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 2. Особливості процесу комерціалізації інноваційних розробок промислового 
підприємства [моногр.] / С.В. Філиппова, Ю.В. Ковтуненко. – Луганськ: Вид-во 
«Ноулідж», 2013. – 214 с. 

 3. Ковтуненко Ю.В., Сапожников Р.М. Стратегія диверсифікації діяльності підприємств 
в системі стратегічного управління ( С.378-391) у Міжуніверситетській колективній 
монографії Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: монографія. Вип. 2 
/ за ред. д.е.н., доц. Ковтуненко К.В., д.е.н., доц. Є.І. Масленнікова. – Херсон: Грінь Д.С., 
2017. – 906 с. 

 4. С.В. Філипова, Л.О. Волощук, К.В. Ковтуненко, Ю.В. Ковтуненко Формування 
стратегії безпекоорієнтованого управління інноваційно-інвестиційним кліматом регіону 
(роз. 3.1, С.132-160) у колективній монографії Інноваційно-інвестиційний клімат 
Українського Причорномор’я: стан і безпеко орієнтований розвиток: монографія за ред. 
М.М. Меркулова. – Рига, Латвія: Baltija Publishing, 2019. – 308 с. 

 5. Ковтуненко Ю.В., Криворотенко О.О. Економічне оцінювання інноваційної 
діяльності бізнес-структур в умовах диверсифікації (с.156-163) у Міжуніверситетській 
колективній монографії Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти: 
монографія. Вип. 4 / за ред. д.е.н., доц. Волощук Л.О., д.е.н., доц. Є.І. Масленнікова. – 
Херсон: Грінь Д.С., 2019. – 524 с. 

 6. Kovtunenko Yu.V. Diversification of innovative development of business structures in the 
context of intellectualization [monograph] / Yu.V. Kovtunenko. – Schweinfurt: Time Realities 
Scientific Group UG (haftungsbeschränkt), 2019. – 405 p.  

 7. Ковтуненко Ю.В. п. 3.3 Забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання 
на основі заходів конкурентної розвідки / Ю.В. Ковтуненко, О.А. Янковська // Теорії 
конкуренції та практики визначення конкурентоспроможності в умовах 
безпекоорієнтованного розвитку (с. 138-143) : колективна монографія за ред. М.М. 
Меркулова М.М.; відп. ред. В.І. Захарченко; ОНПУ, ІДГУ. – Ізмаїл, Одеса: Фенікс, 2020. 
– 196 с. 

 8. Ковтуненко Ю.В. п. 2.10 Логістичне забезпечення ефективного управління 
транспортно-складським господарством / Ю.В. Ковтуненко, К.О. Ліхащенко // 
Логістичне забезпечення безпекооріентованого розвитку інноваційно-активних суб’єктів 
господарювання ( с. 107-113) колективна монографія за ред. М.М. Меркулова М.М.; 
відп. ред. В.І. Захарченко; ОНПУ, ІДГУ. – Ізмаїл, Одеса: Фенікс, 2021. – 152 с. 
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індексуються Scopus та  
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 1. Theoretical and methodical principles of capital structure management in the innovation 
activity of telecommunication operators / E.A. Tanashchuk, K.V. Kovtunenko, Yu.V. 
Kovtunenko // Journal of Automation and Information Sciences. – Volume 50. – 2018. – Issue 
3. – p. 71-84. Scopus  

 2. Analysis of the Ukrainian enterprises activity development in the hospitality service field / 
Yu.V. Kovtunenko, K.V. Kovtunenko N. Mamontenko, K.V. Orekhova // Фінансово-
кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2018. – 4 (27). – 151 – 158. Web of 
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 3. Kovtunenko K. Adaptation of the logistics system of food industry enterprises in 

conditions diversification of activities / K. Kovtunenko, S. Filippova, O. Poberezhets, Y. 
Kovtunenko, A. Stepanchenko // Journal of Hygienic Engineering and Design. – 2019. – Vol. 
27. – pp. 108-113. Scopus 

 4. Management mechanism as an independent element of the food industry enterprise 
innovative activity expenditures management system / Kseniia Kovtunenko, Yurii 
Kovtunenko, Liubov Shatskova, Marianna Yatsenko //Journal of Hygienic Engineering and 
Design – Volume 28. – 2019. – p. 73-80. Scopus 

 5. Sustainable development entrepreneurship formation: system-integrated management tools /  
Svitlana Filyppova, Yurii Kovtunenko, Volodymyr Filippov, Lidiia Voloshchuk, Oleksandr 
Malin // E3S Web of Conferences 255, 01049 (2021) ISCMEE 2021, 
https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501049 Scopus, Web of Science 

  
Статті у фахових  

виданнях 
(всього та назви 5-х основних) 

 
 
Всього – 51 

 Основні 5:  
1. Ковтуненко Ю.В. Диверсифікація інноваційної діяльності: умови, напрями та види / 
Ю.В. Ковтуненко // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 
2019. – № 1 (7). – С. 85-91. https://economics.opu.ua/ejopu/2019/No1/85.pdf 
2. Ковтуненко Ю.В. Застосування штучного інтелекту у системі управління 
підприємством: проблеми та переваги / Ю.В. Ковтуненко // Економічний журнал 
Одеського політехнічного університету. – 2019. – № 2 (8). – С. 93-99. 
https://economics.opu.ua/ejopu/2019/No2/93.pdf 
3. Ковтуненко Ю.В. Проблеми диверсифікації діяльності бізнес-структур в умовах 
інтелектуалізації економіки / Ю.В. Ковтуненко // Економічний журнал Одеського 
політехнічного університету. – 2019. – № 3 (9). – С. 62-67. 
https://economics.opu.ua/ejopu/2019/No3/62.pdf 
4. Ковтуненко Ю. В., Ольшевська Д. О., Алєксєєнко А. А., Савков Є. О. Особливості 
використання інноваційних технологій за сучасних умов у готельному та ресторанному 
бізнесі. Бізнес Інформ. 2020. №12. C. 195-201.https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-
195-201 
5. Ковтуненко Ю.В. Впровадження системи управлінського обліку на підприємствах 
готельно-ресторанного бізнесу / Ю.В. Ковтуненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. 
– №2/1 – С. 15-17. 

  
Участь у діяльності 

професійних об’єднань та 
громадських організацій 

 

Вид та назва, період, статус Академік Академії економічної кібернетики України (2020 р.) 
  

Державні нагороди, почесні 
звання, відомчі відзнаки, 

грамоти 

 

Назва, рік отримання Почесна грамота ректора «За багаторічну плідну працю на благо університету, високий 
професіоналізм, творчий підхід до підготовки висококваліфікованих кадрів і з нагоди 
100-річчя заснування ОНПУ», 2018 р. 

 


