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вчених та студентів. – Чернівці. – 
2008. – С. 383 –385. 
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6. Проблемні аспекти 
формування фінансових 
потоків в інноваційній 
діяльності 
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інструментів на розвиток 
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Україні 
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Хмельницький економічний 
університет. – 2008. – С. 295–299. 

3,5  
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оцінка та тенденції 
розвитку 

Экономика глазами молодых: 
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экономического форума молодых 
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соціальні, екологічні, гуманітарні та 
правові проблеми» – Тернопіль. – 
2009р. – С. 133–136. 
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13. Оцінка ризикованих 
цінних паперів в 
сучасних умовах 

Збірник наукових праць за 
матеріалами III Міжнародної науково-
практичної конференції «Фінансова 
система України: проблеми та 
перспективи розвитку». «Екомен» – 
2009 р. – С. 142–144. 

3  

14. Інноваційні 
транскордонні кластери: 
проблеми та перспективи 
розвитку 

«Науковий вісник»: ТНЕУ.– 
Тернопіль. – № 4. – 2010. – С.334–341. 
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15. Інвестиційний клімат 
України в посткризовий 
період: аналітична та 
прогнозна оцінка 

«Науковий вісник» Економічні науки. 
– Буковинська державна фінансова  
академія. – № 2. – 2010. – С. 231–241. 
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16 До питання венчурного 
фінансування 
інноваційної діяльності в 
Україні 

Сучасні проблеми економіки в умовах 
глобальної фінансової нестабільності: 
матеріали економічної наукової 
конференції (Частина 2). – Тернопіль, 
2010. – 69 с. 

2 О.Д.Данілов 

17 Регіональні кластери як 
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розвитку 
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основи ефективної політики держави 
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економіки: Матеріали XII 
Всеукраїнської науково-практичної 
конференції студентів та молодих 
вчених. – Донецьк: ТОВ «ДГЕІ», 
2010. – Ч.1. С. 166–168. 
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18. Кластерний розвиток 
єврорегіонів в Україні 

Глобальні світоцивілізаційні процеси 
та економічна політика європейських 
країн, що розвиваються: Збірник 
наукових праць за матеріалами 
Міжнародної науково-практичної 
конференції. –Тернопіль. – 2010. –  
С. 173–176. 
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19. Проблеми становлення й 
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кластерів 

Збірник наукових праць «Фінансова 
система держави: проблеми та 
перспективи розвитку» – Київ: ТОВ 
«ДКС Центр», 2011. – 362 с. 
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формуванні інноваційної 
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економіки України 
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практичної конференції «Аспекти 
стабільного розвитку економіки в 
умовах ринкових відносин», 19-20  
травня 2011 р. – Умань: Видавець 
«Сочінський», 2011. – Ч.2  – 196 с. 
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економіки 
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22. Вплив бюджетних 
стимулів на 
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соціальні, гуманітарні та правові 
проблеми» – Тернопіль, 10 червня 
2011. – 229 с. 
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23. Фінансовий механізм 
управління 
інноваційними 
кластерами 

Вісник Донецького університету 
економіки та права. – Донецьк: 
ДонУЕП, 2011. – №2, 197 с. 
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24. Застосування кластерних 
підходів у розбудові 
інноваційної 
інфраструктури 
економіки України 

Вісник Хмельницького національного 
університету. – Хмельницький, 2011. 
– №3 (Том 1), 254 с. 

6  

25. Бюджетне стимулювання 
кластеризації 
інноваційної моделі 
економіки 

Актуальні проблеми економіки.,  
2011. – №10 (124), 520 с. (МБД 
Scopus) 
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26. Кластери в 
агропромисловому 
комплексі: проблеми та 
перспективи розвитку 

Економіка АПК., 2011. – №4. – С. –
142-147. 

5 І.Ю.Гришова 

27. Актуальні питання 
розвитку сучасної 
економіки 

[колективна монографія]. Частина 1./  
ред. О.О. Непочатенко, 
Ю.О.Нестерчук. – Умань: Видавець 
«Сочінський», 2011. –  416с. 
Авторський внесок – пункт 1.2 
(Проблемні аспекти фінансового 
забезпечення кластерного розвитку 
економіки України) 

15  

28 Управління 
інноваційною діяльністю 
в контексті формування 
фінансових потоків 

Монографія – Київ: ТОВ 
«ДКС Центр», 2011. – 212 с. 
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29 Інструменти фінансового 
забезпечення 
кластеризації 
промисловості 

Інвестиції: практика та досвід. – 2012. 
– № 3, С. – 33-37. 

5  

30. Кластерні підходи в 
інноваційній економіці 

Матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції 
«Інноваційний потенціал соціально-
економічного розвитку України в 
умовах  глобалізації», 27-30 березня 
2012 р. Україна – Словаччина. – 620 с. 

6  

31 Формування 
індустріальних парків як 
форми кластерної 
взаємодії 

Збірник наукових праць «Фінансова 
система держави: проблеми та 
перспективи розвитку» – Київ: ТОВ 
«ДКС Центр», 2012. – 305 с. 
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32 Теоретичні та практичні 
аспекти стійкого 
розвитку фінансової 
системи України 

[колективна монографія].Частина 1./ 
ред.О.О. Непочатенко, 
Ю.О.Нестерчук. – Умань: Видавець 
«Сочінський», 2013. – 416 с. 
Авторський внесок – пункт 1.3 
(Фінансові конгломерати як 
специфічні інституції в системі 
фінансового забезпечення кластерів) 
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інноваційної сфери 
економіки» 

[колективна монографія]. – 
Таврійський національний 
університет ім. В.І.Вернадського, 
2013. – 345 с. Авторський внесок – 
пункт «До питання державно-
приватного партнерства в кластерних 
ініціативах: міжнародний та 
вітчизняний досвід 

15  

34 Адаптивні механізми 
державного 
стимулювання 
кластерної організації 
економіки 

Вісник КНТЕУ.  – 2014 – №2 (94) 
С.51-62. 

10  

35. Вдосконалення 
організаційно-
економічного механізму 
адаптивного управління 
підприємством 

Міжнародний науково-виробничий 
журнал «Сталий розвиток економіки» 
– 2013. – №5 (22) – С.71-81. 

10 Миколайчук 
І.П. 

36. До питання створення 
інноваційних кластерів в 
Україні 

Проблеми та перспективи розвитку 
інноваційної діяльності в Україні: Зб. 
матер. VII Міжнар. бізнес-форуму. 
(м.Київ, 20 берез. 2014 р.) – 2014. – 
С.39–41. 

3  

37. Інституційний розвиток 
економічної системи в 
процесі кластеризації  

Вісник Київського національного 
торговельно-економічного 
університету: Науково-практич. 
журнал. – 2014. – № 5. – С. 14-22. 

  



38. Організаційний розвиток 
економіки на засадах 
кластерної інтеграції: 
проблеми та перспективи 

«Інвестиції: практика та досвід» . – 
№9, 2015. – С. 22-24. 

12  

39. Оцінка передумов 
кластеризації у сфері 
торгівлі 

Глобальні та національні проблеми 
економіки: електронне наукове 
фахове видання [Миколаїв: 
Миколаївський нац. ун-т ім. 
В.О.Сухомлинського: Миколаїв, 
2015]. – № 7. – Режим доступу: 
http://global- national.in.ua/issue-7-2015 

12  

40. Role of technological 
marketing over the course 
of clustering Ukraine's 
economy 

Розділ в монографії «The new role of 
marketing and communication 
technologies in business and society: 
global and local aspects» Publishing 
house «BREEZE», Montreal, Canada, 
2015. Ch. 6, pp. 501-510. 

14 Fedulova L.I. 

41. Людський інноваційний 
фактор у соціально-
економічному розвитку 
України: міжнародний 
вимір 

Україна, «Економічний часопис-
XXI». – №1-2(1). – 2015. – С. 15-19. – 
Режим доступу: http://soskin.info/ea/ 
2015/1-2-1/20156.html (МБД Scopus) 

14  
(0,6 
д.а.). 

Федулова 
Л.І. 

42 Modern approaches to 
identification and mapping 
of clusters 

Україна, «Вісник Хмельницького 
Національного університету». – №5, 
2015. – С. 17-25 

8  

43. Превентивне управління 
інноваційними 
проектами 

Матеріали VІІІ Міжнародного бізнес-
форуму «Проблеми та перспективи 
розвитку інноваційної діяльності в 
Україні»: VІІІ Міжнародний бізнес-
форум (Київ, 19 березня 2015р.); відп. 
ред. А.А.Мазаракі. – К.: Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т, 2015. – 272 с. 

3 Копитюк М. 
М. 

44. Рейтингова оцінка 
наукової активності у 
забезпеченні 
функціонування 
інноваційних кластерів 

Проблеми формування та розвитку 
інноваційної інфраструктури: 
європейський вектор  –  нові виклики 
та можливості: тези доповідей IIІ 
Міжнародної науково-практичної 
конференції. – Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2015. – С.663-
665 

3  

45. Кластерна 
реконфігурація 
економіки в забезпеченні 
організаційно- 
інституційного розвитку 

“Теорія і практика стратегічного 
управління розвитком галузевих і 
регіональних суспільних систем”  
(Івано-Франківськ 22-24 травня 2015 
року): матеріали V Міжнародної 
науково-практичної конференції. – 
Івано-Франківськ: Територія друку, 
2015. – С. 256-258. 

5  



46. Modern Imperative in 
Cluster Management 

Глобальні та національні проблеми 
економіки : електронне наукове 
фахове видання. – Електронні дані. –
[Миколаїв : Миколаївський нац. ун-т 
ім. В. О. Сухомлинського: Миколаїв, 
2015]. – № 8. – Режим доступу: 
http://global-national.in.ua/issue-7-2015. 

12  

47. Розвиток національних 
інноваційних систем: 
міжнародна практика та 
досвід 

Матеріали IX Міжнародного бізнес-
форуму «Проблеми  та перспективи 
розвитку інноваційної діяльності в 
Україні»:  VІІІ Міжнародний бізнес-
форум (Київ, 17 березня 2016 р.); відп. 
ред. А.А.Мазаракі. – К.: Київ. Нац. 
торг.-екон. ун-т, 2016. – 272 с. 

3  

48. До питання державно-
приватного партнерства 
у внутрішній торгівлі в 
Україні 

Вітчизняна наука на зламі епох: 
проблеми та перспективи розвитку: 
збірник наукових праць ХVІ 
Всеукраїнської науково-практичної 
інтернет-конференції (Переяслав-
Хмельницький 5-6 березня 2016  р.)  /  
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди». – 
Переяслав-Хмельницький, 2016. 

3  

49. Change management 
operating model in cluster 
configuration 

Матеріали V Міжнародної інтернет-
конференції «Актуальні проблеми 
теорії та практики менеджменту» 
(Одеський національний 
політехнічний університет, м.Одеса, 
2324 травня 2016). − Одеса, ОНПУ, 
2016 – 183 с. 

3  

50. Стратегічні мотиви 
інвестиційної поведінки 
в процесі кластеризації 
економіки 

Матеріали VIIІ Міжнародної науково-
практичної конференції «Пріоритети 
розвитку національної економіки в 
контексті євроінтеграційних та 
глобальних викликів». Тези 
доповідей. Частина 2. – Харків: 
ХНУБА, 2016. –360 с 

  

51. Фінансовий механізм 
забезпечення сталого 
розвитку соціально- 
економічних систем 

[колективна монографія]. – 
Бердянський університет 
менеджменту і бізнесу, 2016. – 350 с. 
Авторський внесок – пункт (Еволюція 
наукових поглядів на розвиток 
складних економічних систем) 

16  

52. Внутрішня торгівля 
України 

[колективна монографія]; відп. ред. 
А.А.Мазаракі. – К.: Київ. нац. торг.-
екон. ун-т, 2016. – 872 с. 

80  

53. Експлікація складності 
економічних систем 

Вісник ОДУ. – №1-2(1) 2016. –  
С.15-19. 

10  
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