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РЕЦЕНЗІЯ
на монографію Забарної Е.М., Щьокіної Є.Ю.
«СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ В РОЗВИТКУ
СУЧАСНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ»

Наявність дієвої, ефективної системи соціально-економічного
розвитку є відображенням рівня розвитку держави, його відповідності
вимогам
часу,
сучасним
соціально-економічним,
політичним,
трансформаційним процесам.
У свою чергу, рівень соціально-економічного розвитку країни в
цілому і повністю залежить від того, наскільки ефективно розвиваються її
регіони окремо та у взаємодії, що визначає необхідність забезпечення умов
для саморозвитку регіонів країни. При цьому, важливу роль відіграє
активна співпраця держави, бізнесу, місцевого самоврядування та
суспільства з визначенням відповідного інструментарію та процедурою
прийняття відповідних рішень. У зв’язку з вищезазначеним,
удосконалення
науково-методичних
засад
формування
системи
організаційно-управлінських інновацій (ОУІ) є актуальним завданням
сучасного соціально-економічного розвитку регіонів.
Авторами в роботі представлено наукове обґрунтування та
методичне забезпечення процесу формування системи ОУІ у розвитку
регіонів і посилення її регуляторного впливу на розвиток важливих сфер
життєдіяльності українського суспільства. В представленій монографії
розкрито діалектику формування та виявлено особливості трансформації
понятійно-категоріального апарату в дослідженнях проблематики
соціально-економічного розвитку регіону; досліджено характеристику
підходів до трактування поняття «соціально-орієнтована економіка».
Заслуговує на увагу, проведений аналіз всіх складових дефініції
«соціально-економічний розвиток» в регіональному розрізі. Досліджено
сучасні теорії регіоналістики та концепції в сфері формування соціально
орієнтованої економіки та доведено відсутність в теорії та практиці
регіонального управління чітко визначеної концепції розвитку економіки
регіонів, основною ідеєю якої має бути розширене самовідтворення
економіки регіонів, забезпечення балансу інтересів між соціальною та
економічною сферами, між органами державного управління та місцевого
самоврядування, усунення міжрегіональних асиметрій у рівнях розвитку,
тощо, на основі сучасних інноваційних підходів до управління цими
процесами.
В роботі доведено, що система ОУІ становить підґрунтя соціальноекономічного розвитку регіонів як основи розвитку країни та охоплює
сукупність методів, ідей, підходів, фактори змін структурної та соціальної
складових та модифікацію раніше існуючого, спрямованих на якісні зміни
в системі управління для забезпечення належного життєвого середовища
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успішного функціонування та ефективного розвитку. Розроблено науковометодичні підходи до запровадження системи ОУІ та визначено ключові
етапи її реалізації на основі визначених в роботі концептуальних підходів.
В представленому до рецензування рукопису роботи обґрунтовано
методичний підхід до типології факторів впливу на соціально-економічний
розвиток регіонів та запропоновано відповідне методичне підґрунтя щодо
їх оцінки. Ідентифіковано змістовне наповнення стратеґування, як
безперервний процес розробки, впровадження та моніторингу програм та
документів соціально-економічного розвитку регіону та обґрунтовано
науково-методичні засади його використання в регіональному розвитку.
На основі змістовного аналізу показано специфіку використання та
узагальнено зарубіжний досвід залучення бенчмаркінгових технологій. На
цій підставі запропоновано інформаційно-методичне забезпечення
використання бенчмаркінгових технологій в координатах системи ОУІ
розвитку регіону, яке доповнено змістовними характеристиками його
ключових елементів та етапів реалізації в регіональному розрізі.
Теоретична значимість представленого дослідження полягає у
вирішенні актуальної проблеми сучасної регіональної економіки –
комплексного підходу щодо формування системи управління соціальноекономічного розвитку регіонів України на основі інноваційних підходів к
управлінню процесами територіального розвитку.
Запропоновані науково-методичні засади формування системи
організаційно-управлінських інновацій, аналіз інноваційної складової в
управлінні соціально-економічним розвитком регіонів та науковометодичне забезпечення організаційно-економічних інновацій в соціальноекономічному розвитку регіону мають практичне значення. Воно полягає в
тому, що на основі розробки методичних підходів і науковому
обґрунтуванні цілісної системи, автором сформульовано конкретні
прикладні рішення щодо впровадження розроблених організаційноекономічних механізмів у системі регіонального менеджменту, які можуть
бути реалізованими в органах регіонального управління.
Таким чином, на основі усього вищезазначеного представлений
рукопис наукової монографії «Система організаційно-управлінських
інновацій в розвитку сучасних регіонів України» авторів Забарної Е.М.,
Щьокіної Є.Ю.
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