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Тематична виставка
" Інноваційна діяльність та технопарки "
(надходження IІІ кв. 2019)
Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання
719341 B
35
Актуальні проблеми державного управління [Текст] = Pressing problems of public administration : зб.
наук. пр. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харківський регіон. ін-т держ. упр. - Харків :
[Магістр], 2008 - .
№ 1 (55). - Харків, 2019. - 232 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр. та англ.
Зі змісту:
Гібадуллін О. В. Особливості функціонування механізмів державного регулювання інноваційного
розвитку торгово-промислової сфери економіки України. – С. 86-95.
Розглянуто питання, пов'язані з особливостями визначення та функціонування механізмів державного
регулювання інноваційного розвитку торгово-промислової сфери економіки України. Узагальнено
поєднання механізмів, методів та інструментів державного регулювання у цій сфері.
Баланчук І. С. Особливості інноваційної системи Ісландії / І. С. Баланчук // Наука, технології, інновації. –
2019. – № 2. – С. 44-54.
Р/863
Ісландія ще багато десятиліть назад розпочала структурні зміни, проте кризові події 2008 р. дещо
прискорили цей процес. Був прийнятий посткризовий план виходу країни з фінансової кризи та підйому
економіки на докризові позиції; згодом цілі скорегували – було покращення докризових показників. У 2018
р. уряд Ісландії розробив новий план розвитку держави, метою якого було закріпити здобуті результати
попередніх років і покращити окремі показники.
Брюховецька Н. Ю. Ресурси і механізми інвестиційно-інноваційного розвитку промислових
підприємств України / Н. Ю. Брюховецька, І. П. Булєєв // Вісник економічної науки України. – 2019. – № 1.
– С. 11-25.
Р/1674
На основі аналізу теорії та практики функціонування економіки України, її промисловості та підприємств у
сучасних умовах обґрунтовано концепцію активізації інвестиційної діяльності підприємств, реалізації
моделей та механізмів забезпечення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності промислових
підприємств реального сектору економіки в умовах падаючих ринків.
Виявлено та проаналізовано деякі тенденції розвитку економіки України у роки незалежності.
Вергунов В. А. Наукові основи інноваційного розвитку аграрної науки на регіональному рівні / В. А.
Вергунов // Вісник аграрної науки. – 2019. – № 5. – С. 69-75.
Р/601
Висвітлені науково-організаційні перетворення в системі НААН. Одним з прикладів таких перетворень є
створення п'яти міжрегіональних наукових центрів, які сприятимуть інноваційному розвитку АПК регіонів,
співпраці наукових установ НААН і закладів аграрної освіти з органами влади та суб'єктами аграрного
бізнесу.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua

717942 B
624
Виршубский Игорь Михайлович.
Инновационное проектирование [Текст] : монография / И. М. Виршубский ;
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова. - Николаев
: НУК, 2018. - 156 с. : граф., рис., табл., фот. цв.
У книзі висвітлені питання, пов’язані з проектуванням, будівництвом і доведенням
нових промислових об’єктів у сучасних умовах. Показані проблеми, які при цьому
виникають, і методи (способи) їх рішення.
Вігуржинська С. Ю. Роль нематеріальних активів у формуванні інноваційного розвитку підприємства
/ С. Ю. Вігуржинська, В. І. Колесник // Економіка харчової промисловості. – 2019. – Т.11, № 2. – С. 71-77.
Р/2286
Розглянуті основні види нематеріальних активів та об'єктів інтелектуальної власності. Показана їх роль в
процесі формування інноваційного розвитку бізнесу.

719039 B
33
Вісник соціально-економічних досліджень [Текст] = Socio-Economic Research Bulletin : зб. наук. пр. /
Одеський нац. економічний ун-т. - О. : [Атлант]. № 4 (68). - Одеса, 2018. - 244 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ. та рос.
Зі змісту:
Андрєєва Н. М., Зіньковська Д. В. Методичні основи використання інноваційних методів при
дослідженні впливу ринкового середовища на економіку підприємства. – С. 119-127.
Смирнова Н. В. Дигіталізація як основний напрям інноваційного розвитку логістики. – С. 169-180.
Волинець О. Я. Теоретико-методологічні й методичні підйоми інноваційного розвитку міжнародного
агробізнесу / О. Я. Волинець, Д. В. Бондаренко, В. І. Олексюк // АгроСвіт. – 2019. – № 12. – С. 39-52. –
Текст англ.
Р/2114
Проведене наукове дослідження дозволило запропонувати нове вирішення актуального наукового завдання
щодо теоретико-прикладного й методолого-методичного дослідження тенденційності інноваційних поступів
в онтогенезі міжнародного агробізнесу в умовах глобалізації, фінансовізації та світ-орієнтації
агроекономічних систем на всеохоплюючий сталий розвиток у тому числі й засобами інклюзії, зокрема
запропоновано та / або дістало подальшого розвитку.
Волощук Н. Ю. Інноваційна модель розвитку територіальної економічної системи / Н. Ю. Волощук,
Ю. І. Ревть // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2019. – Вип. 1. –
С. 66-70.
Р/2057
Метою статті є дослідження особливостей інноваційного розвитку економіки країни та формування
інноваційної моделі економічного зростання як на національному, так і на регіональному рівнях. Окреслено
основні чинники, що негативно впливають на інноваційно-інвестиційну активність у країні.
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Глуха Г. Я. Сучасний підхід до побудови інноваційної стратегії на підприємстві / Г. Я. Глуха, А. І.
Цимбалюк // Академічний огляд. Економіка та підприємництво. – 2018. – № 2. – С. 62-74.
Р/1095
У статті запропоновано підхід до побудови інноваційної стратегії з урахуванням останніх практик сучасного
менеджменту, який містить сім етапів: визначення курсу інноваційного розвитку, аналіз можливостей
компанії, розробка портфоліо інновацій, визначення оптимальної організаційної стратегії, формування
спеціальної команди, інтеграція спеціальної команди у діяльність компанії та вибір інноваційної стратегії
виходу на ринок.
Гудзь О. Є. Банківське кредитування інноваційного розвитку підприємств: можливості та ризики / О.
Є. Гудзь // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 1. – С. 12-19.
Р/2331
Розглянуто значення банківського кредитування інноваційного розвитку підприємств в сучасних умовах,
окреслено його проблеми, можливості та ризики, виявлено чинники, що стримують розвиток банківського
кредитування інновацій, розкрито передумови його активізації та визначено напрями й запропоновано
заходи щодо його розширення.

718061 R
675
Данилкович, А. Г.
Інноваційні технології виробництва шкіряно-хутрової продукції [Текст] :
підручник / А. Г. Данилкович ; Київський національний університет технологій та
дизайну, Каф. біотехнології, шкіри та хутра. - Київ : Фенікс, 2018. - 284 с. : граф.,
рис., табл. - Бібліогр.: с. 271-273 . - Предм. покаж.: с. 274-277.
У підручнику викладено асортимент і властивості шкіряно-хутрової сировини,
методологію її перетворення в сучасні матеріали різного призначення. Розглянуто особливості
технологічних процесів у виробництві шкіри та хутра, технології отримання еластичних шкіряних та
хутрових матеріалів, їх сертифікацію та особливості кушнірських і пошивних робіт при виготовленні
хутряних виробів.
Дудар Т. Розвиток інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки України / Т. Дудар // Вісник
Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – № 1. – С. 60-69.
Р/1236
Розкрито економічну сутність інноваційної діяльності в економіці та специфіку застосування основних
понять теорії інновацій в аграрному секторі. Здійснено аналіз чинників, які перешкоджають впровадженню
інновацій в сільському господарстві. Запропоновано напрями активізації інноваційної діяльності в
сільськогосподарських підприємствах.
Жукова Л. М. Інноваційний розвиток як чинник попиту на економічну владу держави / Л. М. Жукова
// Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 10. – С. 27-31.
Р/2124
У роботі розглянуто інституційні альтернативи інноваційного розвитку як чинника попиту на економічну
владу держави. У процесі дослідження зазначено, що саме вплив інновацій на соціально-економічний
розвиток може призвести до радикальних структурно-технологічних змін в економіці та суспільстві.
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Задорожний І. С. Інновації у сфері менеджменту, створення мережевих структур, їхня роль і майбутнє
/ І. С.Задорожний, С. В. Задорожний, С. Г. Козловська // Вісник Східноєвропейського університету
економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2018. – № 2. – С. 123-136.
Р/2254
Розглядається історія створення мережевих структур у менеджменті, їхня роль у сучасному суспільстві,
розвиток і майбутнє.
Особлива увага приділяється мережевим структурам, які керують світовими потоками грошових коштів.

Збаразська Л. О. Напрями стратегії розвитку "смарт" промисловості в українських реаліях / Л. О.
Збаразська // Економіка промисловості. – 2019. – № 2. – С. 5-29.
Р/1252
Проаналізовано проблеми формування стратегії розвитку "смарт" промисловості в Україні, сфокусовано
увагу на визначенні її пріоритетних напрямів.
Запропоновано концепцію аналітичної моделі для визначення пріоритетних напрямів стратегії розвитку
"смарт" промисловості.
Окреслено першочергові завдання промислової політики для ефективної розбудови indystry 4.0 на основі
"смарт" інновацій.

Зеленко О. О. Інноваційні інструменти розвитку регіонального туризму / О. О. Зеленко, Ю. Р.
Перепелиця // Часопис економічних реформ. – 2019. – № 2. – С. 79-85.
Р/2348
Мета дослідження – визначення сучасних проблем та систематизація релевантних інноваційних
інструментів розвитку регіонального туризму із урахуванням наявних умов функціонування національної
туристичної індустрії.

719332 B
33
"Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця", міжнар. наук.-практ. конф. (2019 ; Харків).
Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Економічний розвиток і спадщина
Семена Кузнеця" [Текст] : тези доп., 30 – 31 травня 2019 р. / Харківський нац. екон. ун-т ім. Семена
Кузнеця. - Харків : [ДІСА ПЛЮС], 2019. - 442 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст кн. укр., рос.,
англ.
Зі змісту:
Гомон М. В., Найденко О. Є. Роль інноваційного розвитку в глобальних економічних процесах. – С.
31-32.
"Оскільки метою нашого дослідження є аналіз інноваційного розвитку України, то проведемо ґрунтовний
аналіз підіндексу "Інноваційна спроможність" 58 місце у 2017-2018 р. (рис. 2)".
Костіна О. Використання інновацій як засіб економічного оздоровлення кризових підприємств. – С.
79-80.
"В умовах сьогодення основну роль у процесі антикризового управління відіграє не стільки впровадження
окремих інновацій, скільки масштабні інноваційні стратегії, покликані координувати напрямки розвитку
підприємства протягом тривалого періоду часу [1]".
Тищенко В., Красна А. Особливості розвитку інноваційної діяльності малих та середніх підприємств в
Україні. – С. 178-179.
"За даними статистики ЄС більше 60% доданої вартості в економічній системі формується за рахунок малих
та середніх підприємств [1]. Більшість політичних та економічних програм відштовхуються від принципу
"Think first small" ("Спочатку думай про малих") [2]".
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Економічні інновації [Текст] = Economic Innovations : зб. наук. пр. / наук. ред.
Буркинський Б. В. ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН
України. - Одеса : [ФОП Гуляєва В. М.].
Т. 20, Вип. 4(69). - Одеса, 2018. - 168 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. Текст кн. укр., англ.
Зі змісту:
Буркинський Б. В., Лайко О. І., Лосєв М. І. Реалізація цілей сталого розвитку
промисловості та інновацій на засадах глокалізації. – С. 8-22. – Текст англ.
Створення стійкої інфраструктури та сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям є
однією з цілей сталого розвитку країни, затверджених Організацією Об'єднаних Націй. яка є впровадженою
Урядом України в якості базису.
Ільченко С. В. Теоретичні передумови формування інноваційної парадигми "зеленої" економіки в
системі сталого розвитку міського транспорту. – С. 68-77. – Текст англ.
У статті пропонується обґрунтований перелік базових механізмів, які мають бути покладені в основу
функціонування і розвитку різних міських транспортних систем.
Та ін.
Инновационный концепт развития национальной экономики / Ю. В. Гончаров, О. Ю. Могилевская, Л.
В. Романова, О. Л. Фещенко // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2019. – № 2. – С.
137-145. – Текст англ.
Р/1274
Проведенное научное исследование дало возможность выявить перечень условий, влияющих на
инновационный концепт развития национальной экономики.

718966 R
005
Інноваційний менеджмент [Текст] : навч. посібник / Горбовий А. Ю., Ліпич Л.
Г., Степанюк О. М. [та ін.]; за ред. Л. Г. Ліпич ; Ун-т державної фіскальної служби
України. - 2-е вид., виправл. і допов. - Ірпінь : [Університет ДФС України], 2019. 286 с. : рис., табл. - (Серія "На допомогу студенту УДФСУ" ; т. 42). - Бібліогр.
наприкінці тем.
У навчальному посібнику узагальнено основні положення теорії інноватики та
особливості управління інноваційними процесами на рівні підприємства.
Крім теоретичного матеріалу, який подається у вигляді структурно-логічних схем і таблиць, до кожної
теми додаються питання для самоконтролю знань, теми для самостійного опрацювання, теми
індивідуальних науково-дослідних завдань, тестові завдання, список рекомендованих джерел.

718960 R
33
Інноваційний розвиток економіки: глобальні тенденції та національні особли
вості [Текст] : колективна монографія / [за наук. ред. Н. Є. Кульчицької] ; МОН
України, Чортківський навч.-наук. ін-т підприємництва і бізнесу ТНЕУ. - Чортків :
ТНЕУ, 2019. - 252 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
Колективна монографія виконана в межах комплексної теми дослідження кафедри
і розрахована на широке коло вітчизняних фахівців, науковців, податківців,
державних службовців, причетних до розробки та практичного становлення у вигляді варіативних трендів
нового глобального розвитку світової економічної системи.
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718669 R
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Інноваційні засади розвитку промислових підприємств в умовах інтеграції у
світовий економічний простір [Текст] : монографія / О. А. Гавриш, А. Р. Дунська,
Ж. М. Жигалкевич, М. О. Кравченко ; Національний технічний університет
України "Київський політехнічний інститут". - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського,
2019. - 250 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 218-240.
Висвітлено характер інноваційного розвитку промислових підприємств в умовах
інтеграції у світовий економічний простір на основі діалектики сучасних концепцій
розвитку економічних систем. Досліджено теоретичне забезпечення інноваційного розвитку та визначено
інтеграційні тенденції у світовому економічному просторі як чинник інноваційного розвитку підприємств.
Розроблено концепцію інноваційного механізму розвитку підприємств на основі поєднання теорії розвитку
та теорії систем. Досліджено вплив трансформацій у світовому економічному просторі підприємств з
погляду перспективного розвитку. Виокремлено світові тенденції організаційно-економічного забезпечення
розвитку промислових підприємств. Запропоновано програмно-цільовий підхід до планування розвитку
квазіінтеграційних структур на основі промислових підприємств. Здійснено діагностування економічної
стійкості підприємств та на основі концепцій стійких інновацій сформовано методичний підхід до
формування економічної стійкості та розвитку промислових підприємств на прикладі підприємств
машинобудівного комплексу.

718670 R
37
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Національний
технічний університет України .
Наука КПІ ім. Ігоря Сікорського-2018. Наукова та інноваційна діяльність
університету в 2018 році [Текст] : [науково-довідкове вид.] / [упоряд.: М. Ю.
Ільченко, Ю. М. Сидоренко, В. А. Барбаш та ін. ; за ред. М. Ю. Ільченка] ;
Національний техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т імені Ігоря Сікорського".
- Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, [Політехніка], 2019. - 328 с. : граф., табл. - Упоряд.
зазнач. на звороті тит. арк.
Наведено інформацію й аналітичні матеріали про результати наукової та інноваційної діяльності
підрозділів університету в 2018 році. Вихідні дані щодо результатів діяльності надано керівниками
підрозділів.
Комарницька Г. О. Державно-приватне партнерство як інструмент активізування інноваційної
діяльності / Г. О. Комарницька, О. Л. Коломієць // Вісник Волинського інституту економіки та
менеджменту. – 2019. – № 23. – С. 83-91.
Р/2354
У статті розглянуто державно-приватне партнерство як інструмент активізування інноваційної діяльності як
на загальнодержавному, регіональному чи муніципальному рівнях, так і в приватному бізнесі. Виокремлено
ключові інноваційні аспекти державно-приватного партнерства.
Костецький В. Вплив інноваційної діяльності суб'єктів господарювання на інноваційний розвиток
економіки держави / В. Костецький // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 1. – С. 132-144.
Р/1910
Науково обґрунтовано такі поняття, як інновації, інноваційна діяльність, інноваційні процеси, інноваційний
розвиток та інноваційний потенціал суб'єктів господарювання. Розглянуто суб'єкти здійснення інноваційної
діяльності, представлені основні цілі та завдання кожного з них. Проаналізовано структуру взаємодії рівнів
господарювання в реалізації інноваційних проектів.
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Котельбан С. В. Інноваційна мережа як стимулююча ланка механізму державного регулювання
інноваційного розвитку економіки України / С. В. Котельбан // АгроСвіт. – 2019. – № 13-14. – С. 60-66.
Р/2114
"Мета статті полягає у вивченні особливостей функціонування та будови інноваційної мережі як ланкистимулятора механізму державного регулювання інноваційного розвитку економіки України". Описано
особливі риси інноваційної мережі. Визначено принципи побудови та охарактеризовано функціональні
особливості суб'єктів інноваційної мережі. У статті досліджено утворення конкурентних переваг у суб'єктах
під час виконання спільних завдань та кооперації в інноваційній системі. Описано джерела та принципи
фінансування проектів в інноваційних мережах.
Кузик О. В. Інноваційне середовище комунікацій у маркетингу агропромислових підприємств
України / О. В. Кузик // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 11. – С. 20-25.
Р/2124
У статті проаналізовано питання дуалізму щодо кількості часу, який слід виділити на товар з його
властивостями чи бренд. Доведено доцільність просування товарів і брендів одночасно агробізнесом
України. Розглянуто роль фреймінг-ефекту у цьому процесі.
У дослідженні вивчено питання зон впливу інформації на споживача.
Проаналізовано ключові вимоги до комунікаційних повідомлень у сучасному агробізнесі.
Кузь Т. І. Інноваційні центри: створення і функціонування / Т. І. Кузь // Економіка і управління. – 2018.
– № 2. – С. 12-17.
Р/1342
У статті автором запропоновано проектування організаційної структури управління інноваційною системою
і оптимальне її вбудовування в усталений багато суб'єктивний механізм прийняття рішень на підприємстві –
інноваційний центр.
Лесік І. М. Інноваційний розвиток інфраструктури та стала індустріалізація / І. М. Лесік // Науковий
вісник Івано-Франківського національного технічного університету. Серія: Економіка та управління в
нафтовій і газовій промисловості. – 2019. – № 1. – С. 109-116.
Р/1802
Зіставлено тенденції інноваційного розвитку інфраструктури за допомогою індикаторів "Глобального
індексу конкурентоспроможності", "Глобального інноваційного індексу" та інших результативних
показників, які демонструють ресурсний потенціал країни і пояснюють її позицію у світових рейтингах.
Лисенко Ю. Г. Управління життєвим циклом інноваційного університету / Ю. Г. Лисенко, Д. В. Біленко
// Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 4.
– С. 44-51.
Р/1484
Мета статті полягає в розробці підходу до управління життєвим циклом інноваційних університетів, що
включає систему механізмів управління зі здійснення інноваційної діяльності за всіма напрямками роботи
університету.
Лохман М. В. Визначення статусу туристичних підприємств залежно від оцінки інноваційного
потенціалу / М. В. Лохман // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2019. – № 22. – С.
138-146.
Р/2354
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Визначення статусу туристичного підприємства базується на спліт-аналізі, який передбачає дроблення на
окремі складові (виділення фракцій і елементів інноваційного потенціалу, формування оціночної шкали
інноваційного потенціалу, виявлення ступеня узгодженості думок експертів, оцінку ресурсної фракції
інноваційного потенціалу, оцінку фракції готовності інноваційного потенціалу, оцінку фракції можливостей
інноваційного потенціалу) та на пул-аналізі, який представляє собою об'єднання складових в загальну
сукупність (рангова оцінка туристичних підприємств за окремими фракціями інноваційного потенціалу,
визначення інтегрального показника рангу інноваційного потенціалу, визначення і характеристика статусу
туристичного підприємства залежно від оцінки інноваційного потенціалу, формування пропозицій щодо
орієнтації інноваційного розвитку туристичного підприємства).

Лупенко Ю. О. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності України на світових ринках
сільськогосподарської продукції / Ю. О. Лупенко, Н. І. Патика // АгроСвіт. – 2019. – № 11. – С. 16-23.
Р/2114
У статті оцінено позиції України на світовому ринку, визначено роль інновацій у їх посиленні та підвищенні
конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства.

Майорова І. М. Економічна оцінка інноваційного рівня продукції промислового підприємства / І. М.
Майорова // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2019. – № 23. – С. 106-114.
Р/2354
В статті подано визначення поняття "інноваційного рівня продукції", доведено, що на інноваційну оцінку
продукції впливають такі чинники, як: показники інноваційного рівня товару зразка, споживчі вимоги
суспільства, до яких вже звикли і покращення яких очікується з випуском нового продукту, а також вимоги і
умови, що склалися на ринках збуту, до яких слід віднести кліматичні, історичні, комерційні особливості.
В статті запропоновано схему-алгоритм для оцінки інноваційного рівня продукту в залежності від товару
зразка, вимог споживачів і ринкових умов.

Нагачевська Т. Модель інноваційного розвитку сучасного підприємства / Т. Нагачевська, О. Пригара //
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2018. – № 5(200).
– С. 33-41.
Р/1276
Наведена порівняльна характеристика моделей інноваційного розвитку підприємства. Запропоновано підхід
до формування інноваційної моделі розвитку підприємства через системну інтеграцію чинників
внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності підприємства. Виявлено джерела інноваційних ідей в
контексті внутрішнього середовища – на ланках ланцюга створення вартості на підприємстві, а також в
рамках зовнішнього середовища. Обґрунтовано практичні рекомендації для підприємств щодо моделювання
та вдосконалення організаційно-управлінських механізмів інноваційної діяльності для прискорення
економічного розвитку.

Наумов М. С. Створення сприятливого інвестиційного клімату як чинник інтенсифікації
інноваційного розвитку економіки України / М. С. Наумов // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – №
12. – С. 22-26.
Р/2124
У статті досліджується стан інноваційної діяльності в Україні, а також чинники, які її стимулюють. На
основі аналізу рейтингів Doing Business, агентства Moody's Investors Service та Глобального індексу
конкурентоспроможності зроблений висновок, що Україна є потенційно привабливою для іноземних
інвесторів.
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718075 R
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Організаційно-економічні засади інформаційного забезпечення економіки
[Текст] : колект. монографія / [Кожушко Л. Ф., Скрипчук П. М., Damian Panasiuk та
ін.] ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2018. - 242 с. :
граф., рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Авт. зазнач. на с. 243.
В монографії обґрунтовані теоретичні, методологічні та практичні основи
формування організаційно-економічних засад інформаційного забезпечення
економіки України в контексті ринкових реформ та євро інтеграційного вектору
держави. Розроблено теоретико-методологічні та практичні засади інформаційного забезпечення щодо
впровадження на підприємствах систем управління, раціонального використання ресурсів навколишнього
природного середовища, інструментів оцінювання інноваційності економіки країни, оцінки
використання водних ресурсів для реалізації положень «зеленої» економіки, інформаційного забезпечення
екологічного й органічного агропромислового виробництва України та інших питань.
Островський І. А. Інституціоналізація інноваційних процесів в Україні: міжнародні порівняння і
регіональний контекст / І. А. Островський // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 11. – С. 16-19.
Р/2124
Розглянуто особливості інституціоналізації інноваційних процесів в Україні. Визначено структурні
деформації української економіки, що ускладнюють впровадження інноваційної діяльності в економіці
держави. Зроблено міжнародні порівняння галузевої структури ВВП і частки ВВП щодо витрат на
виконання наукових досліджень і розробок.

719060 B
339
Підприємництво і торгівля [Текст] : зб. наук. пр. / [редкол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак Б. Б. та
ін. ; Львівський торговельно-економічний ун-т]. - Л. : Вид-во Львівського торг.-екон. ун-ту. Вип. 23. - Львів, 2018. - 162 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ.
Зі змісту:
Міщук І. П., Марій О. Т., Гадада В. Г. Інноваційна складова логістичного забезпечення діяльності та
розвитку логістичного потенціалу підприємств торгівлі. – С. 5-9.
Приймак В. Інноваційна діяльність підприємств в умовах глобалізаційних трансформацій / В.
Приймак, В. Романишин // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. –
2019. – № 3. – С. 98-113.
Р/1193
Досліджено стан інноваційної діяльності національних підприємств, основні тенденції і структуру джерел
фінансування інноваційної діяльності. Визначено перспективні напрями та інструменти стимулювання
інноваційної діяльності національних підприємств за умов глобалізаційних трансформацій.

718560 B
338
Продовольчі ресурси [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т
продовольчих ресурсів. - Київ, [Луцьк] : [ТОВ "Нілан-ЛТД"].
№ 8. - Київ, 2017. - 203 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -Текст укр., рос. та англ.
Зі змісту:
Сігайов А. О., Ященко Л. О. Інноваційна активність підприємств харчової промисловості України. –
С. 173-181.
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718830 R
658
Прудніков, Володимир Федорович.
Інноваційний розвиток підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Прудніков, М.
В. Куцинська ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". - Дніпро :
ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 180 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 177-179 (58 назв).
Викладено основні теорії інноваційного розвитку, методичне підґрунтя організації
інноваційної діяльності на підприємстві, зміст ресурсного та інформаційного
забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Наведено основні ознаки та
особливості інвестиційних та інноваційних проектів, підходи до формування інноваційної стратегії розвитку
підприємства, охарактеризовано можливі альтернативні напрями інноваційного розвитку підприємства за
сучасних умов функціонування економіки, а також підходи до оцінки інноваційних проектів підприємства.
Рябоконь М. В. Створення екосистеми підтримки інноваційного підприємництва на базі
інжинірингових шкіл / М. В. Рябоконь // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 13. – С. 51-61.
Р/2124
У статті визначено екосистему як сукупність ресурсних, соціальних, комунікаційних, інфраструктурних,
інституціональних чинників, які визначають можливості для інноваційного підприємництва, умови
заснування, інноваційної діяльності та зростання підприємств.

718810 R
338
Сичевський, Микола Петрович.
Харчова промисловість як основа продовольчої безпеки та розвитку
держави [Текст] : [монографія] / М. П. Сичевський ; Нац. акад. аграр. наук
України, Ін-т продовольчих ресурсів. - Київ : Аграрна наука, 2019. - 388 с. : граф.,
рис., табл. - Бібліогр. у виносках.
У монографії проаналізовано сучасні тенденції розвитку харчової промисловості
у глобальному та національному вимірі, світові виклики щодо забезпечення
населення продовольством і роль України в їх подоланні, взаємозв'язки вітчизняного агропродовольчого
комплексу зі світовою продовольчою системою. Розкрито роль харчової індустрії, її потенціал, загрози
та виклики в умовах нестабільної економіки і глобального інноваційного прогресу. Представлено
перспективи розвитку внутрішнього продовольчого ринку та посилення експортного потенціалу країни.
Визначено нові можливості та шляхи забезпечення ефективного розвитку харчової індустрії.
Сіташ Т. Прагматична роль фінансових механізмів у парадигмі інноваційного розвитку: вітчизняні та
світові тенденції / Т. Сіташ // Журнал європейської економіки. – 2019. – Т. 18, № 1. – С. 95-111.
Р/1702
Досліджено прагматичну роль фінансових механізмів у парадигмі інноваційного розвитку на засадах
фундаментальних положень вітчизняної науки та практики. Доведено, що ключові параметри сучасного
інноваційного розвитку свідчать про стійкі тенденції до зниження ентропії фінансових механізмів держави.
Сорока А. М. Інноваційний розвиток як механізм управління конкурентоспроможності
телекомунікаційних підприємств / А. М. Сорока // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 1. – С. 97102.
Р/2331
У статті набуває розгляду інноваційний розвиток телекомунікаційних підприємств, а також розглянуто
теоретико-методологічні та практичні аспекти механізму управління конкурентоспроможності
телекомунікаційної галузі, саме в розрізі послуг зв'язку.
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Соснін О. В. Значення інформаційного законодавства для розвитку інноваційного клімату в державі.
(Читаючи передвиборчу програму Президента. Нотатки на полях) / О. В. Соснін // Юридична Україна. –
2019. – № 4. – С. 4-18.
Р/1880
Динамізм і глобальність інформатизації у всіх сферах життєдіяльності сучасного постіндустріального
суспільства, яке крокує до інформаційного, обумовлюють необхідність проведення багатоаспектних і
багатовимірних наукових дискусій про інформатизацію, високі технології та інноваційні прориви, про що,
власне, йдеться у передвиборчій програмі Президента України Володимира Зеленського.
718573 B
31
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] = Socio-economic problems of the
modern period of Ukraine : зб. наук. пр. / НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І.
Долішнього НАН України". - Львів : ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І. Долішнього
НАН України". Вип. 4 (132). - Львів, 2018. - 157 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
Зі змісту:
Юринець З. В. Науково-методичний підхід щодо вибору інноваційної стратегії суб'єктів
господарювання. – С. 108-113.
Сірик З. О. Ендогенні чинники активізації використання інвестиційно-інноваційного потенціалу
територіальних громад. – С. 125-133.
719066 B
31
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] = Socio-economic problems of the
modern period of Ukraine : зб. наук. пр. / НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І.
Долішнього НАН України". - Львів : ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН
України". Вип. 6 (134). - Львів, 2018. - 143 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
Зі змісту:
Святогор В. В. Сучасні інструменти удосконалення державного регулювання інноваційної діяльності
в Україні. – С. 115-121.
Зосереджено увагу на необхідності державного регулювання інноваційної діяльності, використовуючи такі
сучасні інструменти, як краудсорсинг, краудфандинг і блокчейн-технології.
Стадник В. В. Методологічні особливості формування ефективного мотиваційного механізму
інноваційного розвитку підприємства / В. В. Стадник, С. О. Михальчик // Вісник Хмельницького
національного університету. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 5, Т. 1. – С. 235-241.
Р/1055«Е»
Показано зв'язок між змістом стимулюючих заходів на підприємствах і їх здатністю формувати мотиви до
інноваційної діяльності. Виокремлено першочергові завдання менеджменту машинобудівних підприємств
щодо удосконалення і розвитку системи стимулювання для підвищення ефективності інноваційної
діяльності.
Старченко Г. В. Модель проектно-орієнтованого управління інноваційним розвитком національної
економіки / Г. В. Старченко // Економіка та держава. – 2019. – № 7. – С. 34-38.
Р/1829
Визначено, що важливе місце на інноваційному шляху розвитку національної економіки повинне займати
проектно-орієнтоване управління, яке як нова організаційна культура і технологія дозволяє перейти від
окремих проектів і програм через проектно-орієнтовані підприємства та організації до проектноорієнтованої економіки.
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718939 R
33
Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку національної економіки
в умовах євроінтеграції [Текст] : матеріали V Міжнар. науково-практичної
інтернет-конф., 01 листопада 2018 р. / Полтавський нац. техн. ун-т імені Ю.
Кондратюка, Білостоцький технологічний ун-т, Вища школа менеджменту у
Варшаві ; [ред. В. В. Гришко, О. В. Комеліна В. П. Дубіщев, І. В. Черниш]. - Полтава
: [ПолтНТУ], 2018. - 295 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Текст кн. укр., англ.,
рос.
У збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції розглядаються теоретичні,
методологічні та практичні аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку держави і механізми його
забезпечення в умовах інтеграції України до європейської спільноти. Розкрито європейський досвід
реалізації політики інноваційно-інвестиційного розвитку. Досліджено специфіку інноваційно-інвестиційних
процесів на національному і регіональному рівнях, на рівні підприємств в Україні та інших країнах світу.
Висвітлено особливості адаптації системи управління та адміністрування до європейських стандартів.
Досліджено сучасні технології та інструменти моделювання і прогнозування в управлінні соціальними й
економічними процесами. Подано засоби інформаційно-аналітичного забезпечення стратегій суб'єктів ринку
на макро-, мезо- та мікрорівнях, розроблено підходи до оптимізації їх інноваційно-інвестиційної діяльності.
Досліджено сучасні реалії та перспективи інноваційних технологій у вищій освіті.
Таранич А. Маркетинг інновацій як рушійна сила розвитку світового господарства / А. Таранич //
Галицький економічний вісник. – 2019. – № 3. – С. 130-138.
Р/1866
Розкрито особливості розвитку світового господарства у нинішній час як фазу "інформаційна економіка".
Визначено особливості інформаційної економіки й її генезису в світі й Україні. Розкрито зв'язок між
маркетинговою й інноваційною діяльністю підприємств, досліджено передумови формування та розвитку
маркетингу інновацій в умовах інформатизації світового господарства.
Топалова І. А. Комплексна оцінка інноваційної привабливості галузі промисловості в регіоні:
методичний аспект / І. А. Топалова // Вісник економічної науки України. – 2019. – № 1. – С. 137-142.
Р/1674
У статті визначено необхідність подальшого регіонального інноваційного розвитку та виявлено їх "слабкі
місця". Наведено поняття "інноваційна привабливість галузі промисловості" як узагальнюючої
характеристики певної галузі промисловості з погляду перспективи її розвитку, прибутковості вкладених
коштів та рівня фінансових ризиків.

718548 B
338
Управління проектами та розвиток виробництва [Текст] : зб. наук. пр. / Східноукраїнський
національний університет імені Володимира Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т економіки та права
"Крок". - [Сєвєродонецьк] ; [Бровари] : [ФОП Поліщук О. В.]. № 4(68). - [Сєвєродонецьк] ; [Бровари], 2018. - 148 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр. та
англ.
Зі змісту:
Філіпковська Л. О., Нос М. М. Дослідження підходів до управління вартістю інноваційних проектів. –
С. 5-15.
Досліджено особливості інноваційного проектування, визначено цілі й принципи управління вартістю
інноваційного проекту, виконано огляд загальнонаукових методів, які найбільш відповідають задачам
планування, аналіз й контролю вартості в управлінні інноваційними проектами.
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Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств України / І. В. Руденко, Н. О. Постольна,
О. М. Голованова [та ін.] // ScienceRise. – 2019. – № 5(58). – С. 18-22.
Р/1530
Проаналізовано витрати на наукові дослідження в Україні у порівнянні з іншими державами світу.
Проведена оцінка динаміки джерел фінансування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств і їх
структури протягом 2010–2017 років.
Халатур С. Бізнес-середовище України: теоретичні концепти інноваційного розвитку / С. Халатур //
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2019. – № 3. – С. 16-26. – Текст
англ.
Р/1193
Мета статті – ідентифікувати та обґрунтувати чинники можливого інноваційного розвитку бізнессередовища та фінансово-економічної системи національної економіки України для виявлення перспектив
участі в глобальному інноваційному процесі.
Череп О. Г. Врахування етапів системи формування стратегії інноваційного розвитку підприємств з
урахуванням маркетингової і технологічної складових / О. Г. Череп // Вісник Хмельницького
національного університету. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 6, Т. 1. – С. 88-93.
Р/1055«Е»
Досліджено процес формування стратегії інноваційної діяльності промислових підприємств. Запропоновано
основні етапи системи формування стратегії інноваційного розвитку економічного механізму промислових
підприємств. Виконано детальне прогнозування результативності стратегії економічного механізму
інноваційної діяльності (ЕМІД) на підприємствах машинобудування. Для прогнозування використано
регресійний аналіз як метод прогнозування діяльності промислових підприємств Запорізької області.
Чернова Л. С. Ключова компетенція як основа управління інноваційними проектами / Л. С. Чернова //
Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2019. – № 1. – С. 113-120. – Текст
англ.
Р/1665
Завдання: проаналізувати чинники, що впливають на результати та можливості впровадження ключової
компетенції у діяльність організації, отримати загальний алгоритм переходу від прямої до двоїстої
компетенції.
Шевчук Ю. В. Оцінка використання фінансових інновацій на фінансовому ринку України / Ю. В.
Шевчук // Економіка та держава. – 2019. – № 5. – С. 39-44.
Р/1829
У статті надано оцінку використання фінансових інновацій на фінансовому ринку України. Зазначено, що
впровадження банківської карти є важливим інноваційним досягненням у формуванні світового ринку
банківського карткового бізнесу. Проаналізовано рівень впровадження інтернет-банкінгу банками України.
Яремко С. А. Інноваційні аспекти розвитку соціального підприємства в розвинутих країнах світу та в
Україні / С. А. Яремко, О. М. Кузьміна // Вісник Хмельницького національного університету. Серія:
Економічні науки. – 2019. – № 1. – С. 214-221.
Р/1055«Е»
У статті проведені дослідження щодо особливостей соціального підприємництва як інноваційного напрямку
розвитку структур демократичного управління, проаналізовано підходи до визначення поняття "соціальне
підприємство". Проаналізовано основні відмінності соціального підприємництва від благодійних
організацій та комерційних структур, що дозволило виявити його направленість саме на розв'язання
конкретних соціальних проблем із можливістю при цьому отримання та ренівестування прибутку. Здійснено
аналітичний огляд найбільш поширених моделей соціального підприємництва.
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Ястремська О. М. Основні тенденції інвестиційно-інноваційної активності суб’єктів господарювання
в умовах євроінтеграції / О. М. Ястремська, Г. В. Строкович // Сучасний стан наукових досліджень та
технологій в промисловості. – 2019. – № 1. – С. 130-142. – Текст англ.
Р/1665
Метою роботи є визначення основних тенденцій інвестиційно-інноваційної активності суб’єктів
господарювання на міжнародному, макро- та мікроекономічних рівнях в умовах євроінтеграції з
застосуванням методів економіко-математичного моделювання.

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному
етапі в Україні та за її межами
Автоматизация этапов проектирования компоновочной схемы производственной линии для
технологического парка / Дж. Ф. Мамедов, Г. С. Абдуллаев, Г. Г. Генжелиева, Э. А. Насирова // Системні
дослідження та інформаційні технології. – 2018. – № 3. – С. 31-37.
Р/1671
В результате анализа этапов разработки компоновочной схемы технологических единиц в производственной
линии технологического парка в зависимости от специфики предприятия поэтапно определен объем
входной информации и количество проектных процедур для автоматизированного проектирования. Для
выбора лучших вариантов компоновок производственных линий технологического парка предложен
алгоритм с допустимыми критериями ограничений рабочих зон и безопасности движения технических
единиц производственной линии. Разработано программное обеспечение для выбора компоновочной схемы
FMS с технологического парка.
Гик В. В. Методологічні засади формування інтегрованої звітності у кластері в умовах інституційних
перетворень / В. В. Гик // Облік і фінанси. – 2019. – № 2. – С. 13-18.
Р/1875
Стаття присвячена поглибленню теоретико-методологічних засад формування інтегрованої звітності в
кластері через застосування сучасних підходів до створення звітної інформації. Досліджено актуальні
питання формування звітності в кластері.
Гоменюк М. О. Кластер як інноваційна форма територіального розвитку / М. О. Гоменюк // Науковий
вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2019. – Вип. 1. – С. 76-81.
Р/2057
Метою статті є вивчення питань формування інноваційної форми територіального розвитку на основі
кластерної моделі. Використовувалися аналітичні, монографічні, абстрактно-логічні методи дослідження,
зокрема, використання системно-комплексного підходу до визначення напрямів розвитку території дозволяє
більш ефективно використовувати специфіку факторів, ефективності та конкурентоспроможності
регіонального розвитку, можливостей поєднання галузевого та територіального планування, формування
більш конкурентоспроможної економічної структури регіону.
Горбунова А. В. Теоретичні основи формування і функціонування бізнес-інкубаторів / А. В. Горбунова
// Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 5, Т. 1. – С. 3540.
Р/1055«Е»
Одним із напрямів оптимізації розвитку малих підприємств є функціонування в регіонах бізнес-інкубаторів.
Виявлено, що бізнес-інкубатори, будучи базовим елементом інфраструктури розвитку й підтримки малого
підприємництва, одночасно є інструментом структурної, соціально-економічної й інноваційної політики.
Розроблено класифікацію стосовно класичних і віртуальних бізнес-інкубаторів.
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Гулак Д. В. Кластерна політика у будівельній галузі України: проблеми та можливості адаптації
світового досвіду / Д. В. Гулак // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.
Серія: Економіка і менеджмент. – 2018. – № 2. – С. 56-64.
Р/2254
Статтю присвячено актуальним питанням формування кластерної політики в будівельній галузі України.
Визначено поняття будівельного кластера та кластерної політики. Досліджено європейський досвід
кластерної політики та ключові засади її ефективності.
Зінченко О. А. Формування інвестиційної привабливості країни в аспекті економічних кластерів як
фактор активізації транскордонного партнерства / О. А. Зінченко, Д. С. Зінченко // Вісник Київського
національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2019. – № 1. – С. 8-19.
Р/1733
Метою роботи є визначення передумов підвищення інвестиційної привабливості України шляхом
поширення транскордонних економічних кластерів та реалізації проектів міжнародного економічного
партнерства з перенесенням акцентів на інвестування інновацій.
Іздебска Н. В. Фінансово-економічне регулювання інноваційного розвитку кластерооб'єднаних
підприємств в Україні / Н. В. Іздебска // Вісник Київського національного університету технологій та
дизайну. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 6. – С. 16-25.
Р/1733
У статті викладено результати дослідження щодо проведеного порівняльного аналізу досвіду фінансування
інноваційної діяльності. Визначено, що в Європейському Союзі застосовується досить розгалужена система
джерел фінансування науки та інновацій. На відміну від європейської практики, в Україні фактично можна
регулювати розподіл тільки бюджетних витрат, які йдуть головним чином на базове фінансування.
Ішорайте М. На шляху до розвитку успішного кластерного підприємництва: досвід Литви // Вісник
Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2019. – № 1. – С.
75-81. – Текст англ.
Р/1733
Стаття базується на передовій практиці діяльності кластерів у Литві, розвиток яких сприяє економічному
зростанню, зміцненню національної економіки та збільшенню нових робочих місць. Наголошується, що
особливо важливим створення кластерів є для середнього та малого бізнесу.
Коваленко С. І. Емерджентність розвитку транскордонних кластерних систем у морській галузі
України / С. І. Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. –
2019. – № 1. – С. 155-164.
Р/1055«Е»
У статті досліджено сутність, внутрішні взаємозв'язки і перспективи
транскордонних кластерних систем у морській галузі України
конкурентоспроможності Чорноморського єврорегіону в умовах посилення
необхідності підвищення ролі економіки периферійних територій в
співробітництва.

емерджентності розвитку
як чинника зростання
інтеграційних процесів і
рамках транскордонного

Ковбатюк М. Механізм взаємодії транспортних підприємств та освітніх установ у процесі
функціонування транспортно-логістичного кластера / М. Ковбатюк, В. Шевчук // Вісник Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2018. – № 5(200). – С. 26-32.
Р/1276
Запропонований організаційно-економічний механізм базується на моделі взаємодії між транспортними
підприємствами й освітніми установами. Проведено порівняльний аналіз моделі взаємодії даних суб'єктів
щодо їх входження у кластер та до складу кластерної структури. Визначено основні цілі функціонування
досліджуваних суб'єктів транспортно-логістичного кластера, здійснено розподіл їх за рівнями та
встановлено зв'язки між ними.
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Козловський Є. В. Особливості управління регіональними туристичними проектами на основі
використання кластерного підходу / Є. В. Козловський, Т. І. Ткаченко // Інвестиції: практика та досвід. –
2019. – № 12. – С. 107-111.
Р/2124
У статті визначено особливості управління туристичними проектами на основі використання кластерного
підходу, який є ефективним інструментом підвищення продуктивності, результативності та інноваційної
спрямованості окремих галузей і територій. Наведено приклади розвитку регіонального туризму в іноземних
державах на основі застосування кластерного підходу.
Кусакова Ю. О. Аналіз ефективності діяльності бізнес-інкубаторів в Україні / Ю. О. Кусакова, З. С.
Серболова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 6, Т.
1. – С. 48-53.
Р/1055«Е»
Надано авторське визначення бізнес-інкубатора. Охарактеризовано академічний тип бізнес-інкубаторів, та
виділено їх основні види. На основі світового рейтингу UBI GLOBAL бізнес-інкубаторів та акселераторів,
що визначаються університетами та пов'язані з ними, здійснено аналіз світового поширення даних
організаційних утворень. Зокрема, розглянуто географічну розповсюдженість, виділено головні джерела
фінансування, продемонстровано їх економічну ефективність, що виявилась у залученні венчурних
інвестицій та обсягах доходу. Наведено відповідні статистичні дані за 2017 р.
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63
Національний лісотехнічний університет України.
Науковий вісник НЛТУ України [Текст] = Scientific Bulletin of UNFU : збірник наук.-техн. праць. Львів : [РВВ НЛТУ України]. Вип. 29, № 4. - Львів, 2019. - 104 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Дод. тит. арк. англ.
Зі змісту:
Кривень О. В., Назаркевич І. Б. Рекреаційно-туристичні кластери як ефективний інструмент реалізації
державної політики у рекреаційній сфері. – С. 57-61.
Вивчено позитивний зарубіжний досвід країн Європи, ПАР, Туреччини у створенні ефективних
рекреаційно-туристичних кластерів. Узагальнено досвід України у створенні рекреаційно-туристичних
комплексів.
Носов О. Ю. Нормативно-правове регулювання кластеризації в Україні / О. Ю. Носов, Т. В. Черничко //
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. – 2019. – Вип. 1. – С. 21-27.
Р/2057
У статті розглянуто поняття кластеризації національної економіки як процесу створення в межах
національної економіки країни кластерів (їх систем) та інших мережевих структур, окреслено її значення
для розвитку національної економіки (забезпечує підвищення конкурентоспроможності національної
економіки, посилення її інноваційної складової, покращення якості освіти, узгодження інтересів влади та
бізнесових структур тощо).
Оніпко Т. А. Концепція впливу інноваційно-кластерного розвитку на конкурентоспроможність
економічних систем / Т. А. Оніпко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі.
Серія: Економічні науки. – 2018. – № 5. – С. 37-44.
Р/1484
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні інноваційно-кластерного розвитку як чинника
зростання конкурентоспрожності економічних систем мезо- та макрорівня
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Педченко Н. С. Ітераційний кластерний аналіз K-Means як інструмент сегментації підприємств ЖКГ
за рівнем потенціалу їх розвитку / Н. С. Педченко, В. Ю. Стрілець, М. І. Кімуржий // Науковий вісник
Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 4. – С. 15-29.
Р/1484
Метою статті є дослідження сутності кластерного підходу до побудови стратегій розвитку підприємств та
визначення необхідності його використання для сегментації підприємств сфери житлово-комунального
господарства, ураховуючи специфічні особливості їх діяльності (монополія підприємств, державне
регулювання тарифної політики, аварійна зношеність основних фондів та ін.).
Писарькова В. Р. Підходи кластерного аналізу до оцінки фінансово-економічної діяльності
підприємств / В. Р. Писарькова, Н. Ю. Науменко // Комп'ютерне моделювання: аналіз, управління,
оптимізація. – 2019. – № 1. – С. 63-69.
Р/1518
Стаття присвячена фінансово-економічному оцінюванню стану автотранспортних підприємств України
шляхом використання багатовимірного статистичного кластерного аналізу. В статті було розв'язано задачу
аналізу фінансово-економічного стану підприємств України за 2013–2017 рр. у пакеті STATISTICA з
урахуванням фінансово-економічних показників.
Пономарьова Н. А. Оцінка факторів впливу процесів функціонування інтелектуального капіталу на
результати діяльності кластерних структур // Вісник Хмельницького національного університету. Серія:
Економічні науки. – 2018. – № 5, Т. 1. – С. 108-111.
Р/1055«Е»
В статті проаналізовано роль та значення інтелектуального капіталу для ефективного функціонування
кластерних структур в умовах інноваційного суспільства. Узагальнено методичний підхід до аналізу впливу
процесів формування та ефективності використання інтелектуального капіталу за рівнем його
сформованості на результати діяльності кластерних структур.
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Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] = Socio-economic problems of the
modern period of Ukraine : зб. наук. пр. / НАН України, ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І.
Долішнього НАН України". - Львів : ДУ "Ін-т регіональних досліджень імені М. І. Долішнього
НАН України". Вип. 4 (132). - Львів, 2018. - 157 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст.
Зі змісту:
Попадинець Н. М. Вплив торгівлі на розвиток туристичного кластера в регіоні. – С. 23-26.
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