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Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання
Безпалий Р. В. Фінтех-інновації: передумови становлення та сучасні тенденції / Р. В. Безпалий //
Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 2. – С. 44-49.
Р/2124
Проаналізовано наукові трактування категорії "фінансові технології" та виокремлено фінтех як окрему
галузь, що включає у себе використання різного роду технологій у фінансовій сфері. Проаналізовано
основні технології, що наразі мають вплив на перетворення способу надання фінансових послуг та
виокремлено основні тенденції фінтеху у світі. Наведено перелік технологій, що матимуть значний вплив на
перетворення способу надання фінансових послуг. Виокремлено основні тренди ринку фінансових
технологій в умовах сьогодення. Виявлено основні напрямки фінтеху України станом на 2019 рік за даними
проєкту Агенції Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку "Трансформація фінансового
сектору".
Бельтюков Є. А. Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку промислового
підприємства / Є. А. Бельтюков, Т. М. Ткачук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія:
Економічні науки. – 2020. – № 4, Т. 1. – С. 36-40.
Р/1055«Е»
Здійснено класифікацію стратегій промислового підприємства на основі їх групування та стадій розвитку
підприємства. Вдосконалено понятійно-категоріальний апарат економіки підприємства шляхом введення
поняття "стратегія інноваційного розвитку промислового підприємства". Проаналізовано статистичні дані
щодо впровадження інновацій на промислових підприємствах. Сформовано цілі стратегії інноваційного
розвитку промислового підприємства.

730216 R
338
Буркинский, Борис Володимирович.
Методичні рекомендації до комплексної оцінки домінант інвестиційноінноваційної політики природокористування національної економіки [Текст] :
наук. доповідь / Буркинський Б. В., Нікішина О. В. ; НАН України, Ін-т проблем
ринку та економіко-екологічних досліджень. - Одеса : [ІПРЕЕД НАНУ], 2020. 192 с. : граф., табл. - Бiблiогр.: с. 165-170.
Наукова доповідь містить результати досліджень, що присвячені розробці
методичного забезпечення комплексної оцінки домінант інвестиційноінноваційної політики природокористування національної економіки на засадах
сталого розвитку. У доповіді обґрунтовано методологічний підхід до комплексної оцінки домінант
інвестиційно-інноваційної політики природокористування у двоєдності концептуального та методичного
базисів. На базі європейських практик визначено головні домінанти у координатах сталого розвитку
України. Здійснено структурування домінант інвестиційно-інноваційної політики природокористування та
побудовано трьохрівневу систему складових домінант, їх завдань та індикаторів. Розроблено розширену
систему економіко-екологічних індикаторів для комплексної оцінки домінант і їх компонентів на засадах
сталого розвитку з акцентом на секторально-структурний та інвестиційний вимір діагностики.
Використовуючи запропоноване методичне забезпечення, проведено кількісно-якісну оцінку домінант
інвестиційно-інноваційної політики природокористування України у внутрішньому та зовнішньому вимірі.
На основі отриманих результатів визначено "вузькі" місця в процесі реалізації інвестиційно-інноваційної
політики сталого розвитку. Обґрунтовано головні напрями і шляхи підвищення ступеня впровадження
домінант інвестиційно-інноваційної політики природокористування у координатах сталого розвитку
держави.
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Вдовенко Н. М. Еволюція механізму регулювання розвитку дорожнього господарства на інноваційних
засадах державно-приватного партнерства / Н. М. Вдовенко, Н. М. Коробова, М. М. Павленко //
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2020. – № 23. – С. 44-53.
Р/2364
Мета статті. Розроблення науково-методичних і практичних пропозицій з метою прикладного
забезпечення дії механізму регулювання розвитку дорожнього господарства як перспективної сфери
національної економіки.

Гейдарова О. В. Управління інноваційною діяльністю промислового підприємства / О. В. Гейдарова, О.
М. Мала // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2020. – № 4, Т. 1.
– С. 66-69.
Р/1055«Е»
Розглянуто основні показники інноваційної діяльності промислових підприємств за 2017–2019 роки.
Виявлено основні проблеми розвитку інновацій на підприємствах. В статті представлений загальний
алгоритм управління інноваційним потенціалом промислового підприємства для забезпечення
інноваційного розвитку.

Городецька Т. Б. Механізм реалізації інноваційних проєктів підприємствами за умов турбулентності /
Т. Б. Городецька, І. О. Івасюк, В. А. Бородін // Економіка. Фінанси. Право. – 2021. – № 1/1. – С. 5-10.
Р/687
Метою дослідження є аналіз шляхів підвищення інноваційної діяльності та обґрунтування методичних і
практичних аспектів стосовно створення ефективної системи управління інноваційною діяльністю
підприємств харчової промисловості.

Гуменюк Ю. В. Напрямки активізації інноваційної діяльності в зернопродуктовому підкомплексі
України / Ю. В. Гуменюк, С. А. Бурлака, Д. О. Галущак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. –
2020. – № 6 (153). – С. 25-37.
Р/0126
Розглянуто проблему активізації інноваційної діяльності в зернопродуктовому підкомплексі України,
проаналізовано основні показники, що відображають ефективність модернізації в сільському господарстві,
описано інновації, які прискорюють процес переходу зернопродуктового підкомплексу на інноваційний тип
розвитку, запропоновано напрямки підвищення його інноваційної активності.

730262 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. 22, Вип. 3(76). - Одеса, 2020. - 168 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. Текст кн. укр., англ.
Зі змісту:
Буркинський Б. В., Грищенко В. Ф. Чинники забезпечення економічної безпеки
в процесі інноваційного розвитку підприємництва. – С. 6-29.
Патицька Х. О. Досвід впровадження смарт-спеціалізації як підходу до
стимулювання економіки регіонів у країнах ЄС: уроки для України. – С. 98-109.
Шульц С. Л., Луцків О. М. Інноваційна складова інклюзивної моделі економічного зростання країнчленів ЄС. – С. 150-158.
Та інші.
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730263 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 : [Ін-т проблем ринку та екон.екол. дослід. НАН України].
Т. 22, Вип. 4(77). - Одеса, 2020. - 183 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ.
Зі змісту:
Єрмакова О. А. Методологія реалізації інноваційного вектору економічного розвитку в
співробітництва територіально-господарських систем України. – С. 61-72. – Текст англ.
Рубель О. Є., Агаев А., Жихарева А. А. Теоретичні засади активізації дифузії екологічних інновацій в
системі імплементації європейського дослідницького простору. – С. 128-138. – Текст англ.
Та інші.

730265 B
339
Європейський вектор економічного розвитку [Текст] = European vector of economic development : наук.
журнал / Університет імені Альфреда Нобеля. - Дніпро : [ТОВ "Роял Принт"].
Вип. 2 [29]. - Дніпро, 2020. - 120 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Павлова В. А., Лохман Н. В. Інноваційно орієнтоване туристичне підприємство: концептуальна
модель та місце в інноваційному просторі. – С. 62-72.
Проаналізовано динаміку кількості суб'єктів туристичної діяльності у 2018–2019 рр. та обсяги доходів від
надання туристичних послуг. Виділено специфічні характеристики інноваційного простору, у межах якого
діє інноваційно орієнтоване туристичне підприємство, що, в свою чергу, розглядаються, як прогнози його
діяльності.
Задорожнюк Н. Інноваційні технології в аграрному бізнесі: економічне обґрунтування / Н. Задорожнюк
// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2021. – № 2 (136). – С. 94-102.
Р/1193
Розглянуто можливість використання супутників та дронів у сільському господарстві регіону, виокремлено
переваги та недоліки застосування таких технологій. Визначено сукупні витрати на науково-дослідницькі
роботи суб'єкта сільськогосподарської діяльності регіону. Проведено опис усіх необхідних робіт для
використання дрону та визначена їх тривалість. Побудований мережевий графік, який надає нові можливості
для оптимізації роботи аграріїв завдяки використанню нових технологій.

730435 R
338
Згалат-Лозинська, Любов Олександрівна.
Державне регулювання інноваційної діяльності в будівництві: теорія,
методологія, стратегія розвитку [Текст] : монографія / Л. О. Згалат-Лозинська ;
Київський національний університет будівництва і архітектури. - Київ : [ДКСЦентр], 2020. - 470 с. : граф., табл. - Бiблiогр.: с. 420-455.
У роботі уточнено систему методів та інструментів державного регулювання
інноваційної діяльності та визначено його особливості у будівництві. Окрему увагу
приділено економіко-правовим, організаційно-адміністративним, соціальноекономічним та організаційно-технологічним аспектам інноваційної діяльності в будівельній сфері. На
основі багатоаспектного аналізу умов інноваційного розвитку із застосуванням системного підходу, синтезу,
методів економічного аналізу статистичних показників обґрунтовано напрями оптимізації дії важелів
державного регулювання інноваційної діяльності. Розроблена на основі науково-аналітичного базису
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методика розрахунку індексу інноваційного сприяння забезпечує інтегральну економіко-математичну
формалізацію діагностики державного адміністрування умов для розвитку інноваційної діяльності в усіх
сферах економічної діяльності. Ґрунтовне дослідження факторів формування інноваційної екосистеми
дозволило сформувати головні напрями стратегії удосконалення державного регулювання інноваційної
діяльності т у будівництві.
Ільчук В. Проблеми моделювання інноваційно-інвестиційних систем відновлювальної сфери
економіки / В. Ільчук, Т. Шпомер // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2020. – № 4(24). –
С. 7-15.
Р/212
"Мета досліджень – виявлення передумов, причин та факторів, що сприяють формуванню в інноваційноінвестиційному середовищі нових системних утворень – інноваційно-інвестиційних систем".

730251 B
005
Керівництво з управління проектами розвитку [Текст] : інтерактивний
навчальний посібник / [Цепенда І. Є., Кропельницька С. О., Майорова Т. В. та ін.]
; за заг. ред. Цепенди І. Є., Кропельницької С. О. ; М-во розвитку громад та
територій України, ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника",
Проектно-освітній центр "Агенти змін" ПНУ. - Івано-Франківськ : [Прикарпат.
нац. ун-т імені В. Стефаника], 2021. - 352 с. : кол. iл. - Бiблiогр. у виносках. Авт. зазнач. на звороті тит арк.
Головна мета навчального посібника – формування цілісного розуміння
методології та інструментарію управління проектами. Від ідеї до її успішної імплементації. Від підходів до
пошуку ресурсів для фінансового забезпечення проектів розвитку різних типів та для різних цільових груп.
Основними завданнями посібника є висвітлення в інтерактивній формі інноваційних інструментів,
проектів та рішень у забезпеченні розвитку загалом; базових рекомендацій до підготовки проектів;
методології управління проектами розвитку; особливостей фінансування проектів розвитку; джерел
фінансового забезпечення різних типів проектів.
Запропоноване авторами видання спроможне сформувати у всіх охочих до проектної діяльності, зокрема і
у студентів ЗВО вміння розробляти та впроваджувати різноманітні проекти, зокрема, соціальні,
інвестиційні, науково-дослідницькі, мобільності та партнерства, міжнародні й транскордонні, з місцевого та
регіонального розвитку, а також залучати та застосовувати для їх реалізації найсучасніші фінансові
інструменти.
Проведений авторами видання аналіз європейського та вітчизняного досвіду фінансування проектів
розвитку дозволив запропонувати до використання сучасні інноваційні інструменти його організації,
методики техніко-економічного обґрунтування проектів, оцінки ефективності інвестиційних рішень;
управління проектними ризиками; фінансового забезпечення проектів та оптимізації структури джерел
фінансування.
У процесі підготовки інтерактивного видання використано найновіші законодавчі, нормативні, програмні
документи, в т.ч. міжнародних донорів, що регламентують проектно-інвестиційну і грантову діяльність.
Джерела і методи фінансового забезпечення проектів у посібнику розглядаються в контексті взаємодії усіх
його учасників – держави, громад, інвесторів, фінансових посередників, суб’єктів бізнесу та громадських
організацій тощо.
Клюс Ю. І. Аналіз формування корпоративної бази інновацій на промисловому підприємстві / Ю. І.
Клюс, О. В. Никитюк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. –
2020. – № 6(262). – С. 38-43.
Р/1357
У статті запропоновано структуру і спосіб формування корпоративної бази інновацій, що складаються з
двох модулів (індивідуальної та групової баз інновацій), основу якої складає безліч професійних завдань і,
відповідних кожної професійної задачі, сукупності індивідуальних і групових інновацій або знань про них.
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Князевич А. О. Контролінг інноваційних проектів / А. О. Князевич // Інвестиції: практика та досвід. –
2021. – № 8. – С. 5-10.
Р/2124
Статтю присвячено дослідженню особливостей та визначенню етапів впровадження системи контролінгу
інноваційних проектів як системи раннього попередження і реагування на ризики.
Лаврук О. В. Мотивація забезпечення розвитку інноваційної діяльності підприємств / О. В. Лаврук, Н.
В. Коваль, Н. А. Лаврук // АгроСвіт. – 2021. – № 5-6. – С. 11-16.
Р/2114
Розглядаються теоретичні і практичні проблеми мотивації та її ролі у розвитку інноваційної діяльності
підприємств у сучасних умовах господарювання. Обґрунтовується вплив системи мотиваційних факторів на
інноваційну активність керівників і безпосередніх працівників підприємств та вказується на можливість її
підвищення.
Літвінов О. С. Управління розвитком інтелектуального капіталу підприємства з орієнтацією на цілі,
можливості, ефективність та інноваційність / О. С. Літвінов, Н. Г. Міценко // Вісник Хмельницького
національного університету. Серія: Економічні науки. – 2020. – № 6. – С. 134-139.
Р/1055«Е»
"Метою статті є розробка пропозицій з обґрунтування системи управлінських рішень з підвищення рівня
розвитку ІКП (інтелектуального капіталу підприємства) загалом та його окремих складових з орієнтацією на
цілі, можливості, ефективність та інноваційність".
Мартиненко А. В. Формування маркетингових стратегій для інноваційних товарів на окремих стадіях
їх життєвого циклу / А. В. Мартиненко, П. Г. Перерва // Маркетинг і цифрові технології. – 2021. – Т. 5, № 1.
– С. 6-16.
Р/1454
Розроблена класифікація інноваційних промислових товарів в залежності від рівня їх ефективності на
окремих стадіях життєвого циклу товару. На основі запропонованої класифікації товарів, в залежності від
інтервалу рівня ефективності в якому знаходиться товар, в роботі авторами сформовані рекомендовані
маркетингові стратегії, що включають питання проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт, вибір каналів збуту, вдосконалення форм і методів реклами, регулювання цін, розробки нових,
модернізації існуючих та вилучення з виробництва неефективних товарів тощо. У статті також представлено
практичне використання розроблених рекомендацій на прикладі життєвого циклу інноваційного
електродвигуна ПрАТ "Електромотор".
Марченко Ю. Г. Можливості впровадження закордонної практики інноваційного менеджменту в
Україні / Ю. Г. Марченко, О. А. Назаренко // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2020. – № 2 (66).
– С. 30-36.
Р/1919
У статті обґрунтована актуальність вивчення можливостей впровадження
закордонної практики
інноваційного менеджменту в Україні задля активізації інноваційної діяльності в умовах проєвропейського
розвитку держави. На основі проведеного аналізу запропоновані напрями активізації інноваційного
розвитку в національних умовах.
Марченко Ю. Г. Шляхи покращення форм і методів фінансування інноваційних проектів / Ю. Г.
Марченко, О. В. Воловіковський // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2020. – № 3 (67). – С. 6469.
Р/1919
... методи фінансування інноваційної діяльності є різноманітними і залежать від специфіки інноваційного
проекту та намірів підприємця. Важливим питанням у процесі фінансування інноваційної діяльності є вибір
підприємства для інвестицій в інновації з боку інвестора. На основі проведеного аналізу запропонований
комплекс заходів для забезпечення інноваційного розвитку України.
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Мельник Т. Інноваційна система України: потенціал імпортозаміщення високотехнологічними
товарами / Т. Мельник, К. Гринько // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні
науки. – 2021. – № 2 (115). – С. 4-29.
Р/1792
Досліджено сутність національної інноваційної системи (НІС), проаналізовано сучасний стан і потенціал
НІС України та визначено передумови імпортозаміщення високотехнологічними товарами. Розраховано
частки експорту та імпорту високотехнологічних товарів. Обґрунтовано перспективи розвитку вітчизняної
НІС в умовах реалізації технологічних укладів і надано пропозиції щодо нарощування її потенціалу.
Мирощенко Н. Ю. Комерціалізація інноваційної продукції: світовий та вітчизняний досвід / Н. Ю.
Мирощенко, А. В. Симак, О. Л. Зарицька // Економіка. Фінанси. Право. – 2020. – № 11/3. – С. 20-24.
Р/687
У статі розглянуто світовий досвід комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств у
контексті азійської, американської та європейської моделей інноваційного розвитку.
Нижник О. В. Інноваційний ресурсний потенціал підприємства: формування ефективних моделей / О.
В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2020. – № 4, Т.
1. – С. 144-148.
Р/1055«Е»
Розглянуто основні підходи у формуванні стратегій інноваційного розвитку підприємств на основі
використання ресурсного потенціалу, побудовано алгоритм розподілу ресурсів в моделі стратегічного
інноваційного розвитку.
Новічкова Т. П. Імплементація сервісних інновацій в організацію діяльності закладів ресторанного
господарства / Т. П. Новічкова, Лебеденко Т. Є. // Економіка харчової промисловості. – 2021. – Т. 13, Вип.
1. – С. 69-74.
Р/2286
Проведене дослідження дало змогу проаналізувати діяльність ресторану "Щастя Пале Рояль", визначити
його головних конкурентів та розробити концепцію розвитку ресторану.
Обґрунтування стратегії інноваційно-орієнтованого розвитку сільськогосподарських підприємств з
виробництва молока / О. А. Шуст, О. М. Варченко, І. М. Паска [та ін.] // Економіка та держава. – 2021. –
№ 3. – С. 23-27.
Р/1829
Стаття присвячена стратегії інноваційно-орієнтованого розвитку сільськогосподарських підприємств з
виробництва молока із урахуванням мінливості зовнішнього та внутрішнього середовища їх
функціонування.

728918 B
33
Одеський національний економічний університет.
Науковий вісник [Текст] : зб. наук. пр. / Одеський національний економічний
університет, Всеукраїнська асоціація молодих науковців. - Одеса : [ТОВ
"ПромАрт"].
№ 1-2 (274-275). - Одеса, 2020. - 151 с. : рис., граф. - Бібліогр. наприкінці ст. Текст кн. укр., англ., рос. Тит. арк. рос. мов.
Зі змісту:
Переверзєва А., Волков В. Дослідження моделі соціального підприємництва як
інноваційної форми бізнесу. – С. 28-40.
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Об'єктом дослідження є процеси становлення та розвитку соціального підприємництва та їх вплив на
забезпечення добробуту населення. Наукова новизна полягає у визначенні відмінностей між традиційними
формами господарювання та соціальним підприємництвом із формуванням зразкового соціального
підприємця за європейською та американською моделями.
Одрехівський М. В. Гомеостатичний підхід до управління рекреаційними інноваційними
підприємствами / М. В. Одрехівський, О. О. Пшик-Ковальська // Наука та наукознавство. – 2021. – №
1(111). – С. 3-15.
Р/626
Мета статті – дослідити можливості застосування гомеостатичного підходу до управління рекреаційними
інноваційними підприємствами (РІП) та побудувати модель гомеостатичних РІП в умовах Четвертої
промислової революції (Промисловості 4.0).
Ольвінська Ю. О. Сучасний стан та тенденції розвитку інноваційної діяльності в Україні / Ю. О.
Ольвінська, О. В. Самотоєнкова, К. В. Вітковська // Економіка та держава. – 2021. – № 4. – С. 64-71.
Р/1829
У статті аргументовано роль розвитку інноваційної діяльності фундаменту, що визначає економічну
потужність країни та її перспективи на світовому ринку. Метою проведеного дослідження є статистичний
аналіз динаміки і структури інноваційних процесів в економіці України, виявлення особливостей, тенденцій
і шляхів активізації інноваційної діяльності підприємств.
Омельяненко В. А. Маркетинг цифрових інновацій у контексті сталого розвитку регіону / В. А.
Омельяненко, О. М. Омельяненко, Н. О. Артюхова // Економіка та держава. – 2021. – № 4. – С. 72-77.
Р/1829
Метою дослідження є аналіз маркетингових основ впровадження цифрових інновацій в контексті сталого
розвитку регіонів і територій. Узагальнена роль ІКТ-інновацій для досягнення цілей сталого розвитку.
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Павлова, Олена Миколаївна.
Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності регіональних
газорозподільних підприємств [Текст] : монографія / О. М. Павлов, К. В.
Павлов, О. В. Новосад ; Волинський національний університет імені Лесі
Українки, ГО "Інститут економічних та еколого-енергетичних досліджень". Луцьк : [СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф", 2021. 296 с. : граф., рис., табл. - Бiблiогр.: с. 155-180.
У монографії узагальнено існуючі та нові науково-методичні прийоми та
підходи до висвітлення відносно нового вектору наукової прогалини,
як: інноваційна політика конкурентоспроможності газорозподільних підприємств Західного регіону.
Окреслено роль інноваційної спрямованості, як основи поступального та виваженого господарського
розвитку газорозподільних підприємств. Виходячи з багатогранності критеріїв, які лягли в основу умовного
поділу інновацій, вдалося диференціювати їх за власною видовою класифікацією: новизни, об'єкту
реалізації, масштабністю, результативністю, ступенем впливу на виробничий процес, сферою застосування.
Дана аспектність наштовхнула на існування процесу "дифузії інновацій" (трансферту для впровадження
інновацій), як проміжної ланки поміж інноваційним процесом та суспільством. Сформовано розуміння
реалізованості виваженої інноваційної політики, яка охоплює в себе інноваційну культуру, що в свою чергу
синтезує економічні, соціальні, екологічні та інші складові інфраструктурного середовища інноваційної
діяльності.
Палькевич Ю. С. Інформаційно-комунікаційне забезпечення інноваційних підприємств: сутність,
тенденції розвитку / Ю. С. Палькевич, Г. А. Гіясов // Економіка і управління. – 2020. – № 3(87). – С. 111117.
Р/1342
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У статті виокремлено основні детермінанти інформаційно-комунікаційного забезпечення розвитку
інноваційних підприємств, а саме: "інновація", "діджиталізація", "інформація", "інноваційне підприємство",
"розвиток", "інформаційно-комунікаційна система".
У статті інноваційне підприємство розглядається, як суб'єкт господарювання, який при запровадженні
будь-якого типу інновацій використовує такі сучасні тренди, як: роботизація; нанотехнології; штучний
інтелект; квантові дослідження; інформація в хмарах; 3D друк; аналітика великих даних; нейромережі та
VR/AR технології.
Вплив цифрових трансформацій на соціально-економічну діяльність інноваційних підприємств
представлено, як синергетичний зв'язок інформаційно-комунікаційного забезпечення, актуальних діджителтрендів та інноваційного менеджменту.

Панченко В. Г. Розвиток Industry 4.0 й цифрової економіки у фокусі глобального технологічного та
інноваційного суперництва КНР і США / В. Г. Панченко, Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко // Економіка та
держава. – 2021. – № 2. – С. 4-10.
Р/1829
У статті, мета якої полягає у дослідженні проявів глобального технологічного та інноваційного суперництва
КНР і США в цифровій сфері та у сфері Industry 4.0, покликаного сприяти становленню нових порівняльних
переваг та досягненню стійких темпів економічного зростання та розвитку, було ідентифіковано
імплементовані країнами інструменти
інституційної, регуляторної, структурної, економічної,
інфраструктурної та інших політик, спрямовані на реалізацію окресленої мети.

Подольчак Н. Ю. Екосистеми розвитку стартапів як принцип здійснення державної інноваційної
політики / Н. Ю. Подольчак, В. Я. Карковська, Я. В. Левицька // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – №
8. – С. 82-87.
Р/2124
У статті розглянуто особливості успішності стартапів та вплив організацій, які функціонують при
державних структурах, на розвиток стартап-руху в Україні. Стартап є першим необхідним етапом життєвого
циклу інновацій.

Приходько Ю. І. Основи інноваційної теорії трансформації систем / Ю. І. Приходько // Проблеми
інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент. – 2021. – № 24. – С. 4-22.
Р/2364
Наукова новизна. Вперше сформульовано загальний закон трансформації систем, який об'єктивно враховує
всі існуючі теорії і концепції щодо трансформації, самоорганізації та модернізації систем, тобто кількісних,
якісних і функціональних змін, що відбуваються з ними.
Математична модель системи у загальному вигляді представлена функцією дії та взаємодії об'єктивних та
суб'єктивних зовнішніх і внутрішніх чинників.
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Проблеми економіки та управління [Текст] = Economics & Management Issues : зб. наук. пр. / Львівська
політехніка, Національний університет. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2020. - 186 с. : граф., рис., табл. (Вісник / Львівська політехніка, Національний університет ; vol. 4, № 2). - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн.
укр., англ. мов.
Зі змісту:
Петрович Й. М. Інноваційні засади організування діяльності промислових підприємств. – С. 181-186.
Зроблено спробу з'ясувати сутність організування діяльності промислових підприємств на інноваційних
засадах.
Таблиця. Інноваційна діяльність промислових підприємств Львівської області.
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П'ятницька Г. Дихотомія інноваційних трансформацій підприємств / Г. П'ятницька, О. Григоренко, Т.
Долженко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки.– 2021. – № 2 (115). – С.
30-43.
Р/1792
У межах розвитку теорії інноваційного менеджменту та за результатами опитування менеджерів
підприємств торгівлі в Україні, Польщі та Греції проведено етапізацію інноваційних трансформацій на
підприємствах.
Розвиток стартап-середовища в Україні / Л. В. Громоздова, О. К. Аблова, І. В. Студеннікова [та ін.] //
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2020. – № 23. – С. 27-34.
Р/2364
Метою статті є наведення результатів дослідження туристичного потенціалу наведення результатів
дослідження туристичного потенціалу України, аналіз тенденцій розвитку стартап-середовища, визначення
заходів, спрямованих на забезпечення розвитку стартапів у туристичному бізнесі. Наукова новизна статті
полягає у тому, що стартап-технології розглянуті як ефективна форма впровадження інноваційних ідей в
туристичній індустрії.
Сало А. Я. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства / А. Я. Сало, М. О. Артемчук
// Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2020. – № 3(33). – С. 39-44.
Р/2331
Розкрито теоретичні основи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, зокрема
розглядаються принципи, функції та методи стратегічного управління інноваційним розвитком
підприємства, викладені пропозиції щодо напрямів удосконалення стратегічного управління інноваційним
розвитком підприємства, розроблені рекомендації щодо вибору стратегічного набору та пропонується
оцінка результативності стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства.
Стецюк П. А. Ефективність управління інноваційною діяльністю підприємства / П. А. Стецюк, Т. О.
Багликова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2020. – № 3(33). – С. 32-38.
Р/2331
В роботі розкрито теоретичні основи та сутнісні характеристики ефективності управління інноваційною
діяльністю підприємств в реальних економічних умовах, домінантою розвитку яких є зростання рівня
конкурентності. Розкрито домінуючі в сучасній науковій літературі концепції, підходи, критерії та методи
оцінювання ефективності управління інноваційною діяльністю підприємств. Аргументовано пропозиції
щодо вибору стратегії та напрямів підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю
підприємств.

728937 B
63
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного.
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра
Моторного [Текст] / за ред. С. В. Кальченка ; Таврійський держ. агротехнол. ун-т ім. Дмитра Моторного, Фт економіки та бізнесу. - Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія "Люкс". - (Економічні науки).
№1 (41). - Мелітополь, 2020. - 227 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -Текст укр. та англ. Дод. тит. арк.
англ.
Зі змісту:
Трусова Н. В., Вініченко І. І. Інституціональна платформа забезпечення інноваційного розвитку
підприємств агропромислового виробництва. – С. 27-33.
Побудована ефективна функціональна система, яка на основі кількісних та якісних критеріїв визначає
масштаби та ефективність діяльності підприємств, забезпечує можливості відтворення ресурсного
потенціалу агропромислового виробництва.
Трусова Н В., Шершень Н. В. Детермінанти нарощування конкурентоспроможності підприємств на
засадах інноваційного розвитку. – С. 34-40.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Запропоновано модифікований системний підхід до оцінки рівня конкурентоспроможності з урахуванням
універсального методу розширення функціональних властивостей його орієнтовних компонентів на
інноваційній основі.
Розроблено основу структурних перетворень рівня конкурентоспроможності через інтегрований підхід
оцінки фінансових можливостей підприємств у системі виробничо-технологічного процесу та їх
взаємозв'язок з факторами-симптомами, що мають прихований характер.
Андрєєва Л. О., Лисак О. І., Тебенко В. М. Вдосконалення управління проектами інноваційного
розвитку підприємств торгівлі. – С. 108-114.
Розглянуто основні етапи управління проектами, його особливості для підприємств торгівлі. Проаналізовано
стан управління проектами інноваційного розвитку підприємств торгівлі Запорізького регіону, визначено
пріоритетні напрями їх подальшої інноваційної діяльності.

728938 B
63
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного.
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра
Моторного [Текст] / за ред. С. В. Кальченка ; Таврійський держ. агротехнол. ун-т ім. Дмитра Моторного, Фт економіки та бізнесу. - Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія "Люкс". - (Економічні науки).
№2 (42). - Мелітополь, 2020. - 236 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -Текст укр. та англ. Дод. тит. арк.
англ.
Зі змісту:
Лисак О. І., Тебенко В. М., Андрєєва Л. О. Інноваційні методи інтернет-торгівлі. – С. 83-91.
У статті досліджено дропшиппінг як перспективний метод інтернет-торгівлі. Визначено переваги цього
виду підприємницької діяльності для молоді та студентства. Проаналізовано схеми торгівлі за системою
дропшиппінгу, визначено його особливості, переваги та недоліки. Розглянуто складові елементи та виявлено
ключові проблеми організації торгівлі по схемі дропшиппінг.
Тебенко В. М., Андрєєва Л. О., Лисак О. І. Інноваційна складова підприємницької діяльності в
аграрній сфері. – С. 92-100.
У статті досліджено основні тенденції сучасного етапу розвитку аграрного сектору економіки України.

730424 R
338
Технології розробки стартапів [Текст] : навч. посібник / [уклад.: Химич О. В.,
Блинда Ю. О., Корчинська О. О. та ін.] ; за заг. ред.Подольчака Н. Ю.,
Шаповалової Т. В. ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Растр-7,
2021. - 130 с. : граф., рис., табл. - (Tech StartUp School). - Бiблiогр.: с. 123-128. Уклад. зазнач. на звороті тит. арк.
У навчальному посібнику представлено матеріали з розробки стартапів на основі
навчальних надбань
Розглянуто процес пошуку ідей та їхньої перевірки на успішність, маркетинг у
світі стартапів, соціальні мережі як інструмент розвитку стартапу, джерела фінансування, бізнес-модель
стартапу, створення команди та продажі продукту стартапу.

Ткачова Т. С. Методичний підхід до управління інноваційною діяльністю промислового підприємства
зі складовою організаційно-комунікаційного розвитку / Т. С. Ткачова // Вісник Хмельницького
національного університету. Серія: Економічні науки. – 2020. – № 6. – С. 230-235.
Р/1055«Е»
У статті розглянуті та досліджені соціально-економічні відносини, що стосуються функціонування
промислових машинобудівних підприємств, а також комплекс економічних процесів прийняття рішень
щодо менеджменту на підприємстві, які виникають в умовах лібералізації національного ринку
машинобудування.
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Труш І. Напрямки підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств / І. Труш // Вісник
Тернопільського національного економічного університету. – 2020. – № 4(98). – С. 138-149.
Р/1236
Мета дослідження полягає в поглибленні методичних підходів щодо оцінювання ефективності інноваційної
діяльності підприємств та вдосконалення механізму експертизи інноваційних проєктів.
Харазішвілі Ю. М. Урахування інноваційних факторів економічного зростання у виробничій функції
Кобба-Дугласа (на прикладі старопромислових районів України) / Ю. М. Харазішвілі, В. І. Ляшенко //
Економіка промисловості. – 2021. – № 1(93). – С. 5-19.
Р/1252
Основним засобом оцінювання ролі та інноваційного внеску в економічне зростання є модель функції
сукупної пропозиції, як правило, на базі виробничої функції Кобба-Дугласа. У результаті аналізу
використовуваних підходів зроблено зауваження щодо економетричних методів. Запропоновано підхід,
заснований на неокласичній виробничій функції Кобба-Дугласа зі стійкістю віддачі від масштабу у формі Я.
Тінбергена з нейтральним за Дж. Гіксом технічним прогресом, спадною граничною продуктивністю
макроекономічних ф акторів з урахуванням обмеженості їх взаємозамінності.
Характеристики процесів формування та реалізації інноваційного потенціалу малих та середніх
підприємств / П. М. Григорук, О. П. Пайонк, О. П. Савчук, В. О. Хрущ // Вісник Хмельницького
національного університету. Серія: Економічні науки. – 2020. – № 6. – С. 54-62.
Р/1055«Е»
"Метою статті є аналіз та узагальнення результатів досліджень стосовно сутності та структури
інноваційного потенціалу, визначення основних показників з метою його подальшого оцінювання з
урахуванням особливостей діяльності підприємств малого і середнього бізнесу та закордонного досвіду у
вирішенні зазначених питань".
Чуріканова О. Ю. Інноваційні бізнес-моделі циркулярної економіки на регіональному рівні / О. Ю.
Чуріканова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2020. – № 4, Т.
1. – С. 204-208.
Р/1055«Е»
У роботі представлено соціальні, економічні, екологічні принципи запровадження циркулярної економіки на
регіональному рівні. Також в роботі представлено бізнес-моделі циркулярної економіки та проаналізовано їх
взаємодію на регіональному рівні.

730300 B
33
Strategy of Innovation Development of the Odessa Region on the Principles of Gl
ocalization [Text] : [монографія] / [O. A. Iermakova, O. I. Laiko, O. L. Hetman, O. V.
Nikishyna] ; under scientific editorship of O. A. Iermakova ; NAS of Ukraine, Institute
of Market Problems and Economic&Ecological Research. - Odessa : [IMPEER NASU],
2019. - 47 p. : граф., рис., табл. - Бiблiогр.: с. 44-46. - Текст кн. англ. Авт. зазнач. на
звороті тит. арк.
Монографія представляє собою проєкт Стратегії інноваційного розвитку
Одеської області, який включає в себе діагностику стану інноваційного розвитку
Одеської області на засадах глокалізації, сценарії інноваційного розвитку Одеської області, пріоритети
інноваційного розвитку Одеської області, зокрема такі, як інноваційний розвиток промисловості, розвиток
інноваційного підприємництва, залучення ресурсу соціального капіталу до інноваційного розвитку,
екологізації інноваційного розвитку, а також інструменти інноваційного розвитку Одеської області.
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Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків
на сучасному етапі в Україні та за її межами
730263 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 : [Ін-т проблем ринку та екон.екол. дослід. НАН України].
Т. 22, Вип. 4(77). - Одеса, 2020. - 183 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ.
Зі змісту:
Бойко О. В., Томарева-Патлахова В. В., Бондар Ю. А., Карпуніна М. С. Методичний підхід до
забезпечення кластерно-логістичного розвитку ринку послуг транспортних систем України. – С. 2938.

Кондрук Н. Е. Аналіз кластерних структур за різними мірами подібності / Н. Е. Кондрук, М. М. Маляр //
Кібернетика та системний аналіз. – 2021. – № 3. – С. 114-120.
Р/450
Наведено аналіз кластерних утворень, що використовують в практичних задачах. Запропоновано
здійснювати кластеризацію за різними мірами подібності одних і тих самих досліджуваних даних та
виявляти різні види взаємозв'язків між ними.

Меленюк В. О. Наукові основи формування та розвитку прикордонних туристичних кластерів / В. О.
Меленюк, Г. І. Тивоненко // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 6. – С. 93-97.
Р/2124
У вітчизняній науковій літературі розробка концептуального і методологічного обґрунтування створення та
розвитку прикордонних туристичних кластерів практично не представлена. Поза наукового осмислення
особливостей, методології та перспектив кластерного підходу в туризмі залишається дослідження проблеми
формування і розвитку туристичного кластера на прикордонній території. Цими обставинами обумовлено
актуальність обраної теми.

Оксенюк Т. М. Формування механізму стратегічного управління інноваційним розвитком
регіональних соціально-економічних систем у контексті застосування кластерних технологій / Т. М.
Оксенюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2020. – № 4, Т.
1. – С. 149-152.
Р/1055«Е»
Здійснено характеристику сутнісних аспектів та особливостей інноваційних кластерів. Окреслено основні
стратегії впровадження кластерних технологій у розвитку місцевих соціально-економічних систем, що
мають місце у світовій практиці. Визначено основоположні засади і напрями формування механізму
стратегічного управління інноваційним розвитком регіональних соціально-економічних систем в контексті
застосування кластерних технологій.

Скоробогата Л. В. Розробка стратегії кластеризації соціально-економічних систем в контексті
національної безпеки України / Л. В. Скоробогата, І. В. Родіонова // Вісник Хмельницького національного
університету. Серія: Економічні науки. – 2020. – № 4, Т. 1. – С. 164-167.
Р/1055«Е»
Виокремлено основні проблеми, що стримують процес кластеризації та становлять загрозу національній
безпеці держави. З'ясовано сутність кластерної політики, імплементація якої відбувається на основі
кластерних програм. Розроблено концептуальні основи розробки стратегії кластеризації соціально-
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економічних систем в контексті національної безпеки України, що передбачають виокремлення таких
складових, як загальна структура, основні завдання та інструменти стратегії кластеризації.

730206 R
334
Стратегізація адаптивної системи управління якістю продукції в механізмі
забезпечення національної безпеки кластерних систем [Текст] : монографія /
Войнаренко М. П., Богатчик Л. А., Скоробогата Л. В., Цимбалюк Г. С. Хмельницький : [ХНУ], 2020. - 263 с. : граф., табл. - Бiблiогр.: с. 205-233.
Обґрунтовано основи кластеризації економіки на засадах оптимізації
інтегрованих ланцюгів вартості. Встановлено особливості функціонування систем
управління якістю продукції в контексті інноваційного потенціалу кластеризації
економіки. Розглянуто аспекти стратегізації адаптивної системи управління
якістю продукції підприємств харчової промисловості.

730363 R
001
Сучасні досягнення в науці та освіті [Текст] = Modern Achievements of Science
and Education : зб. праць XV Міжнар. наук. конф., 16- 23 вересня 2020 р., м.
Нетанія, Ізраїль / National Council of Ukraine for Mechanism and Machine Science
(Member Organization of the International Federation for Promotion of Mechanism and
Machine Science), Council of Scientific and Engineer Union in Khmelnitsky Region,
Israeli Independent Academy for Development of Sciences, Khmelnitsky National
University. - [Хмельницький] : [ХНУ], 2020. - 137 с. : il. - Бібліогр. в кінці ст. Текст кн. укр., рос., англ.
Розглянуті актуальні проблеми освіти, інформаційних технологій, медицини, матеріалознавства і
нанотехнологій, енергетики, будівництва, а також ряд економічних питань.
Зі змісту:
Ляшенко В. І., Трушкіна Н. В. Щодо організаційно-правових форм транспортно-логістичних кластерів
в економічних районах України. – С. 107-112.
У законодавстві не приділяється належної уваги створенню й функціонуванню транспортно-логістичних
кластерів в економічних районах України. Однак з точки зору перспективного розвитку кластеризацію варто
вважати ключовим напрямом трансформації регіональних транспортно-логістичних систем.

