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8. Короткий зміст запиту (до 40 рядків тексту):  

Предметом дослідження є  закономірності розвитку інноваційних систем з 

урахуванням цивілізаційних трансформацій. 

Об’єктом дослідження процеси формування і розвитку національної інноваційної 

системи. 

Мета  роботи полягає у розробці теоретико-методологічних засад модернізації націо-

нальної інноваційної системи України в умовах цивілізаційних трансформацій, що вирішує 

актуальну наукову проблему підвищення ефективності державного управління 

інноваційними процесами та інтенсифікації інноваційної діяльності. 

Основні завдання проекту. 

– визначення сутності модернізації національних інноваційних систем та впливу на цей 

процес цивілізаційних трансформацій з урахуванням історичних, суспільно-політичних та 

соціально-економічних факторів; формування парадигми модернізації національної 

інноваційної системи в умовах цивілізаційних трансформацій; 

– аналіз інноваційних систем розвинених країн світу з метою встановлення головних 

чинників їх ефективності та впливу на економічне  зростання, визначення домінант 

модернізації цих систем в умовах цивілізаційних трансформацій та формування програми 

імплементації світового досвіду в національній економіці; 

– аналіз особливостей розвитку національної інноваційної системи України та 

визначення форм і напрямів впливу цивілізаційних трансформацій на її ґенезу та розробка 

методологічних засад оцінки її ефективності; 

– розробка концептуальних засад та стратегії модернізації національної інноваційної 

системи України в умовах цивілізаційних трансформацій; 

– розробка теоретико-методологічних засад формування та реалізації механізму 

модернізації національної інноваційної системи. 

 

9. Опис процесу наукового дослідження (40 - 50 рядків тексту):  

Методологічну основу дослідження становлять фундаментальні положення теорії 

розвитку економічних систем, інновацій, сучасні концепції державного управління, 

системний і міждисциплінарний підходи, а також роботи провідних вітчизняних та 



закордонних вчених. 

Методичною базою дослідження обрано діалектичний метод наукового пізнання, 

методи теоретичного узагальнення, наукової індукції та дедукції, синтезу, абстракції, 

моделювання, методи системного, структурного, історичного, компаративного, 

статистичного та математичного аналізу, графічний метод, соціологічний метод тощо. 

Використано новий метод дослідження інноваційних систем, що поєднає інтроспекцію, 

екстроспекцію, моноспекцію і поліспекцію, а також нової методики щодо оцінки впливу 

цивілізаційних детермінантів на особливості розвитку економічних систем.     

Реалізовано гіпотезу, що сучасні цивілізаційні трансформації визначають особливості 

розвитку усіх видів економічної діяльності, а також впливають на інститути, які 

впорядковують економічні процеси. 

 

№ 

з/п 

 

Назва етапу  

згідно з технічним 

завданням 

Заплановані  

результати етапу 

Отримані 

результати етапу 

1. Етап 1. Формування 

теоретико-методологічних 

засад модернізації 

національних інноваційних 

систем в умовах 

цивілізаційних 

трансформацій.   

визначення та системний 

аналіз передумов і 

закономірностей 

цивілізаційних 

трансформацій 

Парадигма 

модернізації 

національної 

інноваційної системи 

в умовах 

цивілізаційних 

трансформацій. 

Методологія 

імплементації 

світового досвіду 

щодо розвитку 

інноваційних систем 

у національній 

економіці 

встановлення впливу 

цивілізаційних 

трансформацій на 

ефективність і напрями 

модернізації інноваційних 

систем 

формування парадигми 

модернізації національної 

інноваційної системи в 

умовах цивілізаційних 

трансформацій 

компаративний аналіз 

інноваційних систем 

розвинених країн світу та 

визначення головних 

чинників, що впливають на їх 

ефективність та економічне 

зростання 

визначення домінант 

модернізації інноваційних 

систем розвинених країн 

світу 

розробка методології 

імплементації світового 

досвіду щодо розвитку 

інноваційних систем у 

національній економіці. 

2. Етап 2. Визначення 

особливостей інноваційної 

системи України та оцінка 

впливу цивілізаційних 

чинників на розвиток 

встановлення етапів еволюції 

національної інноваційної 

системи України 

оцінка стану та 

ефективності 

національної 

інноваційної системи систематизація зовнішніх та 

внутрішніх чинників, які 



національної економіки.   впливають на розвиток 

національної інноваційної 

системи України; 

України;  

визначення впливу 

цивілізаційних 

чинників на 

особливості розвитку 

національної 

економіки;  

визначення форм і 

напрямів впливу 

цивілізаційних 

трансформацій на 

розвиток 

національної 

інноваційної системи 

України;  

методологічні засади 

оцінки ефективності 

національної 

інноваційної системи. 

оцінка стану національної 

інноваційної системи 

України; 

визначення впливу 

цивілізаційних чинників на 

особливості розвитку 

національної економіки, у 

тому числі на інноваційну 

діяльність; 

визначення форм і напрямів 

впливу цивілізаційних 

трансформацій на розвиток 

національної інноваційної 

системи України; 

розробка методологічних 

засад оцінки ефективності 

національної інноваційної 

системи. 

3. Етап 3. Розробка 

методологічних засад 

модернізації національної 

інноваційної системи України 

в умовах цивілізаційних 

трансформацій. 

Обґрунтування концепції 

модернізації національної 

інноваційної системи України 

в умовах цивілізаційних 

трансформацій; 

Розробка теоретико-

методологічних засад 

формування та 

реалізації механізму 

модернізації 

національної 

інноваційної системи 

з урахуванням 

цивілізаційних 

трансформацій. 

розробка принципів і моделей 

модернізації національної 

інноваційної системи; 

розробка стратегії 

модернізації національної 

інноваційної системи України 

в умовах цивілізаційних 

трансформацій; 

формування механізму 

поглиблення науково-

технічного співробітництва в 

межах інтеграційних 

пріоритетів України;  

розробка заходів щодо 

підвищення інноваційної 

активності малого бізнесу; 

розробка теоретико-

методологічних засад 

формування та реалізації 

механізму модернізації 

національної інноваційної 

системи з урахуванням 

цивілізаційних 

трансформацій. 

 

 



10. Наукова новизна та  значимість отриманих наукових результатів: 

- обґрунтовано вплив цивілізаційних детермінантів на рівень 

конкурентоспроможності національної економіки та особливості розвитку національної 

інноваційної системи в умовах глобалізації; 

- запропоновано науково-методичний підхід до визначення впливу цивілізаційних 

настанов на параметри розвитку національних економік; 

 - доведено доцільність і необхідність виокремлення як самостійного напряму теорії 

інновацій парадигми інноваційних систем макрорівня; встановлено ознаки, обґрунтовано 

спорідненість і відмінності  інноваційних систем макрорівня;  

- обґрунтовано методологічні засади дослідження процесів формування та розвитку 

інноваційних систем, які містять теоретичні та методичні концепти ; - визначено особливості 

моделі інноваційної системи ЄС; 

- розроблено методологію імплементації світового досвіду щодо розвитку 

інноваційних систем у національній економіці; 

- запропоновано кумулятивну модель стимулювання науково-технічного 

співробітництва України та ЄС; розроблено сценарії поглиблення науково-технічного 

співробітництва та вимоги включення України у європейський; обґрунтовано необхідність 

державного стимулювання розвитку науково-технічного співробітництва України і ЄС; 

 - доведено вплив інноваційної політики ЄС на ринок праці об’єднання й існування 

залежності між параметрами інноваційної діяльності; 

- розроблено механізм поглиблення науково-технічного співробітництва України і 

ЄС; розроблено рекомендації щодо ефективної реалізації кумулятивної моделі; 

 - обґрунтовано необхідність створення секторальних і регіональних інформаційних 

платформ;  

 - запропоновано стратегічні напрями підвищення ефективності НІС; 

- обґрунтовано інноваційно-емерджентну парадигму розвитку малого бізнесу;   

- обґрунтовано доцільність і розроблено засади створення інноваційної системи у 

секторі малого бізнесу; запропоновано моделі стимулювання інноваційної діяльності малого 

бізнесу, які  доповнені пропозиціями щодо напрямів підтримки нових типів інновацій.  

 

11. Відповідність отриманих наукових результатів сучасному рівню досліджень в 

даній галузі. 

Доведено доцільність і необхідність виокремлення як самостійного напряму теорії 

інновацій парадигми інноваційних систем макрорівня (національних і міжнародних), 

запропоновано інтерпретацію міжнародної інноваційної системи як просторово-

інтеграційного утворення, встановлено ознаки, спорідненість і відмінності інноваційних 

систем макрорівня. Проведене дослідження дозволило обґрунтувати методологічні засади 

дослідження процесів формування та розвитку міжнародних інноваційних систем, які 

містять теоретичні та методичні концепти щодо: цілей, принципів (загальносистемних і 

специфічних); моделей і стадій формування, а також оцінки ефективності з відокремленням 

первинних і вторинних ефектів. Удосконалено науково-методичні засади визначення рівня 

відкритості національної інноваційної системи, які, на відміну від існуючих, передбачають: 

урахування співвідношення між конвергентним та дивергентним шляхами розвитку.  

За висновками НДР пропонуються концептуальні засади та механізм поглиблення 

міжнародного науково-технічного співробітництва України, а також обґрунтування 

кумулятивної моделі його стимулювання. Це дозволяє отримувати додаткові переваги у 

сфері стимулювання інноваційного розвитку, більш ефективно регулювати абсорбції та 

десорбції нових знань при взаємодії з глобальним простором. Результати, отримані при 

виконанні НДР можуть бути підґрунтям для удосконалення інституційної архітектури 

інноваційної системи України, розробки заходів підтримки інновацій з урахуванням 

цивілізаційних трансформацій.   

Виконання НДР дозволило розробити нові концептуальні підходи до удосконалення 



державної інноваційної політики України за рахунок розробки імплікаційно-адаптаційної 

моделі, яка забезпечує використання досвіду ЄС у сфері підтримки інновацій. На відміну від 

існуючих підходів запропонована модель передбачає: запозичення ідеології соціального 

спрямування інноваційної політики на основі імплікації; розвиток законодавчого забезпечення 

державної інноваційної політики України; розробку програми модернізації державної 

інноваційної політики, спрямованої на підвищення її ефективності; модифікацію системи 

підтримки інноваційної діяльності. 

Методологічні, теоретичні положення, висновки та рекомендації, що отримані при 

виконанні  роботи, виступають науковою основою удосконалення державної інноваційної 

політики і реалізації стратегічних заходів поглиблення науково-технічного співробітництва  

України та ЄС. 

Наукові знання, що одержані у результаті виконання проекту, можуть стати 

підґрунтям для формування інноваційно-емерджентної парадигми розвитку малого бізнесу, 

для якої є характерним синтез нових рис малого бізнесу (новаторство, креативність, 

інтелектуалізація, самодостатність, етичність, відповідальність, відкритість, гуманістичність, 

орієнтація на навчання).  

За висновками НДР пропонуються засади створення інноваційної системи у секторі 

малого бізнесу. Секторальна інноваційна система малого бізнесу формується на базі 

національної інноваційної система і при цьому, маючи специфічні інститути, інтегрована з 

іншими типами інноваційних систем (регіональними, галузевими, технологічними). 

Результати, отримані при виконанні НДР можуть бути підґрунтям для удосконалення 

інституційної архітектури інноваційної системи України, розробки заходів підтримки 

інновацій з урахуванням цивілізаційних трансформацій. 

 

12. Практична цінність результатів НДР. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретико-

методологічні положення, висновки та рекомендації,  можуть бути використані при 

здійсненні заходів щодо  модернізації державної інноваційної системи України та стати 

науковою основою розробки заходів щодо поглиблення науково-технічного співробітництва 

України і ЄС. 

Основні теоретичні та методичні положення і рекомендації було впроваджено у 

практичну діяльність Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської 

діяльності, податкової та митної політики (довідка № 04-39/10-506 від 23.04.2012 р.); 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (довідка № 3911-05/15169 від 

23.04.2012 р.); Головним управлінням регіонального розвитку, залучення інвестицій і 

зовнішньоекономічних відносин Донецької обласної державної адміністрації (довідки 

№ 72.15/18-12 від 20.02.2012 р., № 94.23/36-12 від 02.08.2012 р.); Донецькою торгово-

промисловою палатою (довідки № 20.03/022 від 14.02.2012 р., № 44.06/063 від 26.07.2012 р.);  

ТОВ «Європейська технічна допомога» (довідки № 12/1 від 29.03.2012 р., № 12/4 від 

30.07.2012 р.). Департаменту економіки Донецької обласної державної адміністрації (довідка 

№ 356/01 від 15.10.2013 р.), Донецьким регіональним відділенням Українського союзу 

промисловців і підприємців (довідка № 12/028 від 28.10.2013 р.), Торгово-промислової 

палати України (довідка № 22.09/046 від 25.09.2013 р., № 20.03/022 від 14.10.2013 р., 

№ 1842/740 від 10.12.2013 р.). Донецької обласної ради (довідка № 417-31 від 30.10.2013 р.); 

ТОВ «Аромасервис» (довідка № 126 від 16.09.2013 р.); НПО «Укрбекор футеровка» (довідка 

№ 8/215 від 13.11.2013 р.); ПАТ «Азовзагальмаш» (довідка № 121-53 від 12.02.2014 р.); ТОВ 

«Промислова група «Укренергосервіс» (довідка № 49/14 від 17.03.2014 р.). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретико-

методологічні положення, висновки та рекомендації,  можуть бути використані при 

здійсненні заходів щодо  модернізації державної інноваційної системи України та стати 

науковою основою розробки заходів інноваційного розвитку підприємств малого та 

середнього бізнесу. 



 

13. Використання результатів у навчальному процесі. 

Результати виконання НДР використовуються при розробці програм з дисциплін 

(модулів) «Європейська інтеграція», «Глобалізація економіки та міжнародний інноваційний 

процес», «Інвестиційна та інноваційна політика ЄС», «Міжнародна економічна діяльність 

України» та відповідних електронних курсів лекцій для студентів економічних 

спеціальностей. 

 

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи  

 

№ 

з/п 

 

 

Критерії 

Заплановано 

(відповідно 

до запиту)  

2012-2014 рр. 

Виконано 

Всього 

Кількість кількість 

1. Публікації колективу виконавців НДР: 

1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних 

баз даних. 

1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять 

до наукометричних баз даних. 

1.3. Статті у журналах, що включені до переліку 

наукових фахових видань України. 

1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах 

доповідей та виданнях, що не включені до переліку 

наукових фахових видань України. 

1.5. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради 

ВНЗ (наукової установи). 

1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом МОН 

України. 

1.7. Навчальні посібники з грифом МОН України.                                                                                                                                                                            

 

 

2 

 

2 

 

20 

 

 

20 

 

1 

 

 

2 

 

 

10 

 

2 

 

24 

 

 

22 

 

5 

 

 

2 

2. Підготовка наукових кадрів: 

2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою 

НДР. 

2.2. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 

докторських дисертацій за тематикою НДР. 

2.3. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою 

НДР. 

2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду 

кандидатських дисертацій за тематикою НДР. 

2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР. 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

19 

3. Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної 

власності, які створено за тематикою НДР: 

3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) 

України.  

3.2. Подано заявок на отримання патенту України.  

3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) 

інших держав.  

3.4. Подано заявок на отримання патенту інших 

держав. 

  

4. Участь з оплатою у виконанні НДР: 

4.1. Студентів. 

4.2. Молодих учених та аспірантів. 

 

- 

1 

 

- 

- 



15. Бібліографічний перелік публікацій (за матеріалами досліджень за період виконання 

етапу НДР) 

Навчальні посібники - 2 

1. Міжнародна економічна діяльність України: навчальний посібник під редакцією 

О.Б.Чернеги/ Чернега О.Б., О.В. Абрашка, В.С. Білозубенко,  та ін., Львів: «Магнолія 

2006», 2012. – 544 с.  

2. Довідник з європейської інтеграції : навч. посіб. за ред. О.Б.Чернеги. - Львів: 

«Магнолія 2006», 2013. – 383 с. 

 

Монографії – 5 

1. Білозубенко В.С. Інноваційна система Європейського Союзу: особливості 

формування та розвитку: моногр. / В.С. Білозубенко. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 

456 с. 

2. Чернега О.Б. Конкурентоспроможність національної економіки: цивілізаційні виміри 

та особливості управління в умовах глобалізації [Текст] / [О.Б. Чернега, Ю.Г. 

Бочарова. М-во освіти і науки, молоді та спорту України]. – Донецьк: ООО «Східний 

видавничий дім», 2011. – 348 с. 

3. Міжнародна економічна діяльність України: стан та тенденції розвитку: монографія / 

М-во освіти і науки, молоді та спорту України; О.Б.Чернега [та ін..]; наук. ред. 

О.Б.Чернега. – Донецьк: ООО «Східний видавничий дім», 2012. – 403с. 

4. Орлова В.О. Малий бізнес в Україні: сучасний стан, методологія розвитку та 

управління / В.О. Орлова / Монографія / Донецьк. - 2013. - 530 с. 

5. Мегатренды развития глобальной экономической системы: ведущие акторы, фреймы 

и детерминанты инновационных сдвигов: [монография] / [О.Б. Чернега и др.]. – 

Донецк: ООО «Східний видавничий дім», 2014. – 305 c. (18,7/1,4 д.а.) 

 

Наукові статті (журналах, що входять до наукометричних баз даних) –  10 

1. Чернега, О.Б. Цивілізаційні виміри корпоративної активності [Текст] / О.Б. Чернега, 

Ю.Г. Бочарова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. - 

2012. - №10 (136). – С. 21-30. 

2. Самосьонок Л.М. Динаміка доходів та зайнятості населення в країнах -  учасницях 

регіональних інтеграційних об’єднань  [Текст] / Л.М. Самосьонок // Актуальні 

проблеми економіки. – 2012, Вип. 10 (136). – С. 15 – 21. 

3. Самосенок Л.Н. Теоретическая платформа конгруэнтности стратегии национального 

экономического развития и целей интеграционного соглашения [Текст] / Л.Н. 

Самосенок // Междунар. мультидисципл. журнал  «Европейский исследователь». – 

2012. - № 12-1.- С. 2154-2159. 

4. Самосьонок Л.М. Теоретичне підґрунтя інноваційної інтеграції [Текст] / Л.М. 

Самосьонок // Наук. журнал «Економічний часопис – ХХІ». – 2012. - № 11-12 (1). – С. 

9-11. 

5. Орлова В.О. Цивілізаційний потенціал розвитку підприємництва в Україні /В.О. 

Орлова//  БІЗНЕС-ІНФОРМ: науковий  журнал. – Харків: ХНЕУ, 2012. – №5 (412). – 

С. 84-86. 

6. Орлова В.О. Природні переваги малого бізнесу - основа його розвитку /В.О. Орлова// 

БІЗНЕС-ІНФОРМ: науковий  журнал. – Харків: ХНЕУ, - №11, 2012 р. (418) – С. 75-79. 

7. Орлова В.О. Розвиток малого бізнесу: сучасні реалії та нові напрями державної 

політики  /В.О. Орлова// Економічний часопис – ХХІ. Науковий журнал. – Київ: 

інститут наукової трансформації; 2013 - № 5-6 (1). С. 18-21.  

8. Ішков С.В. Зовнішній вимір енергетичної політики ЄС у контексті відносин Україна –

 ЄС / С.В. Ішков // Економічний простір: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 

2013. – Вип. 75. – С. 5-19 (0,75 д.а.); 



9. Ішков С.В. Детермінанти та тенденції розвитку світової енергетики / С.В. Ішков // 

Вчені записки Університету «КРОК». – Київ: Університет «КРОК», 2013. – № 34. – С. 

187-196 (0,55 д.а.); 

10. Ішков С.В. Спільна енергетична політика ЄС як засіб досягнення сталого розвитку: 

інституційні фрейми, методи, інструменти / С.В. Ішков // Наука й економіка: науково-

теоретичний журнал. – Хмельницький: ХЕУ, 2013. – Вип. 4(32), т. 2. – С. 266-271 (0,5 

д.а.). 

 

Наукові статті (у зарубіжних виданнях) - 5 

1. Самосенок Л.Н. Типология эффектов региональной экономической интеграции 

[Текст] / Л.Н. Самосенок // Всероссийский научно-практический  журнал  

«Российское предпринимательство». – 2013. - № 2 (224).- С. 118 – 124. 

2. Самосенок Л.Н. Диагностика украинского опыта экономической интеграции [Текст] / 

Л.М. Самосенок,  Т.Г. Шеремет // Международно списание «Устойчиво развитие». – 

Варна : Евро-Експерт ЕООД.- 2013.- №9.- С. 17-24.  

3. Орлова В.О. Модернизация государственной политики поддержки малого бизнеса: 

посткризисная доктрина /В.А. Орлова//  European Researcher. International 

Multidsciplinary Journal. Sochi. Russia. – 2013. Vol. (45). № 4-1. c. 823-828. 

4. Орлова В.О. Факторы и особенности развития и поддержки малого и среднего 

бизнеса в условиях глобализации /В.А. Орлова//  European Applied 

Scienees.Wissenschaftliehe Zeischrift. Germsny. January 2013. № 3 – С. 137-140. 

5. Орлова В.О. Концепция государственного стимулирования инновационной 

активности малого бизнеса /В.А. Орлова// Orlova V. State stimulation concepts in  small 

busine innovation activiti / V Orlova// The advanced science  Journal/ Washington. DC 

20500 United States. – Volue 2013 - ISSUE 5. – P. 70-75. 

 

Наукові статті (у фахових виданнях) –  24 

1. Чернега, О.Б. Соціально-економічні підсумки першої декади ХХІ століття: глобальні 

асиметрії та диспропорції розвитку країн світу [Текст] / О.Б. Чернега, Ю.Г. Бочарова 

// Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. – 

Дніпропетровськ, 2012. - Т.1. – Вип. 1. - С. 26-30. 

2. Чернега, О.Б. Аналіз та оцінка впливу цивілізаційної складової на параметри розвитку 

та рівень конкурентоспроможності країн [Текст] / О.Б. Чернега, Ю.Г. Бочарова // 

Журнал Європейської економіки: науковий журнал. - 2012. - Т.11 (№1). - С. 55-91. 

3. Чернега, О.Б. Цивілізаційний потенціал розвитку підприємництва в Україні [Текст] / 

О.Б. Чернега, В.О.Орлова, Ю.Г. Бочарова // Бізнес Інформ: Міжнародний науковий 

економічний журнал. – 2012. - № 5. – С. 84-86. 

4. Чернега, О.Б. Моніторинг складових конкурентоспроможності України [Текст] / 

О.Б.Чернега, Ю.Г. Бочарова // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. – Донецьк 

: ДонНУЕТ, 2012. – Т. 1. Вип. 33. – С. 192-203. 

5. Абрашка О.В. Теоретичні основи оцінки впливу інноваційної політики ЄС на ринок 

праці угруповання / О.В. Абрашка // Економічний простір: зб. наук. праць. – 

Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – № 61. – С. 5-12.  

6. Абрашка О.В. Соціальні домінанти інноваційної політики ЄС: уроки для України / 

О.В. Абрашка // Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного 

університету. Серія: економічні науки. – Черкаси, 2012. – Вип. 30. – Ч. 3. – С. 169-172. 

7. Самосьонок Л.М. Інноваційно-технологічна компонента в інтеграційних стратегіях 

національного економічного розвитку  [Текст] / Л.М. Самосьонок // Вісник ДонНУЕТ 

– Сер.: економічні науки. – Донецьк, ДонНУЕТ, 2012. - № 3 (55). – С. 39-48. 

8. Самосьонок Л.М. Дослідження інноваційної інтеграції як економічної категорії / 

Л.М.Самосьонок // Бізнес-інформ. - 2012. – № 9. - С. 127 – 132. 



9. Самосьонок Л.М. Діалектична єдність фрагментації та інтеграції інновацій [Текст] / 

Л.М. Самосьонок // Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 34. – 

С. 111-118. 

10. Самосьонок Л.М. Інтегральна оцінка трансформації національних економік країн - 

нових членів ЄС  [Текст] / Л.М. Самосьонок // Торгівля і ринок України: темат. зб. 

наук. пр. – 2012. – Вип. 33. – С. 173 – 181. 

11. Орлова В.О. Зарубіжний досвід стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу 

/В.О. Орлова// Вісник економічної науки України. – науковий журнал АЕН. – 2012. –

№2. – С. 113-117. 

12. Смуни С. Интеграционная активность и структурная трансформация мирового 

хозяйства / С. Смуни // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу: 

наук. екон. журн. – 2012. – № 1 (17). – С. 40-45 (0,5 д.а.). 

13. Смуни С. Международная интеграция в условиях современного регионализма: 

приоритеты для развивающихся стран / С. Смуни // Збірник наук. праць Черкаського 

державного технологічного університету. Серія: «Економічні науки». – Вип. 30:  

у 3 ч. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – Ч. ІІІ. – С. 163-166 (0,5 д.а.). 

14. Самосьонок Л.М. Методологічні підходи до діагностики конвергенції в умовах 

регіональної економічної інтеграції [Текст] / Л.М. Самосьонок // Проблемы развития 

внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный 

аспект. Сб. науч. тр. – Донецк: ДонГУ, 2013. - Т.1 – С.326-331. 

15. Орлова В.О. Механизм и инструменты реализации программ развития малого и 

среднего бизнеса в Украине /В.А. Орлова// Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. 

пр. Вип. 36. - Донецьк:  ДонНУЕТ, 2013.  – С. 16-26. 

16. Горіна Г.О. Модернізація як інструмент перманентного розвитку соціально-

економічних систем / Г.О. Горіна, В.С. Білозубенко, О.В. Абрашка // Вісник 
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