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Тематична виставка
" Інноваційна діяльність та технопарки "
(надходження IV кв. 2018)
Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання
Бабай Д. О. Об’єкти організаційно-господарського впливу держави в інноваційній сфері / Д. О. Бабай
// Економіка та право. – 2018. – № 2. – С. 34-40.
Р/1549
Розглянуто питання визначення об’єктів організаційно-господарського впливу держави, що існують в
інноваційній сфері. Передовсім, такими об’єктами є ланки національної інноваційної системи як певні типи
інноваційних відносин, що опосередковують динаміку інноваційної діяльності. Важливо враховувати також,
що національна інноваційна система є категорією макроекономічного масштабу в системі національної
економіки.
Безпрозванна А. О. Інноваційний потенціал Житомирської області в контексті Україна Інноваційна /
А. О. Безпрозванна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2018. – № 2. – С. 68-70.
Р/680
«Житомирська область за даними Таблиці 1 у 2017 р. займалася впровадженням інноваційної діяльності у 28
підприємствах. Основними перевагами впровадження інновацій на підприємствах є таке: підвищення якості
продукції; підвищення попиту на інноваційну продукцію в споживачів; зниження собівартості продукції;
зміцнення позицій на ринку; збільшення обсягів реалізації; удосконалення управлінського процесу;
зростання інвестиційної привабливості підприємств».
Бившева Л. О. Франчайзинг як ефективна форма розвитку інноваційного підприємництва в Україні /
Л. О. Бившева, О. О. Кондратенко, А. О. Лисенко // Економічний вісник Донбасу. – 2018. – № 3. – С. 136140.
Р/1932
«Метою статті є визначення сутності франчайзингу як ефективної форми фінансування інноваційної
діяльності; виявлення головних проблем розвитку даної форми інноваційного бізнесу в Україні».
Богославець О. Г. Інновації в туристичній інфраструктурі міста: європейський досвід та українські
реалії / О. Г. Богославець, Н. О. Бойко // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2018. – № 16. –
С. 91-98.
Р/2364
У статті досліджено європейський досвід організації туристичної інфраструктури провідних європейських
міст та визначено низку заходів, які могли б стати корисними для впровадження їх в організацію
туристичної інфраструктури міст України, зокрема міста Києва.
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Бондаренко, Світлана Анатоліївна.
Системне забезпечення стійкого інноваційного розвитку виноробних
підприємств [Текст] : монографія / Бондаренко Світлана Анатоліївна ; НАН
України, Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. - О. : [ІПРЕЕД
НАНУ], 2018. - 567 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 479-529.
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Представлено інформативно насичений фактичний матеріал аналізу сучасних тенденцій та розвитку
підприємств виноробної промисловості України, а також аналітична оцінка інноваційного середовища
України та його впливу на розвиток підприємств. Викладено оригінальні підходи до застосування методів та
інструментів менеджменту і маркетингу в управлінні з метою забезпечення стійкого інноваційного розвитку
підприємства в умовах ризику й невизначеності. Запропоновано управлінський інструментарій забезпечення
стійкого інноваційного розвитку виноробних підприємств.
Власенко Ю. В. Моделювання конкурентних компетенцій країн щодо їх включення у глобальні
ланцюги доданої вартості за показниками інноваційного розвитку / Ю. В. Власенко // Науковий вісник
Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 5. – С. 222-228.
Р/1484
Мета статті полягає у виявленні конкурентних компетенцій країн щодо їх включення у глобальні ланцюги
доданої вартості (ГЛДВ) за показниками інноваційного розвитку. У статті визначено пріоритетні напрями
кооперації вітчизняного бізнесу із транснаціональним з урахуванням інноваційної складової, а також
здійснено компаративний аналіз країн, що представляють різні регіони світу, щодо їх ступеня включення у
ГЛДВ за їх конкурентними перевагами на світовій арені. Методика дослідження. Вирішення поставлених у
статті завдань здійснено за допомогою загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та
синтезу, а також економіко-математичного методу.
Вовченко О. В. Державна політика України інноваційній сфері: основа гарантування національної
безпеки / О. В. Вовченко // Наука та наукознавство. – 2018. – № 3. – С. 25-35.
Р/626
Проаналізовано стан державної політики України в інноваційній сфері у порівнянні з провідними країнами
світу та його вплив на забезпечення національної безпеки. Наведено дані про розвиток нанотехнологічної
індустрії, які показують відставання України від провідних країн світу в цій сфері як за обсягами
фінансування, так і за кількістю підприємств. Надано приклади українських компаній, які здобули передові
позиції в нанотехнологічній індустрії.
Гуторов А. О. Інноваційний потенціал розвитку аграрного сектора економіки / А. О. Гуторов // Вісник
Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 3, Т. 2. – С. 183-192.
Р/1055«Е»
Досліджено сутність інновацій та інноваційного потенціалу розвитку аграрного сектора економіки.
Визначено механізм формування та реалізації інноваційного потенціалу аграрного сектора економіки
України. Встановлено причинно-наслідковий зв’язок у розвитку інноваційного потенціалу аграрного
сектора економіки. Показано рівень розвитку науково-дослідної бази Національної академії аграрних наук
України, конкурентність окремих елементів інноваційного потенціалу.
Дубас Р. Г. Управління інноваційно-інвестиційним розвитком національної економіки України / Р. Г.
Дубас // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2018. – № 16. – С. 4-13.
Р/2364
В статті на основі нинішнього стану та перспективного розвитку наявного потенціалу країни
обґрунтовується недостатня та недосконала внутрішня й зовнішня інвестиційна привабливість регіонів та
країни в цілому.
Дьякон Д. Формування глобального інноваційного простору / Д. Дьякон, І. С. Каленюк, Л. І. Цимбал //
Стратегія розвитку України. – 2018. – № 1. – С. 32-36.
Р/1952
Проаналізовані форми прояву трансформацій в глобальному інноваційному просторі. Проаналізовані
ключові індикатори діяльності світових країн-лідерів за рівнем розвитку інновацій, динаміка та особливості
їх зміни, а також визначено деякі особливості стратегії лідерства країн-послідовників.
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Дьяченко Р. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності готельного господарства Park Inn by
Radisson. Перспективні напрями удосконалення готельних послуг / Р. В. Дьяченко, О. Ю. Завадинська,
Ю. С. Твердохліб // Стратегія розвитку України. – 2018. – № 1. – С. 177-180.
Р/1952
Стаття присвячена дослідженню оцінки ефективності інноваційної діяльності готельного господарства Park
Inn by Radisson та розробленню рекомендацій з удосконалення готельних послуг.
Івченкова О. Ю. Інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку економіки України / О.
Ю. Івченкова, К. М. Крикуненко // Економічний вісник Донбасу. – 2018. – № 3. – С. 141-146.
Р/1932
«Метою статті є дослідження сутності інноваційного підприємництва, визначення його як елемента
організаційно-економічної системи та встановлення напрямів подальшого стратегічного розвитку економіки
України в цілому».
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Інноватика на фінансових ринках [Текст] : монографія / [авт. кол.: С. В.
Онишко, Ю. М. Коваленко, В. В. Виговська та ін.] ; за ред. С. В. Онишко ; Ун-т
державної фіскальної служби України. - Ірпінь : [Видавничо-поліграфічний центр
Ун-ту ДФС України], 2018. - 466 с. : рис., табл. - (Серія "Податкова та митна справа
в Україні"). - Бібліогр. у виносках.
У монографії представлено результати дослідження особливостей соціальноекономічного розвитку крізь призму інноватизації як новітньої парадигми, що
дозволило розширити зміст сучасних трансформаційних процесів. Застосовуючи причиново-наслідковий
підхід до з’ясування існуючих зв’язків між фінансовим ринком та розбудовою інноваційної моделі
розвитку, проаналізовано роль фінансового ринку як джерела фінансового забезпечення та одночасно
обґрунтовано необхідність інноватизації фінансового ринку для досягнення ним стійкості і
конкурентоспроможності.
У зазначеному контексті у першій частині досліджено загальнотеоретичні засади інноватизації соціальноекономічного розвитку через ключові поняття інноватики та складові інноваційного розвитку як базису і
результату інноватизації. Інноваційна діяльність розкрита як предметне поле інноватизації її окремих
складових, спираючись на яке можливо віднайти нові грані цієї діяльності, здатні сприяти її активізації.
У другій частині розкрито процеси інноваційних трансформацій на фінансовому ринку та його окремих
сегментах, що умотивовують необхідність використання і подальший пошук новітніх інструментів, без яких
складно подолати бар’єри на шляху нових викликів прискореної глобалізації.
Коваленко Ю. О. Маркетингово-інноваційний потенціал євроінтеграційного розвитку України / Ю. О.
Коваленко // Стратегія розвитку України. – 2018. – № 1. – С. 140-143.
Р/1952
Стаття присвячена дослідженню напрямів формування маркетингово-інноваційного потенціалу України в
контексті євроінтеграційного вектору розвитку. Обгрунтовано значення маркетингово-інноваційної
складової у підвищенні рівня конкурентоспроможності національної економіки.
Колеснікович В. П. Класифікація продуктивних інноваційних моделей при створенні туристичного
продукту / В. П. Колеснікович, Н. І. Гладинець // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2018. –
№ 16. – С. 76-90.
Р/2364
Використання інновацій, особливо нових цифрових технологій, надає сфері туризму можливість позитивно
впливати на розвиток місцевих громад, диверсифікувати послуги за різними потребами (персоналізація груп
споживачів), ефективно використовувати ресурси для задоволення смаків та побажань споживачів
туристського продукту.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Коліщук О. В. Аналіз класифікацій інновацій за рівнем новизни / О. В. Коліщук // Економіка харчової
промисловості. – 2018. – Т. 10, Вип. 3. – С. 57-65.
Р/2286
У статті розглянуті види класифікацій інновацій в залежності від рівня новизни. Проаналізовано основні
підходи класифікації інновацій вітчизняними і зарубіжними дослідниками.
Маркіна І. А. Сутність та значення інноваційних технологій в діяльності сільськогосподарського
підприємства / І. А. Маркіна, Д. В. Дячков, Н. А. Мандалина // Економічний форум. – 2018. – № 4. – С. 192198.
Р/2329
Охарактеризовані ключові проблеми вітчизняних сільськогосподарських підприємств та основні чинники,
що перешкоджають широкому впровадженню інновацій в агропродовольчому секторі. Досліджено основні
типи інновацій, що сприяють інноваційному процесу в агробізнесі (селекційно-генетичні, технікотехнологічні, виробничі, соціально-екологічні) та основні види інноваційних технологій (організаційноекономічні, агротехнічні, технологічні). Визначено інноваційну технологію в агропродовольчій сфері як
комплексний, керований процес, спрямований на створення, впровадження і використання принципово
нової або модифікованої аграрної технології.
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Механіка гіроскопічних систем [Текст] = Mechanics of gyroscopic systems : наук-техн. зб. / Нац. техн. унт України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". - К. : [Політехніка].
Вип. 34. - К., 2017. - 140 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос. та англ. мов.
Дод. тит. арк. англ.
Зі змісту:
Руденко Н. Н., Силакова Т. Т. Стимулювання інновацій у ракетно-космічній промисловості на
прикладі NASA і Роскосмос. – С. 31-47.
Миколайчук І. П. Створення інтелектуального продукту як результат реалізації інноваційної
політики підприємства / І. П. Миколайчук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і
торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 5. – С. 38-43.
Р/1484
Мета статті полягає в дослідженні природи, економічної сутності інтелектуального капіталу, а також
особливостей процесу отримання та визнання інтелектуального продукту як результату реалізації
інноваційної політики підприємства. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань
здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу,
систематизації та узагальнення, діалектичного підходу.
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Мрихіна, Олександра Борисівна.
Трансфер технологій з університетів у бізнес-середовище: парадигма,
концепція та інструментарій оцінювання [Текст] : монографія / О. Б. Мрихіна ;
Національний університет "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки,
2018. - 440 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 414-438.
Досліджено теоретико-методологічні та прикладні засади трансферу технологій з
університетів у бізнес-середовище. Розглянуто сутність, значення та особливості
розвитку трансферу технологій умовах стратегічного розвитку університетів, проаналізовано його
еволюцію у системі «Університет – Влада – Бізнес», передумови та перспективи розвитку інноваційної
діяльності та трансферу технологій в Україні, вивчено світовий досвід та сучасні моделі реалізації
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трансферу технологій університетами. Описано парадигмальні засади трансферу технологій з університетів
у бізнес-середовище. Обгрунтовано концепцію трансферу технологій у системі стратегічного розвитку
університету. Розроблено методичні засади оцінювання готовності до трансферу та вартості технологій,
підходи до забезпечення трансферу технологій з університетів у бізнес-середовище.

713206 B
63
Національний лісотехнічний університет України.
Науковий вісник НЛТУ України [Текст] = Scientific Bulletin of UNFU : збірник наук.-техн. праць. - Л. :
[РВВ НЛТУ України]. Вип. 28, № 4. - Л., 2018. - 132 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Дод. тит. арк. англ.
Зі змісту:
Данилків Х. П., Горбова Х. В., Побурко О. Я. Інноваційний розвиток транспортної системи України. – С.
31-35.
Онопрієнко В. І. Прогрес через дослідження та інновації: досвід Німеччини в інноваційному розвитку
/ В. І. Онопрієнко, М. В. Онопрієнко // Наука та наукознавство. – 2018. – № 3. – С. 75-91.
Р/626
Наведено інформацію про інституціональні інструменти сприяння такому важливому аспекту інноваційного
розвитку Німеччини як оцінка техніки, про особливості моделі науково-інноваційного розвитку Німеччини,
про систему середньої і вищої професійної освіти, про роль кластерів, підприємств, громадськості в
інноваційних процесах, про впровадження Індустрії-4.0 в промисловість цієї країни.
Поплавська О. В. Інноваційно-технологічне забезпечення сталого розвитку економіки України / О. В.
Поплавська, Д. В. Балабанюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні
науки. – 2018. – № 3, Т. 2. – С. 170-173.
Р/1055«Е»
В статті розглянуто проблеми втілення політики сталого економічного розвитку в Україні. Доведено
необхідність збалансування економічної, соціальної та екологічної складових для ефективного забезпечення
зростання економіки країни. Досліджено сучасний стан інноваційно-технологічного забезпечення сталого
розвитку та етап розвитку економіки. Окреслено шляхи трансформації економіки України на засадах
сталості та доведено необхідність формування повнофункціональної системи підтримки інноваційних
процесів.
Сенченко В. В. Чотириланкова спіраль інноваційної діяльності і її вплив на створення нових знань і
технологій / В. В. Сенченко, В. П. Соловйов // Наука, технології, інновації. – 2018. – № 3. – С. 55-61. –
Текст рос.
Р/863
Проведено аналіз можливостей використання концепції чотириланкової спіралі (quadruple helix).
Актуальність теми дослідження обумовлена зростаючою роллю суспільства в створенні і просуванні
інноваційної продукції. У статті аналізуються тенденції розвитку інновацій, ініційованих споживачами
інноваційної продукції. Включення у процес інноваційного розвитку економіки четвертого гравця –
громадських організацій – пропонується розглядати як формування мережевої структури інноваторів.
Сигуа Дж. Фундаментальні чинники функціонування і розвитку національних інноваційних систем в
країнах ЄС і в Грузії / Дж. Сигуа // Стратегія розвитку України. – 2018. – № 1. – С. 6-11. – Текст рос.
Р/1952
Визначено джерела, форми і характеристики фінансового забезпечення інноваційної діяльності в залежності
від економічного рівня – мікро- (окреме підприємство) і макро- рівнів. Дається короткий аналіз досвіду
європейських країн щодо використання фінансових інструментів для розвитку національних інноваційних
систем (НІС). Показано переваги соціально-економічної моделі Північноєвропейських країн.
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Силенко О. М. Сценарне планування інноваційного розвитку металургійних підприємств / О. М.
Силенко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 3, Т. 2.
– С. 174-177.
Р/1055«Е»
У статті констатовано потребу подальшого вивчення питань сценарного планування інноваційного розвитку
підприємств металургійної промисловості. Дано авторське визначення поняття «сценарного планування» як
комплексу робіт, що базуються на поєднанні експертних знань людей та потужних інструментів, алгоритмів
і методів, що використовуються у певній послідовності з встановленням чітко визначених взаємозв’язків
між ними з метою побудови сценаріїв можливого розвитку підприємств на середньостроковому і
довгостроковому часових горизонтах.
Сіденко В. Р. Глобальні структурні трансформації та тренди економіки України. Частина друга.
Інноваційні чинники структурних змін в умовах четвертої промислової революції / В. Р. Сіденко //
Економіка і прогнозування. – 2018. – № 2. – С. 7-28. – Текст англ.
Р/1589
У другій частині статті показано, що світова економіка вступила в період кардинальних трансформацій,
зумовлених новою хвилею технологічних інновацій, які нині характеризуються як четверта промислова
революція. Участь України у процесах четвертої промислової революції істотно ускладнюється наявними
структурними диспропорціями в економіці та її освітньо-науковому потенціалі.
Автор доводить, що Україна постала перед дилемою: або долучитися до провідних трендів економічного
розвитку під впливом новітніх технологій, або опинитися на узбіччі світового господарства та світової
цивілізації загалом.
Слава С. С. Розвиток інноваційних концепцій в Україні / С. С. Слава // Економіка України. – 2018. – №
8. – С. 50-61.
Р/214
Виявлено етапність й особливості розвитку концептуальних інноваційних моделей у вітчизняній практиці.
Показано, що отримані результати аналізу змісту концепцій та стратегій свідчать про еволюцію розвитку
моделей в Україні від лінійних (1999 р.) до системно інтегрованих (2015 р.). Зроблено висновок про
очевидну необхідність розробки організаційних форматів для ширших взаємодій – платформ, кластерів,
знаннєво-інноваційних громад, державно-приватного партнерства, інших нових організаційних утворень.
Смирнова І. І. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного підприємництва в Україні
/ І. І. Смирнова, К. І. Сімаков // Економічний вісник Донбасу. – 2018. – № 3. – С. 131-135.
Р/1932
«Метою статті є визначення ролі венчурного фінансування в умовах трансформації української
економіки; виявлення особливостей розвитку національної венчурної інноваційної індустрії».
Соляник Л. Г. Фінансові важелі інноваційного розвитку України / Л. Г. Соляник // Економічний вісник
Національного гірничого університету. – 2018. – № 1. – С. 117-129.
Р/1790
У статті визначено основні тенденції фінансового забезпечення інноваційного розвитку України в умовах
глобалізації, оцінено вплив інновацій на економічне зростання країни, виявлено ключові проблеми
функціонування діючого фінансового
механізму управління інноваціями в контексті соціальноекономічного розвитку країни. Обгрунтовано практичні рекомендації щодо формування й ефективної дії
інвестиційно-фінансового механізму з урахуванням світових тенденцій і вітчизняних реалій на основі
одночасного використання, адаптивності й гнучкості застосування різних наукових методів, фінансових
важелів й інструментів формування й використання інвестиційних ресурсів в країні.
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Сучасні аспекти управління промисловими підприємствами [Текст] :
монографія / [І. В. Макалюк, Н. П. Круш, А. Ю. Погребняк та ін.] ; Національний
технічний ун-т України "Київський політехнічний Ін-т ім. Ігоря Сікорського". - К. :
КПІ ім. І. Сікорського, 2018. - 254 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 205-227. - Авт.
зазнач. на звороті тит. арк.
Розглянуто ключові питання, що належать до сучасних аспектів управління
промисловими підприємствами, які нині є важливими з погляду досягнення
сталого розвитку промислових підприємств. Розкрито сутність управління
трансакційними витратами, визначено їх зміст та методи оцінювання в межах різних підходів. Окреслено
та запропоновано засади управління інноваційною діяльністю підприємств, аналізу системи
управління та зосереджено увагу на економічний ефективності впровадження промислових роботів як
складової таких інновацій. У межах майбутнього дослідження тематики антикризового управління
запропоновано наукові підходи до визначення його змісту та структурних елементів. Розкрито сутність
бюджетування, визначено його ключові елементи та механізми оцінювання. Обгрунтовано послідовність
процедури формування інтегрованої системи бюджетування, її запровадження й організаційно-методичного
забезпечення.
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Сучасні технології промислового комплексу: базові процесні інновації,
Міжнар. наук.-практ. конф. (4 ; 2018 ; Херсон).
Матеріали IV-ої Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні
технології промислового комплексу: базові процесні інновації", 12-16 вересня
2018 [Текст] : [наук. вид.] / АН Вищої освіти України, НТУУ "КПІ ім. І. Сікорського,
Нац. металургійна акад. України [та ін.]. - Херсон : [ХНТУ], 2018. - 335 с. : рис.,
табл., фот. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ. мов.
Зі змісту:
Секція 1 «Організаційно-економічні методи реалізації інноваційної моделі розвитку економіки»
Секція 2 «Прогресивна техніка і технологія машинобудування, мехатроніка, робототехніка і
автоматизоване управління»
Секція 3 «Інноваційні технології виробництва товарів легкої і текстильної промисловості»
Секція 4 «Технологічні засоби вдосконалення деталей машин, механізмів, вузлів, оснащення верстатів»
Секція 5 «Технологічні пріоритети в галузі транспорту і транспортної інфраструктури»
Секція 6 «Проблеми системного аналізу та математичного моделювання складних об’єктів,
CAD/CAM/CAE»
Секція 7 «Розвиток науки про життя і захист довкілля».
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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). № 20 (1296). - Х., 2018. - 133 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ., рос.
Зі змісту:
Маслак О. І., Шматько Н. М., Маслак М. В. Аналіз вартісного оцінювання трансферу інтелектуальноінноваційних технологій на підприємстві. – С. 50-54.
Проведено дослідження та критичний аналіз існуючої на сьогодні практики вартісного оцінювання
інтелектуально-інноваційних технологій, запропоновано авторський інтегральний стандартно-індексний
підхід до визначення вартості технологічних продуктів промислового призначення.
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Хаустов В. К. Інноваційний вимір курсу України на євроінтеграцію / В. К. Хаустов // Економіка і
прогнозування. – 2018. – № 2. – С. 135-150.
Р/1589
Комплексно висвітлено основні концептуальні положення Стратегії «Європа 2020» та провідної ініціативи
щодо побудови Інноваційного союзу ЄС, а також рамкової Програми ЄС з наукових досліджень та інновацій
«Горизонт 2020». Проведено порівняльний аналіз рейтингових позицій України за основними групами
показників Європейського інноваційного табло 2017 р.
Чимшир В. І. Механізми проектно-орієнтованого управління інноваційною діяльністю / В. І. Чимшир,
В. М. Пітерська // Вісник Одеського національного морського університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 218-226.
Р/1233
На основі аналізу національної та міжнародної теорії, методів і практики проектно-орієнтованого
управління інноваційною діяльністю, виявлено, що фінансова підтримка інноваційного проектування в
нашій країні значно нижча показників закордонних держав. Розроблений механізм управління забезпечує
ефективне включення певної розробки в портфель інноваційної діяльності, враховуючи проектноорієнтований підхід при проведенні наукових досліджень.

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному
етапі в Україні та за її межами
Андрєєв М. А. Фінансове забезпечення розробки інтелектуальних кластерів як інструмент
впровадження наукоємних технологій / М. А. Андрєєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 20. –
С. 50-54.
Р/2124
Статтю присвячено можливості створення інтелектуальних кластерів та їх фінансовому забезпеченню.
Розкрито сутність наукоємних технологій. В роботі проведений аналіз визначення «кластер», сформовано
характерні його ознаки, угруповано найважливіші його показники. Розкрито сутність поняття
«інтелектуального кластеру», «інтелектуальної компетентності», визначено їх характеристики.
Бай С. І. ІТ-кластери в Україні: економічний потенціал / С. І. Бай, А. Ю. Присяжнюк // Економіка
України. – 2018. – № 9. – С. 50-59.
Р/214
Досліджено тенденції розвитку ІТ-кластерів в Україні. Проаналізовано їх вплив на розвиток регіонів
України, зокрема, через зростання їх валового регіонального продукту, обсяг інвестицій і партнерський
потенціал закладів освіти. Запропоновано систему організаційно-економічних заходів для стимулювання
розвитку ІТ-кластерів в Україні.
Гриценко С. І. Формування парадигми соціально-економічного розвитку в контексті транспортнологістичних кластерів / С. І. Гриценко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія:
Економічні науки. – 2018. – № 3, Т. 2. – С. 178-182.
Р/1055«Е»
Розглянуто існуючі теоретичні підходи до ноосферної парадигми соціально-економічного розвитку в умовах
глобалізації. Запропоновано модель компонентів ноосферної парадигми з використанням кластерного
підходу в умовах глобалізації.
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Лебедева А. С. Инновационное развитие рынка транспортных услуг: кластерный подход / А. С.
Лебедева, Л. И. Рогавичене // Проблемы прогнозирования. – 2018. – № 4. – С. 83-91.
Р/532
В статье сформулировано понятие «инновационный транспортно-логистический кластер». В результате
исследования современных тенденций формирования отечественных и зарубежных транспортнологистических кластеров (ТЛК) определяются перспективы формирования инновационных транспортнологистических кластеров в РФ на основе предложенного авторами поэтапного подхода. Выделяются
основные способы оценки показателей эффективности кластера по отношению к отдельным предприятиям и
их группам.
Оберемок І. І. Формування портфеля проектів розвитку кластера з використанням гомеостатичного
підходу в біадаптивних системах управління / І. І. Оберемок, Н. В. Оберемок, О. Г. Тімінський //
Управління розвитком складних систем. – 2018. – Вип. 33. – С. 68-74. – Текст рос.
Р/2319
Виділено тенденції, які обумовлюють необхідність використання кластерного підходу: децентралізація,
горизонтальна організація бізнесу, партнерство замість конкуренції, ціннісний підхід, використання
прогресивних технологій управління. Проаналізовано публікації з кластерного підходу і ціннісного підходу.
Розроблено математичну модель формування портфеля проектів і цінностей зацікавлених сторін проектів
розвитку кластера підприємств, що використовують біадаптивне управління. Описано множину цінностей
зацікавлених сторін кластеру.
Чиркова И. Г. Развитие экономики города на основе использования потенциала индустриальных
парков / И. Г. Чиркова, А. С. Осадчий, К. В. Нефатова // Проблемы прогнозирования. – 2018. – № 4. – С.
65-71.
Р/532
В статье приведены результаты анализа российского и зарубежного опыта редевелопмента индустриальных
территорий городов. Показаны перспективные источники финансирования и структура затрат проектов по
использованию пустующих промышленных площадок. Рассматриваются различные подходы к оценке
влияния инфраструктурной модернизации промышленных зон на развитие экономики мегаполиса.
Рассмотрен пример создания индустриального парка «Новосиб».

