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Реферат (укр.)
Петрик І. В. Інноваційний розвиток соціо-еколого-економічних систем України та регіонів. – Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 «Економіка».
– Донецький державний університет управління Міністерства освіти і науки України, Маріуполь, 2021. У дисертаційній
роботі теоретично узагальнено та запропоновано нове вирішення наукової та прикладної проблеми щодо інноваційного
розвитку соціо-еколого-економічних систем України та регіонів – обґрунтовано теоретичні положення, розроблено
науково-методичні підходи, методи і науково-практичні рекомендації. У роботі науково обґрунтовано об'єктивну
необхідність і доцільність дослідження інноваційного розвитку країни і регіонів як соціо-еколого-економічних систем,
процеси в яких мають першочергове значення для сталого розвитку в глобалізованому світі. Узагальнено теоретичні
засади розвитку соціо-еколого-економічних систем країни та регіонів, доведено роль і значущість їх інноваційної
складової. На основі систематизації положень теорії інноваційного розвитку та сучасних наукових концепцій, отримав
розвиток понятійний апарат в рамках предметного поля дослідження. Так, уточнено теоретичний зміст поняття соціоеколого-економічної системи країни та регіонів з акцентом на її взаємопов'язаних і взаємозалежних підсистемах та їх
елементах, а також властивостях, зокрема інноваційності. Інноваційні зв'язки в підсистемах та між ними є підґрунтям для
розвитку. Практичне значення одержаних наукових результатів підтверджено їх впровадженням у діяльність
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Реферат (англ.)
Petryk I. V. Innovative development of socio-ecological-economic systems of Ukraine and regions. – Qualifying scientific work
on the rights of the manuscript. Thesis for a Doctor of Philosophy Degree in the specialty 051 «Economics». – Donetsk State
University of Management, Ministry of Education and Science of Ukraine, Mariupol, 2021. The dissertation theoretically
summarises and proposes a new solution to the scientific and applied problem of innovative development of socio-ecologicaleconomic systems of Ukraine and regions, namely, the theoretical positions have been substantiated, scientific and methodical
approaches, methods, and scientific and practical recommendations have been developed. The objective necessity and
expediency of researching the country and regions’ innovative development as socio-ecological-economic systems, the
processes that are of paramount importance for sustainable development in a globalised world, have been scientifically
grounded. Theoretical principles on the country and regions' innovative development as socio-ecological-economic systems,
the role and significance of the innovation component country and regions’ innovative development as socio-ecologicaleconomic systems have been summarised. Therefore, the theoretical meaning of the socio-ecological-economic system in the
country and regions has been clarified, emphasising its interconnected and interdependent subsystems and their composition
and properties, particularly innovation. It is the innovative connections in the subsystems and between them that form the basis
for development. Their introduction confirms the practical significance of the obtained scientific results into the activities of the
Economics Department of Donetsk Regional State Administration, the Institute of Market Problems and Economic-Ecological
Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, NGO «Innovations and Socio-Economic Initiatives», LLC «New Heat
Technologies», Donetsk State University of Management. Key words: innovative development, the socio-ecological-economic
system of the country and regions, innovation potential, system innovativeness, set of indicators, scientific-methodical
approach, evaluation methodology, complex indicator, analytical support, innovative development concept, strategic priorities,
mechanisms.
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