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РЕЦЕНЗІЯ 

 
на монографію Забарної Елеонори Миколаївни та  Щьокіної Євгеніі Юріївни на 

тему «Система організаційно-управлінських інновацій в розвитку сучасних 
регіонів України» 

 
Регіони України в силу об’єктивних і суб’єктивних чинників 

розвиваються нерівномірно. У свою чергу, нерівномірність регіонального 
розвитку та рівня життя населення створює передумови для соціальної напруги в 
суспільстві, стримує позитивну динаміку соціально-економічних показників, 
уповільнює ринкові перетворення та знижує їх ефективність.  В сучасних умовах 
господарювання особливої актуальності набувають механізми, методи й 
інструменти регулювання регіонального розвитку, сутністю якого є активізація 
ролі регіону в досягненні цілей внутрішнього розвитку, стимулюванні точок 
росту, розвитку потенціалу регіону, підвищенні ролі регіональної влади в 
розвитку відповідних територій; активізація залучення інноваційних механізмів 
територіального розвитку, стимулювання кооперації суб’єктів територіального 
розвитку тощо. Особливого значення в таких умовах набуває необхідність 
наукового обґрунтування та методичного забезпечення процесу формування 
системи організаційно-управлінських інновацій (ОУІ), тобто забезпечення 
розвитку територій та національної економіки в цілому через активне 
використання та систематизацію інноваційних підходів в організації 
ефективного функціонування системи управління розвитком регіонів.  

З огляду на зазначене, тема наукового дослідження Забарної Е.М., 
Щьокіної Є.Ю. «Система організаційно-управлінських інновацій в розвитку 
сучасних регіонів України» відповідає потребам сучасності та є актуальною. 

Авторами здійснено змістовне дослідження наукових праць і публікацій 
вітчизняних і закордонних вчених і фахівців з питань організаційно-
управлінських інновацій, розкрито діалектику формування та виявити 
особливості трансформації понятійно-категоріального апарату в дослідженнях 
проблематики соціально-економічного розвитку регіону, визначено науково-
методичні підходи до запровадження системи ОУІ та визначено ключові етапи її 
реалізації на основі використання системного та комплексного підходів; 
удосконалено систему організаційно-управлінських інновацій в умовах викликів 
сучасних тенденцій розвитку регіонів України. На основі цільового 
використання виважених методів економіко-математичного моделювання 
обґрунтовано методичний підхід до типології факторів впливу на соціально-
економічний розвиток регіонів та запропоновано відповідне методичне 
підґрунтя щодо їх оцінки, ідентифіковано змістовне наповнення стратеґування 
та обґрунтовано науково-методичні засади його використання в регіональному 
розвитку, представлено наукове обґрунтування принципів системи 
стратегування в контексті розвитку регіонів. Авторами виявлено специфіку 
використання та узагальнено зарубіжний досвід щодо бенчмаркінгових 
технологій. На цій основі було запропоновано інформаційно-методичне 
забезпечення бенчмакінгу в координатах системи ОУІ розвитку регіону. 
Підсумком наукових здобутків в роботі стало науково обґрунтування та 
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розробка методичного забезпечення системи механізмів запровадження системи 
ОУІ в соціально-економічному розвитку регіону. 

В ході дослідження використано актуальні данні Державної служби 
статистики України, Державної фіскальної служби України, Державної 
казначейської служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України, обласних державних адміністрацій України, звітно-аналітична 
інформація міжнародних і вітчизняних статистичних структур і рейтингових 
агентств, матеріалів науково-практичних конференцій, форумів, круглих столів, 
симпозіумів. Застосовано сукупність ретельно підібраних апробованих  
наукових методів дослідження, серед яких: метод узагальнення та 
систематизації, діалектичний, наукової абстракції, ретроспективного аналізу та 
емпіричного дослідження, просторового та факторного аналізів, морфологічний, 
статистичні, економіко-математичного моделювання, монографічний, 
узагальнення та формалізації, системно-інтеграційний. Теоретичною та 
методичною основою проведеного дослідження стали фундаментальні 
положення теорії регіоналістики, еволюційна теорія, теорія просторового 
розвитку та інноваційного менеджменту, сучасні дослідження вітчизняних та 
іноземних вчених-економістів з проблем соціально-економічного розвитку 
регіонів, регіонального менеджменту, відповідні законодавчі та нормативні акти, 
прийняті органами державної влади.  

Аналітична частина дослідження характеризується конструктивним 
системним підходом, міждисциплінарним аналізом та синтезом основних 
положень економічних знань (Розділ 2). Їх достовірність забезпечується також 
результатами, отриманими з застосуванням різних методів наукового 
дослідження. Таким чином, на основі проведеного аналізу були сформульовані 
методичні основи забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів 
України.  

Теоретичне значення проведеного дослідження полягає у тому, що в 
роботі отримано наукові результати, які комплексно вирішують проблему 
наукового обґрунтування теоретичних положень і методичного забезпечення 
соціально-економічного розвитку регіонів. Одержані результати ґрунтуються на 
широкому спектрі знань з різних галузей науки (регіонального та національного 
розвитку, менеджменту, стратегічного управління, статистики), застосуванні 
комплексу загальних і спеціальних методів дослідження, системному аналізі 
проблеми, вибір та застосування яких цілком відповідає меті та завданням 
дослідження. Перераховане дає змогу зробити висновок про системний характер 
дослідження, достатню обґрунтованість наукових положень і висновків, 
методичних рекомендацій, що сформульовані авторами монографії.  

Практична цінність представленої монографії полягає в обґрунтуванні 
методичного забезпечення і практичних рекомендацій щодо формування 
системи ОУІ, які дозволяють удосконалити процес управління регіональним 
соціально-економічним розвитком на якісно новій основі, та відрізняються 
логічною побудовою, структурованістю і конкретністю.  

Наукова монографія Забарної Е.М., Щьокіної Є.Ю. на тему «Система 
організаційно-управлінських інновацій в розвитку сучасних регіонів України» є 
завершеною науково-дослідницькою працею, в якій отримано науково 
обґрунтовані результати, що в сукупності надають подальший розвиток 
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теоретико-методологічним основам та методичному забезпеченню саморозвитку 
регіонів. Роботу виконано на високому науково-методичному рівні. Дослідження 
логічно структуроване, є цілісним, носить завершений характер. Виходячи із 
усього вищезазначеного, можна рекомендувати представлену монографію до 
друку. 
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