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Тематична виставка
"Інноваційна діяльність та технопарки"
(надходження IІI кв. 2021)
Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання
Аналіз результатів методів мотивації інноваційної активності та зростання наукового потенціалу
співробітників (на матеріалах Хмельницького науково-дослідного експертно-криміналістичного
центру МВС України) / А. Л. Ганзюк, В. В. Кравчук, А. І. Гордєєв, О. В. Кравчук // Наука, технології,
інновації. – 2021. – № 2(18). – С. 8-13.
Р/863
У статті розглянуто роль мотивації праці співробітників щодо забезпечення інноваційного розвитку
установи. На засадах порівняльного аналізу наукових поглядів вітчизняних і зарубіжних вчених окреслено
сутність головних теоретичних підходів для мотивації співробітників до їхньої інноваційної активності.
Було здійснено аналіз п'ятирічного періоду формування системи мотивації до інноваційної активності
персоналу в Хмельницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України.
Проаналізовано статистичні дані результатів інноваційної активності та наукового потенціалу
співробітників установи.

731301 R
005
Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи [Текст] : зб. тез
доповідей II Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 квітня 2021 р. / Національний
технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря
Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. менеджменту ; [Редкол.:
Гавриш О. А., Дергачова В. В., Бояринова К. О. та ін.]. - Київ : КПІ ім. І.
Сікорського , 2021. - 288 с. : граф., табл.
Подано результати науково-дослідницької роботи з теоретичних та прикладних
засад розвитку бізнесу та менеджменту; менеджменту міжнародного бізнесу в
умовах глобалізації; інновацій та підприємництва як основи економічного зростання країни; управління
ланцюгами поставок у стратегії розвитку підприємства.
Букреєва Д. С. Інтегральна система показників оцінки ефективності інноваційного проєкту на стадії
його впровадження / Д. С. Букреєва // Економічний вісник Дніпровської політехніки. – 2020. – № 4. – С.
101-109.
Р/1790
Новизна отриманих результатів полягає у тому, що запропонована система критеріїв та показників
оцінювання ефективності впровадження інноваційних розробок дозволяє використовувати сукупність
індикаторів, що враховують інтереси суб'єктів інноваційного процесу задля отримання кінцевого результату
з метою вдосконалення механізму впровадження інноваційних розробок та коригування управління
впровадженням інновацій.
Буниат-заде Аян Юсиф кызы. Сравнительный анализ особенностей моделей инновационного
развития стран Запада и Азиатско-Тихоокеанского региона / Буниат-заде Аян Юсиф кызы // Економіка
та держава. – 2021. – № 5. – С. 77-81. – Текст рос.
Р/1829
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У статті проаналізовано сучасний стан процесу інноваційного розвитку реального сектора національної
економіки Азербайджану в сучасних умовах. Проведено дослідження міжнародного досвіду в сфері
інноваційного розвитку та його різні моделі, специфіки розвитку національних інноваційних систем в
зарубіжних країнах і їх порівняльний аналіз.
Бутнік-Сіверський О. Інноваційна властивість трансферу технологій:
комерціалізація майнових прав інтелектуальної власності та розвиток її
організаційних форм / О. Бутнік-Сіверський // Інтелектуальна власність в Україні.
– 2021. – № 6. – С. 39-43.
68.3
"Рушійною силою інноваційної діяльності є інноваційне підприємництво.
Головним завданням тут є комерційне використання техніко-технологічних
нововведень з відповідною фінансовою відповідальністю за результати такої
діяльності".
Вагонова О. Г. Сучасний стан інноваційної діяльності на промислових
підприємствах України / О. Г. Вагонова, С. В. Госалова, Є. В. Терехов // Економічний вісник Дніпровської
політехніки. – 2020. – № 3. – С. 189-196.
Р/1790
Запропоновано методичні основи обґрунтування доцільного напряму удосконалення моделі інноваційного
розвитку промислового підприємства. Визначено фактори інноваційної активності промислового
підприємства.
Вагонова О. Г. Фактори інноваційного відтворення основних засобів підприємства в сучасних умовах
/ О. Г. Вагонова, Д. О. Бєклєшов // Економічний вісник Дніпровської політехніки. – 2020. – № 3. – С. 160175.
Р/1790
Підходи, запропоновані авторами статті, можуть суттєво покращити результативність діяльності
підприємств, перед якими в сучасних умовах постає завдання утримання на ринку традиційної продукції та
забезпечити портфель замовлень в умовах закриття традиційних ринків окремими країнами.
Воробйова Ю. М. Каталізатори та деструктори розвитку інноваційного підприємництва в Україні / Ю.
М. Воробйова // Економіка та держава. – 2021. – № 5. – С. 124-128.
Р/1829
Статтю присвячено дослідженню факторів, що впливають на розвиток інноваційного підприємництва в
Україні. В процесі дослідження було визначено фактори-деструктори та фактори-каталізатори розвитку
інноваційного підприємництва.

Гарбар Ж. В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку
сільськогосподарських підприємств України / Ж. В. Гарбар, К. С. Майбородюк
// Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 12. – С. 18-22.
Р/2124
У статті досліджено науково-практичні засади формування інвестиційної
привабливості сільськогосподарських підприємств України як однієї з умов
розвитку аграрної галузі загалом. Розглянуто чинники, які впливають на
інтенсивність потоку інвестицій. Визначено, що впровадження інновацій у
агропромисловій сфері вимагає суттєвих фінансових ресурсів. Доведено
важливість
інвестиційно-інноваційного
розвитку
сільськогосподарських
підприємств.
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Демчишак Н. Б. Стартап-екосистема: інституційні та фінансові аспекти стимулювання розвитку в
Україні / Н. Б. Демчишак, М. О. Хильченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 13-14. – С. 5-13.
Р/2124
У статті розкрито сутність екосистеми та стартап-екосистеми в умовах розвитку цифрової економіки та
суспільства. Розглянуто структуру національної стартап-екосистеми та стимулюючі чинники її становлення.
З'ясовано роль інституційних механізмів у стимулюванні реалізації інноваційних проєктів та ідей в Україні.
Акцентовано увагу на заходах підтримки стартапів та креативних бізнес-ініціатив Міністерством цифрової
трансформації та Українським фондом стартапів.

731808 R
338
Державне управління розвитком інноваційного потенціалу України в
сучасних умовах [Текст] : монографія / [Г. О. Дорошенко, В. Ю. Прокопенко, В.
Ф. Пуртов та ін.] ; за заг. ред. Г. О. Дорошенко ; Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна. - Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2019. - 208 с.
: граф., табл. - Бiблiогр.: с. 170-188.
У монографії досліджено напрями розвитку інноваційного потенціалу
Харківської області, розроблено класифікацію всіх факторів, що негативно
впливають на розвиток інноваційного потенціалу промислових підприємств, на
підставі чого визначено, що процес розвитку інноваційного потенціалу регіону стикається з певними
проблемами.
Запропоновано методику оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств, на основі якої
були виявлені найбільш суттєві фактори, що впливають на інвестиційну привабливість галузей (за
великими та середніми підприємствами), та розроблено її комплексну оцінку.
Іл. – 10, табл. – 73, бібліогр. – 350 найм.
Долинська О. До питання створення туристичних кластерів у Хмельницькій області / О. Долинська //
Наукові записи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
Серія: Географія. – 2021. – № 1 (випуск 50). – С. 126-133.
Р/1173
Туристичний потенціал Хмельницької області охоплює у себе об'єкти природно-заповідного й історикокультурного фондів, ще не задіяних у туристичній діяльності. Вони є основою для формування нових
туристичних принад, які можна використати для розвитку сільського туризму, створення нових робочих
місць, знаходження джерел доходів новопосталих територіальних громад.

731184 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].
№ 17. - Київ, 2020. - 482 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Кубишина Н. С., Гутова С. Д. Модель реалізації інноваційної політики підприємства на ринку веброзробки. – С. 340-350.
Проведене маркетингове дослідження та теоретико-методологічні засади формування моделі інноваційної
політики підприємства стали підґрунтям для розроблення моделі реалізації інноваційної політики ТОВ
"АІКРАФТ", що здійснює свою діяльність на ринку веб-розробки. Було запропоновано модель реалізації
інноваційної політики для українського ІТ-підприємства з метою посилення конкурентоспроможності
підприємства на ринку веб-розробки.

Державна науково-технічна бібліотека України (ДНТБ) http://gntb.gov.ua
Гук О. В., Мохонько Г. А. Інвестування стартап проектів в Україні та за кордоном. – С. 384-395.
Авторами проаналізовано дані світового рейтингу стартап проектів сервісу Startup Ranking, а також
результати дослідження стартап-екосистем на платформі Startup Blink (інтерактивної мапи світових
стартапів) та соціальної мережі LinkedIn щодо успішних стартапів.
Було проведено дослідження стартап проектів США, Великобританії, Китаю та Канади, що дозволило
виявити позиції стартап проектів України на світовому ринку.
Чан Сі Цо. Розвиток методів інтегральної оцінки рівня інноваційного потенціалу компаній. – С. 421438.
Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних засад і розробці методологічного підходу до
інтегральної оцінки інноваційного потенціалу компаній. Удосконалена класифікація індикаторів оцінки
інноваційного потенціалу компаній.

731632 B
339
Європейський вектор економічного розвитку [Текст] = European vector of economic development : наук.
журнал / Університет імені Альфреда Нобеля. - Дніпро : [ТОВ "Роял Принт"].
Вип. 1 [30]. - Дніпро, 2021. - 152 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Горбаченко С. А. Особливості впровадження управлінських інновацій суб’єктами підприємництва
ІТ-сфери. – С. 18-26.
Сформовано теоретичний базис розробки та впровадження управлінських інновацій.
Визначено галузеві особливості ІТ-сфери з точки зору інноваційних змін в управлінських процесах.
Структуровано управлінські інновації в ІТ-сфері та виділено інновації в методології менеджменту,
інновації у внутрішніх структурних підвидах загального менеджменту, інновації в основах науки і практики
класичного менеджменту. Визначено основні управлінські інновації, які використовують ІТ-підприємства в
Україні.

Єгоричева С. Б. Інноваційний розвиток українського страхового ринку / С. Б. Єгоричева, Б. В.
Таранець // Вісник Університету банківської справи. – 2020. – № 3(39). – С. 66-72.
Р/2238
Визначено зміст та основні класифікаційні ознаки страхових інновацій.
На основі інформації вебсайтів та управлінської звітності страхових компаній – лідерів вітчизняного
ринку визначено основні тенденції їхнього інноваційного розвитку.
Найбільш інноваційним видом страхування на українському рику визначено автострахування. Відмічено
достатньо швидке реагування страхових компаній на нові види ризиків, пов'язаних із кібертехнологіями,
пандемією COVID-19, розвитком малого і середнього бізнесу.

Залізнюк В. П. Зарубіжний досвід формування системи статистичних показників для спостереження
стану науково-технічної та інноваційної сфери (на прикладі ОЕСР та ЄС) / В. П. Залізнюк, С. І. Ліхолет
// Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 13-14. – С. 20-26.
Р/2124
У роботі систематизується зарубіжний досвід формування системи статистичних показників для
спостереження стану науково-технічної та інноваційної сфери, з можливістю подальшої адаптації
вітчизняної системи аналітично-статистичного спостереження стану інноваційного розвитку економіки
України до міжнародних стандартів.
Найбільше значення для аналізу інноваційної діяльності мають: (1) так званий Посібник Осло (спільна
публікація ОЕСР і Eurostat), який представляє собою рекомендації зі збору й інтерпретації даних щодо
інновацій та (2) різноманітні індекси, рейтинги та бальні оцінки, що стали доволі розповсюдженими у
публікаціях міжнародних організацій. Найбільш відомими серед них є Європейське інноваційне табло та
Глобальне інноваційне табло.
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Інноваційне Придніпров'я: гра на випередження [Текст] : монографія / [О. І.
Амоша, Ю. С. Залознова, С. В. Іванов та ін. ; за заг. ред. В. І. Ляшенка] ; НАН
України, Інститут економіки промисловості. - Київ ; Дніпро : [Ін-т економіки промсті НАН України], 2021. - 286 с. : граф., рис., табл. - Бiблiогр. наприкiнцi розд. Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
В умовах децентралізації та виконання Угоди про асоціацію з ЄС кожен
український регіон має знайти свою нішу, як на національному, так і на
європейському ринку, розбудовувати самостійно або разом із сусідніми регіонами
регіональні інноваційні екосистеми. Але у процесі децентралізації в Україні було випущено з уваги такий
важливий територіальний рівень, як економічні райони, що об’єднує декілька областей. Економічні райони
утворилися не адміністративним шляхом, а виникли в ході історичного, соціально-економічного та
культурного розвитку і представляють собою великі за територією соціально-економічні та культурні
простори, об’єднані спільним географічним розташуванням, культурними і ментальними характеристиками,
подібним природно-ресурсним забезпеченням та структурою економіки. В умовах розселення України саме
економічні райони відповідають вимогам європейської класифікації NUTS 1 і можуть об’єднувати від 3 до 7
млн. осіб. Області, які входять до їх складу, маючи взаємопов’язану інфраструктуру, подібну структуру
економіки та подібні проблеми, шляхом співпраці та об’єднання ресурсів, могли б забезпечувати більш
динамічний збалансований сталий розвиток регіональної економіки на базі формування інноваційних
екосистем.
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Інноваційний потенціал регіонів України в контексті формування
стратегій смарт-спеціалізації [Текст] : наук. доп. / Лещук І. В., Патицька Х. О. ;
НАН України, ДУ "Інститут регіональних дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН
України". - Львів : [ПП "Арал"], 2020. - 99 с. : граф., табл. - ([Серія "Проблеми
регіонального розвитку"]). - Бiблiогр. у виносках. - Авт. зазнач. на звороті тит.
арк.
У науковій доповіді визначено домінантні ознаки та критерії формування
інноваційного потенціалу; узагальнено теоретико-методичні підходи до
формування стратегій смарт-спеціалізації на основі врахування інноваційного потенціалу.
Проаналізовано зарубіжний досвід формування стратегій смарт-спеціалізації як основи підвищення
конкурентного статусу регіону.
Досліджено організаційно-інституційні засади формування стратегій смарт-спеціалізації в Україні;
здійснено компаративний аналіз інноваційної активності регіонів України та оцінено їх інноваційний
потенціал.
Запропоновано методичний підхід до визначення пріоритетних напрямів інноваційного розвитку в
контексті формування стратегії смарт-спеціалізації регіону.
Карлова О. А. Концептуальний підхід до формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку
машинобудівних підприємств / О. А. Карлова, Я. В. Секірож // Економічний вісник Дніпровської
політехніки. – 2020. – № 4. – С. 188-199.
Р/1790
Конкурентоспроможність машинобудівних підприємств залежить від правильної розробки концептуальних
основ формування інноваційного забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств,
встановлення пропорцій між його складовими та від повноти і раціональності застосування системноадаптивного підходу. Врахування цих факторів у практичній діяльності підприємств дозволить їм бути
більш конкурентоспроможними в умовах мінливого економічного середовища.
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Коваленко В. В. Теоретико-методичні засади формування стратегії
маркетингу банківських інновацій / В. В. Коваленко // Нобелівський вісник. –
2020. – № 1(13). – С. 30-41.
Р/883
Визначено, що потреба у формуванні стратегії маркетингу банківських інновацій
актуалізується на підставі прийняття таких концептуальних документів, як:
"Цифрова адженда України 2020", "Стратегія розвитку фінансового сектору
України до 2025 року" та "Стратегія розвитку інноваційної діяльності на період до
2030 року". Визначено фактори, які впливають на розвиток маркетингу банківських
інновацій в умовах фінансової нестабільності на мета-, макро- та мікрорівнях.

730609 B
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Комунальне господарство міст [Текст] = Коммунальное хозяйство городов : наук.-техн. зб. / Харк. нац.
ун-т міського госп-ва імені О. М. Бекетова = Municipal economy of cities. - Харків : ХНУМГ. - (Серія:
Технічні науки та архітектура).
Вип. 7(160). - Харків, 2020. - 64 с. : граф., рис., табл. - Алф. покажч.: с. 64.- Бібліогр. наприкінці ст. - Текст
кн. укр., англ.
Зі змісту:
Базецька Г. І., Єсіна В. О., Пушкар Т. А. Формування моделі відкритих інновацій в умовах цифрової
трансформації суспільства. – С. 18-25.
Актуалізовано питання формування моделі відкритих інновацій при активізації процесів європейської
інтеграції України. Визначено місце і значення відкритих науково-дослідницьких розробок і трансферу
знань в реалізації концепції відкритих інновацій.
Кулік А. Інноваційний розвиток аграрного підприємництва / А. Кулік // Вісник Київського
національного торговельно-економічного університету. – 2021. – № 3(137). – С. 117-132. – Текст англ.
Р/1193
Метою статті є дослідження впливу нових економічних реалій, обумовлених системними реформами в
економіці на інноваційний розвиток аграрного підприємництва України для формування перспективних
напрямів його розвитку. Матеріали та методи. Методичним інструментарієм проведеного дослідження
стали методи економічної теорії; порівнянь та статистичного аналізу; формалізації. Періодом дослідження
обрано 2010–2019 рр.
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Куркова, Ксенія Миколаївна.
Адміністративно-правове забезпечення науково-технологічного розвитку в
Україні: теоретико-правовий аспект [Текст] : монографія / К. М. Куркова ; [за
заг. ред. В. І. Курила] ; Науково-дослідний інститут публічного права. - Київ : Видво Людмила, 2020. - 500 с. - Бiблiогр.: с.454-499 та у виносках.
У монографії проведено комплексне наукове дослідження філософськометодологічних, теоретико-правових і практико-реалізаційних основ, особливостей
та проблем адміністративно-правового забезпечення науково-технологічного
розвитку в Україні з метою формування концептуальних підходів щодо підвищення ефективності й
подальшого його удосконалення з урахуванням загальносвітових тенденцій розвитку науки, технологій та
інновацій.
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Лагодієнко В. В. Інноваційні аспекти формування конкурентоспроможності підприємств харчової
промисловості / В. В. Лагодієнко, А. В. Завгородній, В. В. Лагодієнко // Вісник Хмельницького
національного університету. Серія: Економічні науки. – 2021. – № 1. – С. 203-209.
Р/1055«Е»
Зважаючи на роль та місце харчової промисловості в національній економіці, інноваційна спрямованість
розвитку стає безсумнівною умовою забезпечення та збереження конкурентоспроможності не лише цієї
галузі, а й усієї промисловості.
Рис. 1. Вплив інноваційної діяльності на конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості*
(розроблено автором)
Рис. 2. Динаміка інноваційної активності підприємств харчової промисловості в 2010–2019 рр.
(побудовано автором за даними Державної служби статистики України)
Рис. 3. Динаміка частки підприємств, що впроваджували інновації в переробній, харчовій промисловості
та в промисловості в цілому у 2010–2019 рр. (побудовано автором за даними Державної служби
статистики України)
Рис. 4. Структури витрат на інновації, здійснених підприємствами харчової промисловості, %
(побудовано автором за даними Державної служби статистики України)
Рис. 5. Динаміка впровадження процесних та продуктових інновацій підприємствами харчової
промисловості у 2010–2019 рр. (побудовано автором за даними Державної служби статистики України)
Рис. 6. Динаміка розподілу підприємств харчової промисловості за фінансовим результатом
господарської діяльності у 2010–2019 рр. (побудовано автором за даними Державної служби статистики
України).
Македон В. В. Розвиток світового ринку ділових інтелектуальних послуг під впливом економіки 4.0 /
В. В. Македон, В. П. Валіков, Г. Є. Рябик // Нобелівський вісник. – 2019. – № 1(12). – С. 59-72.
Р/883
Досліджено особливості формування ринків інтелектуальних послуг як ключового чинника світового
економічного зростання та активності компаній щодо генерування, виробництва і просування
інтелектуальних послуг. Переважання у сфері послуг інновацій, що не пов'язані з технологіями,
пояснюється тим, що для сектора послуг вони носять швидше інструментальний характер. Питома вага
сектора послуг у загальних витратах бізнесу на інноваційну діяльність майже по всіх країнах ЄС
складає 30%, але витрати сервісних фірм на інновації зазвичай менші, ніж промислових, навіть з поправкою
на розмір компаній (сервісні підприємства в середньому менші, ніж промислові).
Мельниченко Г. М. Основний зміст інноваційного середовища регіону / Г. М. Мельниченко, С. П.
Білоус, О. М. Лучин // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія:
Економіка і менеджмент. – 2020. – № 1(28). – С. 97-107.
Р/2254
У статті проведено аналіз та надано визначення основного змісту поняття інноваційного середовища
регіону. В статті були класифіковані і розглянуті з позиції взаємовпливу фактори і умови, що сприяють
формуванню інноваційного середовища регіону. Також проведено дослідження основних бар'єрів та
перспектив регіонального інноваційного розвитку. Розглянуто структурні складові системи розширеного
відтворення інноваційного потенціалу регіону.
Микитюк Н. Є. Дослідження тенденцій наукової та інноваційної діяльності в Україні / Н. Є. Микитюк
// Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія:
Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. – 2021. – № 1(23). – С. 65-74.
Р/1802
У статті розглянуто динаміку зміни кількості організацій, що здійснювали науково-дослідні роботи
протягом 2017-2019 років, вивчено динаміку зміни кількості та структури працівників, задіяних у виконанні
НДР загалом та за галузями наук. Проаналізовано динаміку та структуру витрат організацій на виконання
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НДР за джерелами та за галузями наук. Досліджено динаміку зміни кількості інноваційно активних
промислових підприємств та впроваджених ними у виробництво нових технологічних процесів. Для
дослідження використано методи порівняння, синтезу, узагальнення та системного підходу.
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Національний університет водного господарства та природокористування.
Вісник Національного університету водного господарства та
природокористування [Текст] : зб. наук. пр. - Рівне : НУВГП. (Економічні науки ) : Economics Sciences.
Вип. 4 (92). - Рівне, 2020. - 535 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. Текст кн. та дод. тит. арк. укр., рос., англ. мов.
Зі змісту:
Кузнєцова Т. В., Левун О. І. Зарубіжний досвід формування системи
стимулювання інноваційного розвитку суб'єктів підприємництва. – С. 121-132.
Розглянуто систему підтримки інноваційного підприємництва в зарубіжних країнах. За результатами
узагальнення зарубіжного досвіду формування системи стимулювання інноваційної діяльності,
сформульовано напрями державного забезпечення інноваційного розвитку суб'єктів підприємництва в
Україні.
Савіна Н. Б. Інноваційна активність як основа забезпечення конкурентоспроможності харчової
промисловості. – С. 500-508.
У статті проведено співставне дослідження загальних тенденцій національної економіки та за видом
економічної діяльності "виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів" з позиції кількості
інноваційно-активних промислових підприємств, витрат на інновації, кількості упровадженої інноваційної
продукції, упроваджених у виробництво технологічних процесів, реалізованої інноваційно-промислової
продукції.

730619 B
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Національний університет харчових технологій.
Наукові праці Національного університету харчових технологій [Текст] : журнал. - Київ : НУХТ. Т. 27, № 1. - Київ, 2021. - 211 с. : граф., іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ.
Зі змісту:
Скопенко Н. С., Євсєєва-Северина І. В. Формування товарної інноваційної політики підприємств
молочної галузі. – С. 69-79.
Акцентовано увагу на необхідності врахування наявних потенціалів підприємств молочної галузі та
узгодження їх з інноваційними цілями для вибору найкращих проєктів до імплементації серед різних
альтернатив.
Досліджено основні параметри, що є вирішальними при виборі молочних продуктів споживачами. Велике
значення приділяється питанням екологізації виробництва, зростає увага споживачів до інноваційної
продукції дієтичного та лікувально-профілактичного спрямування.

Неустроєв Ю. Г. Механізм інноваційного розвитку та його вплив на систему економічної безпеки
України / Ю. Г. Неустроєв // Інвестиції: практика та досвід. – 2021. – № 10. – С. 70-75.
Р/2124
Держава поки що не змогла забезпечити створення умов для реалізації інноваційного потенціалу. Автор
статті висловив думку, що до певної міри така ситуація може бути пояснена несприятливими зовнішніми та
внутрішніми факторами, серед яких він назвав корупцію, недосконалість законодавчої бази, відтоком
вчених. На основі аналізу інноваційного розвитку зарубіжних країн та України у цій роботі зроблено низку
науково обґрунтованих висновків.
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Нижник О. В. Розробка стратегій інноваційного розвитку підприємств малого і середнього бізнесу / О.
В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. – 2021. – № 1. –
С. 94-98.
Р/1055«Е»
Здійснено аналіз сучасних моделей інноваційного розвитку підприємств, обрано критерії вибору моделі для
підприємств малого і середнього бізнесу стратегічного інноваційного розвитку підприємств та
запропоновано системну модель інноваційної стратегії підприємства.

Никифоров А. Є. Бюджетна ефективність податкового стимулювання
інноваційної діяльності / А. Є. Никифоров // Фінанси України. – 2021.– № 5(306).
– С. 97-110.
Р/813
Статтю присвячено актуальним питанням визначення бюджетної ефективності
запровадження інструментів податкового стимулювання інноваційної діяльності.
Виявлено концептуальну відмінність між поняттями "бюджетний ефект" і
"бюджетна ефективність".
Запропоновано методику обґрунтування бюджетного ефекту податкового
стимулювання інноваційної діяльності шляхом уведення підвищеного нормативу
списання на собівартість витрат на наукові й науково-технічні роботи. У цій
методиці використовується рекурсивна модель обчислення податкових надходжень
від розвитку виробництва інноваційної продукції. Стаття містить логічну ілюстрацію рекурсивної моделі
податкових надходжень і формули обчислення. На основі даних інноваційного підприємства розраховано
показники бюджетного ефекту, внутрішньої норми доходу бюджету й періоду окупності йото втрат, що
виникають у зв'язку із встановленням підвищеного нормативу списання на собівартість витрат на наукові й
науково-технічні роботи.

Плахотнік О. О. Напрямки розвитку процесів реінжинірингу систем управління в умовах
інноваційної економіки / О. О. Плахотнік // Економічний вісник Дніпровського державного технічного
університету. – 2020. – № 1(2). – С. 47-55. – Текст англ.
Р/1132
У статті проведено систематизацію і узагальнення існуючих моделей систем управління. Доведено, що
одним з найбільш перспективних механізмів є реінжиніринг бізнес-процесів, який передбачає процесну
орієнтацію та індуктивний підхід щодо використання сучасних інформаційних технологій, що допускає
гнучку адаптацію системи управління до змін зовнішнього й внутрішнього середовища.

Пришляк Н. В. Організаційно-економічні аспекти формування стратегії
виробництва біопалив / Н. В. Пришляк, Я. В. Паламаренко // Економіка та
держава. – 2021.– № 6. – С. 95-104.
Р/1829
У статті досліджено організаційно-економічні аспекти та теоретичні підходи до
формування комплексної державної стратегії виробництва біопалив із
сільськогосподарських культур і відходів.
Проаналізовано наукові підходи вітчизняних та зарубіжних вчених
та
узагальнено дефініцію терміну "стратегія".
Подано власне трактування поняття "стратегія". Означено елементи методології
формування стратегії виробництва біопалива. Запропоновано алгоритм втілення
інноваційної ідеї виробництва біопалива в стратегії розвитку аграрного підприємства.
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Прохорова В. В. Крос-функціональні бізнес процеси підприємства як основа системи управлінських
інновацій в ракурсі стратегічного розвитку / В. В. Прохорова, Х. Я. Залуцька // Економічний вісник
Дніпровської політехніки. – 2020. – № 4. – С. 146-154.
Р/1790
Запропоновано підхід щодо формування й поширення управлінських інновацій на основі кросфункціональних бізнес процесів, спрямованих на створення ефекту необхідного для забезпечення
диверсифікаційно-інтеграційного розвитку підприємств в умовах неотехнологічного відтворення на основі
генерування знань з різних наук.
Прушківська Е. В. Інноваційні стратегії розвитку міжнародних компаній в умовах глобалізації / Е. В.
Прушківська, К. О. Авраменко // Економічний вісник Дніпровської політехніки. – 2020. – № 4. – С. 28-35.
Р/1790
Обґрунтовано, що процес зародження інноваційної стратегії в умовах глобалізації відбувається шляхом
послідовного перетворення "ідеї" на готовий продукт. Продемонстровано, що інноваційна стратегія
повинна бути гнучкою, і в умовах ринкових змін має швидко трансформуватися в нову стратегію, яка
забезпечує інноваційний розвиток компанії.
Пурденко О. Інноваційні бізнес-інструменти у сфері торгівлі / О. Пурденко, В. Мельник // Зовнішня
торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2021. – № 3(116). – С. 77-84.
Р/1792
Розглянуто поняття "бізнес-технології" та "бізнес-інструменти". Наведено основні тенденції запровадження
інноваційних бізнес-інструментів в умовах випереджаючого зростання частки онлайн-продажів і
використання технологічних ресурсів залежно від поставленого стратегічного завдання. Узагальнено
основні найпопулярніші тренди використання бізнес-інструментів майбутнього у сфері торгівлі.
Ратушняк О. Г. Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств України / О. Г.
Ратушняк, О. Г. Лялюк // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. –
2021. – № 1. – С. 123-126.
Р/1055«Е»
Визначено місце України у міжнародному просторі за допомогою глобального інноваційного індексу та
здійснено порівняння з іншими країнами. Проаналізовано динаміку інноваційної активності та кількість
промислових підприємств, які впровадили інновації за останні десять років. Проведено аналіз витрат та
джерел фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств України. Наведено основні
рекомендації щодо покращення інноваційної активності промислових підприємств України.
Руснак А. В.
Методика визначення ефективності інноваційної діяльності на промисловому
підприємстві / А. В. Руснак, Д. А. Ломоносов // Інвестиції: практика до досвід. – 2021.– № 11. – С. 11-16. –
Текст англ.
Р/2124
Метою статті є розробка методики визначення ефективності інноваційної діяльності промислового
підприємства як збалансованої системи показників. У статті обґрунтовано доцільність використання методів
портфельного планування інноваційної діяльності, а також проведення порівняльної оцінки ефективності
інноваційних проектів, що розглядаються під час формування інноваційного портфеля підприємства.
Визначено, що система показників інноваційної діяльності повинна включати не тільки фінансові (ROI,
частка прибутку від реалізації нововведень), але і якісні показники (частка реалізованих у компанії ідей,
середній час, що минув з моменту подачі нової інноваційної пропозиції до рішення про запуск або відмову
від реалізації інноваційного проекту). Динаміка змін якісних показників допоможе вчасно виявити проблеми
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в системі управління інноваціями та вжити заходів до настання кризи. Нами запропоновано для оцінки
інноваційної діяльності підприємства використовувати збалансовану систему показників, яка включає
показники, що характеризують стратегію підприємства з чотирьох різних і тим не менш взаємозалежних
перспектив: перспектива фінансів; навчання та зростання персоналу; внутрішні бізнес-процеси; перспектива
клієнта. На основі індивідуально розроблених показників ефективності, наступного порівняння планових та
фактичних даних керівники отримують інформацію, що дозволяє їм зробити оцінку ефективності реалізації
стратегій в чотирьох основних вищевказаних сферах. Збалансована система показників інноваційної
діяльності є своєрідним засобом моніторингу та ефективним інструментом як поточного, так і
довгострокового управління стратегією підприємства. Нами узагальнено та вдосконалено методику оцінки
економічної ефективності організації інноваційної діяльності на промисловому підприємстві з
використанням узагальнюючого показника ефективності роботи підприємства загалом. Запропонована
система показників інноваційної діяльності допоможе підприємству проаналізувати його здатність до
інноваційної роботи, якість здійснення цієї роботи, а також дозволить оцінити інноваційну активність
підприємства, конкурентоспроможність продукції та фірми загалом.

731839 R
658
Свістунов, Олексій Сергійович.
Управління технологічним оновленням промислового підприємства на
засадах інноваційності [Текст] : монографія / Свістунов Олексій Сергійович. Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2020. - 327 с. : граф., табл. - Бiблiогр.: с. 288318.
Розкрито теоретичні, науково-методологічні та прикладні засади управління
технологічним оновленням та інноваційною діяльністю промислових підприємств
в умовах ринкових трансформацій. Висвітлено тенденції інноваційної діяльності цих підприємств та
процесів їх технологічного оновлення; обґрунтовано методологічний підхід щодо розвитку системи
управління та сформовано механізм управління технологічним оновленням промислового підприємства на
засадах комплексного підходу, що орієнтований на реалізацію стратегічних цілей підприємства і
підвищення його конкурентоспроможності.
Сергєєва О. Р. Щодо інноваційної діяльності вітчизняного малого та середнього підприємництва / О.
Р. Сергєєва, В. М. Орлова, О. В. Кузьменко // Академічний огляд. Економіка та підприємництво. – 2021. – №
1(54). – С. 5-13.
Р/1095
У статті досліджено сутність малого та середнього підприємництва в Україні. Встановлено, що мале та
середнє підприємництво виступає ключовим елементом ринкової економіки, що впливає на рівень розвитку
суспільства і гарантує його стабільність.

731812 R
338
Соціально-економічний розвиток України: просторовий, організаційноадміністративний та ціннісний виміри [Текст] : кол. монографія / [Александров
В. В., Родченко В. Б., Третяк В. П. та ін.] ; за заг. ред. В. В. Александрова, В. Б.
Родченка, В. П. Третяк ; Харківський національний університет імені В. Н.
Каразіна. - Харків : [ХНУ ім. В. Н. Каразіна], 2018. - 368 с. : граф., рис., табл. Бiблiогр. наприкiнцi ст. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. Текст кн. укр. та англ.
У монографії розглянуто теоретико-методологічні питання ефективної
просторової організації економіки, яка відіграє визначальну роль у продуктивному
використанні територіальними утвореннями різного ієрархічного рівня належних ресурсів.
Досліджено підходи до створення дослідницької інфраструктури країн – технологічних лідерів,
проаналізовано досвід ЄС із розбудови інноваційної екосистеми шляхом створення соціального
європейського дослідницького простору. Розкрито основні складові, що формують сучасну інвестиційну
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політику. Розглянуто результативні форми процесів відтворення сукупного фінансового потенціалу.
Обґрунтовано значущість продуктивності праці як ключового показника економічного зростання та
стабільності в економіці. Також значна увага приділена питанням створення державно-приватного
партнерства та перспективам розвитку галузей соціального спрямування.

731635 B
31
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України [Текст] = Socioeconomic problems of the modern period of Ukraine : зб. наук. пр. / НАН України,
ДУ "Ін-т регіон. досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України". - Львів : [Ін-т
регіональних досліджень НАН України].
Вип. 6 (146). - Львів, 2020. - 132 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. Текст кн. укр., англ.
Зі змісту:
Яремко Л. А., Яремко С. А. Інноваційний розвиток регіону та шляхи його
забезпечення. – С. 76-82.
Розглянуто основні проблеми, що перешкоджають інноваційному розвитку в Україні. Проведено кластерний
аналіз регіонів України за показниками інноваційного розвитку. Увага акцентується на заходах з
покращення інвестиційної діяльності регіону на прикладі Запорізької області. Розглянуто ініціативу
створення в регіонах високотехнологічних кластерів у межах руху "Індустрія 4.0", учасником якого є
Запорізька область. Важливою ініціативою забезпечення інноваційного розвитку є проєкт "Інтеграція 4.0",
мета якого – спроба залучення позитивного досвіду, напрацьованого в межах руху "Індустрія 4.0".
Шуптар-Пориваєва Н. Й., Губанова О. Р., Попова М. О., Андрущенко О. С. Перспективи інноваційного
розвитку туристичної сфери в Україні в умовах коронавірусної кризи. – С. 90-96.
Визначено вплив на стан туристичної галузі нової глобальної загрози – епідемії COVID-19 – в Україні та
світі. Проаналізовано державну інноваційну політику України в галузі туризму та перспективи її розвитку.
Досліджено питання загальної класифікації інновацій у галузі туризму та визначено їх три основні групи.
Тєшева Л. В. Науково-теоретичні засади інноваційного розвитку в сучасній економічній науці. – С.
125-131.
Досліджено природу інноваційного розвитку як феномена суспільного життя та економічної системи.
Представлено розуміння поняття "розвиток". Розглянуто основні підходи до визначення сутності
інноваційного розвитку. Здійснено морфологічний аналіз поняття "інноваційний розвиток". На основі
проведеного морфологічного аналізу з'ясовано особливості інноваційного розвитку на макроекономічному
рівні в розрізі структурного вдосконалення національної економіки.

730561 R
33
Стратегування інноваційного розвитку регіонів України на засадах
глокалізації [Текст] : монографія / [О. А. Єрмакова, О. І. Лайко, О. Л. Гетьман, О.
В. Нікішина] ; за наук. ред. Єрмакової О. А. ; НАН України, Інститут проблем
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. - Одеса : [ІПРЕЕД
НАНУ], 2019. - 387 с. : граф., рис., табл. - Бiблiогр. наприкiнцi розд. та с. 386. Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
У монографії висвітлено значне коло проблемних питань, пов’язаних зі
стратегуванням інноваційного розвитку регіонів. Авторським колективом
запропоновано нові підходи до вирішення завдань теоретичного та прикладного характеру, розглянуто
стратегічні орієнтири інноваційного розвитку на прикладі Одеської області, сформовано відповідні сценарії,
визначено пріоритети та інструменти інноваційного розвитку, визначено необхідність включення
екологічної складової до інноваційного сталого розвитку регіону, визначено тенденції, сценарії та
стратегічні напрями інноваційного розвитку аграрного ринку як одного зі стратегічних ринків Одеської
області, а також напрямки вдосконалення інституціонального забезпечення реалізації стратегій
інноваційного розвитку регіонів України. Результати запропонованого дослідження представляють собою
методичне підґрунтя розробки стратегій інноваційного розвитку як регіонів України, так і міст, і громад із
урахуванням принципів сучасного етапу становлення регіональної економіки.
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Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення,
наук. конф. студентів (2021 ; Львів).
Матеріали наукової конференції студентів "Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва,
технологій та їх правового забезпечення", Львів, 02 червня 2021 року [Текст] : [тези доп.] / [відповід. за
вип. Семак Б. Б.] ; ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. торг.екон. ун-т [та ін.]. - Львів : [Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту], 2021. - 342 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.
Зі змісту:
Боляк І. В. Інноваційне забезпечення розвитку національної економіки. – С. 18-20.
Усвідомлення потреби в інноваційному шляхові розвитку країни потребує впровадження організаційноекономічних заходів стимулювання інноваційної діяльності з урахуванням певного рівня господарювання.
Тимків С. Перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні. – С. 156-158.
Для подальшого розвитку інноваційних процесів Кабінет Міністрів України, відповідно до своїх
повноважень, видав розпорядження "Про схвалення стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на
період до 2030 року", яке спрямоване на безпосереднє збільшення інвестиційної привабливості України.
Та ін.

730555 R
338
Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах
глобалізації [Текст] : монографія / [Д. Д. Алєксєєнко, С. О. Геращенко, В. С. Горбаньов та ін. ; за ред. Ю. І.
Пилипенка, Е. В. Прушківської] ; ДВНЗ "Національний гірничий ун-т", Запорізький нац. технічний ун-т. Запоріжжя : [ЗНТУ], 2018. - 260 с. : граф., табл. - Бiблiогр.: с. 241-257. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
У монографії досліджено теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи
України, зумовлені процесами глобалізації світового господарства.
Показано особливості інституціонального середовища економічної системи України та обґрунтовано
напрями його структурного реформування.
Проаналізовано соціальні аспекти розвитку сучасного суспільства в умовах глобалізації, виокремлено
тенденції формування споживчого ринку в країнах із трансформаційною економікою, показано
закономірності встановлення взаємозв'язку виробництва і споживання в сучасних умовах та специфіку
надання глобальних суспільних благ на міжнародному рівні.
З'ясовано закономірності науково-технічного та інноваційного розвитку національної економіки,
проаналізовано вплив ендогенних та екзогенних факторів на функціонування економічної системи України.

731838 R
658
Троциковський, Тадеуш Станіслав.
Управління інноваційною діяльністю підприємства за умов інтеграційних
процесів: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / Троциковський
Тадеуш Станіслав. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2020. - 336 с. : граф., рис.,
табл. - Бiблiогр.: с. 287-313.
Розкрито теоретичні та науково-методичні засади управління інноваційною
діяльністю промислових підприємств в умовах соціально-економічних
трансформацій і процесів європейської інтеграції.
Висвітлено тенденції діяльності цих підприємств, обґрунтовано концепцію управління інноваційною
діяльністю підприємства на засадах інтеграційного підходу і проактивних принципів реагування на
динамічні зміни міжнародного підприємницького середовища та оцінки інноваційної зрілості підприємства,
охарактеризовано механізм управління інноваційною діяльністю підприємства за умов євроінтеграції.
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Науковий вісник Чернівецького університету [Текст] : зб. наук. пр. - Чернівці : ЧНУ. - (Економіка).
Вип. 829. - Чернівці, 2020. - 111 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ.
мовами.
Зі змісту:
Буднікевич І. М., Романюк Н. В. Інноваційний потенціал трансформації економіки регіону на засадах
партнерства та взаємодії. – С. 28-36.
Проведено емпіричний аналіз, який дозволив опрацювати, систематизувати й упорядкувати значний масив
емпіричної економічної інформації щодо інноваційного потенціалу Чернівецької області. Як драйвер
розвитку регіональної економіки, активізації інноваційної діяльності та перспективною галуззю створення
високооплачуваних робочих місць у Чернівецькій області розглянено ІТ-індустрію.
Шведун В. О. Державна інноваційна політика вдосконалення інвестиційно-будівельного комплексу
України / В. О. Шведун, Л. М. Грень // Публічне управління та регіональний розвиток. – 2020. – № 10. – С.
1092-1105.
Р/662
... охарактеризовано основні напрями і технології інноваційної діяльності в будівництві в Україні.
Проаналізовано структуру і динаміку зміни капітальних інвестицій у будівельний комплекс України.
Виокремлено напрями формування та реалізації державної інноваційної політики щодо вдосконалення
інвестиційно-будівельного комплексу України. Запропоновано впровадження гарантій для будівельних
компаній в складі державно-приватного партнерства, які уможливлять отримання більшої фінансової
стійкості.
Юдіна С. В. Ризики виникнення економічної депривації інноваційного розвитку підприємств України
/ С. В. Юдіна, І. П. Ткаченко // Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету. –
2020. – № 1(1). – С. 84-94.
Р/1132
У статті визначено ризики виникнення економічної депривації як позбавлення можливостей інноваційного
розвитку підприємств, та деструктивної девіації факторів виникнення таких загроз, проаналізовано явища,
які спричиняють гальмування генерації інвестиційних ресурсів, ідентифікують проблеми інвестиційної
активності підприємств, засвідчують асиметрії як в економічному, так і в інноваційному розвитку. Здійснено
оцінку фінансових результатів діяльності вітчизняних підприємств та основних параметрів розрахунковоплатіжної дисципліни.

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на сучасному етапі в
Україні та за її межами
Баланчук І. С. Технологічні платформи у сфері інновацій – тренди в Європі та Україні / І. С. Баланчук,
О. Є. Михальченкова // Наука, технології, інновації. – 2021. – № 2(18). – С. 14-24.
Р/863
У статті запропоновано коротко ознайомитися з історією створення та початкового періоду функціонування
перших технологічних платформ у межах ЄС. Надано коротку класифікацію видів технологічних платформ,
їхні функції, передумови створення, особливості, завдання, етапи розвитку. Проаналізовано типи
мережевих зв'язків окремих країн в технологічних платформах. Схарактеризовано сучасну ситуацію зі
створення та функціонування технологічних платформ в Україні. Виокремлено такий підвид платформ, як
інформаційно-технологічні платформи.
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Богатчик Л. А. Аналіз можливостей застосування кластерного підходу як індикатора рівня
економічної безпеки соціально-економічних систем / Л. А. Богатчик // Вісник Хмельницького
національного університету. Серія: Економічні науки. – 2021. – № 1. – С. 219-225.
Р/1055«Е»
Розглянуто підходи науковців щодо трактування сутності категорії "економічна безпека регіону". Доведено,
що визначені у працях науковців загрози економічної безпеки регіонів у більшій мірі можуть бути подолані
шляхом формування кластерів, відповідно, створення територіально-галузевих об'єднань в економіці може
свідчити про зростання рівня його економічної безпеки. Проаналізовано роль кластерів у формуванні
безпеко орієнтованої системи управління соціально-економічними системами.

Буряк Є. В. Генетична єдність процесу інтеграції та розвитку регіональних форм кластерів / Є. В.
Бурак, В. Є. Трояновський, О. Д. Матвієнко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і
менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2020. – № 1(28). – С. 208-217.
Р/2254
Визначено теоретико-генетичний розвиток інтеграційних процесів з урахуванням векторів суспільного
прогресу.
Визначено ключові чинники суспільного прогресу, що обумовили дослідження процесу інтеграції в
економіці та менеджменті: прискорене формування світового ринку та його впливовість на національні
економіки, зміна границь регіонів; укрупнення, централізація та диверсифікація капіталів, прискорена
диверсифікація виробництва та сфери послуг; масове виробництво та його залежність від науковотехнічного прогресу, екологічних і соціальних стандартів; територіальний перерозподіл світу, зони
економічного впливу та новітні формати регіоналізації.

Васильченко А. О. Аналіз економічної думки у розрізі передумов розвитку кластерних формувань у
працях українських, білоруських та російських вчених / А. О. Васильченко // Академічний огляд.
Економіка та підприємництво. – 2021. – № 1(54). – С. 14-22.
Р/1095
На базі досліджень, проведених автором було надано власне визначення поняття "регіональний кластер".
Нами також здійснено теоретико-методологічний аналіз формування регіональних кластерів у контексті
сталого розвитку територій, що базується на методах матричного аналізу.
Систематизовано внесок українських, білоруських та російських вчених у теорію кластерного
економічного розвитку, висвітлено ключові особливості досліджень.
Висунуто авторську гіпотезу щодо впливу системного, процесуального та ситуаційного підходів на
діяльність кластерів.
Досліджено етапи формування кластерів, структурно-функціональних внутрішньокластерних зв'язків на
основі процесного, системного та ситуаційного підходів та проаналізовано підходи до формування
кластерних класифікаційних ознак.

Ґудзь П. В. Баланс інтересів у формуванні національної кластерної політики: інноваційна економіка
та пріоритети влади / П. В. Ґудзь, С. М. Мильніченко, І. В. Трояновський // Вісник Східноєвропейського
університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2020. – № 1(28). – С. 55-65.
Р/2254
Доведено перспективність поєднання інноваційної та кластерної політики в єдину кластерно-інноваційну.
Розглянуто інноваційну складову в системі інтересів кластероутворення з позиції визначення ключових
суб'єктів кластероутворення.
Виокремлено інтереси інноваційного кластероутворення. Актуалізовано питання сценарування реалізації
національної кластерної політики на основі моделі узгодження балансу інтересів.
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Європейський вектор економічного розвитку [Текст] = European vector of
economic development : наук. журнал / Університет імені Альфреда Нобеля. Дніпро : [ТОВ "Роял Принт"].
Вип. 1 [30]. - Дніпро, 2021. - 152 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Васильченко А. О., Димченко О. В. Аналіз економічної думки в розрізі
передумов розвитку кластерних формувань у працях зарубіжних вчених. – С.
6-17.
Процес формування поняття "кластер" має багатовікову історію. На формування сучасного розуміння
кластерів вплинули теорії агломерації, промислового комплексу та промислових районів. Крім того,
визначено технологічний та інноваційний підходи, які базувалися на аналізі конкурентоспроможності
регіонів. Подано еволюцію формування та розвитку кластерного підходу в економіці в західній економічній
думці, запропоновано авторське визначення поняття "кластер" та описано загальні риси, характерні для
кластерів, зроблено обґрунтовані висновки.
Ладик С. Р., Базилюк К. Ф. Застосування кластерного аналізу для дослідження соціальноекономічного становища країн Східної Європи. – С. 77-88.
У статті розглянуто питання, що стосуються оцінки соціально-економічного становища України та 12 країн,
що є її близькими сусідами у східноєвропейському регіоні. Проведено аналіз соціально-економічного
потенціалу України та обраних країн Східної Європи в контексті тих показників, що безпосередньо
стосуються соціального становища населення. Для класифікації країн Східної Європи за обраними
показниками використано кластерний аналіз, зокрема, ієрархічний метод Варда. У результаті використання
цього методу отримано дендрограму, візуальний аналіз якої дозволяє сформувати 4 кластери. Для
формування кластерів використано метод К-середніх.

Зацаринін С. А. Сегментування ринку інноваційної продукції за допомогою
генетичних алгоритмів / С. А. Зацаринін // Маркетинг і цифрові технології. –
2021. – Т. 5, № 2. – С. 67-74. – Текст англ.
Р/1454
Метою дослідження є розробка універсального підходу до вирішення задачі
сегментування ринку інноваційної продукції на основі поєднання генетичного
алгоритму з традиційними методами кластеризації. Для сегментування ринку
медичного обладнання пропонується використовувати метод k-середніх –
популярний алгоритм кластерного аналізу. Його перевагою є формування
кластерів не по одному, а по сукупності критеріїв. У дослідженні розглядаються
вектори в 5-вимірному просторі. За результатами дослідження виділено три основні ринкові ніші на ринку
медичного обладнання та витратних матеріалів в Україні, які характеризуються достатньо щільним
угрупованням споживачів навколо центру свого кластеру в просторі ознак.
Каленюк І. Глобальна парадигма інтелектуального лідерства країн / І. Каленюк, Л. Цимбал //
Міжнародна економічна політика. – 2020. – № 1-2(32-33). – С. 7-26.
Р/1988
У статті проаналізовано та узагальнено методологічні підходи до дослідження феномену інтелектуального
лідерства національних економік та імперативів його прояву в глобальному економічному середовищі.
Виділено чотири кластери країн на основі диференціації країн за рівнем концентрації та
домінантних секторах економіки, що дало можливість сформувати моделі їх перспективного розвитку.
Економетричне моделювання дозволило розробити для України сценарний прогноз із виокремленням
вагомості факторів забезпечення інтелектуального лідерства.
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Кифяк, Олександр Васильович.
Теоретико-методологічний базис формування туристичних дестинацій у
західноукраїнських прикордонних регіонах [Текст] : монографія / О. В. Кифяк ;
Західноукраїнський національний ун-т. - [Тернопіль] : [ЗУНУ], 2021. - 332 с. : табл.
- Бiблiогр. наприкiнцi розд.
У монографії представлено результати дослідження перспектив формування
туристичних дестинацій у західноукраїнських прикордонних регіонах та їх
теоретико-методологічне забезпечення. На цій основі визначено базові теорії
формування туристичних дестинацій, встановлено принципи формування та регіональні чинники впливу.
Запропоновано методологічний концепт відбору території як потенційної туристичної дестинації.
В роботі розроблено систему індикаторів функціонування туристичних дестинацій, оптимізовано
методику розрахунку обсягу наданих послуг та визначення чисельності туристів, запропоновано
інструментарій формування та розвитку туристичних дестинацій. На основі об’єднаних територіальних
громад, еврорегіонів, кластерів, бізнес-інкубаторів та інших транскордонних утворень обґрунтовано
механізм формування туристичних дестинацій.
Наукове дослідження визначає стратегічні пріоритети та концептуальні засади розвитку туристичних
дестинацій шляхом використання інформаційних технологій, сценарного прогнозування та стратегічного
планування.

Мандражи О. А. Науковий парк як один із чинників створення національної
екомережі в Україні / О. А. Мандражи // Наукові записки Малої академії наук
України. – 2020. – № 2(18). – С. 14-22.
Р/902
Проведений аналіз діяльності наукових парків, що вже існують в Україні, підвів до
думки про необхідність започаткувати на базі Харківського національного
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва науковий парк, що мав би на меті
створення цілісної національної екомережі із запровадженням відродження
традиційних видів природокористування, залученням природних ресурсів до
масового відпочинку й оздоровлення населення, внесенням істотних коректив у
подальший розвиток агропромислового комплексу.

Олексенко Л. В. Розвиток інфраструктури національної інноваційної системи / Л. В. Олексенко //
Економічний вісник Донбасу. – 2021. – № 1(63). – С. 108-122.
Р/1932
У статті здійснено аналіз виробничо-технологічних об'єктів інноваційної інфраструктури національної
інноваційної системи. Проведено класифікацію об'єктів інноваційної інфраструктури шляхом групування їх
у три підсистеми. Досліджено практику створення та функціонування українських технопарків,
наведено функції органів управління технопарку. Розглянуто напрями діяльності наукових парків.
Встановлено види бізнес-інкубаторів, які діють на території України. Приділено увагу типам
індустріальних парків. З'ясовано проблеми, з якими стикаються індустріальні парки у сфері їх
створення та функціонування.
Орловська Ю. Детермінанти конкурентоспроможності національних інноваційних систем країн ЄС та
України в умовах глобальних трансформацій / Ю. Орловська, С. Морозова // Міжнародна економічна
політика. – 2021. – № 1(34). – С. 55-72.
Р/1988
Для виділення груп країн за схожими характеристиками інноваційності проведено кластерний аналіз, який
дозволив виокремити 6 кластерів. Аналіз проводився на базі аналітичної платформи Deductor. Вихідні дані
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становили 10 показників. Проаналізовано приналежність кожної країни до певного кластеру з урахуванням
переходів за період 2005–2018 рр. Для оцінки інноваційної діяльності всі країни розподілено на три
підгрупи залежно від приналежності до певного кластеру та здійснених переходів між ними. За країнами
підгруп проаналізовано субіндекси Глобального індексу інновації та Індексу європейського інноваційного
табло за період 2017–2019 рр. Результати аналізу зведено в таблиці і дозволили виділити ключові
детермінанти інноваційної діяльності для кожної групи країн.

Панкова Л. І. Методологія формування кластерної моделі економіки України: передумови успішної
політики регіонів / Л. І. Панкова // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.
Серія: Економіка і менеджмент. – 2020. – № 1(28). – С. 84-97.
Р/2254
Розглянуто теоретико-методологічні основи управління кластероутворенням в Україні. Окреслено процеси,
явища, що є передумовами появи нової моделі економіки. Окреслено напрями та перспективи розвитку
кластерної методології в системі знань регіоналістики. Визначено пріоритетні напрями та можливості
кластерної методології в системі знань української регіоналістики.

Панченко В. Регуляторна конкуренція в цифровій економіці: нові форми протекціонізму / В.
Панченко, Н. Резнікова, О. Булатова // Міжнародна економічна політика. – 2020. – № 1-2(32-33). – С. 50-80.
Р/1988
До форм прояву регуляторної конкуренції в постіндустріальній економіці віднесено: політика заохочення та
сприяння розвитку технологій у сфері штучного інтелекту (інноваційний неопротекціонізм);
дискримінаційну політику, що обмежує інформаційно-комунікаційні технології та цифрову торгівлю
(цифровий неопротекціонізм); політику стримування та обмежування потоків даних (інформаційний
неопротекціонізм). Розкрито феномен інноваційного, цифрового й інформаційного неопротекціонізму як
складової міжнародної економічної політики країн-лідерів їхнього застосування. Інноваційний
неопротекціонізм ідентифіковано як новий тип протекціонізму, який спрямований на підвищення
національного інноваційного потенціалу і збільшення експорту передових галузей шляхом маніпулювання
глобальною системою торгівлі.

Самборський О. В. Сучасна кластерна політика України: проблеми та перспективи / О. В.
Самборський, П. В. Гласов // АгроСвіт. – 2021. – № 11. – С. 57-64.
Р/2114
Проведено аналіз сучасного стану впровадження кластеризації економіки в Україні.
Визначено основні характеристики напрямів розвитку впровадження кластеризації економіки. Основні
пріоритетні напрями кластеризації економіки будуть активно впливати на розвиток економіки України. У
ході дослідження використовувалися підходи до кластеризації економіки як до ефективного механізму
розвитку економіки країни.
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Університетські наукові записки [Текст] = University Scientific Notes : часопис / Хмельниц. ун-т упр. та
права. - Хмельницький : ХУУП. - (Право. Економіка. Управління). Вип. 5 (77). - Хмельницький, 2020. - 216 с. : іл., граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., англ.,
рус.
Зі змісту:
Місінкевич А. Правові проблеми функціонування аграрних кластерів в умовах відкриття ринку землі
в Україні. – С. 110-118.
Досліджується указ Президента України та постанова Кабінету Міністрів України, які надають можливість
територіальним громадам розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення на локальному
рівні і таким чином розвивати аграрний бізнес на регіональному рівні в аспекті "аграрних кластерів".
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Фінагіна О. В. Досвід кластероутворення: економічні інтереси, соціальна відповідальність, імідж
регіонів / О. В. Фінагіна, Л. І. Панкова, М. М. Сергата // Вісник Східноєвропейського університету
економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – 2020. – № 1(28). – С. 198-208.
Р/2254
Статтю присвячено актуальним питанням кластероутворення в регіональному просторі, світовому досвіді.
Виокремлено низку унікальних характеристик кластерів як новітніх форм організації колективної
діяльності на платформах спільних економічних інтересів; вирішення нагальних та перспективних
соціальних проблем; формування позитивного іміджу підприємств, галузей, регіонів, влади, бізнесу.
Обґрунтовано цільові заходи регіональної політики в питаннях комплексної підтримки кластероутворення
та вирішення стратегічних завдань розвитку територій.

Шкода М. С. Заходи стимулювання розвитку систем кластерного партнерства в країнах ЄС / М. С.
Шкода // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. –
2020. – № 6(153). – С. 69-80.
Р/1733
Метою цієї статті є дослідження кращих практик ЄС щодо розвитку ініціатив, програм та платформ
підтримки систем кластерного партнерства. У роботі використано загальнонаукові методи дослідження,
зокрема, метод логічного узагальнення, методи статистичного аналізу – при здійсненні аналізу країн-сусідів
України, які отримали ECEI Label Європейського секретаріату з кластерного аналізу (ESCA).
Юхман Я. В. Адаптивно-орієнтована система управління промисловими підприємствами на засадах
інновінгу: науково-практичні аспекти розробки механізму формування / Я. В. Юхман // Економічний
вісник Дніпровської політехніки. – 2020. – № 4. – С. 200-210.
Р/1790
В статті запропоновано змістовну характеристику кластерних об'єднань промислових підприємств.
Проаналізовано види відстаней для специфічних застосувань при використанні методів побудови
деревовидної кластеризації. Побудовано ієрархічну дендрограму об'єднання за інтегральними показниками
ступеня адаптивного потенціалу промислових підприємств. Визначено кластерні об'єднання промислових
підприємств за інтегральними показниками ступеня їх адаптивного потенціалу. Розроблено механізм
формування адаптивно-орієнтованої системи управління промисловими підприємствами на засадах
інновінгу.

