред. О. Терещенка ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ,
2017. - 496 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 480-495 та у виносках . - Авт. зазнач. на
звороті тит. арк.
У монографії досліджено перспективи інноваційного розвитку корпоративних
фінансів в Україні під кутом зору глобальних тенденцій у відповідній царині.
Авторами монографії систематизовані ключові особливості розвитку корпоративних фінансів на ринках, що
розвиваються (до яких належить і Україна), виявлені канали впливу окремих ланок фінансової системи
країни на діяльність підприємств та обґрунтований інструментарій підвищення ефективності фінансового
менеджменту в корпоративному секторі економіки.
Р 361368
338
Інноваційні підходи до забезпечення фінансової безпеки України: мікро- та
макрорівні [Текст] : кол. монографія / [Прямухіна Н. В., Цвігун І. А., Білик В. В. та
ін.] ; за ред. Черевка О. В. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси :
[Видавець Чабаненко Ю. А.] , 2017. - 365 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці
ст. - Авт. зазнач. перед назв. ст.
У монографії розкривається проблематика забезпечення фінансової безпеки
України, конкретизуються теоретичні основи та проблемні питання цього процесу на
макро- та мікрорівнях. Пропонується інноваційний підхід до регулювання економічних трансформацій в
контексті економічної безпеки. Уточнено можливості використання державного регулювання економічної
безпеки фінансових установ як інструменту забезпечення фінансової безпеки України. Встановлено
особливості державного регулювання безпеки ринку страхових послуг в Україні. Обгрунтовано роль
моніторингу в забезпеченні банківської складової фінансової безпеки держави. Досліджено можливості
застосування різних форм забезпечення фінансової безпеки на різних рівнях функціонування економічної
системи.
Кажуро Н. Я. Экономический рост на основе инновационного развития – основа макроэкономической
стабилизации и устойчивости национальной экономики / Н. Я. Кажуро // Наука и техника. – 2017. – Т.
16, № 6. – С. 515-525.
Р/874
… формируется особый рынок – рынок интеллектуального капитала. Предложение на таком рынке
представлено рабочей силой, имеющей высокий уровень интеллектуальности и инновационности и
обладающей, в свою очередь, высокой рыночной стоимостью.
С 21790
33
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
Вчені записки [Текст] : зб. наук. пр. - К. : КНЕУ. Вип. Спецвипуск. - К., 2016. - 112 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ.
Зі змісту:
Антонюк Л., Хлистова О., Бандрівська О. Інноваційні пріоритети в системі конкурентного лідерства
Китаю. – С. 4-8.
Проаналізовано позиції Китаю на світовому ринку високих технологій. Досліджені конкурентні переваги
країни та інноваційна політика, а також пріоритетні напрями розвитку галузей економіки.
Гіренко А. Т. Розвиток інноваційної мережі Китаю. – С. 33-37.
Стаття присвячена розвитку інноваційної мережі Китаю як інструменту підвищення міжнародної
присутності китайських корпорацій на глобальних ринках.
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Р 361309
37
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Національний технічний університет
України.
Наука КПІ ім. Ігоря Сікорського-2017. Наукова та інноваційна діяльність університету в 2017 році
[Текст] : [науково-довідкове вид.] / [упоряд.: М. Ю. Ільченко, О. В. Савич, В. А. Барбаш та ін. ; за ред. М. Ю.
Ільченка] ; Національний техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського". - К. : КПІ
ім. Ігоря Сікорського, [Політехніка], 2018. - 321 с. : граф., табл. - Упоряд. зазнач. на звороті тит. арк.
Зі змісту:
4. Інноваційна діяльність
4.1. Інноваційне середовище на базі університету і наукового парку «Київська політехніка»
4.2. Інноваційні розробки підрозділів університету
4.3. Охорона об’єктів права інтелектуальної власності
4.4. Рекламно-інформаційна та виставкова діяльність.

Р 361413
33
Князевич, Анна Олександрівна.
Управління інфраструктурним забезпеченням інноваційного розвитку
економіки [Текст] : монографія / Князевич А. О. - [Рівне] : Волинські обереги, 2018.
- 362 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 300-324.
У монографії досліджені теоретико-методологічні основи формування ефективного
господарського механізму управління інноваційним розвитком підприємств.
Висвітлені проблеми становлення і практичного впровадження механізмів
управління інноваційним розвитком. Наведено методику практичного використання математичного апарату
теорії нечітких множин і нечіткого інтегрального розрахунку експертної оцінки механізмів управління, яка
може бути широко використана для аналізу ефективності дії й оцінки стану господарського механізму
управління інноваційним розвитком як підприємств, так і окремих галузей національної економіки.
Висвітлені результати дослідження теоретичних і практичних основ управління процесами формування і
функціонування інноваційної інфраструктури як комплексу взаємопов’язаних ринків, які забезпечують
софтизацію і сервізацію інноваційних процесів в економіці знань. Представлено економіко-математичні
моделі оптимального розподілу ресурсів серед суб’єктів інноваційної інфраструктури.
Ковчуга Л. І. Про взаємообумовленість конкуренції, інновацій та конкурентоспроможності
підприємств / Л. І. Ковчуга // Економічний вісник Донбасу. – 2018. – № 2. – С. 124-133.
Р/1932
Розглянуто еволюцію теорії конкуренції, охарактеризовано теоретичні погляди та її трактування
представниками різних економічних шкіл (напрямів). Обгрунтовано, що в сучасних умовах теорія
конкуренції переходить до нової стадії розвитку – інноваційної.
Красняк О. П. Маркетингова оцінка напрямів інвестиційно-інноваційної активності підприємств
олійно-жирового підкомплексу / О. П. Красняк, Ю. В. Довгань // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. –
№ 12. – С. 42-46.
Р/2124
Розглянуто основні ознаки сегментування глобального ринку рослинних олій. Виявлено, що у глобальному
контексті підприємства олійно-жирового підкомплексу значні обсяги інвестицій спрямовують на пошук
інноваційних рішень у сфері технологій виробництва рослинних олій та жирів харчового споживання, які
сприяли б поліпшенню здоров’я людей.
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Лігоненко Л. О. Стандартизація інноваційного менеджменту: закордонний досвід та українські
перспективи / Л. О. Лігоненко // Економічний форум. – 2018. – № 3. – С. 16-21.
Р/2329
Визначені передумови, обґрунтовано необхідність та розглянуто досвід створення стандартів інноваційного
менеджменту в різних країнах світу. Розкрито зміст та сфери його використання стандартів з менеджменту
інновацій. Визначені першочергові завдання науковців щодо впровадження досвіду в українські реалії.
711606 B
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 : [наук. вид.] / Мінагрополітики . - [Л.] : [ФОП Корпан Б. І.]. - (Серія "Економічні науки"). Т. 20, № 86. - [Л.], 2018. - 191 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Радух Н. Б. Тенденції інноваційного розвитку Львівщини. – С. 104-109.
Проведено аналіз основних показників, що характеризують рівень інноваційної діяльності та інноваційної
активності підприємств Львівської області.
711413 B
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. 53. - Л., 2017. - 184 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ
Зі змісту:
Єлейко В. І., Демчишин М. Я., Кожан Д. В. Інноваційна активність підприємств України: аналіз
динаміки. – С. 42-48.
Проаналізовано стан і динаміку інноваційної активності підприємств України. Досліджено рівень
використання підприємствами різних типів інновацій. На основі аналізу динаміки показників інноваційної
активності підприємств та їх структури у розрізі напрямів та джерел фінансування здійснення інноваційної
діяльності за період 2000–2016 рр. виявлено основні напрями інновацій та джерела фінансування
інноваційної діяльності підприємств.

Р 361231
33
Мельник, О. Г.
Механізми розвитку національної інноваційної системи [Текст] : монографія /
О. Г. Мельник ; ВНЗ "Національна академія управління". - Київ : [ВНЗ "Національна
академія управління"], 2018. - 417 с. : табл. - Бібліогр. у виносках.
Монографія присвячена розв’язанню проблем теорії і методології розвитку
інноваційних систем в процесі їх формування з базових організаційних структур
національної економічної системи, включаючи вплив інститутів та мереж як нових
організаційних форм інноваційного підприємництва.
Розроблено концепцію системних механізмів розвитку НІС, запропонований підхід до їх розподілу на
системоутворюючі та функціональні механізми, в основі взаємодії яких розглядається динамічна, не
стабільна конфігурація розширення об’єктів розвитку інноваційних систем. Запропонована загальна модель
багатовекторних державних стратегій розвитку національної інноваційної системи.
Теоретичні і статистичні моделі, а також науково-методичні підходи запропоновані в частині розробки
методології розвитку НІС, застосовані до аналізу стану інноваційної та науково-технічної діяльності в
промисловості, секторі науки та освіти України.
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Мех О. А. Розвиток науково-технологічної сфери України: держава, наука та бізнес у створенні
спільних «точок зростання»/«кластерів» / О. А. Мех // Наука та наукознавство. – 2018. – № 2. – С. 3-28.
Р/626
У статті представлено результати аналізу перспектив створення в Україні спільних «точок
зростання»/«кластерів» за участю суб’єктів науково-технологічної сфери країни, центральних та місцевих
органів державної влади та представників підприємницької діяльності (високотехнологічних галузей).

711431 R
658
Михайлов, Микола Георгійович.
Інноваційно-інвестиційний розвиток матеріально-технічної бази аграрних
підприємств [Текст] : монографія / М. Г. Михайлов. - К. : Національний науковий
центр "Інститут аграрної економіки", 2018. - 310 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 280307.
Досліджено розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств на
сучасному етапі з урахуванням особливостей ресурсного потенціалу, сучасного стану процесу відтворення
основних засобів, ролі матеріально-технічної бази у забезпеченні фінансово-господарської діяльності
аграрних формувань. Запропоновано основні напрямки інноваційно-інвестиційного розвитку матеріальнотехнічної бази аграрних підприємств з елементами державної підтримки.

Олешко А. А. Інноваційні тенденції розвитку безготівкової економіки / А. А. Олешко // Інвестиції:
практика та досвід. – 2018. – № 10. – С. 22-25.
Р/2124
Процеси інноватизації безготівкової економіки трансформують платіжні системи, механізми безготівкових
електронних платежів, криптовалютний ринок. Результати дослідження полягають у виявленні переваг і
загроз безготівкової економіки та формуванні напрямів розширення діджиталізації економіки в Україні.
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Олійник, Даніїла Іллівна.
Інноваційний розвиток територіальних громад в умовах четвертої
технологічної революції: пріоритети та перспективи [Текст] : аналітична доповідь
/ [Д. І. Олійник] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К. : [НІСД], 2018. - 52 с. : табл.
- Бібліогр. у виносках. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
В аналітичній доповіді подано огляд сучасних моделей та сценаріїв інноваційного
розвитку територіальних громад у контексті переходу до четвертої технологічної революції та відображено
ймовірні сценарії для України. Основні напрями формування системного підходу до моделювання процесу
інтеграції територіальних громад у задекларований світовою спільнотою екосистемний простір
проілюстровано досвідом розвинених зарубіжних країн щодо інтеграції різноманітних та складних
інноваційних технологій у національні інноваційні системи, які об’єднуються в планетарному масштабі в
мережеву інфраструктуру на основі цифрових активів.
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Орлов О. О. Інновації у плануванні на основі концепції маржинального підходу / О. О. Орлов //
Економіка України. – 2018. – № 5. – С. 23-34.
Р/214
Наведено ряд гіпотез, доведення яких показало, що комплекс важливих економічних завдань – планування
собівартості, прибутку, беззбитковості за видами продукції, ціноутворення на нову продукцію, оцінка
ефективності інноваційних проектів – не дістає відповідного вирішення через відсутність аналітичних
інструментів. Запропоновано як альтернативу розв’язання цих завдань на основі концепції маржинального
підходу.
Павлыш Э. В. Механизм формирования и использования инновационного потенциала региона с
точки зрения обеспечения региональной конкурентоспособности / Э. В. Павлыш // Вісник економічної
науки України. – 2018. – № 1. – С. 207-216.
Р/1674
«… целью данного исследования является анализ предпосылок формирования конкурентоспособности
региона в разрезе инновационной составляющей экономической безопасности в условиях кризиса». Рис.: 3.
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Поляков, Максим Валериевич.
Ноосферный подход к развитию познания и хозяйства [Текст] : лекции / М. В.
Поляков ; Общественная организация "Ассоциация Ноосфера". - Д. : [Новая
идеология], 2017. - 139 с. : рис. - Бібліогр.: с. 135-138.
Инновационное развитие экономики и
общества является результатом
взаимодействия процессов познания и хозяйствования, которое подчиняется
определенным закономерностям. Считается, что для естественных и гуманитарных
наук они различны. Настоящие лекции, исходя из ноосферного мышления В.И. Вернадского и учения о
квазифизичеких эффектах в нефизических явлениях М.К. Мамардашвили, показывают, что они
различаются, прежде всего, своими объектами.
Прокопенко Ю. О. Методика прийняття рішень щодо ефективного управління інноваційними
проектами машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі за багатокритеріальною моделлю
оптимізації / Ю. О. Прокопенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 13. – С. 50-57.
Р/2124
Викладено авторське бачення визначення поняття «ефективність управління інноваційними проектами
машинобудівних підприємств». Визначено та систематизовано критерії оцінки ефективності управління
інноваційними проектами машинобудівних підприємств. Розроблено систему показників ефективності
управління інноваційними проектами машинобудівних підприємств. Модифіковано методику
мільтикритеріального аналізу прийняття управлінських рішень (MCDA) за інноваційними проектами
машинобудівних підприємств ракетно-космічної галузі шляхом побудови багатокритеріальної моделі
оптимізації.
Пукала Р. Проблеми вибору спеціальних видів фінансування інноваційного підприємництва / Р.
Пукала, Н. М. Внукова // Право та інновації. – 2018. – № 1. – С. 7-12.
Р/638
У статті проаналізовано основні питання створення і фінансування інноваційного підприємництва.
Висвітлено загальний розвиток підприємництва в Україні та Польщі і наявні обмеження обсягів
банківського кредитування в Україні. Розглянуто першорядні джерела фінансування, здійснено їх аналіз та
вибір за запропонованими критеріями на основі системи підтримки прийняття рішень. Встановлено
пріоритетність страхування для зниження ризику фінансування стартапів.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Рудь Н. Систематизація методичних підходів щодо оцінювання ефективності інноваційних проектів /
Н. Рудь // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. –
2018. – № 1. – С. 55-62.
Р/585
У статті досліджено зміст поняття «інноваційний проект», запропоновано класифікацію інноваційних
проектів. Розроблено модель оцінки інноваційного проекту з урахуванням ризику.
Сакун Л. М. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку машинобудівної галузі України / Л. М.
Сакун // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2017. – № 3. – С.119-127.
Р/1790
У статті здійснено аналіз сучасного стану, проблем та перспектив інноваційного розвитку машинобудування
України. Досліджено фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств України за період 2010–
2016 рр. Розглянуто фактори, що гальмують інноваційний розвиток підприємств машинобудівної галузі. На
прикладі провідних машинобудівних підприємств України запропоновано типологію інновацій.
Столярчук Н. М. Об’єкти обліку і внутрішнього аудиту інноваційної діяльності / Н. М. Столярчук //
Економіка АПК. – 2018. – № 7. – С.55-63.
Р/673
Мета статті – систематизувати склад об’єктів обліку й внутрішнього аудиту інноваційної діяльності, що
дасть змогу ефективно організувати аналітичний і синтетичний облік та посилить змістовність фінансової
звітності. Методика дослідження. Використано діалектичний метод у дослідженні економічних та
облікових характеристик інноваційної діяльності. Вивчення специфічних активів, що виникають через
інноваційну діяльність, проводили за допомогою методів індукції та дедукції, аналогії та порівняння.
Методи причинно-наслідкового та абстрактно-логічного зв’язку застосовували для визначення
взаємозв’язку між активами та інноваційною діяльністю.
711439 R
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Стратегії та тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій [Text]
: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (Київ
24 січня 2018 р.) / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", І-т екон. наук, Каф. фін.екон. досліджень. - К. : [НаУКМА], 2018. - 72 с. : граф., табл., рис. - Бібліогр.
наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ.
Збірник містить наукові роботи молодих науковців, аспірантів і студентів
факультету економічних наук НаУКМА та представників інших науково-дослідних
установ та навчальних закладів, апробовані на міжнародній науково-практичній конференції «Стратегії та
тренди економічного розвитку країн під впливом інновацій» (м. Київ, 24 січня 2018 р.).
711693 R
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Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу: міжнародний та
національний досвід [Текст] : кол. монографія / [Варипаєв О. М., Варипаєва Л. М.,
Данько Н. І. та ін.]; за ред. А. Ю. Парфіненка ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н.
Каразіна. - Х. : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2017. - 411 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.
наприкінці ст. та у виносках . - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Дод. тит. арк. англ.
Розкрито сучасний стан, тенденції та особливості розвитку світового ринку
готельно-ресторанних послуг. Висвітлено методологічні підходи до дослідження та
проектування закладів індустрії гостинності, проблеми інтенсифікації інноваційної
діяльності підприємств туристичної індустрії, застосування енергозберігаючого обладнання в закладах
розміщення. Охарактеризовано сучасні концепції менеджменту та маркетингу в управлінні підприємствами
готельно-ресторанного бізнесу. Досліджено історичні витоки та сучасний стан розвитку ринку готельних
послуг в Україні.
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Хусаинов Б. Д. Эффективность интеграционных процессов: инновационный метод оценки / Б. Д.
Хусаинов, А. И. Нусупов, А. А. Широв // Проблемы прогнозирования. – 2018. – № 3. – С. 132-141.
Р/532
В статье используется принципиально новый подход к оценке эффективности интеграционных процессов,
основанный на инновационном методе временного анализа (S-times distance analysis) динамических рядов
статистических показателей. Метод апробирован на макропоказателях нескольких интеграционных
объединений. Представлены результаты анализа и прогноза ключевых параметров прогноза стран- членов
евразийской интеграции – Беларуси, Казахстана и России.
Цибульов П. М. Трирівнева модель національної інноваційної системи України / П. М. Цибульов //
Наука та інновації. – 2018. – Т. 14, № 3. – С. 5-14.
Р/1928
Матеріали і методи. В роботі використано огляд наукових публікацій вітчизняних і зарубіжних вчених,
нормативно-правові акти, методи аналізу і синтезу.
Результати. На основі системного підходу отримано комплексну модель НІС, що включає чотири стадії
інноваційного процесу, а також враховує вплив на них держави й міжнародного інноваційного
співтовариства.
Черба В. М. Інноваційний потенціал України / В. М. Черба, В. В. Криша // Інвестиції: практика та досвід.
– 2018. – № 13. – С. 37-42.
Р/2124
… висвітлено роль інновацій у соціально-економічному розвитку України. Значну увагу приділено аналізу
показників інноваційного потенціалу України у порівнянні з найрозвинутішими країнами світу. Проведено
аналіз рейтингових оцінювань інвестиційних перспектив України та її залучення в світові економічні
процеси. За результатами дослідження обґрунтовано головні перспективи розвитку інноваційних процесів в
Україні.
Б 18859
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Черкаський державний технологічний університет.
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.].
- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки). Вип. 48. - Черкаси, 2018. - 134 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ.
Зі змісту:
Порев С. М. Концепція підприємницьких екосистем і реалії українських університетів. – С. 45-52.
Пустовійт Р. Ф. Становлення і розвиток оборонно-промислового комплексу Ізраїлю як провідного
фактора Ізраїльської інноваційної економіки. – С. 83-90.

Черленяк І. І. Регулювання та підтримка трансферу інноваційних технологій в країнах ЄС: досвід та
проблеми запровадження в Україні / І. І. Черленяк, В. Ф. Проскура, М. М. Шелемба // Науковий вісник
Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2018. – Вип. 1. – С. 38-46.
Р/2057
Наукова новизна проведеного дослідження полягає в систематичному аналізі досвіду трансферу технологій
в окремих країнах Європейського Союзу, що дало можливість узагальнити джерела формування
конкурентних переваг фірм цих країн у міжнародному технологічному трансфері, виділити найбільш
успішні альтернативи та внести окремі пропозиції щодо адаптації їх до сучасних українських реалій.
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Чубарь О. Г. Удосконалення інструментарію фінансового забезпечення інновацій і «трикутника
знань» на регіональному рівні / О. Г. Чубарь, С. В. Сембер, Т. В. Матьовка // Економіка промисловості. –
2018. – № 2. – С. 5-23.
Р/1252
Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти й особливості застосування на регіональному рівні фінансових
інструментів підтримки і забезпечення інноваційних процесів.
Здійснено огляд застосування в Закарпатській області програмно-цільового методу; надано оцінку
діяльності Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) з точки зору можливостей впливу на
інноваційні процеси.
Чудовська В. А. Інноваційно-інвестиційні аспекти державного регулювання розвитку екобезпечного
землеробства / В. А. Чудовська // АгроСвіт. – 2018. – № 15-16. – С. 46-51.
Р/2114
Виявлено та обґрунтовано інноваційно-інвестиційні аспекти державного регулювання розвитку
екобезпечного землеробства в аграрному секторі економіки країни. Визначено джерела фінансування,
спрямовані на стимулювання розвитку екобезпечного землеробства. Запропоновано основні заходи
активізації інвестиційної діяльності в напрямі забезпечення розвитку екобезпечного землеробства .
Швиданенко Г. О. Розвиток інноваційного бізнесу в умовах становлення економіки знань / Г. О.
Швиданенко, М. А. Теплюк, С. О. Бесараб // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 11. – С. 43-48.
Р/2124
У статті досліджується роль інформації у формуванні нового соціально-економічного утворення та моделі
економічного розвитку. Автори досліджували альтернативні моделі економіки знань, які відповідають
сутнісному наповненню концепції «нової економіки» та доповнюють один одного – «інноваційна
економіка», «економіка навчання», «креативна економіка», «мережева економіка».
Швиданенко Г. О. Сучасні тренди розвитку інноваційного підприємництва / Г. О. Швиданенко, М. А.
Теплюк // Економіка та держава. – 2018. – № 5. – С. 89-92.
Р/1829
У статті проведено дослідження проявів процесу диджиталізації у сучасних реаліях розвитку інноваційного
бізнесу. Ідентифіковано сучасні тренди розвитку diqital-маркетингу та окреслено передумови до
впровадження diqital-трендів у вітчизняний бізнес-простір.
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Шпикуляк, Олександр Григорович.
Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері: менеджмент та
ефективність [Текст] : монографія / О. Г. Шпикуляк, М. І. Грицаєнко. - Херсон :
ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. - 424 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 297-337 (460 назв).
Обгрунтовано теоретичні засади розвитку та ефективності інноваційної діяльності в
економіці. Визначено тенденції розвитку інноваційної діяльності в аграрній сфері.
Особливу увагу приділено розгляду головних елементів інноваційного розвитку
аграрної сфери – інститутів інноваційної діяльності, наукового забезпечення аграрного виробництва,
підприємництва, як джерела інноваційної діяльності.
З врахуванням отриманих результатів дослідження ідентифіковано систему концептуальних орієнтирів
забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері, розроблено методичний підхід до оцінки її
ефективності на основі методу аналізу ієрархій, а також запропоновано створення наукового парку в регіоні.
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Юринець, Зорина Володимирівна.
Формування інноваційних стратегій: теорія, методологія, практика [Текст] :
монографія / Зорина Юринець. - Л. : СПОЛОМ, 2016. - 410 с. : табл., рис. Бібліогр.: с. 361-409.
Висвітлено теоретико-методологічні основи формування інноваційних стратегій
у системі підвищення конкурентоспроможності економіки України. Проведено
дослідження конкурентоспроможності національної економіки крізь призму
інновацій. Запропоновано вирішення наукового завдання щодо підвищення конкурентоспроможності
економіки України в контексті формування інноваційної стратегії. Особливу увагу приділено формуванню
інноваційної стратегії та стратегічному управлінню інноваційним розвитком на рівні підприємств.
Яковлев А. І. Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні та шляхи його поліпшення / А. І. Яковлев
// Наука та наукознавство. – 2018. – № 2. – С. 29-44.
Р/626
Розглянуто показники рівня інноваційного розвитку в Україні. Проаналізовано три його складові –
економічну, соціальну, законодавчу. Висвітлено проблеми в сфері інноваційної діяльності в Україні.
Запропоновано методи вибору пріоритетів інноваційного розвитку, розрахунку ефективності кредитування
інновацій, стимулювання створення і реалізації інновацій.
Ястремська О. М. Методичне забезпечення оцінювання інноваційної креативності промислових
підприємств за креативним та динамічним напрямами / О. М. Ястремська, Ю. М. Сиваш // Сучасний
стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2018. – № 1. – С. 124-136.
Р/1665
Проведений факторний аналіз дозволив виділити показники зі значним впливом на показник інноваційної
креативності підприємства. Обрані показники запропоновано використовувати для визначення інтегральних
показників креативного потенціалу та динамічних здібностей. Удосконалено методичне забезпечення та
запропоновано алгоритм для оцінювання рівня інноваційної креативності промислових підприємств, що
складається з трьох основних етапів.

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на
сучасному етапі в Україні та за її межами
Гнатишина Н. Д. Формування кластерної моделі організації діяльності підприємств легкої
промисловості / Н. Д. Гнатишина // Економічний форум. – 2018. – № 3. – С. 86-91.
Р/2329
В статті обгрунтовано потребу у формуванні інноваційного кластеру підприємств легкої промисловості та
перспективи його діяльності. Зазначено основні чинники, які стримують діяльність та подальший розвиток
підприємств галузі.
Євсєєва Г. П. Еволюція понятійно-термінологічного апарату дослідження кластерів / Г. П. Євсєєва, М.
В. Савицький // Вісник Придніпровської академії будівництва та архітектури. – 2017. – № 6. – С. 37-49.
Р/1066
У сучасній розробці кластеризації економіки важливе місце посідає еволюція понятійно-термінологічного
апарату дослідження кластерів, котра потребує ретельного вивчення. Отже, зусиллями науковців поступово
створюється теоретико-методологічний фундамент понятійно-термінологічного апарату названої проблеми,
вирішуються її теоретичні та практичні аспекти.
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Кропивко М. Ф. Сутність кластера як новітньої мережевої організації спільної діяльності в
агропромисловому виробництві / М. Ф. Кропивко // Економіка АПК. – 2018. – № 6. – С. 18-30.
Р/673
Мета статті – узагальнити теоретичні основи, а також світовий і вітчизняний досвід формування
аграрних кластерів та запропонувати виробникам сільськогосподарської продукції, працівникам органів
державної влади й місцевого самоврядування перспективні моделі кластерної організації
конкурентоспроможного агропромислового виробництва в Україні.
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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 : [наук. вид.] / Мінагрополітики . - [Л.] : [ФОП Корпан Б. І.]. - (Серія "Економічні науки"). Т. 20, № 86. - [Л.], 2018. - 191 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Маслак О. О., Дорошкевич К. О., Салата І. З. Принципи формування та розвитку систем кластеризації
національної економіки. – С. 68-72. – Текст англ.
Мамедов Дж. Ф., Алиева А. Г. Создание корпоративной сети для компоновочной схемы
технологического парка высшего учебного заведения / Дж. Ф. Мамедов, А. Г. Алиева // Системні
дослідження та інформаційні технології. – 2017. – № 3. – С. 57-62.
Р/1671
Рассмотрен вопрос о создании корпоративной сети в рамках предлагаемой компоновочной схемы
технологического парка на базе Сумгаитского государственного университета (СГУ). Определены основные
требования эффективного функционирования технологического парка в высших учебных заведениях.
Обосновано создание корпоративной сети в технологическом парке на базе функциональных подсистем
образовательного, научно-исследовательского, производственного и экономического назначения.
Предложены структура технического обеспечения на основе выбранных средств для организации надежной
корпоративной сети технологического парка, а также структура схематического размещения технических
средств корпоративной сети на базе UniFi в технологическом парке СГУ.
Партола А. І. Розвиток підприємств водного транспорту України на основі кластерної моделі / А. І.
Партола // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 85-89.
Р/1829
У статті представлено обґрунтування доцільності створення та функціонування кластерів підприємств
водного транспорту, які у сучасному економічному середовищі є достатньо гнучкими структурами, що
здатні забезпечувати конкурентоспроможність підприємств. На основі аналізу показників концентрації, що
стосуються кількості діючих підприємств та кількості зайнятих працівників підприємств водного
(насамперед, річкового) транспорту, виділено потенційні регіони для їх оцінювання: Одеська, Херсонська
області та місто Київ.
Потапенко Т. П. Роль та місце інновацій у процесах кластеризації / Т. П. Потапенко // Вісник
Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2018. – №
1. – С. 67-76.
Р/2254
У статті визначено, що роль і місце інновацій у процесах кластероутворення носить дуалістичний характер.
Розглянуто місце України у рейтингах інноваційності та проведено аналіз інноваційної діяльності
підприємств, результати якого актуалізують формування інноваційних кластерів та визначають їх як
пріоритетний і стратегічний напрям розвитку територій України.
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Програмне забезпечення бізнес-адміністрування процесів формування та функціонування кластерних
об’єднань / Т. О. Говорущенко, Л. В. Скоробогата, Н. М. Белякова, К. Ю. Бобровнікова // Вісник
Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 6, Т.3. – С. 53-59.
Р/1055«Е»
Досліджено концептуальні засади програмного забезпечення менеджменту процесу функціонування
кластерних об’єднань, які забезпечують прискорення і віртуалізацію управлінської взаємодії, усунення ряду
циклічних завдань і створення більш плоскої менеджерської ієрархії. Обгрунтовано вектор розвитку
інформаційних технологій нової генерації на основі інтелектуалізації формування інформаційних ресурсів, а
також розроблення методів комбінування різних технологій та інструментів для підвищення ефективності їх
використання.
Сазонець І. Л. Інноваційні методи управління діяльністю підприємств в умовах інформаційної
економіки / І. Л. Сазонець // Економіка та держава. – 2018. – № 5. – С. 10-13.
Р/1829
У статті проаналізовано напрями діяльності вітчизняних науковців, що досліджували проблеми управління
підприємствами в умовах інформаційної економіки, проаналізовано співпрацю підприємств з новими
інноваційним структурами – ІТ-кластерами.
Сарана Л. А. Регіональні кластерні ініціативи як рушійна сила регіональної економіки / Л. А. Сарана //
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. –
2018. – № 1. – С. 29-36.
Р/2254
Визначено основні складові регіонального кластера, виявлено позитивний зв’язок між регіональним
кластером, конкурентоспроможністю, продуктивністю та інноваційними можливостями підприємства.
Досліджено вплив географічної концентрації та співробітництва підприємств на підвищення їхньої
ефективності й продуктивності. Визначено взаємозалежність розвитку регіональних кластерів і зростання й
розвитку регіону в цілому.
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Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст] : [збірник наук. праць] / Нац. техн. ун-т України
"Київський політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і
підприємництва. - К. : [Політехніка]. Вип. 20. - K., 2017. - 266 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ. та рос. мов.
Зі змісту:
Зробок О. О., Макалюк І. В. Технологічні парки України: особливості функціонування та зарубіжний
досвід. – С. 63-71.
…було досліджено зарубіжний досвід діяльності технопарків для України на прикладі американської
(США), європейської (Великобританія, Німеччина, Франція та ін.) та азіатської (Японія, Китай, Індія)
моделей функціонування технопарків. У рамках зарубіжного досвіду досліджено технологічний парк
«Кремнієва долина» як найбільш успішний інноваційний об’єкт у світі.

