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Біобібліографічний покажчик присвячений науковій діяльності 

доктора економічних наук, професора О.І. В. Гонти як науково-
педагогічного працівника університету. 

До покажчика увійшли монографії, тези доповідей на 
конференціях, статті з періодичних видань та збірників. 

Добір матеріалу завершено 01.04.2019 р. Опис здійснено 
мовою оригіналу відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та 
правила складання». Слова і словосполучення скорочені 
відповідно до ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення 
слів і словосполучень українською мовою», ГОСТ Р 7.0.12-2011 
«Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение 
слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 
правила» та ДСТУ 7093:2009 «Система стандартів з інформації, 
бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 
Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними 
європейськими мовами». 
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ПЕРЕДМОВА 
 
Біобібліографічний покажчик присвячено науково-педагогічній 

діяльності Олени Іванівни Гонти – доктора економічних наук, 
професора, директора навчально-наукового інституту економіки 
ЧНТУ. 

До покажчика увійшли дані біографічного характеру, 
бібліографічні відомості про монографії, навчально-методичні 
посібники, наукові статті у фахових виданнях, тези доповідей на 
науково-практичних конференціях і семінарах та ін. Представлені 
джерела охоплюють період з 1998 по 2018 рік.  

У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення 
опублікованих праць у прямій послідовності, в межах кожного 
року - за абеткою публікацій. 

Добір матеріалів здійснено на основі особистих матеріалів 
автора, Картотеки праць викладачів, Електронного каталогу 
Наукової бібліотеки ЧНТУ. 

З текстами публікацій О. І. Гонти можна ознайомитися в 
Електронному архіві ЧНТУ. Режим доступу : 
http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17451.  

Покажчик містить довідковий апарат – іменний покажчик 
співавторів, алфавітний покажчик наукових праць.  

Видання розраховано на науковців, викладачів, студентів, 
працівників бібліотек та архівних установ.  

Біобібліографічний покажчик продовжує серію покажчиків 
праць науковців ЧНТУ 

http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/17451
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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 
 

Олена Іванівна народилась 15 травня 1964 року в м. Чернігові. 
Її дитинство пройшло в творчій атмосфері, сформованій  
батьками – знаними в Україні науковцями. Це, звісно, вплинуло на 
вибір майбутнього професійного шляху Олени Іванівни.  

У 1986 році Гонта О. І. успішно завершила навчання на 
економічному факультеті Київського державного університету 
ім. Т. Г.Шевченка за спеціальністю «Політична економія». 
Студентські роки в середовищі провідних українських учених-
економістів надихнули Олену Іванівну на проведення ґрунтовних 
наукових досліджень. І вже у 2001 році вона блискуче захистила 
кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічні 
аспекти інтеграції прикордонних регіонів».  

Нестримний науковий ентузіазм Олени Іванівни проявився у її 
подальшій науковій роботі. Захист у 2010 році докторської 
дисертації збагатив вітчизняну науку принципово новим напрямом 
економічних досліджень – формування політики 
транснаціоналізації економіки регіонів. За цим напрямом 
професор Гонта О. І. є одним із найбільш цитованих і шанованих 
науковців в Україні. Під її керівництвом підготовлено та захищено 
низку докторських і кандидатських дисертацій, що якісно 
вирізняються високим ступенем наукової новизни та практичної 
цінності.  

Важливо відмітити, що наукові напрацювання професора 
Гонти О.І. знаходять свою впровадження і реальній економіці. 
Вона активно співпрацює з Чернігівською обласною державною 
адміністрацією та органами місцевої влади; є одним із авторів 
проекту утворення Єврорегіону «Дніпро»; входить до керівних 
органів транскордонного об’єднання Єврорегіон «Дніпро». Окрім 
цього, Олена Іванівна є членом Науково-технічної ради при 
Чернігівській ОДА. На постійній основі залучення до процесу 
розробки регіональних цільових програм, програм соціально-
економічного розвитку області, програм розвитку малого і 
середнього бізнесу. 

За активної участі Гонти О. І. виконано науково-дослідні 
роботи, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів 
загального фонду державного бюджету: «Фінансування вищої 
освіти в умовах Болонського процесу» (державний реєстраційний 
номер №0109U002272) та «Активізація транскордонного 
співробітництва як фактор конкурентоспроможності вищої освіти 
України» (державний реєстраційний номер №0111U000016).  
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У період 2013-2015 років під науковим керівництвом 
Олени Іванівни реалізовувалась фундаментальна наукова робота 
«Стратегія синхронізації транскордонної безпеки України на 
основі синергетичної взаємодії мезорегіональних економічних 
науково-технічних потенціалів». Проміжні та заключні результати 
названих наукових проектів незмінно високо оцінювались 
експертними радами.  

Із 2010 по 2013 роки Гонта О. І. працювала проректором з 
наукової роботи Чернігівського державного інституту економіки і 
управління. Починаючи з 2013 року є директором Навчально-
наукового інституту економіки, який входить до складу 
Чернігівського національного університету. 

Дослідницьку й адміністративну діяльність Олена Іванівна 
органічно поєднує з викладацькою  роботою.  

Лекції професора Гонти О. І. користуються високою 
популярністю серед студентської аудиторії, оскільки завжди 
характеризуються динамічністю, інтерактивністю, а також 
актуальністю та неординарністю.  

Основні навчальні курси, які викладає: «Міжнародний 
менеджмент», «Глобальна економіка», «Зовнішньоекономічна 
діяльність підприємств», «Міжнародні економічні відносини», 
«Історія економічних вчень», «Політична економія», «Основи 
економічної теорії». Також Олена Іванівна успішно працює з 
аспірантами, магістрантами та студентами при проведенні 
науково-дослідних робіт. Саме Гонта О. І. є ідейним натхненником 
та ініціатором проведення міжнародної науково-практичної 
конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Юність 
науки», яка щорічно залучає сотні науковців як з різних куточків 
України, так і з низки інших країн світу.  
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НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ 
 

1998 
1. Взаимодействие предприятий региона с внешней 

средой (Организационные аспекты) / С. Константинова, 
Е. Гонта // Бизнес-информ. − 1998. − № 9. − C.83-85. 

2. Державне регулювання процесів транснаціоналізації 
економіки регіонів України [Електронний ресурс] / О. І. Гонта. – 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 

 
1999 

3. Особливостi зовнiшньоекономiчної дiяльностi регiону в 
умовах перехiдної економiки / С. Константинова, О. Гонта // 
Регион: Проблемы и перспективы. − 1999. − № 2-3. − С. 33-34. 

2000 
4. Організаційно-економічні аспекти інтеграції 

прикордонних регіонів: дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / 
Гонта Олена Іванівна ; Чернігівський держ. технологічний ун-т. − 
Чернігів, 2000. − 214 с. 

5. Організаційно-економічні аспекти інтеграції 
прикордонних регіонів: автореф. дис... канд. екон. наук : 
08.10.01 / Гонта Олена Іванівна ; НАН України, Рада по вивченню 
продукт. сил України. − К., 2000. − 20 с. 

 
2001 

6. Європейська інтеграція: крок за кроком: посібник для 
журналістів / Д. Корбут, І. Підлуська, О. Гонта, Т. Колосова, 
В. Блажевич; під ред. В. Замятіна. – К. : Фонд "Європа ХХІ", 
2001. – 215 с. 

7. Методологічні підходи до аналізу імпульсів 
мікроінтеграції / О. І. Гонта // Соціально-економічні дослідження 
в перехідний період. Проблеми європейської інтеграції і 
регіональної співпраці: зб. наук. праць / відп. ред. М. І. Долішній; 
НАН України, Інститут регіональних досліджень. Вип. ХХІХ: у 2 т. – 
Львів–Луцьк: Вежа, 2001. 

Т. 1. – 2001. – С. 43–48.  
8. Потенціал сектору послуг прикордонного регіону / 

А. І. Сидорова, О. І. Гонта // Вісник Тернопільської академії 
народного господарства. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – Ч. 3. – С. 85–
88. 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
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2002 
9. Адаптація міжнародних конкурентних стратегій до умов 

"нової економіки" / О. І. Гонта // Вісник Чернігівського держ. 
технолог. ун-ту. Серія "Економіка". – 2002. – № 16. – С. 159-165. 

10. Інституціональні передумови транснаціоналізації 
економічних систем / О. І. Гонта // Вісник ДонНУ. – 2002. – № 1-
2. – С. 19–25. 

11. Методологічні підходи до процесів транснаціоналізації 
економіки прикордонного регіону / О. І. Гонта // Вісник 
соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць Одеського 
державний економічного ун-ту. – 2002. – № 13. – С. 413-418. 

12. Регіональні орієнтири транснаціоналізації економіки / 
О. І. Гонта // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і 
залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: зб. наук. 
праць. Ч. 1. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – С. 227–231. 

13. Соціологія і проблеми регіональної політики України / 
О. Ф. Редько, О. І. Гонта // Сіверянський літопис. – 2002. – № 3. – 
С. 63-69. 

14. Транснаціональні проблеми стратегічного маркетингу 
підприємств космічної галузі / О. І. Гонта // Вісник ДонНУ. Серія 
В "Економіка і право". – 2002. – № 2(2). – С. 26-31. 

 
2003 

15. Гетеродоксія теорії ”нової економіки”: синергетика та 
неоінституціоналізм / О. І. Гонта // Вісник Тернопільської 
академії народного господарства. – Вип. 5–1. – 2003. – С. 97–101. 

16. Методологічні проблеми транснаціоналізації 
промислових підприємств України / О. І. Гонта // Економіка 
промисловості України: зб. наук. праць. – К. : РВПС України НАН 
України, 2003. – С. 86–92. 

17. Перспективы реализации интеллектуального 
потенциала региона на основе международного 
сотрудничества / Е. И. Гонта, И. А. Фёдорова // Социально-
экономические основы управления экономическим потенциалом 
региона: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Гомель : ГГУ 
им. Ф. Скорины, 2003. – С. 25-28 

18. Регіональна динаміка трансформаційного періоду: 
сполучення внутрішніх та зовнішніх факторів економічного 
зростання / О. І. Гонта // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних 
зв'язків і залучення іноземних інвестицій (регіональний аспект): зб. 
наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2003. – С. 90-92. 
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19. Регіональна політика Європейського Союзу: досвід 
переструктуризації вугільних районів Нідерландів / О. І. Гонта 
// Старопромислові регіони Західної і Східної Європи в умовах 
інтеграції: зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2003. – С. 309-313. 

 
2004 

20. Кластерний підхід до реалізації транснаціональних 
проектів як фактор збільшення бюджетних надходжень / 
О. І. Гонта // Науковий вісник Національного університету 
державної податкової служби України (економіка, право). – 
2004. – № 2(24). – С. 38-44. 

21. Кластерний підхід до реалізації транснаціональних 
проектів як фактор збільшення бюджетних надходжень / 
О. І. Гонта, К. П. Побача // Бюджетно-податкова політика: теорія, 
практика, проблеми: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – 
Ірпінь : НАДПС України, 2004. – С. 41-44. 

22. Методологические подходы к использованию 
ситуационных преимуществ в развитии трансграничного 
сотрудничества / Е. И. Гонта // Проблемы и перспективы 
развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы 
в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: 
сб. науч. трудов. – Свищтов-Донецк : СА "Д.А. Центов", ДонНУ, 
2004. – С. 41-45.  

23. Організаційно-економічний підхід до визначення 
потужності інформаційних потоків в умовах переходу до 
постіндустріального суспільства / А. І. Сидорова, О. І. Гонта // 
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Вип. 189: 
у 5 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004.  

Т. ІІ. – 2004. – С. 353-360.  
24. Основные задачи формирования и направления 

развития ифраструктуры Еврорегиона "Днепр" / 
И. Е. Федосеенко, Е. И. Гонта // Еврорегион "Днепр" : проблемы 
развития и функционирования: материалы междунар. конф. – 
Чернігів, 2004. – С. 27-31. 

25. Проекції теорій розвитку на міжнародний рух капіталів / 
А. І. Сидорова, О. І. Гонта // Вісник Тернопільської академії 
народного господарства. – 2004. – Вип. 5-1. – С. 58-62. 

26. Реализация транснациональных проектов в сфере 
формирования инфраструктуры Еврорегиона "Днепр" / 
О. І. Гонта // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і 
залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: зб. наук. 
праць. Ч. 1. – Донецьк : ДонНУ, 2004. – С. 136-138. 
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2005 
27. Вплив фінансової глобалізації на міжнародний рух 

капіталів: регіональний аспект / О. І. Гонта // Прометей. – 
2005. – Вип. 3 (18). – С. 119-128. 

28. Проблеми формування транснаціональних альянсів у 
процесі міжнародної економічної інтеграції / О. І. Гонта // 
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 
Серія "Економіка". – 2005. – № 23. – С. 42-49. 

29. Фінансові аспекти інвестиційної діяльності у 
транскордонному мезорегіоні / О.І. Гонта // Вісник Донецького 
національного університету. Сер. В : Економіка і право. – 2005. – 
№ 1. – С. 97-104. 

 
2006 

30. Актуалізація цілей функціонування транскордонного 
об’єднання Єврорегіон "Дніпро" на основі методу інгресії / 
О. І. Гонта // Євроінтеграційна стратегія України: реалії та 
перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНУ 
ім. Тараса Шевченка, ІМВ, 2006. – С. 13-14. 

31. Вплив інтернаціоналізації виробництва на 
комплексність регіонального розвитку / О. І. Гонта // Проблеми 
розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних 
інвестицій: регіональний аспект: зб. наук. праць. – Донецьк : 
ДонНУ, 2006. – С. 45-51. 

32. Міжнародне фінансування конкурентоспроможності 
національної економіки / О. І. Гонта // Вісник Чернігівського 
державного технологічного університету. Серія "Економіка". – 
2006. – № 27. – С. 36-47. 

 
2007 

33. Активізація інноваційної діяльності на основі 
транснаціоналізації економіки регіонів України / О. І. Гонта // 
Прометей. – 2007. – Вип. 3 (24). – С. 119-128. 

34. Економічна синергетика в регіональних дослідженнях 
процесів транснаціоналізації / О. І. Гонта // Вісник 
Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 
2007. – № 6. – С. 67-72. 

35. Ієрархія зовнішніх впливів на економіку регіону в 
умовах глобалізації / О.І. Гонта // Економічні науки: зб. наук. 
праць. – 2007. – Вип. 4(13). – С. 89–103. 

36. Концептуальні підходи до виявлення ретроспективних 
факторів транснаціоналізації економіки регіонів / О. І. Гонта // 
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Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 
Серія "Економіка". –2007. – № 31. – С. 84-95. 

37. Методологічні підходи інституціоналізму до проблем 
транснаціоналізації економіки регіонів / О. І. Гонта // Науковий 
вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. 
Серія "Економічні науки" – 2007. – №12. – С. 195–202. 

38. Оптимізація джерел інвестування економіки регіону: 
аспекти національної безпеки / О. І. Гонта // Прометей. – 2007. – 
Вип. 1 (22). – С. 49–52.  

39. Підходи інституціоналізму до проблем 
транснаціоналізації економіки регіонів / О. І. Гонта // Науковий 
вісник Волинського державного університету ім. Лесі України . – 
Луцьк: ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. - №12. – С. 192-202.  

40. Регіональні аспекти транснаціоналізації економіки 
регіонів / З. В. Герасимчук, О. І. Гонта // Корпоративні структури в 
національній інноваційній системі / за ред. д-ра екон. наук 
Л. І. Федулової. – К. : УкрІНТЕІ, 2007. – С. 269-295. 

41. Регулювання діяльності промислово-фінансових груп: 
порівняльний досвід України та Росії / О. І. Гонта, М. В. Дубина // 
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія 
"Економіка". – 2007. – № 29. – С. 32-40. 

42. Теоретичні підходи до регіоналізму в умовах глобалізації / 
О. І. Гонта // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і 
залучення іноземних інвестицій (регіональний аспект): зб. наук. 
праць. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – С. 154-160. 

 
2008 

43. Вплив транснаціоналізації економіки на асиметричність 
територіальної структури зовнішньої торгівлі регіонів / 
О. І. Гонта // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і 
залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект: зб. наук. 
праць. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – С. 179-188. 

44. Нові функції регіонів України в умовах 
транснаціоналізації економіки / О. І. Гонта // Розвиток України у 
ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та 
правові проблеми: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – 
Тернопіль, 2008. – С. 44-47. 

45. Політика транснаціоналізації економіки регіонів у 
системі державного регулювання соціально-економічного 
розвитку України / О. І. Гонта // Вісник Чернігівського державного 
технологічного університету. Серія "Економіка". – 2008 – № 32. – 
С. 75-85. 
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46. Політика транснаціоналізації економіки регіонів як засіб 
адаптації державного регулювання до поглиблення 
глобалізаційних процесів / О. І. Гонта // Регіональна бізнес-
економіка та управління. – 2008. – № 4(20). – С. 3-12. 

47. Політика транснаціоналізації економіки регіонів: теорія, 
методологія, практика: монографія / О. І. Гонта ; Луц. нац. техн. 
ун-т. – Чернігів : ЦНТЕІ, 2008. – 496 с.  

48. Пріоритети політики транснаціоналізації економіки 
регіонів і інституційна структура її формування / О. І. Гонта // 
Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. – 2008. – 
Вип. 5 (17). – С. 89-102. 

49. Проблеми взаємодії регіонів України з глобальним 
економічним середовищем / О. І. Гонта // Зб. наук. праць 
Черкаського держ. технолог. ун-ту. Серія "Економічні науки". – 
2008. – Вип. 19, Ч. ІІ. – С. 40–47. 

50. Проблеми контролю якості процесів іноземного 
інвестування та транснаціоналізації економіки регіонів 
України / О. І. Гонта // Облік, контроль і аналіз в управлінні 
підприємницькою діяльністю: матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. – Черкаси : ЧДТУ, 2008. – С. 111-113. 

51. Проблеми концентрації та якості іноземних капіталів в 
умовах транснаціоналізації економіки регіонів / О. І. Гонта // 
Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та 
впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в 
Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. Ч.1. – К. : РВПС 
України НАН України, 2008. – С. 45-48.  

52. Проблеми міждисциплінарного синтезу в теоретичному 
обґрунтуванні транснаціоналізації економіки регіоні / 
О. І. Гонта // Економічні науки. Серія : Економічна теорія та 
економічна історія. – 2007. – Вип. 4 (15). – С. 108-128. 

53. Проблеми транснаціоналізації економіки регіонів в 
аспекті коеволюції геополітики та продуктивних сил / 
О. І. Гонта // Вісник Хмельницького національного університету. 
Економічні науки. – 2008. – № 2, Т. 1 (106). – С. 136-141. 

54. Синтез економічної синергетики та інституціоналізму як 
методологічна основа транснаціоналізації економіки 
регіонів / О. І. Гонта // Актуальні проблеми міжнародних 
відносин. – 2008. – Вип. 72, Ч. 1. – С. 124-134. 

55. Тектологічні методи адаптації діяльності 
транскордонного об’єднання Єврорегіон "Дніпро" до реалій 
глобалізації / О. І. Гонта // Науковий вісник Чернівецького 
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торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Серія "Економічні 
науки". – 2008. – Вип. ІІ. – С. 69-81. 

56. Тектологічні методи адаптації транскордонного 
об’єднання Єврорегіон "Дніпро" до реалій глобалізації / 
О. І. Гонта // Транскордонне співробітництво як фактор активізації 
євроінтеграційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф. – Чернівці, 2008. – С. 222-225. 

57. Формування політики транснаціоналізації економіки 
регіонів: теорія, методологія, практика / О. І. Гонта. – Луцьк : 
Луцький держ. техн. ун-т, 2008. – 590 с.  

 
2009 

58. Вплив глобалізації на соціальний розвиток регіонів та 
напрями підвищення його ефективності / О. І. Гонта // Зб. наук. 
праць Черкаського держ. технолог. ун-ту. Серія "Економічні 
науки" – 2009. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 147-153. 

59. Інституціональний підхід до функціонально-цільового 
узгодження інтересів суб’єктів транснаціоналізації економіки 
регіонів / О. І. Гонта // Вісник Чернігівського державного 
технологічного університету. – 2009. – № 38. – С. 76-90. 

60. Синергетичний підхід до формування політики 
транснаціоналізації економіки регіонів / О. І. Гонта // Науковий 
вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. 
Сер. 1. Економіка. – 2009. – № 2 (3) – С. 77-90. 

61. Формування політики транснаціоналізації економіки 
регіонів: дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05 / Гонта Олена Іванівна ; 
Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2009. – 446 с. 

 
2010 

62. Оцінка рівня спроможності регіонів до мобілізації 
внутрішніх джерел інвестування / О. І. Гонта, М. В. Дубіна // 
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і 
управління. Сер. 1. Економіка. – 2010. – № 3 (7). – С. 67-79. 

63. Принципи та напрями формування політики 
транснаціоналізації економіки регіонів України / О. І. Гонта // 
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і 
управління. Сер. 1. Економіка. – 2010. – № 1 (5). – С. 62-76. 

64. Розвиток інтелектуального потенціалу населення 
України на основі інтернаціоналізації системи вищої освіти / 
О. І. Гонта // Наукові праці Кіровоградського національного 
технічного університету. Економічні науки. – 2010. – Вип. 18(2). – 
С. 9-14. 
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65. Сутність та напрями формування політики 
транснаціоналізації економіки регіонів України / О. І. Гонта // 
Наукові праці Кіровоградського національного технічного 
університету. Економічні науки. – 2010. – Вип. 18(1). – С. 282-290. 

66. Тектологічні підходи до активізації діяльності 
транскордонного об'єднання єврорегіон "Дніпро" / О. І. Гонта // 
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і 
управління. Сер. 1. Економіка. – 2010. – № 4 (8). – С. 14-21. 

67. Формування політики транснаціоналізації економіки 
регіонів: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра екон. наук : 
спец. 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка” / Гонта Олена Іванівна ; НАН України, Рада по 
вивченню продуктивних сил України. – К., 2010. – 40 с.  

 
2011 

68. Інтеграція вищої освіти України в європейський та 
світовий освітній простір: економічний вимір : монографія / 
І. С. Каленюк, О. І. Гонта, М. П. Вербовий, Н. І. Холявко. – 
Чернігів : РВК "Деснянська правда", 2011. – 165 c. 

69. Механізми підвищення довіри до діяльності 
парабанківських посередників / О. І. Гонта, М. В. Дубіна // 
"Монетарна політика в сучасному глобальному середовищі" до 
20-ти річчя банківської системи України : зб. матеріалів 
міжвузівського круглого столу, 17 травня 2011 р. – Чернігів : 
ЧДІЕУ, 2011. – С. 10-12. 

70. Міждисциплінарні підходи до обгрунтування 
інвестиційної політики держави в умовах транснаціоналізації 
економіки / О. І. Гонта, Д. С. Пілевич // Науковий вісник 
Чернігівського державного інституту економіки і управління. Сер. 
1. Економіка. – 2011. – № 2 (10). – С. 86-93. 

71. Особливості формування ринків недосконалої 
конкуренції в умовах транзитної економіки / А. П. Ніколаєнко, 
О. І. Гонта // Юність науки – 2011: Міжвузівська студентська 
науково-практична конференція : матеріали доповідей та 
виступів, 27 квітня 2011 р. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – С. 18-20. 

72. Проблеми формування транскордонного туристичного 
брендингу / О. І. Гонта // Чернігівський науковий часопис ЧДІЕУ. 
Сер. 1. Економіка і управління. – 2011. – № 2 (2). – С. 49-57. 

73. Регіональні детермінанти формування інноваційно-
інвестиційної політики в умовах глобалізації / О. І. Гонта, 
Б. Г. Деркач // Імперативи розвитку в умовах глобалізації : ІІІ 
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міжнар.наук.-практ. конф.: тези доповідей та виступів, 13-14 
травня 2011 р. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – С. 34-35. 

74. Стан та перспективи розвитку ломбардів в Україні / 
О. І. Гонта, М. В. Дубина, Т. О. Романенко // Вісник Чернігівського 
державного технологічного університету. – 2011. – №2(50). – 
С. 233-241. 

75. Структуризація зовнішніх впливів на економіку регіонів 
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АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЗВ ПРАЦЬ 
 

Peculiarities of system approach use to cognition of economic 
phenomena [92] 
 
А 
Адаптація європейського досвіду підприємницької освіти з 
урахуванням національної економічної ментальності [94] 
Адаптація міжнародних конкурентних стратегій до умов "нової 
економіки" [9] 
Активізація інноваційної діяльності на основі транснаціоналізації 
економіки регіонів України [33] 
Актуалізація цілей функціонування транскордонного об’єднання 
Єврорегіон "Дніпро" на основі методу інгресії [30] 
В 
Взаимодействие предприятий региона с внешней средой 
(Органиазционные аспекты) [1] 
Вплив глобалізації на соціальний розвиток регіонів та напрями 
підвищення його ефективності [58] 
Вплив інтернаціоналізації виробництва на комплексність 
регіонального розвитку [31] 
Вплив транснаціоналізації економіки на асиметричність 
територіальної структури зовнішньої торгівлі регіонів [43] 
Вплив фінансової глобалізації на міжнародний рух капіталів: 
регіональний аспект [27] 
Г 
Гетеродоксія теорії ”нової економіки”: синергетика та 
неоінституціоналізм [15] 
Глобальні аспекти формування інформаційної економіки України [95] 
Державне регулювання процесів транснаціоналізації економіки 
регіонів України [2] 
Е 
Економічна синергетика в регіональних дослідженнях процесів 
транснаціоналізації [34] 
Економічна теорія [84] 
Є 
Європейська інтеграція: крок за кроком [7] 
І 
Ієрархія зовнішніх впливів на економіку регіону в умовах 
глобалізації [35] 
Інноваційний підхід до організації малого підприємництва на 
основі формування мережевих структур [77] 
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Інноваційний та промисловий аспекти міжрегіональної 
конвергенції в Україні [91] 
Інституціональний підхід до функціонально-цільового узгодження 
інтересів суб’єктів транснаціоналізації економіки регіонів [59] 
Інституціональні передумови транснаціоналізації економічних 
систем [10] 
Інституціональні чинники структурної трансформації регіонів 
України: зовнішньоекономічний аспект [85] 
Інтеграція вищої освіти України в європейський та світовий 
освітній простір: економічний вимір [68] 
К 
Кластерний підхід до реалізації транснаціональних проектів як фактор 
збільшення бюджетних надходжень [20], [21] 
Концептуальні підходи до виявлення ретроспективних факторів 
транснаціоналізації економіки регіонів [36] 
Л 
Лізинг як один із видів нетрадиційних банківських послуг: сучасний 
стан та перспективи розвитку [78] 
М 
Методика дослідження процесів модернізації системи вищої 
освіти в умовах становлення інформаційної економіки [99] 
Методологические подходы к использованию ситуационных 
преимуществ в развитии трансграничного сотрудничества [22] 
Методологічні аспекти адаптації регіонального розвитку до умов 
глобалізації економіки [79] 
Методологічні підходи до аналізу імпульсів мікроінтеграції [8] 
Методологічні підходи до процесів транснаціоналізації економіки 
прикордонного регіону [11] 
Методологічні підходи інституціоналізму до проблем 
транснаціоналізації економіки регіонів [37] 
Методологічні проблеми транснаціоналізації промислових 
підприємств України [16] 
Механізм формування системи парабанківських посередників на 
фінансовому ринку в контексті забезпечення економічної безпеки 
України [86] 
Механізми підвищення довіри до діяльності парабанківських 
посередників [69] 
Міждисциплінарні підходи до обгрунтування інвестиційної 
політики держави в умовах транснаціоналізації економіки [70] 
Міжнародне фінансування конкурентоспроможності національної 
економіки [32] 
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Н 
Наукові аспекти розвитку державноприватного партнерства в 
рекреаційнотуристичній сфері України [87] 
Нові функції регіонів України в умовах транснаціоналізації 
економіки [44] 
О 
Оптимізація джерел інвестування економіки регіону: аспекти 
національної безпеки [38] 
Організаційно-економічний підхід до визначення потужності 
інформаційних потоків в умовах переходу до постіндустріального 
суспільства [23] 
Організаційно-економічні аспекти інтеграції прикордонних регіонів 
[4], [5] 
Організаційно-економічні аспекти інтеграції прикордонних регіонів  
Основні ризики економічної безпеки функціонування освітніх 
закладів в умовах транскордонного співробітництва держави [88] 
Основные задачи формирования и направления развития 
ифраструктуры Еврорегиона "Днепр" [24] 
Особливостi зовнiшньоекономiчної дiяльностi регiону в умовах 
перехiдної економiки [3] 
Особливості формування інтеграційних підприємницьких 
агропромислових структур в контексті відносин державно-
приватного партнерства [96] 
Особливості формування ринків недосконалої конкуренції в 
умовах транзитної економіки [71] 
Особливості функціонування кредитної системи та її сучасний 
розвиток в Україні [97] 
Оцінка рівня спроможності регіонів до мобілізації внутрішніх 
джерел інвестування [62] 
П 
Перспективи розвитку програм страхування UNIT-LINK в Україні [89] 
Перспективы реализации интеллектуального потенциала региона на 
основе международного сотрудничества [17] 
Підходи інституціоналізму до проблем транснаціоналізації 
економіки регіонів [39] 
Політика транснаціоналізації економіки регіонів у системі державного 
регулювання соціально-економічного розвитку України [45] 
Політика транснаціоналізації економіки регіонів як засіб адаптації 
державного регулювання до поглиблення глобалізаційних 
процесів [46] 
Політика транснаціоналізації економіки регіонів: теорія, 
методологія, практика [47] 
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Потенціал сектору послуг прикордонного регіону [6] 
Принципи та напрями формування політики транснаціоналізації 
економіки регіонів України [63] 
Пріоритети політики транснаціоналізації економіки регіонів і інституційна 
структура її формування [48] 
Пріоритети розвитку національної економічної системи в контексті 
глобалізаційних викликів [80] 
Проблеми взаємодії регіонів України з глобальним економічним 
середовищем [49] 
Проблеми диспропорційності економічного зростання 
національного господарства України та її окремих регіонів [100] 
Проблеми контролю якості процесів іноземного інвестування та 
транснаціоналізації економіки регіонів України [50] 
Проблеми концентрації та якості іноземних капіталів в умовах 
транснаціоналізації економіки регіонів [51] 
Проблеми міждисциплінарного синтезу в теоретичному обґрунтуванні 
транснаціоналізації економіки регіоні [52] 
Проблеми транснаціоналізації економіки регіонів в аспекті коеволюції 
геополітики та продуктивних сил [53] 
Проблеми формування транскордонного туристичного брендингу [72] 
Проблеми формування транснаціональних альянсів у процесі 
міжнародної економічної інтеграції [28] 
Проекції теорій розвитку на міжнародний рух капіталів [25] 
Р 
Реализация транснациональных проектов в сфере формирования 
инфраструктуры Еврорегиона "Днепр" [26] 
Регіональна динаміка трансформаційного періоду: сполучення 
внутрішніх та зовнішніх факторів економічного зростання [18] 
Регіональна політика Європейського Союзу: досвід переструктуризації 
вугільних районів Нідерландів [19] 
Регіональні аспекти транснаціоналізації економіки регіонів [40] 
Регіональні аспекти фінансування середньої освіти в Україні [101] 
Регіональні детермінанти формування інноваційно-інвестиційної 
політики в умовах глобалізації [73] 
Регіональні орієнтири транснаціоналізації економіки [12] 
Регулювання діяльності промислово-фінансових груп: порівняльний 
досвід України та Росії [41] 
Розвиток інтелектуального потенціалу населення України на 
основі інтернаціоналізації системи вищої освіти [64] 
Роль системи гарантування вкладів у підвищенні рівня довіри 
громадян до діяльності депозитних установ [102] 
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С 
Синергетичний підхід до формування політики транснаціоналізації 
економіки регіонів [60] 
Синтез економічної синергетики та інституціоналізму як методологічна 
основа транснаціоналізації економіки регіонів [54] 
Соціальні інновації в організаційно-економічному забезпеченні 
реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостями [103] 
Соціологія і проблеми регіональної політики України [13] 
Специфика рефлексии экономических субъектов в условиях 
глобализации [81] 
Стан та перспективи розвитку ломбардів в Україні [74] 
Структуризація зовнішніх впливів на економіку регіонів України в 
умовах глобалізації [75] 
Сутність та напрями формування політики транснаціоналізації 
економіки регіонів України [65] 
Сучасні вектори розвитку підприємницької освіти в контексті 
європейського досвіду [93] 
Т 
Тектологічні методи адаптації діяльності транскордонного об’єднання 
Єврорегіон "Дніпро" до реалій глобалізації [55] 
Тектологічні методи адаптації транскордонного об’єднання 
Єврорегіон "Дніпро" до реалій глобалізації [56] 
Тектологічні підходи до активізації діяльності транскордонного 
об'єднання єврорегіон "Дніпро" [66] 
Теоретичні підходи до регіоналізму в умовах глобалізації [42] 
Транскордонна синхронізація інноваційного розвитку: аспекти 
економічної безпеки [82] 
Транснаціоналізація економіки регіонів України: теорія, 
методологія, практика [76] 
Транснаціональні проблеми стратегічного маркетингу підприємств 
космічної галузі [14] 
Ф 
Факторинг як один із видів альтернативних банківських послуг [90] 
Фінансове планування на підприємствах реального сектору 
економіки [98] 
Фінансові аспекти інвестиційної діяльності у транскордонному 
мезорегіоні [29] 
Формування комплементарної інвестиційної політики України: 
виклики глобалізації та вимоги економічної безпеки [83] 
Формування політики транснаціоналізації економіки регіонів [61], [67] 
Формування політики транснаціоналізації економіки регіонів: 
теорія, методологія, практика [57] 
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