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Тематична виставка
" Інноваційна діяльність та технопарки "

(надходження IV кв. 2019)
Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання
Абрамова А. Кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки банківськими установами в
Україні / А. Абрамова, М. Марич, Л. Попова // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2019. –
№ 2. – С. 181-189.
Р/212
У статті проведено дослідження стану кредитного забезпечення комерційними банками інноваційного
розвитку економіки України, а саме: проаналізовано динаміку кредитного забезпечення інноваційних змін,
встановлено залежність ВВП України від обсягу банківських кредитів під час фінансування інноваційної
діяльності, а також вплив окремих тарифних, облікових, нормативних факторів на показники кредитування
інновацій. Представлено банки-лідери у сфері фінансування інновацій у країні.

720683 R
658
Бабенко, Крістіна Євгеніївна.
Особливості управління інноваційним розвитком промислових підприємств
та підприємств сфери послуг. Державне регулювання [Текст] : монографія
/ Бабенко К. Є., Федорова Ю. В., Ярмош О. В. ; Українська інженерно-педагогічна
академія. - Харків : Планета-Прінт, 2018. - 120 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. в кінці
розд. - Авт. на тит. арк. не зазнач.
У роботі розглянуті актуальні проблеми та особливості формування державної
політики щодо управління інноваційним розвитком промислових підприємств та підприємств сфери послуг.
Розглянуто проблематику державного регулювання інноваційного розвитку підприємств, особливості
формування інтегрованих структур, проблеми формування структур з вертикальною інтеграцією
підприємств, питання державного регулювання інноваційного розвитку підприємств промисловості та сфери
послуг.
Баланчук І. С. Розвиток та становлення інноваційної системи в Данії: статистичний огляд / І. С.
Баланчук // Наука, технології, інновації. – 2019. – № 3. – С. 42-53.
Р/863
... автором було використано статистичні дані та наукові огляди офіційних сайтів Європейського Союзу,
Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Організації економічного співробітництва та розвитку
тощо. Окрім статистики в дослідженні наведено коротку історичну довідку про початок інноватизації країни
– перераховано основоположні законодавчі документи, проаналізовано головні складові інноваційної
системи, названо провідних "гравців" інноваційного процесу в Данії. У процесі аналізу та пошуку паралелей
для України, стало зрозуміло, що на цьому етапі розвитку наші держави суттєво відрізняються одна від
одної.
Бистряков І. К. Платформна економіка просторових бізнес-екосистем як інноваційний тренд сталого
розвитку / І. К. Бистряков, Д. В. Клиновий // Наука та наукознавство. – 2019. – № 3. – С. 3-25.
Р/626
Розглянуто концептуальні засади розбудови сучасних територіальних бізнес-екосистем на основі природних
активів з використанням засобів та механізмів платформної економіки в умовах 4-ї промислової революції.
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Василенко О. Проблеми процесу комерціалізації результатів наукової діяльності на стадіях з
інноваційним лагом / О. Василенко, Л. Сафронова // Інтелектуальна власність в Україні. – 2019. – № 10. –
С. 39-47.
68.3
У статті розглядаються проблеми процесу комерціалізації наукових розробок на стадіях з найбільшим
інноваційним лагом та причини недієвості організацій інноваційної інфраструктури (ОІІ), що є одним із
бар'єрів успішного введення в господарський оборот результатів наукової діяльності (РНД) в Україні.
Запропоновано переглянути принципи функціонування ОІІ та спрямувати їх діяльність в інноваційні
процеси через адресність фінансових пільг.
Васильців Т. Г. Обґрунтування джерел фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційного
потенціалу технологічної конкурентоспроможності суб'єктів реального сектора економіки України /
Т. Г. Васильців, В. В. Зайченко, Ю. В. Денисюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія:
Економічні науки. – 2019. – № 2. – С. 80-87.
Р/1055«Е»
У роботі розглянуто принципи ефективної інвестиційно-інноваційної політики держави. Визначені ключові
аспекти формування перспективної стратегії розвитку інвестиційно-інноваційних процесів. Виділені основні
критерії забезпечення інноваційно-інвестиційної активності господарюючих суб'єктів. Надані пропозиції
щодо актуалізації заходів з активізації інвестиційно-інноваційних процесів в умовах сучасності.
Гаман М. В. Необхідність активізації інноваційних підходів в управлінні конкурентоспроможністю
туристичних підприємств / М. В. Гаман, І. І. Туболець // АгроСвіт. – 2019. – № 15. – С. 20-24.
Р/2114
Охарактеризовано основні напрями роботи туристичних підприємств. Досліджено сутність категорій
"інновація", "інновації в туризмі", "інноваційний процес", "інноваційна діяльність". Розкрито значимість
вивчення інновацій з позицій багатосторонності даного поняття, а також зміни факторів процесу створення
продуктів та надання послуг.
Наведено статистичну інформацію щодо розповсюдження туристичних послуг серед населення України та
Дніпропетровської області, яка підтверджує збільшення чисельності осіб, які користувались послугами
туристичних підприємств у 2018 році порівняно з попереднім періодом.
Гарбар Ж. В. Венчурний капітал у контексті фінансування інноваційної діяльності / Ж. В. Гарбар, В. А.
Гарбар // АгроСвіт. – 2019. – № 19. – С. 3-11.
Р/2114
У статті з'ясовано сутність та роль венчурного капіталу як джерела фінансування інноваційних процесів.
Узагальнено та систематизовано особливості венчурного фінансування інноваційної діяльності. Розглянуто
стадії життєвого циклу венчурних інвестицій. Охарактеризовано основні методи фінансування інноваційних
проектів у цілому і венчурних зокрема. Представлено оптимальну схему венчурного інвестування
інноваційної діяльності.
Громоздова Л. В. Інноваційний простір як найважливіший елемент регіонального соціальноекономічного простору / Л. В. Громоздова, І. Б. Стенічева // Проблеми інноваційно-інвестиційного
розвитку. Серія: Економіка і менеджмент. – 2019. – № 20. – С. 60-70.
Р/2364
Мета статті: визначення сутності різних елементів соціально-економічного простору регіону. Побудова
структури та виокремлення окремих елементів соціально-економічного простору як багатовекторного
формування. Дана стаття висвітлює сутність та різноманітні підходи до визначення понять, структури та
механізмів формування економічного та соціального просторів регіону, інноваційного простору як
основного елементу соціально-економічного простору.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Гужавіна І. В. Економіко-правові аспекти впровадження інновацій на підприємствах / І. В. Гужавіна,
Р. А. Дименко, О. О. Лобань // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 3(29). – С. 35-41.
Р/2331
Розглянуто роль інновацій в діяльності сучасного підприємства. Наведено класифікацію витрат на інновації
для забезпечення правильного обчислення реальної собівартості продукції та її аналізу. Визначено механізм
розрахунку рівня інноваційної активності підприємства. Запропоновано шляхи оцінки ефективності
інновацій за рахунок визначення показників виробничої ефективності, фінансової ефективності,
інноваційної ефективності.
Данилюк М. О. Аналіз сучасного стану партнерської співпраці для забезпечення інноваційної
діяльності підприємства / М. О. Данилюк, В. М. Білан // Науковий вісник Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій
промисловості. – 2019. – № 2(20). – С. 78-85.
Р/1802
Проаналізовано основні причини недостатнього рівня ефективності нинішніх партнерських відносин між
підприємствами та освітньо-науковими структурами. Розглянуто приклади співпраці університетів та
підприємств в Україні та за кордоном.
Співпраця бізнесу та університетів у галузі наукових досліджень та розроблень є невикористаним
резервом прискорення інноваційного розвитку України.
Дончак Л. Г. Інноваційний розвиток промислових підприємств Вінницької області / Л. Г. Дончак, В. В.
Добіжа, В. Г. Мазур // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2019.
– № 3. – С. 82-85.
Р/1055«Е»
У статті проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку інноваційної діяльності промислових
підприємств Вінницької області. Розглянуто основні проблеми, які перешкоджають здійсненню інноваційної
діяльності підприємств, а також визначено перспективні напрями підвищення їх інноваційної активності.

719908 R
36
Дробязко, Світлана Ігорівна.
Економічна безпека підприємств: методологічний та стратегічний аспекти
[Текст] : монографія / С. І. Дробязко. - Дніпро : ФОП Дробязко С. І., 2019. - 236 с. :
граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 192-215.
У монографії досліджено організаційно-методологічний підхід до управління
економічної безпеки підприємств страхового сектору. Здійснено діагностику умов
реалізації управління підприємствами страхового сектору в Україні та світі.
Побудовано методологічний базис оцінювання економічної безпеки підприємств
страхового сектору. Обґрунтовано стратегії економічної безпеки підприємств страхового сектору в
умовах інноваційного розвитку. Розглянуто напрями удосконалення механізму управління економічною
безпекою підприємств. Результати дослідження супроводжуються необхідними статистичними та
аналітичними даними, ілюстраціями, ключовими поняттями і категоріями.
Дурбалова Н. І. Інноваційно-інвестиційний вектор розвитку хлібопекарських підприємств / Н. І.
Дурбалова // Економіка харчової промисловості. – 2019. – Т.11, Вип. 3. – С. 66-72.
Р/2286
Метою даної статті є обґрунтування вектору розвитку означених підприємств на основі інвестиційноінноваційних процесів, проаналізовано проблеми хлібопекарської галузі, запропоновано інноваційні підходи
щодо розробки нових видів продукції.
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721047 B
33
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. 21, Вип. 1(70). - Одеса, 2019. - 182 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. Текст кн. укр., англ.
Зі змісту:
Осипов В. М., Осипова Л. А., Гаіна Б. С. Концепт транскордонного кластера по
переробці вторинної сировини виноробства в Україні та в Молдові. Проблеми
формування і стратегія розвитку. – С. 122-133.
Чукурна О. П., Ніценко В. С., Ганжуренко І. В., Гончарук Н. Р. Напрями інноваційного розвитку
транспортної логістики в Україні. – С. 170-181. – Текст англ.
Та ін.

720300 B
33
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. 21, Вип. 2(71). - Одеса, 2019. - 174 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ.
Зі змісту:
Наумова Л. М., Наумова О. В., Наумов О. Б. Управління інноваційним розвитком підприємств
харчової промисловості в умовах глобальних еколого-економічних викликів. – С. 91-101.
Садченко О. В., Нікола С. О., Залюбінська Л. М. Вдосконалення економічного механізму регулювання
підприємницької діяльності в зонах розвитку "зеленої економіки". – С. 109-120. – Текст англ.
Та ін.

720301 B
33
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. 21, Вип. 3(72). - Одеса, 2019. - 182 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ.
Зі змісту:
Макаренко С. М., Олійник Н. М., Рибачок С. А. Удосконалення державної інвестиційної політики як
основи впровадження інноваційних технологій на вітчизняних підприємствах. – С. 62-70.
Трушкіна Н. В., Ринкевич Н. С. Пропозиції щодо створення належних інституційних умов формування
й розвитку логістичних кластерів в економічних районах України. – С. 138-149. – Текст англ.
Та ін.

719503 R
332
Забарна, Елеонора Миколаївна.
Система організаційно-управлінських інновацій в розвитку сучасних
регіонів України [Текст] : монографія / Забарна Е. М., Щьокіна Є. Ю. - Херсон :
Олді-Плюс, 2019. - 241 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 210-236.
В представленій роботі досліджено науково-методичні засади формування
системи організаційно-управлінських інновацій в соціально-економічному розвитку
регіонів: вивчено генезу змісту та наукових підходів до соціально-економічного
розвитку регіону, системи організаційно-управлінських інновацій; представлено
науково-методичні підходи до формування системи організаційно-управлінських інновацій. Проаналізовано
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інноваційну складову в управлінні соціально-економічним розвитком регіону в динаміці. Досліджено та
запропоновано комплексні заходи зі стратегування в регіональному розрізі та систематизовано методичний
підхід до оцінки факторів регіонального розвитку.
Розроблено науково-методичне забезпечення організаційно-управлінських інновацій в соціальноекономічному розвитку регіону. Визначено інформаційно-методичне забезпечення бенчмаркінгу в
координатах організаційно-управлінських інновацій. Розроблено механізм реалізації системи організаційноуправлінських інновацій.
Зайченко В. В. Формування технологічної конкурентоспроможності економіки України: проблема
критичних регіональних диспропорцій інноваційно-технологічного розвитку / В. В. Зайченко // Вісник
Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2019. – № 3. – С. 91-94.
Р/1055«Е»
Здійснено позиціювання регіонів України за часткою підприємств з технологічними інноваціями, темпами її
зростання та часткою реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової
продукції. Зроблено висновки для державної політики в частині усунення регіональних диференціацій і
забезпечення більш системного підходу до формування технологічної конкурентоспроможності економіки
України.

720096 R
15
Закалик, Галина Михайлівна.
Психологія інновацій та реклами [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Закалик, Н. В.
Партико ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів : Вид-во
Львівської політехніки, 2019. - 248 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 228-241.
Висвітлено психологію інновацій, проблеми психологічного сприйняття
нововведень у суспільстві, форми та методи управління інноваційною діяльністю;
викладено теоретичні аспекти психології реклами, зокрема радіореклами тощо.
Для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 "Психологія", а також для
аспірантів, викладачів та широкого кола читачів, котрим потрібні у роботі соціально-психологічні знання
щодо інновацій та реклами.
Зі змісту:
Розділ 1. Психологія інновацій як складова практичної психології у менеджменті
Розділ 2. Проблема психологічного сприйняття інновацій у суспільстві
Розділ 3. Інноваційна діяльність та інноваційний процес
Розділ 4. Творчість та інновації
Розділ 5. Форми та методи управління інноваційною діяльністю.
Капелюшна Т. В. Роль інноваційного підприємства в умовах нового технологічного укладу / Т. В.
Капелюшна // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – № 3(29). – С. 71-77.
Р/2331
Розглянуто періодизацію науково-технічних революцій, технологічних укладів, економічних циклів та
надано їх характеристику.
Представлено механізм взаємодії суб'єктів інноваційного процесу з інноваційним підприємством,
необхідність їх тісної співпраці, активної участі інститутів держави, науковців та інвесторів, фахівців з
управління інтелектуальною власністю, постачальників ресурсів.
Ковальська Л. Л. Інноваційне підприємництво регіону: сутність та характеристика / Л. Л. Ковальська,
С. Ф. Таран // Економічний форум. – 2019. – № 3. – С. 61-66.
Р/2329
У статті проведено дослідження сутнісної характеристики інноваційного підприємництва регіону. Виділено
три підходи до трактування поняття "інноваційне підприємництво".
Подано авторський підхід до розгляду основних аспектів інноваційного підприємництва регіону.
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Ковальська Л. Л. Стан та тенденції інноваційного розвитку регіонів держави / Л. Л. Ковальська, К. І.
Оксенюк // Економічний форум. – 2019. – № 3. – С. 67-73.
Р/2329
У статті проведено дослідження стану та тенденцій інноваційного розвитку
регіонів держави.
Проаналізовано передумови та результати інноваційного розвитку регіону. Здійснено оцінку тенденцій
розвитку передумов за такими напрямами... Проведено оцінку результатів інноваційного розвитку за
системою показників. Виявлено позитивні та негативні темпи росту передумов та результатів інноваційного
розвитку регіонів держави.
Ковальчук А. Т. Інституціональні аспекти регулювання інноваційних фінансових технологій у
контексті розвитку криптовалют / А. Т. Ковальчук, Я. В. Котляревський, С. І. Князєв // Економіка та
право. – 2019. – № 3(54). – С. 97-106.
Р/1549
Розглянуто актуалітети встановлення збалансованого режиму регулювання криптовалют на основі дискурсу
провідних наднаціональних організацій, потреби врахування особливих положень щодо протидії
відмиванню грошей, урахування аспектів інституціоналізму та фінансового права стосовно особливостей
об'єкта регулювання, пріоритизацію спеціального характеру антикорупційного дирижизму в ході
розроблення та реалізації відповідної політики у національному контексті.
Козярук Л. Удосконалення управління інноваціями в організаціях / Л. Козярук, В. Самойленко //
Техніка і технології АПК. – 2019. – № 3. – С. 9-13.
Р/2292
У статті наведено огляд європейського стандарту CEN/TS 16555 Інноваційний менеджмент і розгляд
особливостей методів оцінки інноваційних можливостей та ефективності системи інноваційного
менеджменту, а також огляд Українського законодавства та стандартів щодо інновацій. У статті
показані переваги стандартизованої системи інноваційного менеджменту.
Метою статті є створення та впровадження ефективної інтегрованої системи управління інновацій на
підприємствах різних форм власності, що може привести компанії до високої конкурентоспроможності.
Колещук О. Я. Моделі формування та розвитку інноваційної діяльності: міжнародний досвід / О. Я.
Колещук // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2019. – № 1. – С. 86-95.
Р/1790
У статті розглянуто міжнародний досвід формування та розвитку інноваційної діяльності. Виокремлено
типові моделі інноваційного розвитку, що характерні для країн різного рівня розвитку. Розкрито сутність:
євроатлантичної моделі, яка є типовою для Японії, Великобританії, Німеччини та Франції; східноазіатської
моделі, яка є типовою для Японії, Південної Кореї, Гонконгу та Тайваню; альтернативної моделі, яка
найбільш розповсюджена у Тайланді, Чілі, Туреччині, Йорданії, Португалії; моделі "потрійної спіралі", за
якою розвиваються США та ряд європейських країн.
На основі аналізу даних агентства Bloomberg щодо рейтингування першої десятки країн за 2015–2019 рр.
за рівнем розвитку інноваційності встановлено, що до цього переліку входять країни, які використовують
різні моделі інноваційного розвитку.
Колещук О. Я. Формування ефективної системи стратегічного управління інноваційністю
підприємств / О. Я. Колещук // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2019. – № 2. –
С. 91-98.
Р/1790
У статті розглянуто сутність поняття "інноваційний ринок", під яким розуміють ринок креативних наукових,
технологічних, організаційних та управлінських нововведень. Показано, що мета стратегічного управління
інноваційністю підприємства спрямована на реалізацію головних функцій науково-технічного розвитку з
розробки і впровадження отриманих інноваційних результатів шляхом проведення науково-дослідних робіт,
створення інноваційного продукту, модернізацію технічних елементів, якості тощо.
У статті розроблено ефективну систему стратегічного управління інноваційністю підприємств, яка
включає в себе цілі, завдання та його функції.
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Комунальне господарство міст [Текст] = Коммунальное хозяйство городов : наук.-техн. зб. / Харк. нац.
ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова = Municipal economy of cities. - Харків : ХНУМГ. - (Серія:
Економічні науки).
Вип. 4(150). - Харків, 2019. - 100 с. : граф., рис., табл. - Алф. покажч.: с. 100. - Бібліогр. наприкінці ст. Текст кн. укр., англ.
Зі змісту:
Рибак Г. І. Освітній потенціал як основа інноваційного розвитку України: міжнародне порівняння. –
С. 71-75.
Розглянуто освітній потенціал як складову індексу інклюзивного розвитку країни та його вплив на розвиток
економіки та виникнення інновацій у міжнародному розрізі. Проведено порівняльний аналіз капіталізації
освітнього потенціалу.

Кондіус І. С. Моделювання інноваційної модернізації регіональної економіки / І. С. Кондіус //
Економічний форум. – 2019. – № 3. – С. 54-61.
Р/2329
У статті розглянуто підґрунтя для розроблення теоретико-методологічних підходів до ідентифікації
факторів інноваційної модернізації економіки для виявлення їх інтегрального впливу на економічне
зростання на основі застосування імітаційного моделювання.

Коровій Я. Оцінювання прогресу запровадження інновацій у сільському господарстві задля сталого
розвитку регіону Європи і Центральної Азії / Я. Коровій // Галицький економічний вісник. – 2019. – №
4(59). – С. 112-121.
Р/1866
З метою підвищення ефективності від використання інформаційно-комунікаційних технологій з
мінімальним ризиком для країн Європи та Центральної Азії необхідним є впровадження національних
стратегій в області електронного сільського господарства, які повинні бути розроблені та реалізовані на
основі механізму широкої участі.

Крупка М. Структурний аналіз інноваційної діяльності підприємств в Україні у контексті
формування пріоритетів фінансового регулювання / М. Крупка, Н. Демчишак, В. Гриб // Світ фінансів. –
2019. – Вип. 3(60). – С. 37-52.
Р/1910
Мета – структуризація інновацій для формування пріоритетів фінансового регулювання та його
стратегічних орієнтирів.
Методи. Для одержання результатів у дослідженні використано низку загальнонаукових і спеціальних
методів: структурний аналіз, статистичні методи, системний аналіз, метод наукового абстрагування.

Луговий В. І. Реалізація дослідницько-інноваційного потенціалу університетів як невід'ємного
складника їх діяльності / В. І. Луговий, О. М. Слюсаренко, Ж. В. Таланова // Наука та наукознавство. –
2019. – № 3. – С. 26-45.
Р/626
Проаналізовано мету, організацію, кадрове і фінансове забезпечення сфер вищої освіти (ВО) та досліджень і
розробок (ДР) в Україні та провідних країнах.
Обґрунтовано систему заходів з реалізації дослідницько-інноваційного потенціалу університетів, яка
ґрунтується на переформатуванні університетської мережі задля здійснення дуальної "викладацькодослідницької" функції за моделями "дослідницький професор" або "професор і дослідник – одна персона".
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Ляшенко М. В. Інноваційний підхід до реалізації стратегії екологобезпечного розвитку тваринництва
(міжнародний аспект) / М. В. Ляшенко // АгроСвіт. – 2019. – № 15. – С. 45-50.
Р/2114
У статті розглядаються дискусійні питання щодо впливу тваринництва на обсяги та динаміку викидів
парникових газів, що зумовлюють зміни клімату. Показано полярність оцінок впливу тваринництва на
забруднення атмосфери.
Макаренко І. П. Система інноваційних індикаторів ЄС як інструмент євроінтеграційних процесів / І.
П. Макаренко, О. Г. Рогожин // Математичне моделювання в економіці. – 2019. – № 2. – С. 101-114.
Р/1577
Наголошено, що глобальні формати формування інноваційних індикаторів обумовлені європейським
досвідом. На прикладі Європейського Співтовариства (ЄС) аргументована важливість використання
макроекономічних та інноваційних індикаторів в єдиному комплексі.
Микитюк Ю. Аналіз впливу чинників ризику на ефективність інноваційно-інвестиційних проектів в
будівництві / Ю. Микитюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. –
№ 3. – С. 87-97.
Р/1236
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні організаційних положень аналізу впливу чинників ризику на
ефективність інноваційно-інвестиційних проектів у будівництві. Для досягнення мети поставлені такі
завдання: визначити вплив чинників ризику на ефективність інноваційно-інвестиційних проектів;
розглянути застосування когнітивного моделювання ризиків інноваційно-інвестиційного проекту.

720896 R
332
Моргачов, Ілля Вікторович.
Інфраструктурне забезпечення регіональних інноваційних процесів [Текст] :
монографія / І. В. Моргачов ; Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. - 496 с. : граф.,
рис., табл. - Бібліогр.: с. 468-495.
У монографії розкриваються теоретико-методичні питання вдосконалення
інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів, що є основою
набуття конкурентоспроможності регіонів в міжнародному розподілі праці. В якості важливих складових
відповідного забезпечення розглядаються науково-технічні системи, які групуються за певними
класифікаційними ознаками та мають диференційований вплив на регіональні інноваційні процеси.
Передумовою вдосконалення останніх є не тільки покращення науково-технічної та інноваційної діяльності
в країні та її регіонах, однак важливим також є інтенсифікація та нейтралізація проблем регіональних
інвестиційних процесів. В умовах прискорення глобалізації досягнення поставлених завдань розглядається
за рахунок комплексного та системного державного регулювання розвитку регіонів.

719502 R
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Парадигма інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації [Текст]
: монографія / [Е. М. Забарна, О. М. Козакова, В. А. Чередниченко та ін.] ; за заг.
ред. д-ра екон. наук Е. М. Забарної ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Херсон : ОЛДІПЛЮС, 2019. - 92 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 87-91. - Авт. зазнач. на звороті тит.
арк.
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Досліджено теоретико-методичні засади інноваційної діяльності та її сучасні тенденції. Розкрито сутність і
особливості ринку інновацій, проаналізовано проблеми його формування в Україні.
Обґрунтовано необхідність стратегічної спрямованості інноваційної діяльності підприємства та фактори
впливу на неї. Запропоновано моделі організаційного механізму інноваційної діяльності, інноваційної
інфраструктури, структури системи комунікацій та алгоритму інноваційної стратегії підприємства. Надані
рекомендації щодо удосконалення інноваційного розвитку в Україні.

Підоричева І. Ю. Аналіз залежності між інноваційними витратами та обсягами реалізованої продукції
у промисловості України / І. Ю. Підоричева, Л. І. Ковчуга // Економіка промисловості. – 2019. – № 3(87). –
С. 76-102.
Р/1252
... першочерговим завданням, з одного боку, має бути підвищення інвестиційного забезпечення
інноваційних процесів на підприємствах за рахунок усіх джерел, а з іншого – оптимізація структури
інноваційних витрат, що склалася на підприємствах різних видів промислової діяльності, для забезпечення
максимальної економічної віддачі таких інвестицій.
Із використанням кореляційно-регресійного аналізу досліджено залежність між інноваційними витратами
та обсягами реалізованої інноваційної продукції промисловими підприємствами України у 2015 та 2017 рр.,
у тому числі з урахуванням часового лагу впливу витрат на обсяги реалізації.

721235 B
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Підприємництво і торгівля [Текст] : збірник наукових праць / [редкол.: Куцик П. О., Апопій В. В., Семак
Б. Б. та ін. ; Львівський торговельно-економічний ун-т]. - Львів : Вид-во Львівського торг.-екон. ун-ту. Вип. 24. - Львів, 2019. - 181 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -Текст укр., англ.
Зі змісту:
Апопій В. В., Процишин О. Р. Нові вектори розвитку та інноваційні тренди у сфері торгівлі України. –
С. 5-13.
Міщук І. П., Кабаці Б. І., Алмаші Ю. Ю., Дубина М. О. Інноваційні формати торговельних об'єктів у
системі торговельного обслуговування. – С. 14-21.
Васильців Т. Г., Панченко В. А., Зайченко В. В. Стан інноваційної діяльності в Україні як передумова
формування технологічної конкурентоспроможності національного господарства. – С. 90-96.

720701 R
334
Підприємництво: інноваційна діяльність, маркетинг, логістичні процеси,
облік та оподаткування [Текст] : підручник / Ріхард Фортмюллер, Ольга Савченко,
Петро Перерва [та ін.] ; під ред. О. І. Савченко ; Нац. технічний ун-т "Харківський
політехнічний ін-т". - Харків : Планета-Принт, 2016. - 599 с. : рис., табл. (Підприємницька освіта як ключ до успіху : серія дидакт. мат-в з підприємницької
освіти в закладах вищ. освіти України) (Проект EC TEMPUS "Набуття професійних
та підприємницьких навичок шляхом виховання підприємницького духу та
консультацій підприємців початківців" (544202- TEMPUS-1-2013-1-AT-TEMPUSJPHES)). - Бібліогр.: с. 585-596 .
Підручник містить розширені матеріали, що необхідні для розуміння та ведення підприємницької
діяльності, розуміння механізмів пошуку та ідентифікації можливостей для бізнесу, написання бізнес-плану,
аналізу ефективності бізнес-проектів, визначенні питань управління креативністю, маркетингової
діяльності, логістичних процесів та особливостей інноваційної складової підприємництва.
Призначено для студентів та аспірантів економічних, управлінських спеціальностей та фахівців
інженерних та креативних галузей економіки.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Поліщук А. Р. Взаємодія між Україною та Європейським Союзом в інноваційній сфері / А. Р. Поліщук,
І. А. Кашицька // Студентський вісник Національного університету водного господарства та
природокористування. – 2019. – Вип. 1(11). – С. 91-93.
Р/611
У статті розглядається взаємодія України з Європейським Союзом в інноваційній сфері та системні підходи
до забезпечення інноваційного розвитку, що безпосередньо торкаються змісту і механізму реалізації
наднаціональної інноваційної політики.

719572 R
005
Практикум по управлению инновационными проектами [Текст] : учеб. пособ.
/ К. Р. Касенов, А. В. Череп, М. А. Канабекова, А. Г. Череп ; МОН Респ. Казахстан,
Запорожский нац. ун-т, Казахский нац. пед. ун-т им. Абая. - Запорожье : Издатель
ФОП Мокшанов В. В., 2019. - 198 с. : табл. - Библиогр.: с. 190-193.
Для закрепления теоретических материалов планами практических занятий
предусмотрены задания, методические рекомендации к выполнению заданий,
тесты для проверки знаний, тематика рефератов, вопросы для подготовки к
экзамену, глоссарий, основная и дополнительная литература.

Прохорова В. В. Інноваційність системи управління як умова забезпечення безпеки розвитку
підприємств / В. В. Прохорова, С. А. Мушнікова // Економічний вісник Національного гірничого
університету. – 2019. – № 2. – С. 82-90.
Р/1790
У статті обґрунтована доцільність визначення сутності поняття "інноваційність системи управління" як
базової умови забезпечення безпеки розвитку підприємства.
Визначено основне спрямування існуючого поняття "інноваційність" в системі управління підприємством,
яке має домінуюче значення в розробці теоретико-методичного базису при формуванні науковоінноваційних платформ.

Сердюков К. Г. Формування та вибір інноваційної стратегії підприємства / К. Г. Сердюков // Економіка
та держава. – 2019. – № 9. – С. 12-16.
Р/1829
… більшість сучасних підприємств – складні організаційні структури, що не можуть обмежитися однією
інноваційною стратегією. Для кожної бізнес-структури чи проекту повинна бути сформована своя стратегія і
у межах єдиної управлінської структури повинна здійснюватися їхня координація та взаємоузгодження.
У роботі було поставлено за мету – обґрунтування етапів формування супер стратегії та вибору
інноваційних стратегій для різних бізнес-одиниць або продуктів підприємства. Також у роботі
сформульовано принципи системи управління інноваційною діяльністю підприємства.

Смолич Д. В. Інноваційні методи управління проектами / Д. В. Смолич // Економічний форум. – 2019. –
№ 4. – С. 50-53.
Р/2329
Виокремлено особливості та недоліки класичної каскадної моделі управління проектами. Подано
характеристику інноваційних методів управління проектами: Scrum, Agile, Lean, Kanban. Наведена їх
сутність, переваги та особливості використання. Запропоновано пріоритети до вимог клієнта, команди та
наявних ресурсів підприємства.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
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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. 5 (135). - Львів, 2019. - 77 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Скрипко Т. О., Гарасимлюк М. В. Інтелектуальна спеціалізація підприємництва як шлях розв'язання
соціально-економічних проблем. – С. 10-14.
Розглянуто стан інноваційної діяльності підприємств промисловості, секторів підприємництва, регіонів.
Структура видів інноваційної діяльності промислових підприємств України за 2010-2017 рр. включає
внутрішні і зовнішні науково-дослідні роботи, придбання обладнання і програмного забезпечення,
підготовку працівників тощо. Використано статистичний, табличний, анкетний та чинниковий методи
аналізу. За допомогою компаративного аналізу наведено інноваційний індекс України і його 10 складових,
здійсненого економічними фахівцями ЄС за методологією інтегральної бальної оцінки.
Луцків О. М., Попадинець Н. М. Проблеми інституційно-організаційного забезпечення інвестиційноінноваційного розвитку в регіоні. – С. 33-37.
Проаналізовано нормативно-правову і законодавчу базу забезпечення інноваційної діяльності та
запропоновано шляхи її коригування. Охарактеризовано основні інститути інноваційної діяльності.
Проаналізовано європейський досвід інституційної підтримки та стимулювання інвестиційно-інноваційних
процесів.

721239 B
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Стратегія економічного розвитку України [Текст] : зб. наук. пр. / ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім.
Вадима Гетьмана. - Київ : [КНЕУ].
№ 44. - Київ, 2019. - 168 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ.
Зі змісту:
Диба М. І., Диба О. М. Глобалізація в інноваційному процесі розвитку. – С. 5-15.
У статті обґрунтовано місце глобалізації в інноваційному процесі розвитку. Досліджено міжфункціональний
аспект глобалізаційних процесів та ролі міжнародних менеджерів у глобалізованому суспільстві.

Сьомкіна Т. В. Формування інноваційного ресурсно-компетенційного потенціалу диверсифікації
підприємств / Т. В. Сьомкіна, О. М. Згурська // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 21. – С. 5-9.
Р/2124
У статті виділено та проаналізовано сукупність основних аспектів та факторів формування ресурсного
потенціалу з метою забезпечення результативного процесу диверсифікації підприємств. Наголошено на
особливостях ресурсної концепції як загальноприйнятої теорії диверсифікації.

Теплюк М. А. Ділова досконалість підприємств як ключовий фактор інноваційного розвитку
економіки України / М. А. Теплюк , А. В. Лєзіна // Вісник Хмельницького національного університету.
Серія: Економічні науки. – 2019. – № 3. – С. 180-185.
Р/1055«Е»
У статті розкрито сутність та основні завдання оцінювання діяльності суб'єктів господарювання за моделлю
ділової досконалості як важливої складової системи управління суб'єктом ринкових відносин. Розглянуто
ключові критерії вдосконалення функціонування підприємства, досягнення їх конкурентоспроможності у
глобальному економічному просторі.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
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Ужгородський національний університет.
Науковий вісник Ужгородського університету [Текст] : збірник наук. праць. - Ужгород : [Вид-во УжНУ
"Говерла"]. - (Серія Економіка).
Вип. 2 (54). - Ужгород, 2019. - 164 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос.,
англ. Дод. тит. арк. англ. та рос.
Зі змісту:
Готра В. В., Щукін І. С. Сутність та напрямки реформування державної інноваційної політики в
умовах євроінтеграції. – С. 29-40.
Латинін К. І. Детермінант-фактор інноваційного розвитку регіональної економіки. – с. 55-60.
Грицак О. С., Клим Н. М. Стартап як вид інноваційного бізнесу: обліковий вимір понятійного
апарату. – С. 110-115.

Халатур С. Методичний інструментарій фінансування інноваційної діяльності АПК / С. Халатур, О.
Халатур // Світ фінансів. – 2019. – Вип. 3(60). – С. 65-75.
Р/1910
Мета – вивчити методичні інструменти залучення фінансових ресурсів в інноваційну діяльність та
обґрунтувати методи і критерії інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств сфери
агропромислового комплексу.
Методи. Теоретичною і методологічною основою дослідження є системний підхід до вивчення
економічних явищ, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів з цієї проблематики. У
процесі дослідження використано комплекс наукових методів, серед яких: абстрактнологічний,
діалектичний, метод порівнянь та ін.

Хорольський В. П. Формування інноваційної системи сталого розвитку регіону на засадах інтеграції в
економіку країн Європейського Союзу / В. П. Хорольський, К. Д. Хорольський, Т. В. Квітка // Вісник
Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2019. – № 2. – С. 255-262.
Р/1055«Е»
Розроблено інструменти моделювання інноваційної системи сталого розвитку регіону з техногенними
територіями. Наведено національні інноваційні системи чотирьох країн ЄС з виокремленням найбільш
сильних сторін сталого розвитку.
Проведено порівняльний аналіз розвитку України та її Придніпровського регіону з країнами, які мають
значну атомну енергетику, ракетобудівну галузь, розвинуте сільське господарство та гірничо-металургійний
комплекс. Використано поряд з відомим SWOT-аналізом PEEST-аналіз з розширенням наступних
компонент ...

720128 B
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Черкаський державний технологічний університет.
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.].
- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки).
Вип. 52. - Черкаси, 2019. - 94 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ.
Зі змісту:
Якименко О. В. Методичний підхід до оцінювання рівня інноваційного потенціалу будівельних
підприємств регіону. – С. 65-72.
Білик В. В., Коломицева О. В. Маркетингові аспекти розвитку інновацій у регіонах. – С. 87-93.
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Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича.
Науковий вісник Чернівецького університету [Текст] : зб. наук. пр. - Чернівці : [ЧНУ]. - (Географія).
Вип. 808. - Чернівці, 2019. - 147 с. : граф., карти, рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос.,
англ.
Зі змісту:
Бєлоусова Н., Безносюк О. Розвиток туристичного продукту м. Києва: інновації і перспективи. – С.
113-117.
Розглянуті питання стрімкого зростання кількості туристичних послуг і швидкий розвиток нових форм
туристичної індустрії, що відбувається в умовах глобалізації та невпинного розвитку інформаційного
суспільства.
Шабалина Л. В. Современные аспекты инновационного развития Китая / Л. В. Шабалина, А. А.
Мухина // Економічний вісник Донбасу. – 2019. – № 2. – С. 108-113.
Р/1932
На даному етапі розвитку Китай демонструє значне зростання у сфері науково-дослідних та дослідноконструкторських робіт, яке дозволило йому увійти до першої двадцятки країн з інноваційної активності у
2018 р. згідно даних Глобального інноваційного індексу.
Шарко В. В. Інструменти та важелі впливу на рівень інноваційної спроможності підприємства / В. В.
Шарко, С. О. Сіренко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. –
2019. – № 5. – С. 249-254.
Р/1055«Е»
У роботі розглянуті інструменти та важелі для стимулювання інноваційної спроможності підприємств
машинобудування, за допомогою яких можливе підвищення рівня їх конкурентоспроможності. Визначено
інструменти інноваційної спроможності промислового підприємства за базисним процесом. Проаналізовано
заходи підвищення рівня інноваційної спроможності машинобудівних підприємств.
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Шестаковська, Тетяна Леонідівна.
Механізми державного регулювання інноваційного розвитку аграрного
сектору економіки України [Текст] : монографія / Т. Л. Шестаковська ; Чернігів.
нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ, 2019. - 320 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 269-298.
У монографії висвітлюються сучасні проблеми функціонування механізмів
державного регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору в Україні.
Обґрунтована необхідність формування комплексного механізму державного
регулювання інноваційного розвитку аграрного сектору в Україні. Розроблено концепцію формування та
реалізації державної політики інноваційного розвитку аграрного сектору в Україні та обґрунтовані
стратегічні й тактичні пріоритети її впровадження.
Шестаковська Т. Л. Стратегічні орієнтири державної політики забезпечення інноваційного розвитку
аграрного сектору в Україні / Т. Л. Шестаковська, Т. І. Батракова // Інвестиції: практика та досвід. – 2019.
– № 15. – С. 94-101.
Р/2124
Визначено мета та напрями формування структурної державної політики інноваційного розвитку аграрного
сектору. Для формування стратегічних орієнтирів сучасної державної політики інноваційного розвитку
аграрного сектору було проведено пілотне обстеження у формі анкетування серед науковців, викладачів,
державних службовців та представників аграрного бізнесу. Систематизовані пріоритети державної політики
інноваційного розвитку аграрного сектору. представлено заходи для реалізації стратегічних цілей держави
та їх результативність.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Шушкова Ю. В. Узагальнення інструментів світового досвіду державної політики інноваційного та
технологічного розвитку економіки / Ю. В. Шушкова // Економіка та держава. – 2019. – № 11. – С. 20-24.
Р/1829
Узагальнено світовий досвід державної політики забезпечення інноваційного та технологічного розвитку
економіки. Зроблено висновки відносно основних концептуальних характеристик процесів та, відповідно,
інструментів державної політики реіндустріалізації та забезпечення інноваційно-технологічного розвитку
національної економіки.
Юзькова О. І. Особливості сервісно-орієнтованого підходу у формуванні інноваційного лідерства в
держаному управлінні в Україні / О. І. Юзькова // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 16. – С. 101106.
Р/2124
У статті проаналізовано особливості сервісно-орієнтованого підходу в удосконаленні механізмів
інноваційного лідерства в державному управлінні в Україні та обґрунтовано необхідність розвитку моделі
сучасної сервісної держави; висвітлено особливості переходу моделі державного управління до моделі
суспільства сервісного типу; запропоновано освітні цілі програми розвитку інноваційного лідерства в
держаному управлінні.

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному
етапі в Україні та за її межами
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Бізнес інкубатор як організаційно-правова форма розвитку малого і
середнього бізнесу [Текст] : кол. монографія / під заг ред. О. Г. Черепа ; ДВНЗ
"Запорізький національний університет", Екон. ф-т. - Запоріжжя : Запорізький нац.
ун-т, 2016. - 327 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 289-306.
Монографія присвячена вирішенню актуальних проблем розвитку малого і
середнього бізнесу в Україні із залученням бізнес-інкубаторів.
Досліджуються теоретико-організаційні питання бізнес-інкубаторів, аналізується
сучасний стан, проблеми та перспективи їхнього розвитку у національній економіці
з урахуванням досвіду розвинутих країн. Визначається роль цих утворень в активізації малого і середнього
бізнесу. Особливу увагу приділено розробці та реалізації перспективних бізнес-проектів у національній
економіці.
Буряк Є. В. Інтеграційні процеси в системі знань регіонального менеджменту: теорія та методологія
кластерного аналізу / Є. В. Буряк // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.
Серія: Економіка і менеджмент. – 2019. – № 1(26). – С. 90-100.
Р/2254
Обґрунтовано перспективи майбутньої моделі кластерної економіки з позиції змін у світовому ринковому
просторі. Виокремлено самостійність і пріоритетність процесів регіональної кластеризації в економіці
України. Проаналізовано перспективні напрями аналітичних досліджень щодо кластерних утворень та
інтеграційних процесів в регіонах України. Обґрунтовано етапи формування системи знань кластерної
економіки з урахуванням і залученням аналітичних досліджень. Наведено перспективне бачення каналів
поширення і задоволення реальних потреб у аналітичних дослідженнях регіональної кластеризації.
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Інституційні засади формування інвестиційно-інноваційних кластерів в аграрному секторі / В. І.
Аранчій, О. П. Зоря, Т. С. Галінська, Т. Т. Голбан // Український журнал прикладної економіки. – 2019. – Т.
4, № 2. – С. 17-23.
Р/595
Мета дослідження полягає у розгляді інституціональних засад управління інвестиційно-інноваційним
розвитком аграрного виробництва на основі створення регіональних кластерів. На основі цього розроблено
структуру інвестиційно-інноваційного кластеру із включенням до неї інфраструктури ринку грошового
капіталу.

Малевський Е. З. Організаційні аспекти внутрішнього аудиту в структурі управління інноваційним
кластером / Е. З. Малевський // Економіка і управління. – 2018. – № 4. – С. 123-128.
Р/1342
Статтю присвячено дослідженню теоретичних аспектів внутрішнього контролю діяльності інноваційного
кластеру. Доведено важливість організації внутрішнього аудиту в структурі управління інноваційним
кластером.

Панкова Л. І. Економічні інтереси використання потенціалу кластерної політики у забезпеченні
сталого розвитку регіонів / Л. І. Панкова // Вісник Східноєвропейського університету економіки і
менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2019. – № 1(26). – С. 70-80.
Р/2254
Окреслено можливості кластерів у стимулюванні сталого розвитку регіонів, що дозволило рекомендувати
кластерну політику як системне бачення, механізм підтримки держави та регіонів, кластерів і кластерних
ініціатив у процесах забезпечення сталого розвитку територій. Згруповано й систематизовано економічні
інтереси використання потенціалу кластерної політики у забезпеченні сталого розвитку регіонів.

Скібська К. О. Перспективи інноваційно-кластерного характеру соціального розвитку економіки
регіонів України / К. О. Скібська, С. О. Савченко, С. М. Мильніченко // Вісник Східноєвропейського
університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2019. – № 1(26). – С. 81-90.
Р/2254
Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ впливу процесів кластероутворення на регіональний
ринок праці та розробці організаційно-економічних засад досягнення тенденцій розвитку регіонального
ринку праці на основі поширення процесів кластероутворення в регіоні. Обґрунтовано напрями впливу
соціальних складових на результативність процесів кластероутворення.

Татар М. С. Створення банківських кластерів для підвищення інноваційності банківської системи
України / М. С. Татар, Ю. А. Нужнова, О. О. Косяк // Часопис економічних реформ. – 2019. – № 3. – С. 5665.
Р/2348
Метою статті є
узагальнення теоретико-методологічних положень щодо створення банківських
кластерних структур для підвищення інноваційності банківської системи України. Предмет дослідження –
формування та функціонування інноваційних банківських кластерів в Україні. Методи, використані в
дослідженні: логічно-змістовний метод, метод порівняння, методи індукції та дедукції, кластерний аналіз
тощо.
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Транспортні системи та технології перевезень [Текст] : зб. наук. пр. Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп.
ім. акад. В. Лазаряна. - Д. : [Вид-во Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна], 2011 - .
Вип. 17. - Дніпро, 2019. - 80 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ.
Зі змісту:
Перепічко М. Е. Ідентифікація сутності та основних завдань транспортного забезпечення виробничої
інтеграції в системі "порт – індустріальний парк". – С. 42-47.
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Черкаський державний технологічний університет.
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету [Текст] : [наук. вид.].
- Черкаси : ЧДТУ. - (Серія: Економічні науки).
Вип. 52. - Черкаси, 2019. - 94 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ.
Зі змісту:
Одінцов О. М. Формування регіонального агропромислового кластеру на базі кооперативного
сектору економіки. – С. 12-20.
Запропоновано концепцію й стратегію формування та функціонування агропромислового кооперативного
кластеру. Розроблено орієнтовну організаційну структуру агропромислового кластеру на прикладі
Черкаської області, яка складається з трьох блоків: кластероутворюючого, внутрішнього та зовнішнього.
Шарай С. М. Формування транспортно-логістичних кластерів в транспортному секторі України / С.
М. Шарай, М. П. Рой, Д. О. Дехтяренко // Вісник машинобудування та транспорту. – 2019. – № 1. – С. 123128.
Р/1417
Процес формування транспортно-логістичних кластерів (ТЛК) є складним, оскільки на ефективність
функціонування ТЛК впливають взаємозв'язок та взаємодія різних секторів економіки країни. Рівень та
якість функціонування ТЛК залежить від підтримки органів влади, від рівня досконалості нормативноправової бази, від безупинного економічного, інноваційного та професійного розвитку всіх його учасників.

