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інновацій в економіку країни: досвід США для України. Глобальні 

та національні проблеми економіки. 2016. № 11. С. 166-170. URL: 

http://global-national.in.ua/archive/11-2016/37.pdf (Index Copernicus) 

(фахове видання).  

‒  Недбалюк О.П. Освітні програми державної інформаційно-

консалтингової служби як основа механізму впровадження 

інновацій в національній економіці: досвід США для України. 

Економіка та суспільство. 2016. №7. С. 62-69. URL: 

http://economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/20.pdf (Index 
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правовий та інституційний виміри=Economy in the Context of 
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міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 15-16 лист. 2017 р. Київ, 2017. С. 
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