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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета вивчення дисципліни: є формування у аспірантів знань та вмінь
щодо забезпечення інноваційного розвитку підприємства, оцінювання його
інноваційного

потенціалу,

обґрунтування

та

реалізації

ефективних

господарських рішень з розвитку економіки підприємства на інноваційних
засадах.
Завданнями дисципліни є:
-

вивчення

понятійного

апарата

дисципліни

«Наукові

засади

інноваційного розвитку підприємства»;
-

освоєння

методологічних

основ

формування

організаційно-

економічного механізму інноваційного розвитку підприємства;
-

вивчення теоретичних основ і оволодіння методичними підходами

щодо вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства;
-

оцінювання

результативності

формування

та

використання

інноваційного потенціалу підприємства;
-

набуття

вмінь

обґрунтовувати

напрямки

пріоритетного

інноваційного розвитку та альтернативні варіанти управлінських рішень.
Предмет дисципліни: закономірності, принципи, методи і процеси
забезпечення інноваційного розвитку підприємства за умов глобалізації
економіки.
Місце

дисципліни

в

навчальному

процесі

підготовки

аспірантів.

Теоретичною і методологічною базою вивчення дисципліни є: економіка
підприємства,

економічна

теорія,

фінанси,

маркетинг,

менеджмент,

макроекономіка, мікроекономіка, стратегія підприємств, міжнародна економіка.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після
вивчення дисципліни аспірант повинен:
Знати:
– сучасні організаційні форми інноваційного розвитку підприємства, його
основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників даного процесу;
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– методичні положення та інструментарій оцінювання інноваційного
розвитку підприємства;
– світовий

досвід

державної

підтримки

інноваційного

розвитку

підприємства, методи та моделі його державного регулювання;
– стратегії виходу підприємств із кризового стану на основі впровадження
інновацій;
– інструментарій залучення інвестицій в інновації та методичні засади
оцінювання результативності інвестування;
– імперативи формування ринку наукових розробок та інноваційних ідей в
Україні;
– основні технології охорони прав та економіки інтелектуальної власності,
зокрема стандарти й об’єкти права інтелектуальної власності в Україні.
Уміти:
– обґрунтовувати

напрямки

пріоритетного

інноваційного

розвитку

підприємства з урахуванням потреб та особливостей національної економіки;
– збирати і систематизувати маркетингову інформацію для відбору цільових
ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційної
продукції підприємства;
– оцінювати стан, динаміку, ефективність використання інноваційного
потенціалу підприємства та обґрунтовувати пріоритетні напрямки його
нарощування;
– розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо забезпечення
ефективності інноваційного розвитку суб’єктів господарювання;
– ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а також
контролювати їхній рівень;
– економічно обґрунтовувати вибір способу охорони прав інтелектуальної
власності підприємства.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
«НАУКОВІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА»
№
пор.
1

1
2

3

4
5

Назва змістового модуля і теми
2
Змістовий модуль 1. Організаційно-економічний механізм
інноваційного розвитку підприємства
Предмет і методи дисципліни. Еволюційно-інституціональні теорії
інноваційного розвитку підприємства.
Інноваційний розвиток підприємства: основні поняття, принципи,
методи.
Формування
організаційно-економічного
механізму
управління інноваційним розвитком у підприємстві.
Напрямки інноваційного розвитку: поняття, класифікація та
порівняльна характеристика. Критерії і методичні основи вибору
напрямків інноваційного розвитку підприємства.
Маркетинговий підхід до розроблення і виведення інновацій на
ринок. Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз
Ресурсне та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку
підприємства
Змістовий модуль 2. Стратегії інноваційного розвитку
підприємства

Розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства
Інвестиційна та маркетингова стратегії інноваційного розвитку
підприємства
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Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. Групи бізнеспроцесів управління інноваційними проектами.
9
Методи оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства
Разом годин: 150
6
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ЗМІСТ
дисципліни
«НАУКОВІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА»
Змістовий

модуль

1.

Організаційно-економічний
5

механізм

інноваційного розвитку підприємства
Тема 1. Предмет і методи дисципліни. Еволюційно-інституціональні
теорії інноваційного розвитку підприємства
Предмет і методи дисципліни. Еволюційно-інституціональні теорії
інноваційного розвитку підприємства. Передумови виникнення інноваційних
теорій економічного розвитку. Еволюція парадигми економічного розвитку
підприємства.
Література [1 – 3; 4; 8; 9; 11; 12-19; 22]
Тема 2. Інноваційний розвиток підприємства: основні поняття,
принципи,

методи.

Формування

організаційно-економічного

механізму

управління інноваційним розвитком на підприємстві
Інноваційний розвиток підприємства: основні поняття, принципи, методи.
Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним
розвитком підприємства. Вплив інноваційної діяльності на економічний
розвиток

підприємства.

Поняття

інновації,

інноваційної

діяльності,

інноваційного процесу. Класифікація інновацій. Етапи виникнення інновації.
Типи шляхів економічного розвитку підприємства. Принципи інноваційного
розвитку.

Формування

організаційно-економічного

механізму

управління

інноваційним розвитком підприємства. Структура організаційно-економічного
механізму

управління

інноваційним

розвитком

підприємства.

Методи

управління інноваційним розвитком на макрорівні. Функції управління
інноваційним розвитком на мікрорівні. Система управління інноваційним
розвитком.
Література [1 – 3; 4; 8; 9; 11; 12; 16- 19; 22; 24-27]
Тема 3. Напрямки інноваційного розвитку: поняття, класифікація та
порівняльна характеристика. Критерії і методичні основи вибору напрямків
інноваційного розвитку підприємства.
Напрямки інноваційного розвитку: поняття, класифікація та порівняльна
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характеристика. Сутність і класифікація напрямків інноваційного розвитку
підприємств. Порівняльна характеристика напрямків інноваційного розвитку
залежно від спонукальних мотивів. Критерії і методичні основи вибору
напрямків інноваційного розвитку підприємства.
Література [1 – 3; 8; 9; 12-23]
Тема 4. Маркетинговий підхід до розроблення і виведення інновацій на
ринок. Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз
Маркетинговий підхід до розроблення і виведення інновацій на ринок.
Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз. Об'єктивні умови появи
інновацій. Функціональна схема інноваційного процесу. Інноваційний і
життєвий цикли продуктової інновації. Маркетингові інструменти на етапах
інноваційного процесу.
Література [1 – 3; 4; 8; 9; 11-17; 22]
Тема 5. Ресурсне та інформаційне забезпечення інноваційного розвитку
підприємства
Ресурсне

та

інформаційне

забезпечення

інноваційного

розвитку

підприємства. Система механізмів інвестування інновацій. Механізми мобілізації
власних

коштів.

Механізми

мобілізації

позичкових

коштів.

Механізми

мобілізації залучених коштів.
Література [1 – 3; 4; 5; 8; 9; 11; 12; 16; 22]
Змістовий модуль 2. Стратегії інноваційного розвитку підприємства
Тема 6. Розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства
Розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства. Особливості
розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства. Складові стратегії
інноваційного розвитку. Чинники та критерії вибору інноваційної стратегії.
Література [1 – 3; 4-12; 16; 17; 21; 22]
Тема 7. Інвестиційна та маркетингова стратегії інноваційного
розвитку підприємства
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Інвестиційна
підприємства.

та

маркетингова

Інвестиційна

стратегія

стратегії

інноваційного

інноваційного

розвитку

розвитку.

Складові

загальноекономічної стратегії розвитку суб’єкта господарювання. Взаємодія
стратегій

розвитку

підприємства.

Принцип

паралельності

розроблення

інвестиційної і маркетингової стратегій інноваційного розвитку. Принципи,
етапи та критерії розроблення інвестиційної стратегії інноваційного розвитку.
Література [1 – 3; 5 – 7; 10; 13 – 15; 18; 19; 20; 22; 23]
Тема 8. Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. Групи
бізнес-процесів управління інноваційними проектами
Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. Етапи розроблення й
реалізації

інноваційного

проекту:

розробка

концепції

проекту,

власне

проектування, виготовлення і просування на ринок інноваційної продукції.
Групи бізнес-процесів управління інноваційними проектами.
Література [1 – 3; 12 – 15; 17 – 19; 23]
Тема

9.

Методи

оцінювання

рівня

інноваційного

розвитку

підприємства
Методи оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства. Методи
вимірювання рівня інноваційного розвитку: розрахунок зростання обсягів
доходу у порівнянні з аналогом; оцінювання ефективності інновацій за
показниками терміну корисного використання; застосування системи оціночних
показників, які враховують інтереси різних учасників інноваційного проекту;
розрахунок інтегрального (загального) ефекту від створення, виробництва та
експлуатації нововведень; застосування методів компаундінгу та ануїтету у
поєднанні з методом дисконтування; використання двох норм доходу на капітал
Література [1 – 3; 5 - 7; 10; 13 - 15; 18; 19; 20; 23]
ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Згідно з навчальним планом кожен аспірант заочної форми навчання
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повинен виконати контрольну роботу. Варіант контрольної роботи, яку потрібно
виконати, визначається таким чином: обирається номер варіанта завдання
відповідно до порядкового номеру букви алфавіту, з якої починається прізвище.
Загальний обсяг контрольної роботи (реферату) – не менше 20 сторінок
комп’ютерного набору. Рекомендований шрифт – Times New Roman, розмір
шрифту – 14, інтервал між рядками – 1,5.
Контрольна робота (реферат) є формою самостійного опанування
аспірантами заочного чи стаціонарного відділень окремих розділів курсу
«Наукові засади інноваційного розвитку підприємства».
Робота повинна бути відповідним чином оформлена:
1. Обов’язкове правильне оформлення титульної сторінки: у правій
верхній частині – індекс навчальної групи та номер залікової книжки, повне
прізвище, ім’я та по батькові аспіранта; повна домашня адреса; назва організації,
в якій працює аспірант, її адреса та займана посада. В середній частині титульної
сторінки подається інформація про форму роботи (реферат), після цього
наводиться назва дисципліни і назва самої роботи. Крім цього, вказуються
прізвище та ініціали викладача (наукового керівника).
2. Для виконання контрольної роботи (реферату) необхідно розробити її
план. У загальному вигляді його можна подати так:
1) вступ. У ньому зазначається актуальність і викладаються основні
положення теми, ступінь її розробки, цілі та завдання;
2)

інформація

про

виникнення

проблеми

(поняття),

терміну;

визначення проблеми (поняття) об’єкта та предмета вивчення;
3)

обґрунтування місця та ролі аналізованої проблеми, її теоретична та

практична значущість;
4)

зв'язок першого розділу курсу з іншими розділами;

5)

характеристика сучасного стану проблеми (тут подається основний

текст роботи). Цей розділ можна поділити на кілька підрозділів;
6)

висновки та пропозиції щодо усунення виявлених недоліків у
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процесі вивчення та аналізу матеріалу останнього розділу;
7)

перелік використаних джерел.

Значущість плану контрольної роботи (реферату) можна оцінити виходячи
з відомого ствердження, за яким чітко розроблений та написаний план – це вже
половина виконаної роботи.
3. При розробці теми слід здійснити:
а)

пошук

необхідної

інформації

(теоретичних

матеріалів,

фактів,

статистичних даних);
б) аналіз наявних матеріалів, пов’язаних з темою роботи.
4. Робота значно виграє, якщо її проілюструвати таблицями, діаграмами,
графіками тощо.
5. Мова роботи має носити науковий характер, але водночас бути
доступною. У роботі бажано подати бачення проблеми, викласти свої думки та
особисте ставлення до аналізованих явищ, внести пропозиції та аргументувати
їх.
6. Правильно посилатися на науковий, інформаційний або статистичний
матеріал.
Джерела можна розміщувати у списку різними способами: у порядку
посилань у тексті (найзручніший для користування), в алфавітному порядку за
прізвищами перших авторів або заголовками, у хронологічному порядку.
Зокрема, посилюючись на книгу, у списку літератури (переліку
використаних джерел) необхідно зазначити прізвище та ініціали автора (авторів),
назву книги, місце, назву видавництва та рік видання, загальний обсяг роботи
(кількість сторінок). Якщо йдеться про окрему статтю з журналу, то необхідно
навести прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті та журналу, рік
видання та його номер, вказати номери сторінок, на яких знаходиться стаття. Так
само оформляються статті, опубліковані у щотижневиках і газетах. Виходячи з
цього у тексті можна послатися на певне джерело таким чином: у квадратних
дужках зазначається номер джерела за вашим списком літератури та номер
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сторінки, на яку ви посилаєтесь. Наприклад: [4, с.48].
7. У роботі повинні бути пронумеровані всі сторінки. Першою сторінкою
вважається титульна. На правій якщо ви пишете на одній сторінці) чи лівій
(якщо ви пишете на зворотній сторінці) стороні необхідно залишити поле
розміром не менше 2 см.
Якщо робота виконана без дотримання зазначених рекомендацій, то
викладач може повернути її на доробку без перевірки.
Після завершення аспірант здає роботу до деканату факультету за місяць
до екзаменаційної сесії. Деканат передає роботу викладачеві для її перевірки та
оцінювання.
Контрольна робота (реферат) – це форма зворотного зв’язку аспіранта з
викладачем. Такий зв'язок дає змогу викладачеві перевірити хід виконання
навчальної програми, якість вивчення навчально-методичної та наукової
літератури і рівень набутих знань. Контрольна робота (реферат) свідчить про
ступінь засвоєння отриманих знань за курсом певної дисципліни, про
грамотність, загальну культуру і ерудованість аспіранта.
Остаточно викладач оцінює роботу під час індивідуальної співбесіди з
аспірантом. Позитивна оцінка рецензованої роботи – одна з важливих умов
заліку чи екзамену з дисципліни “Наукові засади інноваційного розвитку
підприємстваˮ.
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Сутність циклічності економічного розвитку
2. Роль інновацій у циклічності економічного розвитку
3. Сутність і фази економічного циклу
4. Типи розвитку економіки
5. Поняття і класифікація інновацій
6. Класифікація чинників інноваційного розвитку підприємства
7. Види ефектів від реалізації інновацій
8. Методи вимірювання рівня інноваційного розвитку
9. Організаційні структури для реалізації нововведень
10. Сутність та структура національної інноваційної системи
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Особливості та розвиток національної інноваційної системи України
Особливості ринку інновацій
Поняття про інноваційну інфраструктуру
Основні елементи інноваційної інфраструктури
Маркетинг та інновації як головні фактори розвитку бізнесу
Роль і завдання маркетингу інновацій
Інноваційний та життєвий цикл продуктової інновації
Маркетинговий підхід до розробки та виведення інновацій на ринок
Особливості аналізу попиту на інновації та мотивації суб’єктів
інноваційного процесу
Маркетингові інструменти на етапах інноваційного процесу
Сутність і характеристика інноваційного потенціалу підприємства
Зміст та структура потенціалу інноваційного розвитку
Оцінка інноваційного потенціалу підприємства
Оцінка ринкового потенціалу підприємства
Оцінка виробничо-збутового потенціалу підприємства
Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку
Поняття, принципи
і чинники функціонування інноваційного
підприємства
Стратегіі інноваційного розвитку підприємства
Способи та методи активізації інноваційної діяльності на підприємстві
Система механізмів фінансування інноваційних проектів
Етапи формування й оптимізація складу джерел і механізмів фінансування інновацій
Система фінансування інноваційної діяльності на рівні держави
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Інноваційний потенціал підприємства.
2. Сутність інноваційної діяльності підприємства.
3. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства.
4. Управління інноваційними проектами підприємства.
5. Формування бізнес-плану інноваційного проекту.
6. Бізнес-планування інноваційних проектів.
7. Система показників ефективності інноваційних проектів.
8. Інноваційна стратегія підприємства.
9. Інноваційна стратегія регіону.
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10. Інноваційна стратегія галузі.
11. Інноваційні ризики.
12. Формування інноваційної політики підприємства.
13. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства.
14. Стратегія формування інвестиційних ресурсів щодо інноваційної
діяльності підприємства.
15. Інноваційна активність підприємства.
16. Обґрунтування доцільності впровадження інноваційних проектів.
17. Планування інноваційної діяльності підприємства.
18. Вплив факторів внутрішнього середовища на інноваційний розвиток
підприємства.
19. Вплив факторів зовнішнього середовища на інноваційний розвиток
(інноваційну діяльність) підприємства.
20. Інноваційна діяльність підприємства та конкурентоспроможність.
21. Диверсифікація підприємства.
22. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку
підприємства.
23. Процес формування інноваційного потенціалу підприємства.
24.Сутність циклічності економічного розвитку підприємства.
25. Роль інновацій у циклічності економічного розвитку підприємства.
26. Типи розвитку економіки підприємства.
27. Класифікація чинників інноваційного розвитку підприємства.
28. Види ефектів від реалізації інновацій у підприємстві.
29. Методи вимірювання рівня інноваційного розвитку.
30. Організаційні структури для реалізації нововведень у підприємстві.
31. Сутність та структура національної інноваційної системи.
32. Особливості та розвиток національної інноваційної системи України.
33. Особливості ринку інновацій.
34. Поняття про інноваційну інфраструктуру.
35. Основні елементи інноваційної інфраструктури.
36. Маркетинг та інновації як головні фактори розвитку бізнесу.
37. Роль і завдання маркетингу інновацій.
38. Інноваційний та життєвий цикл продуктової інновації.
39. Маркетинговий підхід до розробки та виведення інновацій на ринок.
40. Особливості аналізу попиту на інновації та мотивації суб’єктів
інноваційного процесу.
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41. Маркетингові інструменти на етапах інноваційного процесу.
42. Сутність і характеристика інноваційного потенціалу підприємства.
43. Зміст та структура потенціалу інноваційного розвитку.
44. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства.
45. Оцінка ринкового потенціалу підприємства.
46. Оцінка виробничо-збутового потенціалу підприємства.
47. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку.
48. Поняття, принципи і чинники функціонування інноваційного
підприємства.
49. Стратегії інноваційного розвитку підприємства
50. Способи та методи активізації інноваційної діяльності на підприємстві.
51. Система механізмів фінансування інноваційних проектів.
52. Етапи формування й оптимізація складу джерел і механізмів
фінансування інновацій.
53. Система фінансування інноваційної діяльності на рівні держави.
54. Поняття та види ризиків інноваційної діяльності.
55. Інноваційні ризики, спричинені дією факторів макро- та
мікросередовища, методи їх аналізу та зниження.
56. Методи оцінки ризиків в інноваційній діяльності.
57. Цілі, етапи та методи управління ризиками в інноваційної діяльності.
58. Сутність державної інноваційної політики та її стратегічні орієнтири.
59. Преференції та пільги для суб’єктів інноваційної діяльності в Україні.
60. Методи та інструменти державного регулювання інноваційного
розвитку.
61. Поняття та класифікація об’єктів інтелектуальної власності.
62. Правовий захист продуктів інтелектуальної діяльності в Україні.
63. Сутність комунікаційних процесів в інноваційній сфері.
64. Глобальне інформаційне суспільство та інноваційна економіка.
65. Глобальні інформаційні комунікації в інноваційній сфері.
66. Система державного регулювання інноваційної діяльності.
67. Класифікація маркетингових інновацій в залежності від їх ринкової
спрямованості.
68. Суб’єкти інфраструктури ринку маркетингових інновацій.
69. Формування інструментарію маркетингу інновацій на основі
функціональних послідовностей інноваційного процесу.
70. Управління торговою маркою та аналіз франчайзингової форми
використання бренда в контексті інноваційного маркетингу.
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71. Стратегічний інноваційний розвиток підприємства.
72. Етапи інноваційної стратегії підприємства.
73. Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства.
74. Проектне управління інноваціями на підприємстві.
75. Фінансово-економічні критерії ефективності інвестиційних проектів.
76. Інноваційний потенціал та інноваційна активність.
77. Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства.
78. Методика комплексного оцінювання інноваційного потенціалу.
79. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства.
80. Формування та оптимізація складу інвестицій для фінансування
інновацій.
81. Сутність ризиків та особливості їх прояву в інноваційній діяльності
підприємств.
82. Чинники формування ризиків в інноваційній діяльності підприємства.
83. Методи аналізу ризику при оцінюванні доцільності інноваційних
проектів.
84. Управління вибором напрямків і варіантів інноваційного розвитку
підприємства.
85. Способи вимірювання рівня інноваційного розвитку підприємства.
86. Інформаційна база для оцінки рівня інноваційного розвитку
підприємства.
87. Особливості формування вітчизняної інноваційної інфраструктури.
88. Комерціалізація та форми передачі технологій на ринку інновацій.
89. Специфіка придбання ліцензій на інноваційну продукцію.
90. Глобалізація інноваційного розвитку та інформаційні комунікації.
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18. Инновации и экономический рост: Монография / Отв. ред. К.
Микульский. – М. : Наука, 2010. – 377с.
19. Инновационный менеджмент : справ. пособие / Под ред. П. Н.
Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндалли. – СПб. : Наука, 2007.–
560 с.
20. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку
Текст: Монографія / С. В. Онишко. – Ірпінь : НАДПСУ, 2004. – 434
с.
21. Соловьев В. П. Инновационная деятельность как системный процесс в
конкурентной экономике (Синергетический эффект инноваций) / В.
П. Соловьев. – К. : Феникс, 2011. - 560 с.
22. Солоха Д.В. Формирование и реализация инновационного
потенциала в условиях устойчивого развития промышленного
региона. Монография / Д.В. Солоха. – Донецк.: СПД Куприянов В.С.,
2010. – 612 с.
23. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность: Учебник /
Р. А. Фатхутдинов. – М.: Экономика, 2012. – 504 с. 7
Інформаційні ресурси
Періодичні видання України з проблем інноваційного розвитку:
24. http://www.banker.com.ua – Банківські новини
25. http://www.business.ua – журнал "Бизнес"
26. http://www.expert.ua – журнал " Эксперт–Украина"
27. http://www.dsnews.com.ua – газета "Деловая Столица"
28. http://www.kommersant.ua – газета " Коммерсант–Украина"
29. http://www.companion.ua – журнал "Компаньон"
30. http://www.kontrakty.com.ua – газета "Контракты"
31. http://www.investgazeta.net – "Украинская инвестиционная газета"
32. http://www.korrespondent.net – Українська мережа новин
"Korrespondent.net
Офіційні сайти державних органів влади:
33. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12 – Офіційний
сайт Верховної Ради України
34. http://www.stat.gov.ua – Офіційний сайт Державного статистичного
управління України
35. http://www.biz-registr.com.ua/?ct=12 – Офіційний WWW-Регістр бізнессайтів України і зарубіжжя
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36. http://www.min.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету міністрів України
37. http://www.zoda.gov.ua – Офіційний сайт Житомирської обласної
державної адміністрації
38. http://www.zp.stat.gov.ua – Офіційний сайт Житомирського обласного
управління статистики.
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