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Розділ 1. Інноваційна діяльність. Загальні питання
Березняк Н. В. Процес підприємницького відкриття в контексті регіональної смарт-спеціалізації:
деякі теоретичні та концептуальні аспекти / Н. В. Березняк, Л. В. Рожкова // Наука, технології, інновації.
– 2020. – № 1. – С. 42-48.
Р/863
У статті проаналізовано погляди теоретиків смарт-спеціалізації на виникнення цього напряму, особливості
його становлення і розвитку у взаємодії та взаємозалежності від факторів впливу знань та інноваційних
технологій на економічне зростання країн і регіонів, встановлення їх конкурентних переваг, прийняття
політичних рішень стосовно підтримки розвитку пріоритетних технологій і секторів, залучення державних і
приватних інвестицій в дослідження та розробки.
Біловодська О. А. Прикладні засади оцінювання логістичного потенціалу як чинника успішної
комерціалізації інноваційної продукції / О. А. Біловодська // Науковий вісник Полтавського університету
економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки. – 2019. – № 3. – С. 138-145.
Р/1484
"Метою статті є оцінювання логістичного потенціалу Полтавської області в руслі комерціалізації
інноваційної продукції".
Боковець В. В. Шляхи підвищення інноваційної активності сучасних підприємств / В. В. Боковець //
Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2019. – № 4/1. – С. 12-19.
Р/1919
У статті розглянуто питання підвищення інноваційної активності підприємств (на прикладі підприємств
легкої промисловості), виділені особливості прояву інноваційної активності українських промислових
підприємств.
Таблиця 1 Показники інноваційної активності підприємств легкої промисловості України за період 2016–
2018 рр.
Таблиця 2 Фактори, що перешкоджають здійсненню і розвитку інноваційної діяльності підприємствам.
Бояринова К. О. Невизначеність та ризики в управлінні реалізацією інвестиційно-інноваційних
проектів підприємств / К. О. Бояринова // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 4-9.
Р/1829
Статтю спрямовано на пошук, формування та обґрунтування теоретико-методичних аспектів зменшення
ступеня невизначеності, упередження, зниження ризиків та адаптації до ризикових подій в управлінні
реалізацією інвестиційно-інноваційних проектів підприємств.
Рис. 1. Інвестиції в матеріальні активи, %
Рис. 2. Інвестиції в нематеріальні активи, %
Рис. 3. Відповідність методів управління ризиком зростанню ступеня невизначеності за середовищами
функціонування підприємства
Таблиця 1 Ризики інвестиційно-інноваційних проектів за часовим чинником.
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Вергунов В. А. Досвід інноваційної діяльності установ аграрної науки на регіональному рівні / В. А.
Вергунов // Вісник аграрної науки. – 2020. – № 4. – С. 75-83.
Р/601
На основі аналізу інноваційної діяльності установ НААН регіонального рівня за 2016–2019 роки
сформовано методичну базу, яка охоплює усі аспекти інноваційного розвитку і створює передумови для
розробки механізмів їх реалізації. Отримані результати є науково-організаційною основою для подальшого
інноваційно-інвестиційного розвитку аграрної науки.
Волошенюк Л. В. Інноваційна екосистема: поняття, функції, рівні інноваційного розвитку, приклади /
Л. В. Волошенюк, Н. І. Горностай, О. Є. Михальченкова // Наука, технології, інновації. – 2020. – № 1. – С. 39.
Р/863
"Метою статті є проведення аналогії між біологічною та інноваційною екосистемами, розкриття поняття
"інноваційна екосистема", визначення цілей, становлення, формування та принципів роботи інноваційних
екосистем в українській і світовій економіках".
Гричкоєдова М. В. Трансфер технологій як чинник інноваційного розвитку економіки України / М.
В. Гричкоєдова, О. А. Демчук // Стратегія розвитку України. – 2019. – № 1. – С. 172-176.
Р/1952
В статті розглядається трансфер технологій як чинник інноваційного розвитку України, дається визначення
поняттю "трансфер технологій", визначаються моделі трансферу технологій, схематично представляються
етапи трансферу технологій, а також обґрунтовується необхідність державної підтримки інноваційної
діяльності держави по трансферу технологій в економіку.
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Довгий, Станіслав Олексійович.
Український шлях до демократії й майбутнього інноваційного розвитку
[Текст] : монографія / С. О. Довгий, В. Б. Дунець, В. В. Лісничий ; за заг. ред. С. О.
Довгого ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного
простору. - Київ : [Вид-во "Юстон"], 2019. - 284 с. - Бібліогр. наприкінці розділів.
У монографії представлені результати дослідження демократії як суспільного
явища у світовому та вітчизняному вимірах, історичний аналіз демократичної
традиції на землях сучасної України та шлях становлення демократії в незалежній українській державі.
Розглянуто парадокси, які супроводжували розвиток демократичної політичної культури в Україні, а також
підходи у впровадженні громадянської освіти в систему формальної та неформальної освіти. Опрацьовано
інструментарій удосконалення механізмів демократизації та модернізації шляхом сприяння
інноваційній діяльності.
Дубєй Ю. В. Інноваційно-технологічна складова економічного розвитку в умовах глобалізації / Ю. В.
Дубєй, Ю. І. Пилипенко // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2019. – № 4. – С.
27-35.
Р/1790
У статті розглянуто стан інноваційного розвитку України у сучасних умовах, її місце в світовій економіці за
потенціалом довгострокового зростання, обґрунтовано шляхи реформування вітчизняної економіки на
інноваційних принципах.
Таблиця 1 Ваги субіндексів GCI та порогові значення доходу в залежностівід етапів розвитку країни
Таблиця 2 Групи країн світу в залежності від етапу розвитку
Таблиця 3 Індекс глобальної конкурентоздатності України за 2014–2018 рр.
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Дульська І. В. Інвестування ІКТ-інновацій в національній економіці за рахунок коштів
загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи / І. В. Дульська // Економіка України. – 2020. –
№ 4. – С. 73-92.
Р/214
Досліджено відповідність поданого до Верховної Ради України законопроекту "Про загальнообов'язкове
накопичувальне пенсійне забезпечення" викликам, які стоять перед такого роду системами в плані їх
можливості зберегти й примножити пенсійні заощадження, забезпечити інвестування національної
економіки, зокрема щодо впровадження ІКТ-інновацій.
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33
Економічні інновації [Текст] = Economic Innovations : зб. наук. пр. / наук. ред.
Буркинський Б. В. ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН
України. - Одеса : [ФОП Гуляєва В. М.].
Т. 21, Вип. 4(73). - Одеса, 2019. - 211 с. : граф., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. Текст кн. укр., англ.
Зі змісту:
Вдовчиченко А. М., Калінчак О. В., Кузнєцова М. А. Держава як головний
інституціональний і системоутворюючий суб'єкт розробки і впровадження
стратегії інноваційного і сталого розвитку. – С. 22-36.
Гетьман О. Л. Пріоритети екологізації інноваційного розвитку Одеської області. – С. 37-45. – Текст
англ.
Та ін.
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Економічні науки [Текст] : зб. наук. пр. / Луцьк. нац. техн. ун-т. - Луцьк : [ІВВ ЛНТУ]. - (Серія
"Регіональна економіка").
Вип. 16 (63). - Луцьк, 2019. - 173 с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ. мов.
Зі змісту:
Ковальська Л. Л., Таран С. Ф. Стадії та особливості розвитку інноваційного підприємництва регіону. –
С. 33-43.
Рис 1. Стадії інноваційного підприємництва
Таблиця 1 Особливості розвитку інноваційного підприємництва регіону
Куцай Н. С.Особливості формування програми інноваційного розвитку регіону. – С. 71-79.
Рис. 1.1. Модель програми інноваційного розвитку регіону
Рудь Н. Т. Інноваційний розвиток регіону: попит на інноваційну інфраструктуру. – С. 137-148.
Рис. 1. Місце інноваційної інфраструктури в РІС (складено авторами)
Таблиця 1 Інноваційна діяльність вітчизняних промислових підприємств.

723772 B
339
Європейський вектор економічного розвитку [Текст] = European vector of economic development : наук.
журнал / Університет імені Альфреда Нобеля. - Д. : [ТОВ "Роял Принт"].
Вип. 2 [27]. - Дніпро, 2019. - 124 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Флегантова А. Л. Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні в контексті
можливостей імплементації світового досвіду. – С. 115-124.
Дослідження присвячено державному регулюванню інноваційно-інвестиційної діяльності в сучасних
економічних умовах. Його метою є виявлення найбільш поширених та ефективних інструментів державного
стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності на досвіді економічно розвинених країн та
можливостей їх імплементації в національну економіку України.
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Жибак М. М. Конкурентоспроможність зерновиробництва та інноваційні чинники її забезпечення /
М. М. Жибак, Г. М. Христенко // АгроСвіт. – 2020. – № 9. – С. 4-9.
Р/2114
Розглянуто методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності зернової продукції у
сільськогосподарських підприємствах. Проведено оцінку конкурентоспроможності зернової продукції у
сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області та Україні. Здійснено порівняльний аналіз
конкурентоспроможності виробників зерна, у розрізі основних видів зернової продукції та визначено групи
показників. На основі розрахованого інтегрального показника визначено найбільш конкурентоспроможні
види зернової продукції.
Жорнокуй Ю. М. Публічно-правові засоби інвестування малого та середнього інноваційного
підприємництва в Європейському Союзі / Ю. М. Жорнокуй // Право та інновації. – 2020. – № 1. – С. 7-13.
Р/638
У статті розглянуті питання визначення публічно-правових джерел інвестування малого та середнього
інноваційного підприємництва в ЄС. Сучасний стан нормативного забезпечення дозволяє стверджувати, що
до них варто відносити структурні фонди, якими є Європейський фонд регіонального розвитку та
Європейський соціальний фонд, які у рамках своїх програм здійснюють комплексне (поєднання публічного
та приватного) інвестування інноваційного підприємництва.
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Жукова, Лариса Миколаївна.
Зміни інституційного статусу держави в умовах соціально-економічної
нестабільності [Текст] : монографія / Л. М. Жукова ; Харківський нац. ун-т імені В.
Н. Каразіна. - Харків : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2020. - 308 с. : рис., табл. Бібліогр.: с. 268-301 (414 назв).
В монографії досліджуються теоретико-методологічні засади інституційного
статусу держави та його змін під впливом ендогенної і екзогенної нестабільності,
аналізуються конкурентне середовище як сфера реалізації інституційного
статусу держави та інноваційні чинники розвитку економіки в умовах глобальної невизначеності.
Визначне місце відведено соціальним чинникам еволюції державних інститутів. Обґрунтовано
суперечливий вплив процесів економічної інтеграції на інституційний статус держави.
Заплатинський М. В. Проблеми фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств в
Україні / М. В. Заплатинський // АгроСвіт. – 2020. – № 4. – С. 83-90.
Р/2114
Процес зростання інноваційної активності вимагає значного фінансового забезпечення, тому розвиток
національної інноваційної системи України вимагає вирішення проблеми фінансування інноваційної
діяльності.
Рис.1. Схематичне зображення структури фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємства
Таблиця 1 Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств.
Зось-Кіор М. В. Розвиток інноваційного потенціалу аграрних суб'єктів підприємницької діяльності /
М. В. Зось-Кіор, О. О. Мірошніченко // АгроСвіт. – 2020. – № 5. – С. 3-10.
Р/2114
Представлено структурологічну модель трирівневого механізму формування інноваційного потенціалу
суб'єктів підприємницької діяльності, що об'єднує основні елементи інноваційної системи, функціонує
відповідно до певних принципів, має мету і завдання, які досягаються завдяки використанню притаманних
йому методів та інструментів. Представлено процес таксономічної оцінки рівня інноваційного потенціалу
суб'єктів підприємницької діяльності та алгоритм третього рівня механізму формування інноваційного
потенціалу суб'єктів підприємницької діяльності.
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Іголкіна В. Державна політика з підтримки інновацій у сфері екології та охорони здоров'я (на
прикладі Ізраїлю) / В. Іголкіна, С. М. Іголкін // Публічне управління та регіональний розвиток. – 2019. – №
6. – С. 856-874.
Р/662
У статті проаналізовано міжнародні наукові дослідження з питань державної підтримки інноваційного
розвитку у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров'я людини. Розглянуто
ізраїльський досвід та фактори успіху державної політики з підтримки інноваційної інфраструктури в країні.
Наведено практичні приклади інновацій, що слугують збереженню навколишнього природного середовища
та здоров'я населення.
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Імплементація європейських цінностей та технологій оподаткування в
Україні [Текст] : монографія / [кол. авт. Андрущенко В. Л. , Тучак Т. В., Кашпур Л.
М. та ін.] ; за заг. ред. В. Л. Андрущенка ; Університет держ. фіскальної служби
України. - Ірпінь : [УДФСУ], 2020. - 284 с. : табл. - (Серія "Податкова та митна
справа в Україні" ; т. 142). - Бібліогр.: с. 269-283 (157 назв).
Монографія містить дослідження комплексу актуальних тем, пов’язаних з
імплементацією європейських цінностей та технологій оподаткування в Україні. У
процесі виконання науково-дослідної теми розкрито соціально-перерозподільну функцію оподаткування;
фіскально-адміністративні технології в Євросоюзі; напрями вирішення проблеми виведення прибутку в
офшори; досвід імплементації європейських цінностей та інноваційних технологій оподаткування в
Чеській Республіці. Розраховано на науковців і практиків податкової справи, викладачів навчальних
дисциплін фінансово-податкового циклу, аспірантів, магістрантів і студентів, усіх кого цікавить
функціонування та перспективи розвитку вітчизняної податкової системи.
Інвестиційно-інноваційні пріоритети розвитку регуляторних механізмів підприємницької діяльності
аграрного виробництва / П. К. Бечко, Н. В. Бондаренко, С. А. Власюк, М. О. Кобилянський // Економіка
та держава. – 2020. – № 3. – С. 88-93.
Р/1829
Рис. 1. Організаційно-економічний механізм розвитку інвестиційно-інноваційного регулювання
підприємницької діяльності аграрного виробництва
Таблиця 1 Показники ефективності використання фінансових ресурсів підприємств аграрного сектору
Черкаської області, за роками
Таблиця 2 Основні напрями бюджетних асигнувань у межах сфер аграрного сектору
Таблиця 3 Динаміка показників впливу інвестицій на ефективність діяльності сільськогосподарських
підприємств Уманського району в середньому за 2014–2018 рр.
Таблиця 4 PEST-аналіз рівня інституційного забезпечення механізму гармонійного розвитку аграрної галузі
України, 2017–2018 рр., бали.

723023 R
33
Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти [Текст] :
міжуніверситетська колективна монографія / [Л. О. Волощук, Є. І. Масленніков, Е.
А. Кузнєцов та ін.] . - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016 - .
Вип. 4 / за ред. Л. О. Волощук, Є. І. Масленнікова. - Херсон, 2019. - 523 с. : граф.,
табл., рис. - Бібліогр. наприкінці розд. - Авт. зазнач. на обкл. та звороті тит. арк.
Міжуніверситетську колективну монографію присвячено дослідженню актуальних
теоретичних, методологічних та прикладних аспектів управління в умовах
інноваційної економіки. В представлених результатах наукових досліджень вчених
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різних закладів вищої освіти України продовжено наукову дискусію щодо теоретико-методологічних засад,
організаційно-економічних механізмів та управлінського інструментарію забезпечення інноваційного
розвитку вітчизняної економіки.

723125 R
005
Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М.
Шкільняк, Ю. І. Микитюк ; за ред. П. П. Микитюка ; Тернопільський національний
економічний університет. - Тернопіль : [ТНЕУ ; Економічна думка], 2019. - 518 с. :
іл. - Бібліогр.: с. 515-517. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
Підручних охоплює всі теми, передбачені програмою дисципліни "Інноваційний
менеджмент" для студентів галузі знань "Управління та адміністрування",
спеціальності 073 "Менеджмент". В підручнику розглядаються теоретичні і методологічні основи
управління процесами інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів, особливості організаційних форм
інноваційних компаній, їхня тактика і політика на різних етапах життєвого циклу виробів і організацій.
Значна увага приділена питанням прогнозування, планування і забезпечення досягнення бажаних
результатів, що сприяють інноваційному розвитку підприємств з обліком зовнішніх і внутрішніх факторів
середовища. Наприкінці кожного розділу наводяться контрольні запитання. У підручнику також вміщено
тести для перевірки знань студентів та термінологічний словник.

724181 R
33
Інноваційні платформи управління економічними процесами в умовах
цифровізації економіки [Текст] : кол. монографія / за ред. В. В. Прохорової ;
Українська інженерно-педагогічна академія. - Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2020. 293 с. : граф., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Авт. зазнач. на с. 292.
В колективній монографії розглядаються сучасні теоретичні та практичні аспекти
формування інноваційних платформ управління економічними процесами в умовах
цифровізації економіки, проблеми управління розвитком суб'єктів господарювання в
турбулентних умовах, моделі та методи інноваційного управління економікою, питання адаптації суб'єктів
господарювання до інтеграційних змін. Опубліковані матеріали відображають власну думку авторів, яка
може не збігатися з позицією редакції та носити дискусійний характер. За зміст матеріалів відповідальність
несуть автори.

723148 R
63
Інноваційні технології вирощування сільськогосподарських культур на
рисових зрошувальних системах півдня України [Текст] : монографія / С. Г.
Вожегов, О. М. Уманський, Р. А. Вожегова, С. В. Коковіхін ; НААН України,
Інститут рису. - Херсон : Олді-плюс, 2019. - 344 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 254298.
У монографії висвітлені теоретичні, науково-методичні, технологічні, організаційно-економічні,
біоенергетичні та екологічні основи вирощування сільськогосподарських культур в рисових сівозмінах в
умовах Південного Степу України. Запропонований авторами агротехнологічний комплекс виробництва
рису та інших культур забезпечує раціональне використання ґрунтово-кліматичного потенціалу агросфери,
оптимізацію витрат природних та антропогенних ресурсів, отримання високих економічних показників та
зниження екологічного тиску на довкілля.
Для фахівців, які займаються вирощуванням рису та інших культур рисових сівозмін, вирішенням проблем
зрошуваних меліорацій, селекції, насінництва, економіки, екології, викладачів вузів, аспірантів та студентів.
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Козак Л. С. Особливості формування ефективної моделі інноваційного розвитку транспортнодорожнього комплексу України / Л. С. Козак, О. В. Федорук // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С.
53-60.
Р/1829
У статті ідентифіковано проблеми формування ефективної моделі інноваційного розвитку транспортнодорожнього комплексу України.
Рис. 1. Вантажообіг підприємств транспорту (у % до відповідного періоду попереднього року,
наростаючим підсумком)
Рис. 2. Пасажирообіг підприємств транспорту (у % до відповідного періоду попереднього року,
наростаючим підсумком)
Рис. 3. Вплив транспортної інфраструктури на економіку України
Таблиця 1 Загальна характеристика вантажних перевезень підприємств транспорту
Таблиця 2 Загальна характеристика пасажирських перевезень підприємств транспорту.
Кохан М. О. Регіональні детермінанти розвитку екосистеми стартапів у місті Львові / М. О. Кохан, А.
В. Мазур // Регіональна економіка. – 2019. – № 4. – С. 74-86.
Р/937
Розглянуто поняття стартапів та екосистеми розвитку стартапів. Досліджено рейтинги інноваційності країн і
регіональних екосистем стартапів, чинники впливу на успішний розвиток стартапів.
Рис. 1. Показники рейтингу України у семи основних категоріях глобального інноваційного індексу у 2019 р.
Таблиця 1 Рейтинг екосистем стартапів Clobal Startup Ecosystem Radking 2019
Таблиця 2 Характеристика стартапів, що працюють у Львові
Таблиця 3 Екосистема розвитку стартапів у Львові.
Лещук І. В. Інноваційний потенціал регіонів України: методичні підходи та результати оцінки / І. В.
Лещук // Фінанси України. – 2020. – № 4. – С. 97-110.
Р/813
У статті проаналізовано наявні в науковій літературі підходи до оцінки інноваційного потенціалу регіонів
України. Запропоновано авторський методичний підхід.
Любчич А. М. Стимулювання інновацій в державному секторі: зарубіжний досвід / А. М. Любчич //
Право та інновації. – 2020. – № 1. – С. 22-27.
Р/638
У статті досліджуються питання стимулювання інновацій в державному секторі на прикладі зарубіжного
досвіду. Виокремлено, що окрім приватного сектору, державний характеризується асиметричними
стимулами, які карають невдалі нововведення набагато серйозніше, ніж вони винагороджують успішних,
відсутністю венчурного капіталу для творчого вирішення проблем та несприятливим підбором
інноваційних суб'єктів проти кар'єри державних служб.

724394 R
34
Мазаракі, Анатолій Антонович.
FinTech [Текст] : монографія / А. А. Мазаракі, С. В. Волосович ; Київський нац.
торговельно-економічний ун-т. - Київ : [Київ. нац. торг.-екон. ун-т], 2019. - 308 с. :
рис., табл. - Бібліогр.: с. 217-260 (362 назви).
У монографії розкрито зміст фінансових технологій, їх значення для суспільних
трансформацій. Визначено роль фінансових технологій у забезпеченні зростання
фінансової інклюзивності, а також детермінанти виникнення та реалізації
кіберризиків. Досліджено природу криптовалюти та сформульовано пропозиції щодо державного
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регулювання криптовалютних операцій. Здійснено аналіз застосування інструментів фінансових технологій
на ринках платіжних, страхових, інвестиційних, банківських послуг та у сфері державних фінансів.
Зі змісту:
Розділ 3.4. Технологічні інновації у сфері державних фінансів та державного управління. – С. 172189.
Розділ 4.2. Краудфандинг як інноваційний метод фінансування проектів. – С. 195-200.

Марценюк Л. В. Парадигма інноваційного розвитку залізничних компаній / Л. В. Марценюк, В. М.
Запорожець // Економіка та держава. – 2020. – № 2. – С. 32-38.
Р/1829
У статті розроблено парадигму інноваційного розвитку компаній, яка враховує основні загрози, що
перешкоджають інноваційному розвитку пасажирських компаній залізничного транспорту, а також
фактори, що є поштовхом до інноваційного розвитку цих суб'єктів господарювання.
Рис. 1. Парадигма інноваційного розвитку компаній
Рис. 2. Методичний підхід щодо інноваційного розвитку пасажирських компаній та підвищення їх
ефективності функціонування за рахунок надання додаткових послуг туристичним фірмам і агентам
Рис. 3. Механізм інноваційного розвитку пасажирських компаній.
Остапенко Т. Г. Вплив бебіекономіки на розвиток інноваційної системи України / Т. Г. Остапенко //
Стратегія розвитку України. – 2019. – № 2. – С. 50-55.
Р/1952
Бебіекономіка є складовою наноекономіки, її початковою формою і першим осередком
впливу
бебіекономіки на національну економіку є інноваційна система. Зазначимо, що бебіекономіка впливає
опосередковано на інноваційний розвиток, адже це майбутнє інноваційної системи, коли дитина
дорослішає і може стати розробником та впроваджувачем нанотехнологічних рішень. Сьогодні системні
явища бебіекономіки і інноваційного розвитку знаходяться у стадії формування. Завдання науковців та
висококваліфікованих інженерів сприяти формуванню систем зазначених відносин.
Побоченко Л. М. Вплив інноваційного середовища на конкурентоспроможність економіки України /
Л. М. Побоченко // Стратегія розвитку України. – 2019. – № 2. – С. 71-78.
Р/1952
Проаналізовано показники оцінки конкурентоспроможності національної економіки в контексті основних
параметрів інноваційного середовища. Досліджено позиції України за такими рейтингами: Global
Competitiveness Index 4.0, Global Innovation Index 4.0, Doing Business та Global Talent Competitiveness Index.
Оцінено результати інноваційної діяльності України та її ефективності. Виділено негативні фактори, що
стримують інноваційну діяльність України та ї внесок в економічне зростання та фактори, що їй сприяють.
Подрез-Ряполова І. В. Використання інноваційного підходу смарт-спеціалізації щодо забезпечення
регіонального розвитку в Україні / І. В. Подрез-Ряполова // Право та інновації. – 2020. – № 1. – С. 35-39.
Р/638
Розглянуті інноваційні аспекти використання окремих ефективних інноваційних підходів щодо
забезпечення регіонального розвитку в Україні на прикладі впровадження смарт-спеціалізації у систему
стратегічного планування.
Прохорова В. В. Стратегічно-орієнтовані напрями інноваційного розвитку промислового
підприємства / В. В. Прохорова, О. В. Божанова // Економічний вісник Національного гірничого
університету. – 2020. – № 2. – С. 132-139.
Р/1790
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Результати отримані за рахунок застосування методів: абстракції – при встановленні сутності поняття
"інноваційний розвиток підприємства", систематизації та групування – при класифікації напрямків
інноваційного розвитку промислового підприємства.
Таблиця 1 Узагальнення наукових поглядів щодо визначення сутності поняття "інноваційний розвиток
підприємства"
Таблиця 2 Стратегічно-орієнтовані напрями інноваційного розвитку промислового підприємства в
сучасних економічних умовах.
Прохорова В. В. Формування сценаріїв управління структурними трансформаціями інноваційного
потенціалу промислових енергетичних підприємств / В. В. Прохорова, А. В. Проценко // Економічний
вісник Національного гірничого університету. – 2020. – № 1. – С. 66-76.
Р/1790
Розроблено сценарії управління структурними трансформаціями інноваційного потенціалу промислових
енергетичних підприємств, які дозволяють прогнозувати зміни результуючих факторів залежно від зміни
вхідних параметрів на основі оптимістичного та песимістичного сценаріїв розвитку.
Рис. 1. Алгоритм методичного підходу до формування сценаріїв управління структурними
трансформаціями інноваційного потенціалу промислових енергетичних підприємств
Таблиця 1 Правила нечіткого логічного висновку
Таблиця 3 Евклідова матриця для промислових енергетичних підприємств з високим рівнем інтегральних
показників складових оцінки інноваційного потенціалу
Таблиця 4 Евклідова матриця для промислових енергетичних підприємств з достатнім рівнем
інтегральних показників складових оцінки інноваційного потенціалу
Таблиця 5 Евклідова матриця для промислових енергетичних підприємств з середнім рівнем інтегральних
показників складових оцінки інноваційного потенціалу
Таблиця 6 Евклідова матриця для промислових енергетичних підприємств з помірним рівнем інтегральних
показників складових оцінки інноваційного потенціалу
Таблиця 7 Евклідова матриця для промислових енергетичних підприємств з низьким рівнем інтегральних
показників складових оцінки інноваційного потенціалу
Таблиця 8 Множини значень зовнішніх факторів для сценаріїв саморозвитку ситуації
Таблиця 9 Множини значень внутрішніх факторів для сценаріїв саморозвитку ситуації
Таблиця 10 Результати моделювання сценаріїв управління структурними трансформаціями інноваційного
потенціалу промислових енергетичних підприємств
Таблиця 11 Загальний показник оцінки ефективності проведення структурних трансформацій
інноваційного потенціалу промислових енергетичних підприємств.
Проценко А. В. Формування управлінських рішень щодо підвищення рівня інноваційного потенціалу
промислових енергетичних підприємств з урахуванням впливу структурних трансформацій / А. В.
Проценко // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2019. – № 4. – С. 121-130.
Р/1790
У статті визначено, що у сучасних умовах функціонування значний вплив на коливання рівня
інноваційного потенціалу промислових енергетичних підприємств має недосконалість структурних
трансформацій, що, як правило є "хворобою зростання".
Рис. 1. Методичний підхід до формування управлінських рішень щодо підвищення рівня інноваційного
потенціалу з урахуванням впливу структурних трансформацій
Таблиця 1 Матриця балів, отриманих в результаті експертного оцінювання
Таблиця 2 Частота повторів експертів при ранжуванні заданих інноваційних параметрів промислових
енергетичних підприємств
Таблиця 3 Ранги за кожною окремою оцінкою промислових енергетичних підприємств
Таблиця 4 Розрахунок показника зв'язаних рангів в s-ранжуванні
Таблиця 5 Матриця рангів показників впливу на рівень інноваційного потенціалу промислових енергетичних
підприємств
Таблиця 6 Градація рівня інноваційного потенціалу в залежності від значень функції бажаності.
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724537 R
338
Реалізація економічного потенціалу України: теоретичні та практичні
аспекти [Текст] : монографія / [кол. авт. : М. М. Забаштанський, В. Г.
Маргасова, О. І. Гонта та ін.] ; за заг. ред. М. М. Забаштанського ; Чернігівський
нац. технол. ун-т. - Чернігів : [ЧНТУ], 2020. - 464 с. : рис., табл. - Бібліогр.
наприкінці ст.
До 60-річного ювілею Чернігівського національного технологічного
університету.
Монографію присвячено проблемам регулювання відносин, які виникають у процесі формування та
використання економічного потенціалу національної економіки в умовах її структурної перебудови.
Особлива увага приділена євроінтеграційним пріоритетам соціально-економічного розвитку України,
формуванню та реалізації трудового потенціалу населення, використання інструментів маркетингу для
інноваційного розвитку підприємств, формуванню та реалізації інноваційно-інвестиційної політики
розвитку туризму, оптимізації та раціонального використання природноресурсного потенціалу, науковій та
інтелектуальній діяльності, управлінню виробничими ресурсами на рівні держави, регіону та об’єднаних
територіальних громад. Надано та обґрунтовано комплексні пропозиції щодо вирішення зазначених
різнопланових питань.

724227 R
33
Теоретико-методологічні засади використання потенціалу технологічного
підприємництва для розвитку ринку інноваційних товарів [Текст] : монографія
/ [Бутенко А. І. Шлафман Н. Л. Уманець Т. В. та ін.] ; НАН України. Ін-т
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. - Одеса : [ІПРЕЕД НАНУ],
2019. - 238 с. : рис., табл. - Бібліогр. у виносках. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади використання
потенціалу технологічного підприємництва для розвитку ринку інноваційних
товарів в Україні, до числа яких віднесено: концепцію та методологічні засади формування системи
технологічного підприємництва, формування організаційно-економічного забезпечення ефективного
використання інноваційного потенціалу технологічного підприємництва, наукові засади трансформації
державної політики розвитку внутрішнього ринку інноваційних товарів, тощо.

724166 R
33
Уніят, Л. М.
Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку підприємств
агропромислового бізнесу в конкурентному середовищі [Текст] : монографія /
Л. М. Уніят ; Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль
: ТНЕУ, 2019. - 586 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 499-534. - Авт. на обкл. на зазнач.
У монографії розглянуто організаційно-економічні засади інноваційного
розвитку агропромислового бізнесу в підприємствах конкурентного середовища;
виявлено
низький
рівень
використання
інноваційних
процесів
у
сільськогосподарських підприємствах; встановлено, що основою використання інновацій та інноваційних
ресурсозберігаючих технологій є вкладення капіталу.
Розроблено систему ресурсозбереження для всіх галузей агропромислового виробництва, особливу увагу
звернуто на використання відновлюваних джерел енергії. Проведено оцінку проектів із використання
сонячної енергії за різними сценаріями (песимістичний, реалістичний, оптимістичний) для підприємств
України, у т. ч. Тернопільської області. Обґрунтовано техніко-економічні параметри з виробництва
біодизеля із насіння ріпаку на прикладі Тернопільської області.
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724485 B
33
"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет.
Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] = Bulletin of the National Technical
University "KhPI" (economic sciences) : зб. наук. пр. - Харків : НТУ "ХПІ". - (Серія: Економічні науки).
№ 24 (1349). - Харків, 2019. - 160 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст кн. укр., рос., англ.
Зі змісту:
Міщенко В. А., Ковальов Е. В., Заруба В. Я., Перерва П. Г. Вартісна оцінка інвестиційно-інноваційних
проектів на підприємствах машинобудування та електроенергетики. – С. 44-49.
Проведено аналіз існуючих методів вартісної оцінки технологій та проведена їх класифікація. Розроблено
пропозиції по пріоритетному використанню конкретного методу в умовах електроенергетики. Надано
конкретні рекомендації по удосконаленню вартісного, прибуткового та ринкового підходів до визначення
вартості.

724460 B
62
"Харківський політехнічний інститут". Національний технічний університет .
Вісник Національного технічного університету "ХПІ" [Текст] : збірник наук. праць = Bulletin of
National Technical University "KhPI". - Х. : НТУ "ХПІ". - Серія: Стратегічне управління, управління
портфелями, програмами та проектами).
№ 1. - Х., 2020. - 80 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ.
Зі змісту:
Морозов В. В., Коломієць А. С., Кальніченко О. В. Використання моделі франчайзингу для управління
інноваційними проєктами на основі ціннісного підходу. – С. 56-62.
Визначено та проаналізовано основні напрями проведення
інноваційної діяльності вітчизняних
підприємств, причини невдач з виведення нових продуктів на ринок.
Виділено типи інновацій, за якими здійснюється інноваційна діяльність на таких підприємствах.
Розглянуті питання розробки та застосування нових моделей до управління інноваційними проектами на
основі ціннісного підходу.

Хуан Жихань. Инновационное развитие цифровой экономики / Жихань Хуан, Лэйсян Сюй // Китай. –
2020. – № 2(172). – С. 24-26.
Р/2202
"В последние годы набирает обороты процесс индустриализации китайской цифровой экономики и
тотальной компьютеризации промышленности. Происходит бурная интеграция цифровой и реальной
экономики, все сферы жизни подвергаются стремительной трансформации путем оцифровывания,
подключения к единым компьютерным сетям и интеллектуализации оборудования. Китаю следует и далее,
по мере наступления "эпохи 5G", усиленно развивать цифровую экономику, поощрять инновации, чтобы
позволить новым технологиям и новой индустрии стать неисчерпаемой силой устойчивого развития нашей
страны".

724453 B
001
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Науковий вісник Чернівецького університету [Текст] : зб. наук. пр. - Чернівці : ЧНУ. - (Економіка).
Вип. 809. - Чернівці, 2019. - 84 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ.
мовами.
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Зі змісту:
Продан І. В. Фактори глобалізації та євроінтеграції у формуванні інноваційної політики. – С. 18-26.
Здійснено оцінку сучасного стану інноваційного потенціалу України в контексті його порівняльного
аналізу з країнами ЄС. Визначено стратегічні пріоритети, інституційні та фінансові механізми розбудови
національної інноваційної системи.

724454 B
001
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Науковий вісник Чернівецького університету [Текст] : зб. наук. пр. - Чернівці : ЧНУ. - (Економіка).
Вип. 820. - Чернівці, 2019. - 76 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ.
мовами.
Зі змісту:
Марченко Т. В. "Горизонт 2020": підвищення інноваційності України. – С. 26-33.
Основою дослідження є висвітлення інноваційних пріоритетів і важливих акцентів міжнародного науковотехнічного співробітництва України і ЄС у контексті її участі у програмі "Горизонт 2020" .

723594 R
33
Шебаніна, О. В.
Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки: пріоритети
забезпечення та регулювання [Текст] : монографія / О. В. Шебаніна, В. П. Рибачук
; Миколаївський нац. аграр. ун-т. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 211 с. : табл. Бібліогр.: с. 194-210.
У монографії висвітлено стан та динаміку розвитку економіки та формування
ефективності господарювання в аграрному секторі, сучасний стан науково-інноваційного забезпечення та
тенденції розвитку підприємництва як механізму інноваційного розвитку аграрного сектора в умовах
трансформаційної економіки, концептуальні засади розбудови інституцій регулювання інноваційного
розвитку аграрного сектора, науково обґрунтовано пропозиції з формування інноваційної моделі як
інституційного орієнтиру регулювання інноваційного орієнтиру регулювання інноваційного розвитку
аграрного сектора.
Шебаніна О. В. Сучасна парадигма інноваційного розвитку аграрного підприємництва / О. В.
Шебаніна, Ю. А. Кормишкін // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2019. – Вип. 3. – С. 4-10.
Р/0151
У статті досліджено сучасні підходи до інноваційного розвитку аграрного підприємництва. Встановлено,
що творчо-новаторська функція є визначальною функцією аграрного підприємництва, яка передбачає
забезпечення реалізації нових ідей, здійснення науково-технічних розробок і проектів, впровадження нових
технологій, використання маркетингових прийомів для завоювання ринків.
Таблиця Напрями ІТ-інновацій в аграрному секторі економіки
Рис. Змістовні характеристики видів інноваційного мислення.

Розділ 2. Особливості становлення та функціонування технопарків на
сучасному етапі в Україні та за її межами
Войнаренко М. П. Тенденції і перспективи розвитку потенціалу регіональних кластерів за умов
цифровізації суспільства / М. П. Войнаренко // Регіональна економіка. – 2019. – № 4. – С. 28-35.
Р/937
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Проаналізовано тенденції розвитку світової економіки та її впливу на структурно-якісні зміни регіональних
кластерних систем.
Таблиця 1 Передумови, що сприяють розвитку процесів глобалізації
Таблиця 2 Трансформаційні процеси в кластерних системах та їх вплив на регіональний розвиток
Таблиця 3 Основні переваги та проблемні аспекти розвитку цифрової економіки для кластерних систем
Рис. 1. Послідовність реалізації механізму планування цифровізації кластерних систем.

724530 R
5
Григорків, Марія Василівна.
Динамічні моделі еколого-економічних систем в умовах соціальноекономічної кластеризації [Текст] : монографія / М. В. Григорків ;
Тернопільський нац. екон. ун-т. - [Тернопіль] : [Шпак В. Б.], 2020. - 416 с. : рис. Бібліогр.: с. 386-415 (283 назви).
Монографія присвячена проблемам моделювання еколого-економічної
динаміки в умовах соціально-економічної кластеризації. У ній розкрито основні
підходи до оцінювання екологічності економіки та механізми її екологізації,
методологічні основи дослідження процесів еколого-економічної взаємодії та побудови розподілів елементів
суспільства за показниками добробуту.
Обґрунтовано особливості, принципи, концептуальні засади та інструментарій моделювання динаміки
еколого-економічних систем.
Розроблено комплекс динамічних моделей односекторної економіки, у якій здійснюється як виробництво
основного агрегованого продукту, так і утилізація виробничого забруднення, а також динамічних моделей
контролю над забрудненням довкілля.

Гриценко С. І. Стратегія розвитку екологічно спрямованих транспортно-логістичних кластерів
блакитного океану / С.І. Гриценко // Вісник економічної науки України. – 2019. – № 2. – С. 151-156.
Р/1674
"Щоб визначити взаємний вплив екологічних аспектів, формування стратегії розвитку транспортнологістичних кластерів, забезпечення комплексного інноваційного розвитку транспорту, інвестиційних
проектів, логістичних технологій необхідно зрозуміти, що бізнес-всесвіт складається з двох різних видів
простору, які мають стратегію червоних та блакитних океанів.
Метою статті є обґрунтування теоретичного базису формування стратегії розвитку екологічно
спрямованих транспортно-логістичних кластерів блакитного океану".

724228 R
338
Долаючи обмеження: засади адаптивних рішень та систем [Текст] :
[монографія] / [Андрієвський В. Є., Андрієвський Є. А., Андрієвський Є. В. та ін.] ;
за ред. А. Д. Діброви, В. Є. Андрієвського ; Ін-т розвитку адаптивних систем,
Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. - [Б. м.] : [ПП
"Рекламна агенція Да Вінчі"], 2020. - 893 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр.: с. 836866. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
Монографія присвячена аналізу та синтезу засад адаптивних системних рішень
при проведенні комплексу реабілітаційних заходів (КРЗ) для ліквідації негативних
впливів у зонах уражень від стихійних лих, техногенних катастроф, збройних конфліктів, війн, забруднення
довкілля, економічних криз, кліматичні зміни, тощо в умовах обмеженості у можливостях та ресурсах.
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На прикладі України, розглянуто систему фінансових інструментів забезпечення економічного сталого
розвитку на основі аналізу основних складових сталого розвитку й запропоновано концепцію українських
систем фінансування під заставу врожаю сільськогосподарської продукції (до та після збирання).
Зі змісту:
Розділ 7. Шляхи покращення умов життя населення. Формування еко-кластерів. – С. 559-700.

723772 B
339
Європейський вектор економічного розвитку [Текст] = European vector of economic development : наук.
журнал / Університет імені Альфреда Нобеля. - Д. : [ТОВ "Роял Принт"].
Вип. 2 [27]. - Дніпро, 2019. - 124 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр. та англ.
Зі змісту:
Білогур С. Ю. Розвиток інституційних парадигм кластерної концепції в туризмі. – С. 7-16.
Наведено чотири основні типи кластерів за рівнем туристичної привабливості за регіонами України.
Аналізуються переваги кластерної моделі організації туристичного бізнесу в різних регіонах України.
Особлива увага спрямована на необхідність впровадження інноваційних технологій в туризмі,
взаємозв'язку кластерної концепції та інноваційного розвитку.

724154 R
338
Коваленко, Сергій Іванович.
Стратегічне управління розвитком транскордонних кластерних систем:
єврорегіональний вимір [Текст] : монографія / С. І. Коваленко ; Національний
університет "Одеська морська академія". - Одеса : [Нац. ун-т "Одеська морська
академія"], 2019. - 681 с. : іл. - Бібліогр.: с. 654-680.
Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методичних та прикладних
засад стратегічного управління розвитком мезорівня міжнародних інтеграційних об'єднань, що є
мережевими структурами внутрішньогалузевого й міжгалузевого співробітництва у вигляді транскордонних
кластерних систем, які об'єднують макро- і мікрорівень інтеграцій національних економік.
В світлі перспектив вступу України в ЄС, досліджено сутність і внутрішні взаємозв'язки транскордонного
кластерогенезу як чинника зростання конкурентоспроможності Єврорегіону в умовах посилення
інтеграційних процесів і необхідність підвищення ролі економіки периферійних регіонів у рамках
транскордонного співробітництва. В контексті регіональної політики Євросоюзу, визначено стратегічні
пріоритети просторового розвитку Чорноморського Єврорегіону на основі самоорганізації "гібридних"
інститутів мережевої квазіінтеграції.
Виявлені можливості синтезу теорії міжнародної економічної інтеграції і кластерної концепції в умовах
віртуалізації економічного простору. Обґрунтовано, що кластерний підхід є найбільш ефективним
механізмом розвитку транскордонних економічних взаємодій і, зрештою, є мезорівнем
конкурентоспроможних міжнародних інтеграційних систем і необхідною умовою якісного росту
євроінтеграції України.
Маслиган О. О. Регіоналістична модель управління розвитком кластерів туризму і рекреації / О. О.
Маслиган, Г. В. Машіка // АгроСвіт. – 2020. – № 10. – С. 43-51.
Р/2114
Регіоналістична парадигма управління розвитком кластерів туризму і рекреації має містити підсистеми
вищого рівня та управління розвитком учасників.
Окреслене вимагає трансформації Збалансованої Системи Показників, як простої моделі системного опису
діяльності у складну, дворівневу. Збалансована Система Показників у подальшому визначатиме специфіку
побудови парадигми управління розвитком кластерів туризму і рекреації.
Рис. 1. Стратегічна картка – рівень 1, кластер "Квітка Карпат"
Рис. 2. Безпечні набори для інтегрованої гри суб'єктів кластеру "Квітка Карпат"
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Рис. 3. Динаміка зміни кількості відвідувачів лікувально-оздоровчих зон Закарпатської області, 2000–2019
р. (тис. осіб)
Рис. 4. Характеристики цільових клієнтів кластеру "Квітка Карпат"
Таблиця 1. Форма матриці гри для гравців Am та Bn
Таблиця 2. Фрагмент матриці гри суб'єктів економічної діяльності, що надають послуги розміщення
туристів в межах с. Синевирська Поляна (літній сезон – Л)
Таблиця 3. Фрагмент матриці гри суб'єктів економічної діяльності, щонадають послуги харчування
туристів в межах с. Синевирська Поляна (літній сезон – Л)
Таблиця 4. Фрагмент матриці гри суб'єктів економічної діяльності – внутрішніх постачальників сировини
в межах с. Синевирська Поляна (літній сезон – Л)
Таблиця 5. Критерії нормування та оцінки характеристик технологічних удосконалень пізнавальних турів
кластеру "Квітка Карпат".
Мішура В. Б. Перспективи розвитку ІТ-кластерів в Україні на основі венчурного фінансування / В. Б.
Мішура, В. В. Володченко // Вісник економічної науки України. – 2019. – № 2. – С. 190-195.
Р/1674
"Утворення кластерів у сфері інформаційних технологій дає змогу не тільки оптимізувати управління
економічними процесами під час створення, впровадження та використання інформаційних технологій,
продуктів та послуг ІТ-підприємств, але й сформувати потужні інтегровані об'єднання з високим
економічним потенціалом – як важливі суб'єкти розвитку національної економіки".
Оніпко Т. В. Науково-освітні та науково-дослідні центри як важливі елементи інноваційних кластерів
/ Т. В. Оніпко, Т. А. Оніпко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія:
Економічні науки. – 2019. – № 3. – С. 138-145.
Р/1484
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні ролі науково-освітніх і науково-дослідних центрів у
створенні та функціонуванні інноваційних кластерів. Методика дослідження. Досягнення мети здійснено
за допомого. методів аналізу та синтезу, систематизації, теоретичного узагальнення, індукції та дедукції,
порівняльного аналізу.

722201 R
334
Фарат, Олександра Володимирівна.
Теоретико-методологічні основи забезпечення конкурентоспроможності
підприємницьких структур на засадах розвитку інноваційних кластерів [Текст]
: монографія / О. В. Фарат ; за ред. С. В. Князя ; Національний університет
"Львівська політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2019. - 224 с. : граф.,
рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
Розкрито сутність методології розвитку інноваційних кластерів, запропоновано
комплекс методичного інструментарію забезпечення конкурентоспроможності підприємств, які є
учасниками інноваційних кластерів. Систематизовано концептуальні положення щодо забезпечення
конкурентоспроможності підприємств-учасників інноваційних кластерів і розроблено теоретико-аналітичну
модель інформаційного та організаційного забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємствучасників інноваційних кластерів.

724454 B
001
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
Науковий вісник Чернівецького університету [Текст] : зб. наук. пр. - Чернівці : ЧНУ. - (Економіка).
Вип. 820. - Чернівці, 2019. - 76 с. : граф., рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. - Текст укр., рос., англ.
мовами.
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Зі змісту:
Лопатинський Ю. М., Попович Н. М., Лопащук І. А. Економічна ефективність участі у кластерах
потенційних учасників. – С. 40-45.
Узагальнено систему показників ефективності функціонування кластерних утворень та їхніх структурних
елементів залежно від рівнів оцінки ефективності кластера.
Шушкова Ю. В. Новий методичний підхід до аналізування регіональних особливостей інноваційнотехнологічного розвитку економіки України на основі кластеризації / Ю. В. Шушкова // Економіка та
держава. – 2020. – № 2. – С. 90-94.
Р/1829
У статті обґрунтовано, що нерівномірності та диспропорції інноваційно-технологічного розвитку за
регіонами країни негативно позначаються та призводять до незбалансованості і несистемності процесів
формування конкурентоспроможності національної економіки.
Таблиця 1. Динаміка місця регіонів України за параметрами ресурсозабезпеченості інноваційнотехнологічної діяльності, 2009 та 2018 рр.
Таблиця 2. Динаміка місця регіонів України за параметрами інноваційно-технологічної активності, 2009
та 2018 рр.
Таблиця 3. Динаміка місця регіонів України за параметрами ефективності інноваційно-технологічної
діяльності, 2009 та 2018 рр.
Таблиця 4. Динаміка місця регіонів України за інтегральними індексами інноваційно-технологічного
розвитку, 2009 та 2018 рр.
Юзба В. Індустріальні парки: інструмент стимулювання економічного розвитку держави / В. Юзба, О.
Самовалов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія: Економічні науки. – 2019. – № 6(107). – С.
37-48.
Р/1792
Викладено результати узагальнення міжнародного досвіду щодо надання податкових та інших преференцій
резидентам індустріальних парків з метою запровадження кращих практик в економіку України.
Ідентифіковано основні форми державної підтримки розвитку індустріальних парків у різних країнах.

