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інновацій в економіку країни: досвід США для України. Глобальні 
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операціями на програмовій основі. Глобальні та національні 
проблеми економіки. 2018. №22. С. 71-78. URL: http://global-

national.in.ua/issue-22-2018 (заг. обсяг 0,6 друк. арк., особ. 0,3 
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‒  Недбалюк О.П. Інформаційно-консалтингова діяльність в 

системі державного регулювання просторового розвитку. 
Економіка та суспільство. 2018. №17. С. 62-69. URL: 
http://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal-17 (обсяг 0,6 

друк. арк.) (Index Copernicus, Cite Factor,  ESJI, SIS) (фахове 
видання) 

‒ Недбалюк О.П. Інфраструктура біржової торгівлі в Україні. 
Вісник Київського національного торговельно-економічного 

університету. 2018. № 6 (22). С. 28-42. (фахове видання) 

‒  Недбалюк О.П.,  Кулакова О.Ю. Методи планування діяльності 

підприємства у сучасних умовах.  Економіка та право: проблеми 

взаємодії та перспективи розвитку: матеріали VІ Міжнародної 
науково-практичної конференції, м. Київ, 8–9 грудня 2017 р. Київ, 
2017. С. 70-75.  

‒  Недбалюк О.П. Інституційний механізм розвитку сервісної 

економіки в сфері впровадження інновацій: досвід США для 
України. Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: 
правовий та інституційний виміри=Economy in the Context of 

Global Competition: Legal and Institutional Dimensions: матеріали 
міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 лист. 2017 р. Київ, 2017. С. 

161-164. 

‒  Недбалюк О.П. Державне регулювання інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємств: досвід США для України. 
Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри 

європейської інтеграції України: збірник наукових праць VI 
Міжнар. наук.-практ. конф.. м. Вінниця, 17-19 вересня 2018 р. 

Вінниця, 2018. С. 48-58. 

‒  Недбалюк О.П., Рябоконь І.В. Аналіз збуту в експортній 

діяльності ПРАТ «Вінницький олійножировий комбінат. 
Науковий журнал «Альманах науки». 2017. № 9-1. С. 8-13. 

‒  Недбалюк О.П,  Панчук О.А. Нова парадигма та напрямки 
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технологій: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Київ, 26–27 січня 2018 р. Київ, 2018.  С. 111-115. 

‒  Недбалюк О.П, Панчук О.А. Форми здійснення міжнародного 

бізнесу і тенденції їх розвитку. Модернізація та наукові 
дослідження: парадигма інноваційного розвитку суспільства і 

технологій: матеріали Міжнародної науково-практичної 
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‒  Недбалюк О.П. Методологічні аспекти програмування 
просторового розвитку в умовах євроінтеграції. Інфраструктура 

ринку. 2019. Вип. 29. С. 84-90. URL: http://market-
infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/4.pdf (Index Copernicus) 

(фахове видання) 
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