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Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання
Ажаман І. А. Тенденції стану фінансування інноваційної діяльності в Україні / І. А. Ажаман, Д. О.
Сливка // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 23. – С. 20-23.
Р/2124
Досліджено та проаналізовано загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність в Україні за період 2012–
2018 років. Було проаналізовано джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств.
На основі цього дослідження було наведено загальні витрати на інноваційну діяльність, а також наведено
джерела фінансування інноваційної діяльності.
Антоненко Е. В. Інновації як інструмент антикризового управління організацією / Е. В. Антоненко, О.
І. Гарафонова // Бізнес Інформ. – 2019. – № 9. – С. 110-116.
Р/610
У статті проведено дослідження щодо визначення основного інструменту антикризового управління.
Визначено зміст термінів "інновації" та "інноваційна діяльність". Обґрунтовано взаємозв'язок інновацій з
антикризовою діяльністю підприємства. Досліджено такі статистичні дані, як Глобальний індекс інновацій.
Визначено місце України на світовому ринку інновацій, а також розподіл інновацій за різними категоріями,
динаміку розвитку інновацій та їх вплив на організації. Надано показники, що відображають динаміку
розвитку інновацій у кожній окремій країні.
Баланчук І. С. Соціальні інновації в традиційній Норвегії: передумови та особливості / І. С. Баланчук
// Наука, технології, інновації. – 2019. – № 4(12). – С. 53-60. – Текст англ.
Р/863
Автор пропонує в цій статті ознайомитися з головними складовими норвезького "ідеального соціалізму",
передумовами, що спонукали керівництво держави рухатися тим чи іншим шляхом, а також перерахувати
деякі найбільш значущі соціально зорієнтовані інноваційні проєкти Норвегії.
Бесараб С. О. Сучасні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємств / С. О. Бесараб,
Ю. М. Гайдамака, А. І. Виноградова // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 24. – С. 72-77.
Р/2124
Під час дослідження заявленої тематики використовувалася порівняльна методологія у визначенні
найпоширеніших підходів до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства задля виявлення
найбільш об'єктивних у контексті відповідності умовам високого динамізму сучасного середовища.
Брюховецька Н. Ю. Інтелектуалізація як пріоритетний напрям розвитку промислових підприємств в
умовах індустріалізації / Н. Ю. Брюховецька, О. А. Чорна // Економіка промисловості. – 2019. – № 4. – С.
28-57.
Р/1252
Обґрунтовано показники оцінки готовності української промисловості до розвитку в напрямі Індустрії 4.0 у
контексті інтелектуалізації, які дозволяють проаналізувати процеси створення, передачі, використання
знань, збільшення інтелектуального капіталу, застосування новітніх технологій і ноу-хау у виробництві,
оригінальність і складність представлених на ринку товарів та частку доданої вартості в них.
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Бушуєва Н. С. AGILE лідерство управління проєктами інновацій / Н. С. Бушуєва, Д. А. Бушуєв, В. Б.
Бушуєва // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2019. – № 4(10). – С. 77-84.
Р/1665
Предметом статті є розробка проєктів, програм та систем управління портфелями проєктів з двигунами
інновацій. Мета – дослідити сучасні підходи до формування лідерства при застосуванні спритних
методологій його специфіки з точки зору процесів прийняття рішень в управлінні проєктами.
Вдовенко Н. М. Інноваційно-інвестиційні засади конкурентоспроможного розвитку рибного
господарства та аквакультури / Н. М. Вдовенко, М. М. Павленко, О. Р. Хринюк // Проблеми інноваційноінвестиційного розвитку. Серія: Економіка та менеджмент – 2019. – № 21. – С. 31-38.
Р/2364
Мета статті полягає в обґрунтуванні інноваційно-інвестиційних засад конкурентоспроможного розвитку
рибного господарства та аквакультури з метою ефективного ведення господарської діяльності в сучасних
економічних умовах та дотримання технологічних параметрів виробництва, запровадження інновацій у
виробництво, ощадливого ставлення до рибних і водних ресурсів. Методологія дослідження полягає у
використанні сукупності методів: економіко-статистичний, монографічний, системний, економікоматематичний, абстрактно-логічний та інші.

722434 B
338
Вісник економіки транспорту і промисловості [Текст] = The bulletin of transport and industry economics :
(зб. наук.-практ. ст.) / Укр. держ. ун-т залізничного трансп. - Харків : [Вид-во УкрДУЗТу].
Вип. 67. - Харків, 2019. - 255 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. -Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Дикань В. Л., Воловельська І. В. Інноваційні стратегії підприємств: проблеми, шляхи вирішення. – С.
9-17. – Текст рос.
У статті проведено порівняльний аналіз інноваційної діяльності підприємств країн світу, СНД та України,
визначено основні проблеми інноваційної діяльності підприємств і дані основні напрями їх вирішення.
Проценко А. В. Структурні трансформації інноваційного потенціалу підприємств: побудова
механізму їх управління. – С. 70-79.
Аналіз інноваційно-інвестиційної стратегії як сукупності операцій, проведених у логічній послідовності для
досягнення певного результату, повинен забезпечувати її економічну безпеку в умовах кризи. Це
здійснюється шляхом оцінки економічного ризику інновацій, визначення заходів запобігання негативному
впливу кризи на стратегічний проект на концептуальній стадії...
Колещук О. Я. Оцінка інноваційної рефлексії як основа формування сценаріїв стратегій управління
інноваційністю машинобудівних підприємств. – С. 185-195.
Запропоновано алгоритм методичного підходу до формування стратегічного управління інноваційністю
підприємств шляхом визначення ступеню інноваційної рефлексії машинобудівних підприємств, що
складається з трьох фаз (підготовча, основна та заключна).

722186 R
005
Войтко, Сергій Васильович.
Управління проектами та стартапами в Індустрії 4.0 [Текст] : підручник для
здобувачів ступеня магістра за технічними спеціальностями / С. В. Войтко ;
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського". - Київ : КПІ ім. І. Сікорського, Вид-во "Політехніка", 2019.
- 200 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 159-164.
Розкрито еволюцію теорій управління.
Наведено особливості управління
інноваціями та реалізації стартапів в Індустрії 4.0; оцінено ринкове середовище в Індустрії 4.0; надано
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характеристику ринків Індустрії 4.0; проаналізовано особливості планування та організації діяльності
підприємств в Індустрії 4.0; розглянуто питання управління персоналом та оплата праці; наведено засади
реалізації проектів і програм в Індустрії 4.0; описано цикл реалізації стартапів; розкрито засади успішної
діяльності підприємств.
Волошенюк Л. В. Інноваційне підприємництво як ефективний механізм трансферу технологій в
Ізраїлі / Л. В. Волошенюк, Н. І. Горностай, О. Є. Михальченкова // Наука, технології, інновації. – 2019. – №
4(12). – С. 60-67.
Р/863
У статті авторами виявлено, яким чином здійснюється передача технологій з університетів у бізнес і
відбувається усунення "розриву на рівні розробки" в Ізраїлі. Проаналізовано політику, моделі та принципи
у сфері передачі технологій, механізми стимулювання передачі науковими співробітниками технологій
бізнесу. Вивчено те, яким чином реалізується підприємницька ініціатива дослідних установ Ізраїлю.
Глушенкова А. А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій як інструмента розвитку
інноваційного потенціалу підприємства / А. А. Глушенкова // Економіка. Менеджмент. Бізнес. – 2019. – №
4(30). – С. 64-69.
Р/2331
"Мета статті – визначити основні переваги та недоліки, проаналізувати сфери застосування
інформаційно-комунікаційних технологій як інструмента розвитку інноваційного потенціалу підприємства".

722237 R
33
Гнатенко, Ірина Анатоліївна.
Методологічні аспекти розвитку інноваційного підприємництва: теорія і
практика [Текст] : монографія / І. А. Гнатенко ; Київський національний
університет технологій та дизайну. - Харків : СГ НТМ "Новий курс", 2019. - 253 с. :
граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 202-222.
Монографію присвячено розробці теоретико-методологічних та практичних засад
розвитку інноваційного підприємництва в Україні. Здійснено теоретичні
узагальнення еволюційних передумов формування та розвитку інновацій та
підприємництва у контексті економічної думки.
Всебічно вивчено основні категорії теорії інноваційного підприємництва та запропоновано авторське
визначення основних дефініцій, що формують уявлення про досліджуваний феномен. Запропоновано
методику оцінювання інституціонального середовища інноваційного підприємництва.
Основну увагу зосереджено на необхідності удосконалення процедури формування інноваційних кластерів
в системі національної економіки, для чого виділено основні елементи механізму державного регулювання
кластеризацією на основі державно-приватного діалогу.
Дао Тхань Чіон. Зміна парадигми наукової, технологічної та інноваційної політики В'єтнаму в процесі
міжнародної інтеграції / Дао Тхань Чіон // Економіка і прогнозування. – 2019. – № 3. – С. 124-137.
Р/1589
Ця стаття аналізує теоретичні підходи до політики у сфері науки, технологій та управління інноваціями у
В'єтнамі, що дає змогу визначити досягнуті успіхи та виклики, які постають у контексті міжнародної
інтеграції.
Розглядаються концепції та підходи щодо дослідження політики та інновацій, оскільки в попередніх
дослідженнях вітчизняні науковці не дійшли щодо них згоди та недостатньо повно їх визначили. Також
проаналізовано зміни у політиці країни стосовно науки, технологій та інновацій, щоб дослідити, як
трансформувалися відносини між державою та системою НТІ упродовж різних періодів.

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

722541 R
33
Державне стимулювання інноваційного розвитку суб'єктів господарювання:
методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід [Текст] : монографія ;
друкується в рамках науково-дослідної теми "Інноваційні драйвери нац. екон.
безпеки : структурне моделювання та прогнозування" (номер ДР 0117U003922) за
фінансової підтримки МОН України / за заг. ред. Л. С. Захаркіної ; Сумський держ.
ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2019. - 200 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 183-196
(158 назв).
У монографії проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності суб'єктів господарювання в Україні та
її вплив на забезпечення національної економічної безпеки, досліджено закордонний досвід та українські
реалії участі держави у стимулюванні інноваційних процесів в економіці. Проведено моделювання
прискорення темпів інноваційного розвитку регіональної економіки України.
Обґрунтовано, що роль держави у стимулюванні інноваційних процесів в економіці полягає в створенні
умов для активної співпраці суб'єктів господарювання із закладами освіти, науки, суб'єктами ринку праці
тощо. Розглянуто місце освіти і науки в стимулюванні інноваційного розвитку економіки та проведено
дослідження стартап-культури в національному освітньому середовищі. Здійснено дослідження рівня
ефективності реалізації курсу державної фінансової політики сталого розвитку. Проаналізовано інструменти
державної підтримки інноваційного розвитку малих підприємств. Досліджено механізми державної
фінансової підтримки енергозбережних технологічних змін у контексті забезпечення державної економічної
безпеки.
Довгань Ю. В. Формування маркетингової стратегії просування інноваційних рослинних харчових
олій / Ю. В. Довгань // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 126-131.
Р/1829
Статтю присвячено обґрунтуванню та розробці рекомендацій щодо формування та реалізації маркетингової
інноваційної стратегії олійно-жировими підприємствами харчової галузі, які здійснюють виробництво
рослинних харчових олій.
Висновки і рекомендації отримано на основі системного маркетингового аналізу перспектив інноваційних
рослинних харчових олій та функціональних продуктів харчування на глобальному ринку з урахуванням
сучасних тенденцій інноваційно-інвестиційної активності українських промислових підприємств,
стратегічного аналізу просування інноваційних харчових продуктів на ринок. Здійснено структурний та
змістовний аналіз інноваційної характеристики рослинних харчових олій. Запропоновано сучасний
інструментарій маркетингу інновацій під час виробництва рослинних харчових олій.

722382 B
33
Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний
інститут" [Текст] = Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnical Institute"
: збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". Київ : ["Політехніка", КПІ ім. Ігоря Сікорського].
№ 16. - Київ, 2019. - 463 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Касян С. Я. Маркетинговий розподіл інноваційної продукції високотехнологічних підприємств на
основі віртуального забезпечення та екологістики. – С. 326-339.
Копішинська К. О., Широкова І. С. Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку атомної
енергетики України. – С. 350-359.
Гондовська А. С., Гондовський Д. С., Скоробогатова Н. Є. Інноваційні технології в целюлознопаперовій промисловості як інструмент забезпечення сталого розвитку. – С. 370-379.
Петренко Н. С. Участь українських вчених у програмі ЄС "Горизонт – 2020": ретроспективний
аналіз. – С. 380-388.
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Живко З. Б. Інноваційний розвиток як детермінанта інтелектуалізації економіки України / З. Б.
Живко, О. П. Подра, М. І. Копитко //Актуальні проблеми економіки. – 2019. – № 8(218). – С. 28-42.
Р/1545
Виникає необхідність з'ясування значення людського капіталу у забезпеченні інноваційного розвитку та
становленні економіки знань, розробки заходів щодо його формування, нагромадження, збереження,
відтворення з метою підвищення національної конкурентоспроможності на світовому ринку. Проведено
ґрунтовний аналіз сучасного стану та проблем галузей освіти і науки, проаналізовано міжнародні рейтинги
та визначено місце України в них.
Знаменський Г. Л. Напрями вдосконалення інноваційного законодавства: системний підхід / Г. Л.
Знаменський // Право та інновації. – 2019. – № 4(28). – С. 7-14.
Р/638
Статтю присвячено дослідженню напрямів удосконалення законодавства, що регулює відносини, які
виникають в інноваційній сфері. Автором здійснено ґрунтовний аналіз еволюції інноваційного
законодавства на всіх етапах становлення української державності, визначено актуальні завдання для
ефективного розвитку даної сфери.

722456 R
338
Ілляшенко, Н. С.
Управління випереджаючим інноваційним розвитком промислових
підприємств [Текст] : монографія / Н. С. Ілляшенко. - Суми : Триторія, 2019. - 503 с.
: рис., табл.
Сучасний етап розвитку економіки характеризується підвищеною нестабільністю,
що спричинена завершенням спадної хвилі пануючого п'ятого технологічного
укладу, початком четвертої промислової революції.
Метою дослідження є розроблення, наукове обґрунтування та практична апробація теоретикометодологічних та методичних засад управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного
інноваційного розвитку промислових підприємств.
Враховуючи обрану тематику дослідження проведено критичний системний аналіз теоретичних засад
формування стратегій науково-технологічного інноваційного розвитку промислових підприємств.
Досліджено роль науки і техніко-технологічних інновацій, а також національних систем підтримки
інноваційної діяльності у забезпеченні економічного зростання країн світу. Проведено системний аналіз
підходів до визначення поняття "випереджаючий розвиток" стосовно економічних систем різних рівнів,
визначено його основні характеристики.
Одне з чільних місць у монографії займають авторські дослідження і розробки теоретико-методологічних
підходів до обґрунтування вибору перспективних стратегічних напрямів науково-технологічного розвитку
промислового підприємства.

722325 R
339
Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг,
Міжнар. наук.-практ. конф. (7 ; 2019 ; Львів).
VII Міжнародна науково-практична конференція (у дистанційній формі)
"Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг", 05
грудня 2019 року [Текст] : [збірник матеріалів] / Центральна спілка споживчих
товариств України, Львівський торг.-екон. ун-т, Ф-т товарознавства, управління та
сфери обслуговування . - Львів : Растр-7, 2019. - 214 с. : іл., табл. - Бібліогр.
наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
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У
збірнику
опубліковано
матеріали
VII
Міжнародної
науково-практичної
конференції
"Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг". На основі теоретичних та
експериментальних досліджень представлено інноваційні досягнення в управлінні асортиментом, якістю та
безпекою товарів
і послуг, досягнення індустрії гостинності та готельно-ресторанного бізнесу,
менеджменту, експертної діяльності, технологій торгівлі та підприємництва. Запропоновано шляхи
створення нових підходів у даних напрямках.
722366 B
33
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
Вчені записки [Текст] : зб. наук. пр. - Київ : КНЕУ.
Вип. 19. - Київ, 2018. - 269 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ.
Зі змісту:
Фей Г., Айюб М., Бортнікова Л. Визначення стартапів як різновиду підприємництва в Україні. – С. 6169.
722367 B
33
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
Вчені записки [Текст] : зб. наук. пр. - Київ : КНЕУ.
Вип. 20. - Київ, 2019. - 230 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ.
Зі змісту:
Фіцілонго Н., Де Паскале Ж., Теплюк М. А., Зубко Є. В. Передумови розробки інноваційної екосистеми
забезпечення енергетичної безпеки України. – С. 29-40.
Лєзіна А. В. Особливості управління взаємовідносинами стейкхолдерів та підприємств в умовах
сталого інноваційного розвитку. – С. 210-220.
Колещук О. Я. Краудфандінг як стратегічний інструмент інституційної модернізації фінансового
забезпечення процесу управління інноваційністю підприємств / О. Я. Колещук // Економічний вісник
Національного гірничого університету. – 2019. – № 3(67). – С. 115-125.
Р/1790
У статті розглянуто різні методи прогнозування. Запропоновано економіко-технологічний підхід до
прогнозування рівня інноваційної рефлексії підприємств.
Наведено результати прогнозування рівня інтегрального показника інноваційної рефлексії аналізованих
машинобудівних підприємств, яке свідчить про зниження його складових, що негативно вплине на
подальший розвиток підприємства.
Доведено, що саме краудфандінг може стати поштовхом для розвитку процесу інноваційності
підприємств, а також підвищить рівень їх фінансування.

722440 R
338
"Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики",
Міжнар. наук.-практ. конф. (2019 ; Харків).
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
"Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики",
присвячена видатному вченому-економісту О. Г. Ліберману, 14 листопада 2019
року, м. Харків, Україна [Текст] : [наук. вид.] / Харківський нац. екон. ун-т імені
Семена Кузнеця, Наук.-дослід. центр індустріальних проблем розвитку НАН
України (Україна), Кристіанштадський ун-т (Швеція), Варшавський технологічний
ун-т "Варшавська політехніка" (Польща) [та ін.]. - Харків : [ФОП Лібуркіна Л. М.], [2019]. - 104 с. : рис.,
табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
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Наведено результати наукових досліджень учасників, проведених у рамках чотирнадцятої Міжнародної
науково-практичної інтернет-конференції. Розглянуто питання теоретичних і прикладних засад формування
та активізації інноваційних процесів на всіх економічних рівнях відносин в Україні, управління розвитком
діяльності підприємств в умовах міжнародної конкуренції, проблем розвитку національної інноваційної
системи та інноваційної діяльності підприємства. Видання складається зі збірки тез доповідей учасників
конференції на електронному носії.
Кравченко М. О. Бізнес-модель як основа впровадження інновацій на підприємстві / М. О. Кравченко,
В. В. Прудкий // Економіка та держава. – 2019. – № 12. – С. 138-142.
Р/1829
У статті обґрунтовано доцільність бізнес-моделювання під час впровадження інновацій на підприємствах і
систематизовано та уточнено теоретичні та методичні напрацювання щодо розроблення бізнес-моделей.
Класифіковано найбільш широко використовувані підходи до визначення поняття бізнес-моделі за їх
орієнтацією щодо підприємства. Визначено найбільш зручні шаблони для моделювання інновацій, що
широко використовуються в зарубіжній практиці та проаналізовано специфіку кожного з них.
Кравченко С. І. Регулювання національної інноваційної системи у глокалізаційному аспекті / С. І.
Кравченко // Економіка промисловості. – 2019. – № 4. – С. 58-74.
Р/1252
Ідентифіковано чотири базових типи транснаціональних інноваційних систем (ТНІС), до яких з тим чи
іншим наближенням можна віднести всі національні макроекономіки у світі. На прикладі Польщі
обґрунтовано два пули показників-регуляторів, які рекомендовано для формування цільових орієнтирів
розвитку НІС з урахуванням типових її особливостей та орієнтації або на кластерного лідера, або на
світового.
Криворотенко А. В. Механізм трансферу знань в умовах інноваційних трансформаційних перетворень
/ А. В. Криворотенко, А. О. Левченко // Бізнес Інформ. – 2019. – № 9. – С. 104-109.
Р/610
Метою статті є дослідження механізму трансферу актуальних та якісних знань на сучасному етапі
розвитку вітчизняної економіки як одного з головних принципів співробітництва основних гравців на
економічному ринку. У статті здійснено структурний аналіз сучасного стану механізму трансферу знань у
світі та в Україні. Досліджено вітчизняну та зарубіжну науково-методичну базу щодо трансферу знань у
системі вищої освіти. Здійснено аналіз основних комерційних форм трансферу реалізованих знань.
Досліджено сутність механізмів лізингу, патентно-ліцензійної торгівлі правами на об'єкти промислової
власності та спільного підприємництва.
Лучко М. Стартап як інноваційна економічна діяльність / М. Лучко, С. Шмітка, Р. Дмуховський //
Галицький економічний вісник. – 2019. – № 5(60). – С. 16-26. – Текст англ.
Р/1866
Стартапи – це ідеальна форма стимулювання підприємництва, а найбільшими перевагами, безумовно, є
низькі витрати. Стартапи дозволяють за принципом експерименту й дослідження ринку реального
споживача уточнити кінцевий продукт відповідно до вимог та очікують потенційного отримувача.
Стартапи – це підприємницькі, інноваційні та найважливіші конкурентоспроможні форми ведення бізнесу,
а також нові моделі управління або технології виготовлення відомого продукту. Це новий, інноваційний
спосіб ведення бізнесу, альтернатива традиційним бізнес-моделям.
Любчич А. М. Фінансування суб'єктів інноваційної інфраструктури в національному та зарубіжному
законодавстві: порівняльна характеристика / А. М. Любчич // Право та інновації. – 2019. – № 3(27). – С.
7-13.
Р/638
У статті досліджуються основні види фінансування суб'єктів інноваційної інфраструктури як в Україні, так і
закордоном. Зроблено висновок, що існують переваги у фінансування суб'єктів інноваційної інфраструктури
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закордоном, а саме на рівні законодавчого врегулювання цього питання. На рівні вітчизняного
законодавства – необхідно внести зміни адаптовані до сучасних потреб ринку, а саме – суб'єктів
інноваційної інфраструктури.

722331 R
339
Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України [Текст] :
тези доп. XIV Міжнар. наук.-практ. конф., Хмельницький - Сатанів, 28-30 листопада
2019 р. / Хмельницький нац. ун-т, Спілка економістів України, Українська асоц.
маркетингу [та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - 229 с. : табл. - Бібліогр. в кінці ст.
- Текст кн. укр.,англ. мов.
У рамках конференції розглянуті теоретичні основи та практичні рекомендації до
застосування маркетингових технологій в економіці та бізнесі за напрямами:
стратегічна парадигма інноваційного маркетингу; проблеми застосування теорії і
практики маркетингу у різних сферах; теорія і практика торгівлі та товарознавчої діяльності; маркетингменеджмент: підходи і перспективи розвитку; тенденції інноваційного розвитку економіки в умовах
інтеграції в міжнародний економічний простір.
Мельник Т. Національні інноваційні системи: вплив транснаціоналізації / Т. Мельник, К. Гринько //
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2019. – № 6(107). – С. 18-26.
Р/1792
Розглянуто вплив транснаціональних корпорацій (ТНК) на розвиток національних інноваційних систем
(НІС) та на глобальний ринок інновацій. Наведено рейтинг найбільших інвесторів у НДДКР із країн, що
розвиваються. Проаналізовано частки інвестиційних проектів у НДДКР у загальній кількості за галузями.

722211 R
005
Менеджмент стартап проектів [Текст] : підручник для здобув. ступеня магістра
за технічними спец. / [О. А. Гавриш, В. В. Дергачова, М. О. Кравченко та ін.] ;
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського". - Київ : КПІ ім. І. Сікорського, вид-во "Політехніка",
2019. - Бібліогр.: с. 317-337 . - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
Наведено сучасні теоретичні та методичні положення менеджменту стартап
проектів, систематизовано світовий та вітчизняний досвід інноваційного
підприємництва. Розкрито юридично-правові засади, висвітлено специфіку і подано методи та
інструментарій розроблення й управління стартапами на різних етапах їх життєвого циклу. Підручник
складається з шести розділів, після кожного розділу наведено контрольні питання та практичні завдання для
самоперевірки. Націлено на формування навичок інноваційного мислення, розвиток компетенцій,
необхідних для роботи в інноваційних підприємницьких структурах, зокрема у вже створених стартапах, або
тих, які перебувають на стадії розроблення.
Мороз С. Р. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку санаторно-курортного господарства в
Україні / С. Р. Мороз // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2019. – № 3(67). – С.
52-57.
Р/1790
Здійснено порівняльний аналіз сучасного стану санаторно-курортного господарства регіонів України у
2014–2017 роках. Визначено особливості інновацій у сфері послуг та стратегічні напрями розвитку
санаторно-курортних закладів. Запропоновано напрямки інноваційного розвитку для підприємств
санаторно-курортної сфери. Розглянуто основні фактори, принципи, напрямки та основи розвитку
санаторно-курортного господарства. Визначено основні пріоритети розвитку санаторно-курортного
господарства.
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Нагорняк Г. Посилення ролі інтелектуального капіталу у структурі складових забезпечення
конкурентоспроможності та інноваційного зростання суб'єктів господарювання (на прикладі
вітчизняних машинобудівних підприємств) / Г. Нагорняк // Галицький економічний вісник. – 2019. – №
5(60). – С. 47-57.
Р/1866
Досліджено
значення
інтелектуального
капіталу
в
структурі
складових
забезпечення
конкурентоспроможності та інноваційного зростання суб'єктів господарювання (на прикладі вітчизняних
машинобудівних підприємств), а також його трактування у працях зарубіжних та вітчизняних учених.
Досліджено сутність інтелектуального капіталу та його складових. Запропоновано власне трактування
інтелектуального капіталу підприємства. Обґрунтовано важливість інтелектуального капіталу в структурі
складових забезпечення конкурентоспроможності та інноваційного зростання вітчизняних машинобудівних
підприємств. Окреслено перспективні напрямки розвитку інтелектуального капіталу підприємств
машинобудівного комплексу України.

722444 R
33
Науковий вісник інноваційних технологій [Текст] : зб. наук. праць / [редкол.:
Рижиков Вадим (гол. ред.), Анісімов Микола, Бахов Іван та ін.] ; Міжнар. акад.
інноваційних технологій (м. Кропивницький), Науково-дослідний. - Київ : Міжнар.
акад. інноваційних технологій. Центр інноваційних технологій.
№ 3 (23). - Київ, 2019. - 140 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст. - Дод. тит. арк. рос. та англ.
Тематична спрямованість видання: результати наукових, експериментальних і
теоретичних досліджень з питань педагогічних, психологічних, юридичних,
економічних, управління та адміністрування, державного управління, військового управління.

721958 B
63
Національний лісотехнічний університет України.
Науковий вісник НЛТУ України [Текст] = Scientific Bulletin of UNFU : збірник наук.-техн. праць. Львів : [РВВ НЛТУ України].
Вип. 29, № 8. - Львів, 2019. - 160 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Дод. тит. арк. англ.
Зі змісту:
Клепанчук О. Ю. Структурні компоненти інноваційної трансформації вітчизняної економіки. – С. 7983.
Показано, що формотворчі принципи концепції інноваційної трансформації реального сектора економіки
України на сьогодні не сформульовані, тому в ролі моделі запропоновано адаптувати найближчі за
змістовними характеристиками схеми. Запропоновано ієрархічну декомпозицію цільових орієнтирів,
розглянуто основні стратегічні пріоритети інноваційної трансформації вітчизняної економіки і визначено
інструменти їх ефективного забезпечення.

Нікішина О. В. Сценарії та стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонального ринку зерна й
продуктів його переробки на засадах глокалізації / О. В. Нікішина // Економіка харчової промисловості.
– 2019. – Т. 11, Вип. 4. – С. 3-13.
Р/2286
Визначено головні проблеми інноваційного розвитку стратегічного ринку зерна та продуктів його переробки
в Одеській області, економічні інтереси на даному ринку. Окреслено сценарії інноваційного розвитку
досліджуваного ринку, які відображають зв'язок між ступенем реалізації економічних інтересів
регіону/держави та ступенем глокалізації товарного ринку.
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Ніколаєнко Ю. В. Формування маркетингоорієнтованого підходу до забезпечення інноваційною
продукцією промислового підприємства / Ю. В. Ніколаєнко, Р. В. Лавров // Актуальні проблеми розвитку
економіки регіону. – 2019. – Вип. 15, Т. 2. – С. 73-79.
Р/206
У статті розглядаються питання маркетингової підтримки інновацій вітчизняних промислових підприємств
в умовах міжнародних економічних відносин. Обґрунтовуються особливості маркетингу інновацій;
визначено завдання маркетингу інновацій на різних етапах його впровадження; пропонується послідовність
маркетингу інновацій; досліджуються етапи процесу сприйняття інновацій різними групами споживачів.
Орлова-Курилова О. В. Понятійно-категоріальний зміст інноваційного підприємництва з позицій
еволюції економічної думки / О. В. Орлова-Курилова // Вісник Київського національного університету
технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2019. – № 4(137). – С. 29-38.
Р/1733
У статті досліджено ключові категорії, що характеризують феномен інноваційного підприємництва.
Конкретизовано визначення інноваційного підприємництва, яке постає як складна категорія, що включає
такі терміни, як інновація, підприємництво, інноваційний процес, інноваційна діяльність, інноваційне
середовище тощо.

722088 R
64
Ощипок, Ігор Миколайович.
Інноваційні ресторанні технології [Текст] : підручник / І. М. Ощипок. - Львів :
[б. и.], 2019. - 326 с. : табл. - Бібліогр.: с. 316-321.
У підручнику висвітлені сучасні аспекти формування модерного потенціалу
підприємств ресторанного господарства як цілісної системи з різних позицій,
ґрунтуючись на ресурсній концепції. Розглянуто напрямки інноваційних
технологій на підприємствах ресторанного господарства, методи обслуговування в
ресторанах і новітні авангардні технології. Подана характеристика інноваційних технологій, розкрито
процес створення і освоєння головної виробничої технології, проектування нової ресторанної продукції.
Досліджені формати підприємств громадського харчування з інноваційними трендами в сучасних реаліях
ресторанного бізнесу. Значна увага приділена технологіям приготування інноваційних страв ресторанів,
кейтерингу та автоматизації закладів ресторанного господарства.
Підручник буде корисним студентам, які навчаються за спеціальностями 181 "Харчові технології" і 241
"Готельно-ресторанна справа", аспірантам і фахівцям з ресторанного господарства.
Павлович Р. В. Методичний підхід до формування стратегії інвестування в контексті розвитку
національної інноваційної системи / Р. В. Павлович // Економіка і управління. – 2019. – № 2(82). – С. 4150.
Р/1342
Розроблено фінансовий механізм інвестування інновацій в "точках зростання", в рамках якого виділені
основні процедури фінансування інновацій в цих точках, систематизовані різні інструменти фінансування
інноваційної діяльності.
Пасмор Ю. В. Завдання щодо забезпечення відкритого інноваційного простору України / Ю. В. Пасмор
// Право та інновації. – 2019. – № 4(28). – С. 74-81.
Р/638
Розглянуто сучасні тенденції та головні завдання забезпечення відкритого інноваційного простору в Україні.
Доведено, що в умовах глобалізації підвищується значення free science та open access у розповсюдженні
наукового знання для побудови відкритого інноваційного простору України та Digital Single Market.
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722077 R
334
Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи
розвитку [Текст] : монографія / [Пашко П. В., Лазебник Л. Л., Кіндзерський Ю. В.
та ін.] ; за ред. П. В. Пашка та Л. Л. Лазебник ; Університет Державної фіскальної
служби України. - Ірпінь : [УДФСУ], 2019. - 476 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 431472. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
Монографія надає системне уявлення про сутність та атрибути підприємництва і
сприяє формуванню підприємницького світогляду. Послідовно розглядаються теорія
підприємництва та історія його становлення в Україні, типи і характеристики підприємницьких структур.
Досліджуються та аналізуються особливості, базові принципи та чинники розвитку сталого та соціального
підприємництва. Виділяються глобальні чинники та індикатори формування, актуальні фінансові
аспекти функціонування сучасного, інноваційного та деструктивного підприємництва.
Поліщук Н. В. Інноваційний потенціал регіонів, сучасний стан та оцінка / Н. В. Поліщук, В. В.
Крижанівський // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2019. – № 3(63). – С. 109-115.
Р/1919
Розроблена методика оцінки інноваційного потенціалу регіону, який включає ресурсну і результативні
складові, що дозволить формувати обґрунтовану науково-інноваційну політику розвитку регіону.
Проведений аналіз інноваційного процесу та запропонований розгляд за стадіями: генерації, передачі,
освоєння та використання знань.

722412 B
338
Проблеми економіки та управління [Текст] : зб. наук. пр. / Львівська політехніка, Національний
університет. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 146 с. : граф., рис., табл. - (Вісник / Львівська
політехніка, Національний університет ; № 4). - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ. мов.
Зі змісту:
Петрович Й. М. Основні передумови організування процесів модернізації промислових підприємств
на інноваційних засадах. – С. 1-7.
Войцеховська Ю. В. Параметри інноваційної техніки та їх вплив на оновлення основних засобів. – С.
17-23.
Яковлєва-Мельник Н. Г. Іноземний інноваційний капітал як фактор розвитку економіки України. – С.
75-80.

722332 R
334
Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації
процесів євроінтеграції [Текст] : зб. тез доповідей і матеріалів Всеукр. наук.практ. конф. молодих учених та студ., 21 листопада 2019 р. / Хмельницький нац.
ун-т, Одеський нац. екон. ун-т, Тернопільський нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. Хмельницький : ХНУ, 2019. - 122 с. : граф., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Розглянуті питання підприємництва в Україні, у т.ч. зарубіжний досвід малого і
середнього бізнесу та проблеми нормативного регулювання. Проаналізовані аспекти підприємництва:
економічна безпека; ефективне використання ресурсів; управління фінансами, інноваціями та інвестиціями;
маркетинг. Оцінені структурні зміни економіки країни та їх вплив на розвиток підприємництва.
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Проценко А. В. Теоретико-емпіричний базис дослідження управління структурними
трансформаціями інноваційного потенціалу підприємств / А. В. Проценко // Економічний вісник
Національного гірничого університету. – 2019. – № 3(67). – С. 126-134.
Р/1790
Удосконалено поняття "управління структурними трансформаціями інноваційного потенціалу
підприємства" і визначено, що це – модель послідовної реалізації дій, які спрямовано на утворення
сукупності інноваційних ресурсів, реалізація яких сприяє покращенню й оптимізації виробництва, дає
можливість впроваджувати та створювати інновації для досягнення стратегічних конкурентних переваг та
забезпечення поступального розвитку підприємства.
Романко О. П. Причинно-наслідкові зв'язки між показниками інноваційно-інвестиційної діяльності /
О. П. Романко // Бізнес Інформ. – 2019. – № 3. – С. 129-135.
Р/610
Сучасний світовий розвиток регіоналізму зосереджується на питаннях наукової аргументації вибору методів
та інструментів ефективного управління регіоном. У період здійснення реформи децентралізації влади в
Україні такі дослідження необхідні для практики застосування суб’єктами регіонального управління.
Автором використано тест Грейнджера для дослідження наявності причинно-наслідкових зв'язків між двома
групами показників регіональної діяльності – інноваційної та інвестиційної. За результатами тесту зроблено
поділ регіональних показників даних груп за наявністю взаємозв'язку: його напрямку (односторонній,
зворотний) та сили (сильний, слабкий). Тест Грейнджера дає можливість спрогнозувати взаємовплив і
взаємозв'язок терміном до трьох років, що може допомогти у формуванні регіоном заходів впливу на
інноваційно-інвестиційну діяльність та управління економікою регіону в цілому.

722555 R
33
Рудь, Надія.
Економіка та організація інноваційної діяльності [Текст] : підручник
/ Надія Рудь, Антоніна Гордійчук ; Луцький нац. техн. ун-т. - Підручник : [ІВВ
Луцького НТУ], 2019. - 446 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці тем.
У навчальному посібнику розглянуті питання становлення і створення інновацій
та сучасних тенденцій їх розвитку; розглянуті теоретичні основи формування
інноваційної політики підприємства, управління інноваційним розвитком та
процесами; висвітлені питання формування попиту на інновації, державного регулювання та підтримки
інноваційного розвитку, моніторингу та інформаційного забезпечення інноваційної діяльності, фінансування
інновацій, оновлення виробництва, оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства.
Посібник містить авторські підходи до оцінки: інноваційних ризиків, ефективності інвестицій в умовах
ризику, ефективності технологічних інновацій, вартості інформації, вартості об'єктів інтелектуальної
власності, методичні підходи до вибору джерел фінансування, вдосконалення процесів комерціалізації
наукових розробок.
Скиба М. В. Стан та основні тенденції фінансування інноваційної діяльності в Україні впродовж
2015–2018 років / М. В. Скиба // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну.
Серія: Економічні науки. – 2019. – № 4(137). – С. 51-65.
Р/1733
Аналіз останніх досліджень та публікацій дав змогу з'ясувати актуальність висвітлення стану та сучасних
тенденцій фінансування інноваційної діяльності в Україні на макрорівні. У процесі дослідження застосовано
такі загальнонаукові та специфічні для економічних досліджень методи, як агрегування, групування даних
та графічне відображення. У статті використовувався табличний процесор Microsoft Excel для побудови
комбінованих таблиць та графіків.
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Соколюк, Сергій Юрійович.
Розвиток підприємств аграрного сектору на засадах гармонізації інноваційних процесів: теорія і
практика [Текст] : монографія / С. Ю. Соколюк ; Уманський національний університет садівництва. Умань : Видавець "Сочінський М. М.", 2019. - 375 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 303-348.
У монографії висвітлено основні засади гармонізації інноваційної діяльності підприємств аграрного
сектору, розроблено методичні підходи до формування та реалізації стратегії їх гармонійного інноваційного
розвитку, досліджено організаційно-економічні аспекти державного регулювання та підтримки
інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору. Запропоновано траєкторію поглиблення
інноваційної доктрини гармонійного розвитку аграрного сектору, здійснено кластерний аналіз інноваційноінвестиційного розвитку підприємств у його складі.
Соляник Л. Г. Інституційний механізм інноваційного розвитку України в умовах глобальних
викликів / Л. Г. Соляник // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2019. – № 3(67). –
С. 78-89.
Р/1790
Стаття присвячена висвітленню результатів дослідження щодо встановлення трендів зміни основних
макроекономічних параметрів економічного розвитку України в контексті загальносвітових тенденцій.
Визначено основні пріоритети щодо створення інноваційної системи України в умовах глобалізації. У
результаті моделювання отримано рівняння множинної регресії.

722404 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. 3 (137). - Львів, 2019. - 75 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Данило С. І. Ефективність інновацій в роздрібній торгівлі. – С. 50-53.
Маркіна І. А. Особливості формування інноваційно-інвестиційної
підприємств. – С. 58-62.

політики

промислових

Стукан Т. М. Інноваційна діяльність як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства / Т.
М. Стукан // АгроСвіт. – 2019. – № 24. – С. 118-124.
Р/2114
У період постійних змін у веденні виробничо-господарської діяльності, підвищеного рівня конкуренції,
інтенсивного розвитку цифрових технологій та постійних непередбачуваних трансформацій в середовищі
функціонування спонукає кожне підприємство до посилення економічної безпеки. Це в теперішніх умовах
можливо насамперед через впровадження інноваційної компоненти як основного пріоритету для
ефективного управління суб'єктом господарювання, яке направлене на сталий розвиток з отриманням
позитивного ефекту.
Статтю присвячено дослідженню та обґрунтуванню сутності понять "інноваційна діяльність", "економічна
безпека підприємств" та їх безпосередньому взаємозв'язку, проаналізовано інноваційну активність суб'єктів
господарювання за регіональною ознакою. Виокремлені основні складові формування економічної безпеки
та доведена важливість застосування саме інноваційної компоненти для ефективного розвитку
підприємства. Визначено прямий взаємозв'язок між інноваційним розвитком суб'єктів господарювання та їх
економічною безпекою.
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Сучасні економічні реалії України: проблеми формування інноваційної
економіки, студ. наук.-практ. конф. (2019 ; Харків).
Студентська науково-практична конференція "Сучасні економічні реалії
України: проблеми формування інноваційної економіки" [Текст] : тези доп., 13
грудня 2019 року, м. Харків, Україна / Харк. нац. екон. ун-т імені Семена Кузнеця. Харків : ФОП Лібуркіна, 2019. - 176 с. - Бібліогр. в кінці ст.
Наведено результати досліджень учасників, проведених у рамках студентської
науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження
видатного вченого-економіста Сімейкіна М. С. Розглянуто окремі питання міжнародних умов та
національних особливостей входження України у світову економіку, основні аспекти адаптації бізнессектора до інтеграційних змін, актуальні проблеми соціально-економічного розвитку країни.
722451 R
338
Управління інноваційною складовою економічної безпеки [Текст] : монографія
: у 4 т. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Прокопенко О. В., канд. екон. наук, доц.
Школи В. Ю., канд. екон. наук Щербаченко В. О. ; Сум. держ. ун-т, Акад. техн.гуманіт. в м. Бєльсько-Бяла (Польща), Київ. нац. ун-т технологій і дизайну. - Суми :
Триторія, [20--] - .
Т. 2 : Науково-практичні засади формування інноваційних компонентів
забезпечення науково-технологічної та виробничої безпеки економічної
системи. - Суми, 2017. - 389 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці глав.
У монографії розкрито теорію та методологію управління інноваційною складовою економічної безпеки,
науково-практичні засади формування інноваційних компонентів забезпечення науково-технологічної та
виробничої безпеки економічної системи, питання управління інноваційним базисом фінансової та
інвестиційної складової економічної безпеки, розроблення та валідації нових методів оцінки глобальних та
локальних викликів у системі забезпечення соціальної та екологічної безпеки території. Дослідження
проведено за грантом Президента України за конкурсним проектом Ф74 "Розвиток механізмів управління
інноваційною складовою економічної безпеки України (номер державної реєстрації 0117 U007024).
722452 R
338
Управління інноваційною складовою економічної безпеки [Текст] : монографія
: у 4-х т. / Сумський державний університет, Академія техніко-гуманітарна в м.
Бєльсько-Бяла (Польща), Київський національний університет технологій та дизайну
; за заг. ред. Прокопенко О. В., Школи В. Ю. Щербаченко В. О. - Суми : Триторія,
2017.
Т. 3 : Управління інноваційним базисом фінансової та інвестиційної
складової економічної безпеки. - Суми, 2017. - 288 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. в
кінці глав.

722467 R
338
Управління інноваційною складовою економічної безпеки [Текст] : монографія
: у 4-х т. / Сумський державний університет, Академія техніко-гуманітарна в м.
Бєльсько-Бяла (Польща), Київський національний університет технологій та
дизайну. - Суми : Триторія.
Т. 4 : Розробка та валідація нових методів оцінки глобальних та локальних
викликів у системі забезпечення соціальної та екологічної безпеки території. Суми, 2017. - 408 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. в кінці глав.
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Ушеренко С. В. Активізація інноваційної діяльності підприємств в Україні: імперативи та засади
державної підтримки / С. В. Ушеренко // Бізнес Інформ. – 2019. – № 8. – С. 72-81.
Р/610
На основі результатів порівняльного аналізу рейтингових позицій України та передових країн світу в
системі індикаторів виміру сталого розвитку (sustainable development), яка включає: Індекс людського
розвитку (ІЛР, HDI); Глобальний індекс конкурентоспроможності (GCI); Глобальний індекс інновацій (GII);
Індекс благополуччя (LPI), аргументовано, що вихід України на траєкторію сталого розвитку пов'язано з
імперативом забезпечення конкурентоспроможності національної економіки шляхом активізації
інноваційної діяльності підприємств у контексті світових трендів розвитку.

Халатур С. М. Удосконалення управління діловою активністю сільськогосподарського підприємства
як фактор розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності агропромислового виробництва / С. М.
Халатур, О. В. Дубович, Ю. А. Курченко // Економіка та держава. – 2019. – № 12. – С. 43-47. – Текст англ.
Р/1829
Мета дослідження полягає у виокремленні передумов удосконалення системи управління діловою
активністю сільськогосподарського підприємства як фактору розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності
агропромислового виробництва.
Для більш детального розкриття теми дослідження проаналізовано показники сільськогосподарських
підприємств України для розрахунку ділової активності.

Хаустова В. Є. Інноваційно-технологічне забезпечення модернізації пріоритетних галузей
промисловості України / В. Є Хаустова, Г. В. Крамарев, В. А. Зінченко // Бізнес Інформ. – 2019. – № 3. – С.
218-228.
Р/610
Визначено, що тенденції розвитку та структурні зміни промислового комплексу України не відповідають
тим, що сформувалися у провідних країнах світу.
Для характеристики концепцій технологічноінноваційного розвитку використовуються різні дефініції, серед яких однією з найбільш доведених є
"Індустрія 4.0".
Розглянуто розробки, які складають основи концепції "Індустрія 4.0" та складові її
фундаменту. Розглянуто відмінні риси традиційного промислового підприємства і виробництва в рамках
концепції "Індустрія 4.0".

Шарко В. В. Принципи формування конкурентної стратегії інноваційного розвитку підприємства / В.
В. Шарко // Бізнес Інформ. – 2019. – № 9. – С. 92-98.
Р/610
Метою статті є дослідження стану господарювання та визначення принципів формування конкурентної
стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування. Згруповано галузі машинобудівного
комплексу України; проаналізовано обсяги витрат за напрямами інноваційної діяльності промислових
підприємств і показники впровадження інновацій на промислових підприємствах; виокремлено ключові
принципи формування конкурентної стратегії інноваційного розвитку підприємств машинобудування.

Шмітка С. Інновації як визначальний фактор у моделі функціонування сучасного менеджера / С.
Шмітка // Журнал європейської економіки. – 2019. – Т. 18, № 3(70). – С. 307-322.
Р/1702
Показано, наскільки важливою є роль інновацій у компаніях, їх вплив на управління компаніями і те, як
інновації впливають на конкурентоспроможність компаній на ринку.
Вказано, що мета статті – визначити заходи, які необхідно вжити для впровадження інновацій в управлінні
персоналом.

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

722324 R
33
Яковлєв, Анатолій Іванович.
Сучасні проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні [Текст] :
монографія / А. І. Яковлєв, Я. М. Турбаєвський. - Харків : Точка, 2019. - 100 с. : табл.
- Бібліогр.: с. 95-98.
Розглянуто стан інноваційної діяльності в Україні. Підкреслено необхідність
модернізації матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення, підготовки
сучасних фахівців. Запропоновані показники наукоємності нових розробок в умовах
глобалізації, комплекс напрямів, націлених на підвищення ефективності інноваційної діяльності в Україні.
Зосереджено увагу на необхідності підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів. Розглянуті
напрями державної підтримки інноваційної діяльності, шляхи поліпшення організації та управління
інноваційною діяльністю суб'єктів господарювання.

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на
сучасному етапі в Україні та за її межами

722435 B
338
Вісник економіки транспорту і промисловості [Текст] = The bulletin of transport and industry economics :
(зб. наук.-практ. ст.) / Укр. держ. ун-т залізничного трансп. - Харків : [Вид-во УкрДУЗТу].
Вип. 68. - Харків, 2019. - 295 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Дикань В. Л., Воловельська І. В. Розробка організаційно-економічної моделі інноваційної платформи. –
С. 9-17. – Текст рос.
У статті проаналізовано розвиток інноваційного сектору у світі та Україні, виділено найбільш дієві
інструменти забезпечення інноваційної інфраструктури.
Одним із таких інструментів є інноваційні платформи, які виступають найбільш дієвим механізмом
забезпечення інноваційної інфраструктури, та покликані об'єднати наукові установи, промислові
підприємства і фінансові організації, а також пов'язати безпосередньо розробників і кінцевих споживачів.
Горіна Г. О. Ієрархічна кластеризація регіональних ринків готельних послуг України за
інфраструктурними складовими / Г. О. Горіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – № 23. – С. 5-10.
Р/2124
У статті здійснено кластерний аналіз регіональних ринків готельних послуг України інфраструктурними
складовими за якими здійснено групування у 2017 р., обрано показники діяльності суб'єктів регіональних
ринків готельних послуг. Об'єктами вибірки кластерного аналізу виступили 24 області України та м. Київ.
Дмуховскі Р. Поняття логістичних кластерів та ефективності економічних підприємств / Р. Дмуховскі
// Журнал європейської економіки. – 2019. – Т. 18, № 3(70). – С. 296-306.
Р/1702
Зазначено, що у Польщі, в Європі та в усьому світі ділові стратегії реалізуються для забезпечення
економічного зростання шляхом впливу інновацій і конкуренції регіонів. Вказано, що одним з ефективних
та вже перевірених методів цієї стратегії є створення конкурентної переваги на основі розвитку
регіональних кластерів.
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Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
Вчені записки [Текст] : зб. наук. пр. - Київ : КНЕУ.
Вип. 19. - Київ, 2018. - 269 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., англ.
Зі змісту:
Галнайтите А., Наміотко В., Овчаренко А. Кооперативи та кластери в органічному секторі: світовий
досвід. – С. 48-55.
Ключенко А. Інноваційне забезпечення рекреаційної сфери Карпатського макрорегіону на засадах
сталого розвитку / А. Ключенко, Г. Жекало // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. –
2019. – Вип. 24. – С. 42-52.
Р/2245
У статті досліджено ринкові умови становлення та функціонування відпочинково-оздоровчої індустрії.
Визначені стратегічні напрями вдосконалення системи прийняття економічних та екологічних рішень на
засадах сталого розвитку.
Автори встановили пріоритетні складові інноваційного забезпечення розвитку рекреаційного
господарства.
У статті обґрунтовані доцільність та основні напрями застосування кластерних механізмів у сфері,
що досліджується.
Ліба Н. С. Організаційно-економічний механізм формування прикордонного індустріального парку /
Н. С. Ліба, І. М. Чучка, А. Ракоці // Маркетинг і цифрові технології. – 2019. – Т. 3, № 4. – С. 23-31. – Текст
англ.
Р/1454
У статті запропонований організаційно-економічний механізм щодо створення Мукачівського
індустріального парку з елементами логістики, який повинен стати міжнародним оператором експортноімпортних і транзитних потоків України між Сходом і Заходом. В роботі також представлено практичний
досвід реалізації міжнародного проекту шістьма країнами в контексті формування цифрових інформаційнокомунікаційних систем і технологій транснаціональної логістики.
Орлова-Курилова О. В. Інноваційний кластер як органічний елемент національної економіки / О. В.
Орлова-Курилова //Актуальні проблеми економіки. – 2019. – № 9(219). – С. 59-66.
Р/1545
У статті досліджено сутність інноваційного кластеру та визначено його характерні ознаки. Доведено
виключну необхідність розвитку інноваційних кластерів та їх органічне включення в національну
економіку.
Паянок Т. М. Кластерний аналіз трудового потенціалу України / Т. М. Паянок, Ю. О. Важалюк //
Економіка та держава. – 2019. – № 12. – С. 109-114.
Р/1829
За допомогою програмного продукту IBM SPSS STATISTICS проведено кластерний і статистичний аналізи.
Авторами використано офіційні дані Державної служби статистики України, а саме показники регіональної
економіки за 2018 рік. Візуалізацію результатів отримано за допомогою табличного і графічного методів.
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Проблеми і перспективи розвитку підприємництва [Текст] : збірник наук. праць / [гол ред. Щербак
Валерія Геннадіївна] ; Харківський нац. автомобільно-дорожній ун-т. - Харків : [ХНАДУ], 2011 - .
№ 2 (23). - Харків, 2019. - 244 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Благой В. В., Гніденко А. А., Блага В. В., Хорошилова І. О. Впровадження кластерної моделі розвитку
для реалізації інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємств. – С. 21-30.
Мотивом застосування кластерного підходу в контексті даної роботи виступає відсутність ефективних
організаційно-економічних механізмів взаємодії підприємств спецлісозахисту, підприємств з виробництва
еколого-орієнтованої продукції, переробних підприємств, торгівельних компаній, органів влади та наукових
організацій. Підприємствам з виробництва екологічно чистих продуктів харчування необхідні нові
організаційно-економічні підходи, які дадуть змогу досягти прискореного розвитку галузі та її виробництва.
Різник Н. Аналіз динаміки страхового ринку національної економіки та визначення основних
кластерів інструментарієм економіко-математичного моделювання / Н. Різник, С. Гарматій, А. Макогон
// Галицький економічний вісник. – 2019. – № 5(60). – С. 27-39.
Р/1866
Розглянуто питання діджиталізації страхових послуг, що дозволить суттєво розширити клієнтську базу,
доступ клієнтів до повної інформації стосовно надання страхових послуг.
Використовуючи сучасні методики економіко-математичного моделювання, а саме кластерний аналіз,
виділено основні кластерні структури провідних страхових компаній України.
Теоретичні аспекти прогнозування розвитку енергокластеру з урахуванням сучасних інноваційноінвестиційних трендів / О. А. Бондар, М. М. Климчук, В. В. Шовківська [та ін.] // Актуальні проблеми
розвитку економіки регіону. – 2019. – Вип. 15, Т. 1. – С. 27-35.
Р/206
"Актуалізовано проблематику формування нових моделей організації спільної діяльності підприємств, а
саме енергокластеру як одного з інструментарію створення інноваційно-високотехнологічної економіки та
залучення інвестицій. Проведено групування підходів щодо економіко-математичного розвитку
енергокластеру".
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Теорія і практика кластеризації економіки [Текст] : монографія / [Войнаренко
М. П., Дубницький В. І., Сергієнко В. І. та ін.] ; за наук. та заг. ред. М. П.
Войнаренка, В. І. Дубницького ; Академія економічних наук України, Спілка
економістів України, Хмельницький нац. ун-т. Український держ. хімікотехнологічний ун-т . - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2019. - 336 с. : граф., табл. Бібліогр. у виносках. - Авт. зазнач. на с. 332-335.
Досліджено теорії кластерів з позиції практичного впровадження в економічні
відносини національної та регіональної економік. Розглянуто концепції інституційного забезпечення
кластерного розвитку соціально-економічних систем. Обґрунтовано використання системно-інтеграційного
підходу до синтезу стратегії кластеру. Розглянуто методологічні підходи до удосконалення понятійного
апарату при формуванні кластерної політики, а також політики кластеризації у транскордонному просторі
України. У другому розділі представлено результати дослідження проблем економічних кластерів як форми
організації виробництва, суспільного капіталу, регіонального кластеру, кластерних ініціатив в харчовій
промисловості, реалізації принципів державно-приватного партнерства в процесі кластеризації бізнесу в
регіоні. Розглянуто питання інноваційної підтримки кластерних ініціатив в економіці Польщі.

