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Актуальність теми дослідження
Сучасний розвиток держави неможливий без стабільного розвитку її 

регіонів, що є складовими єдиного економічного простору країни. Однак, 
сучасному розвитку української економіки притаманне посилення соціально- 
економічної нерівності між регіонами, наявність просторових деформацій на 
регіональному та державному рівнях, значні відмінності у галузевій структурі 
їх економічних систем. Така ситуація пояснюється існуванням суттєвих 
регіональних диспропорцій, різко вираженою поляризацією розвитку, які 
характерні як для світової економіки, так і для економіки України, що в 
подальшому може призвести до домінування одних регіонів над іншими та 
виникнення кризових ситуацій. Наслідки таких кризових ситуацій негативно 
відображаються й на світовій економіці в вигляді стрімкого падіння валового 
внутрішнього продукту, валового регіонального продукту, значними 
інфляційними процесами, зниженням експорту та імпорту, зростанням рівня 
безробіття, погіршенням якості життя населення та різкого зниження рівня 
безпеки країни.

За цих умов надзвичайно актуальним є дослідження, яке присвячено 
розробці теоретико-методологічних основ наукового, організаційно- 
економічного та інформаційного забезпечення комплексу механізмів 
управління в системах регіонального розвитку в умовах зростання соціальної 
та економічної напруженості кризових ситуацій.
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Розв’язання зазначених питань входить у коло завдані дисертаційної 
роботи Рудаченко Ольги Олександрівни, що і визначає її актуальність.

Наукова новизна результатів дослідження.
Наукові результати, що одержані Рудаченко О.О. і виносяться на захист, є 

достатньо обґрунтованими. Вони полягають в обґрунтуванні теоретико- 
методологічних основ наукового, організаційно-економічного та 
інформаційного забезпечення комплексу механізмів управління кризовими 
ситуаціями в системах СЕР регіонів.

Ознайомлення зі змістом дисертації та реферату, основними 
опублікованими працями дозволяє зробити висновок, що основні положення, які 
визначають наукову новизну дисертації і є предметом захисту, одержані 
Рудаченко 0 .0 .  як результат оригінального наукового дослідження, в якому 
наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані автором самостійно 
і відображають особистий внесок автора.

Достовірність основних положень дисертації, цінність для науки і 
практики висновків і пропозицій підтверджується тим, що вони базуються на 
глибокому вивченні дисертантом сучасних теоретико-методологічних і 
прикладних проблем регіональної економіки, теорії управління, ґрунтовному 
використанні сучасних методів дослідження, а також використанню якісної та 
повної інформаційної бази.

Основні положення наукової новизни роботи полягають у наступному:
вперше:

-  обґрунтовано концептуальний підхід щодо формування механізмів 
управління кризовими ситуаціями в системах соціально-економічного розвитку 
регіонів, що поєднує положення теорії кризового управління та превентивного 
управління, теорії конкурентного, безпечного, сталого розвитку систем, що 
поглиблює методологічні основи: оцінки та прогнозування, аналізу їх впливу на 
стійкість систем, ранньої діагностики та локалізації ситуацій, що розширює 
можливості моніторингу та сценарного моделювання кризових ситуацій;

-  розроблено науково-практичний підхід до формування інформаційно- 
аналітичного забезпечення механізму оцінки та прогнозування кризових 
ситуацій у системі соціально-економічного розвитку регіонів, який заснований 
на синтезі методів кластерного аналізу, прогнозування, пробіт-, логіт-аналізу, 
методів теорії графів, VAR- та ЕСМ-моделей, що дозволяє оцінити 
ретроспективні та перспективні тенденції посилення факторів соціальної та 
економічної напруженості в системах; виявити стійкі кластери регіонів за рівнем 
соціальної та економічної напруженості; сформовати диференційовані стратегії 
превентивного управління; визначити характер конвергенції регіонального 
розвитку (деструктивний чи позитивний); оцінити стійкість системи до 
посилення факторів напруженості за рахунок односпрямованої реакції на 
«шоки»; виявити загрози посилення соціальної та економічної напруженості, які 
мають враховуватися при стрес-тестуванні систем;
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-  розроблено структурну модель прийняття рішень щодо діагностики 
кризових соціально-економічних ситуацій в регіональних системах та вибору 
превентивних заходів, спрямованих на зниження рівня напруженості. Модель 
дозволяє провести аналіз стійкості регіональних систем з різним типом розвитку 
(збалансований розвиток, економічна асиметрія, соціальна асиметрія, кризовий 
розвиток) до впливу короткострокових «шоків», оцінити наслідки резонансної 
взаємодії з довгостроковими та середньостроковими кризоутворюючими 
факторами з метою формування адекватних стратегій превентивного управління;

удосконалено:
-  теоретико-аналітичне обґрунтування до визначення сутності поняття 

«кризова ситуація», під якою розуміється ситуація, яка виникає внаслідок 
зростання напруженості при дестабілізації функціонування системи соціально- 
економічного розвитку, у зв’язку з неефективною регіональною політикою;

-  методичний підхід до вибору інтегральних індикаторів соціальної та 
економічної напруженості в регіональних системах, які дозволяють оцінити 
чутливість систем до впливу макро- та мезо- «шоків», оцінити стабільність 
системи, виявити кризові фактори, сформувати інерційні та гіпотетичні сценарії 
розвитку регіональних систем з урахуванням зміни факторів прогнозного тла;

-  теоретико-аналітичне обґрунтування панельних даних соціальної та 
економічної напруженості в регіональних системах, які дають змогу виявити 
кризоутворюючі та компенсаційні фактори для регіонів з різним типом розвитку 
(збалансований розвиток, економічна асиметрія, соціальна асиметрія, кризовий 
розвиток), що розширює можливості сценарного моделювання щодо 
попередження кризових ситуацій;

отримали подальший розвиток:
-  підхід до класифікації регіональних систем за рівнем соціальної та 

економічної напруженості, який, на відміну від існуючих, враховує результати 
аналізу стійкості угруповання до зміни структури інформаційного простору 
ознак, розроблений та протестований на вихідному та редукованому просторі 
ознак з урахуванням виділених груп індикаторів різною частотою повторення, 
що дозволяє підвищити якість управлінських рішень при формуванні 
диференційованих стратегій превентивного управління враховуючи особливості 
територіального розвитку;

-  моделі розпізнавання класу регіонів за рівнем соціальної та економічної 
напруженості, які, на відміну від існуючих, враховують подібність як 
ретроспективних, так і перспективних тенденцій зміни факторів соціальної та 
економічної напруженості, що підвищує достовірність прогнозів схильності 
міграції регіонів із кластера зі збалансованим розвитком до кластера з 
асиметричним або кризовим розвитком, що підвищує ефективність стратегій 
превентивного управління;

-  методичне забезпечення до прогнозування стійкості регіональних 
систем до посилення факторів соціальної та економічної напруженості, яке 
засноване на методах теорії графів, таксономії, аналізу системоутворюючих
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регіонів, кластерного аналізу та прогнозування, що дозволяє оцінити чутливість 
індикаторів до формування кризових ситуацій під дією «шоків».

Зміст дисертації\ її завершеність та оформлення
Подана до попереднього захисту дисертаційна робота є самостійною, 

комплексною, логічно побудованою і завершеною науковою працею, яка 
відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, визначеним нормативними 
документами Міністерства освіти і науки України. Зміст дисертації відповідає 
спеціальності 08.00.05 -  розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 
Основним результатом наукового дослідження Рудаченко О.О. є обґрунтування 
теоретико-методологічних основ наукового, організаційно-економічного та 
інформаційного забезпечення комплексу механізмів управління в системах 
регіонального розвитку.

У першому розділі «Проблеми соціально-економічного розвитку 
регіонів» автором розглянуто питання щодо визначення особливостей соціально- 
економічного розвитку країни та регіонів в сучасних умовах, наведено їх основні 
проблеми, а також досліджено теоретичні і методологічні засади щодо 
обґрунтування та вибору індикаторів (показників) СЕР регіонів (країни), 
оцінено їх інформативність.

Другий розділ «Теоретико-методологічна база формування механізмів 
управління кризовими ситуаціями» присвячено обґрунтуванню теоретичних 
основ методології визначення кризових ситуацій, дослідженню ефективності 
державного управління в системах соціально-економічного розвитку регіонів, а 
також розробці концепції формування механізмів управління кризовими 
ситуаціями.

У третьому розділі роботи «Напруженість як один із важливих факторів в 
системах соціально-економічного розвитку» дисертантом обґрунтовано 
теоретичні основи становлення і розвитку підходів щодо дослідження соціальної 
та економічної напруженості на різних рівнях управління, наведено аналіз 
сучасного стану напруженості та досліджено основні методи і моделі її 
розрахунку, а також побудовано інтегральні показники соціально-економічного 
розвитку, соціальної іта економічної напруженості кризових ситуацій країни та 
регіонів.

У четвертому розділі дисертації «Оцінка і прогнозування кризових 
ситуацій в системах соціально-економічного розвитку регіонів» розроблено 
науково-практичний підхід до розробки інформаційно-аналітичного 
забезпечення механізму оцінки та прогнозування кризових ситуацій в системі 
СЕР регіонів, згруповано регіони за рівнем соціальної та економічної 
напруженості, а також спрогнозовано індикатори рівня СЕН регіонів та оцінено 
стійкість структурних пропорцій в динаміці.

У п’ятому розділ роботи «Діагностика і формування сценаріїв 
попередження кризових ситуацій в регіонах» дисертантом визначено типи 
розвитку регіонів і факторів-загроз, що посилюють соціальну та економічну 
напруженість в регіонах з різним типом розвитку, розроблено інерційні сценарії
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в системі СЕР регіонів та впроваджено методи когнітивного моделювання для 
сценарного аналізу стратегій превентивного управління.

За результатами кожного розділу і загалом в кінці роботи автором зроблені 
ґрунтовні логічні висновки.

Дисертаційна робота Рудаченко О.О. добре структурована. Витримано 
логічну послідовність викладу теоретико-методологічних положень, 
підтверджених цікавим практичним матеріалом та узагальненнями наукових 
публікацій.

З в’язок дисертації з науковими темами і програмами
Зміст і напрямок досліджень, що виконані в дисертаційній роботі, 

спрямовані на вирішення завдань, поставлених Указом Президента України В. 
Зел енського «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від ЗО 
грудня 2021 року «Про Стратегію забезпечення державної безпеки» від
16.02.2022 року № 56/2022; Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, 
ратифікованою Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII; Стратегією 
сталого розвитку «Україна -  2030»; Державною стратегією регіонального 
розвитку на 2021- 2027 роки.

Дисертаційна робота є ініціативною й одночасно складовою частиною 
науково-дослідних робіт Харківського національного університету міського 
господарства імені О.М. Бекетова, результати якої були використані при 
розробці державних бюджетних тематиках університету:

- «Методологічні аспекти інноваційного розвитку економіки держави» 
(№ 0119U001188): Етап 1. Дослідження процесу формування та перспектив 
розвитку інноваційного потенціалу галузей України (2019 р.), де автором 
обґрунтовано методи оцінки складових економічного потенціалу за видами 
економічної діяльності суб’єктів господарювання у регіональних системах; Етап
2. Аналітико-інформаційне забезпечення інноваційного розвитку економіки 
України (2020 р.), де автором розроблена інтегральна оцінка економічного 
потенціалу за видами економічної діяльності суб’єктів господарювання на 
регіональному та державному рівнях; Етап 3. Розробка організаційно- 
економічного механізму державної підтримки розвитку інновацій та наукових 
досліджень пріоритетних галузей економіки (2021 р.), де автором розроблена 
дорожня мапа інноваційного розвитку галузей національної економіки;

«Формування організаційно-економічного механізму управління 
бюджетуванням об ’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації» 
(№ 0119U001073): Етап 1. Розробка та узагальнення наукових положень проекту 
(2019 р.), де автором розроблено підходи щодо формування бюджетного процесу 
на державному та місцевому рівнях; Етап 2. Прогнозування динаміки розвитку 
соціальної сфери за умови використання нових підходів до формування 
механізмів публічного управління (2020 р.), де автором розроблено
інституційний механізм управління розвитком територіальних громад на 
регіональному рівні; Етап 3. Рекомендації щодо підвищення фінансової 
спроможності ОТГ у сфері управління фінансовими ресурсами (2021 р.), де
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автором досліджено розвиток територіальних громад Харківської області та їх 
фінансове забезпечення;

«Підприємництво як стратегічний фактор розвитку бізнес- 
середовищарегіону (проміжний)» (№ 0116U005497): Етап 1. Бізнес та державне 
регулювання як складові стратегії розвитку регіону (2016 р.) -  автором визначені 
основні показники, що формують кризові ситуації в регіонах; Етап 2. Регіональні 
особливості розвитку підприємництва: теорія, практика, закордонний досвід 
(2017 р.) -  автором визначені особливості функціонування механізмів 
регулювання розвитку соціальної сфери в регіональних системах в умовах 
сучасних викликів; Етап 3. Трансформація регіонального інноваційного 
підприємництва як стратегічний фактор економічного зростання (2018 р.) -  
автором визначені основні аспекти забезпечення конкурентоспроможності в 
підприємницькій діяльності на рівні регіонів; Етап 4. «Концептуальні основи 
формування соціально орієнтованого бізнес-середовища регіону (2019 р.) -  
автором сформовано підходи щодо вибору стратегії бізнес-середовища в 
соціально-економічному розвитку регіону;

- «Підприємництво та бізнес: організаційні, управлінські та економічні 
складові» (№0116U005497): Етап 1. Підприємництво в умовах глобалізації: 
закордонний та вітчизняний досвід (2020 р.) -  автором проаналізовано тенденції 
зовнішньоторговельних операцій України та регіонів; Етап 2. Організаційно- 
економічний інструментарій управління сучасними бізнес-процесами (2021 р.) -  
автором запропоновано впровадження бізнес-процесів на підприємствах з 
використанням модельного базису на різних рівнях управління.

При розробці госпорозрахункових тематиках:
- «Проведення комплексного аналізу впливу заходів з ресурсозбереження 

на результати діяльності Комунального підприємства «Харківводоканал»» 
(договір №23/9-НР/16), де автором досліджено кризові ситуації комунального 
підприємства в регіоні;

- «Розробка Плану соціально-економічного розвитку Чкалівської 
селищної ради Чугуївського району Харківської області» (договір №2889/17), де 
автором запропонований механізм фінансового забезпечення реалізації плану 
соціально-економічного розвитку;

- «Надання послуги щодо обробки інформації для формування 
пропозицій з обрахунку норми утворення побутових відходів та економічно 
обґрунтованих витрат на збирання та видалення побутових відходів по сел. 
Коротич Харківського району Харківської області» (договір №2890/17), де 
автором проаналізована діяльність сел. Коротич Харківського району 
Харківської області з метою визначення фінансової спроможності населення;

- «Надання послуги щодо обробки інформації для формування 
пропозицій з обрахунку економічно обґрунтованих витрат на прибирання та 
санітарне утримання прибудинкової або іншої прилеглої території по населеним 
пунктам Коротичанської селищної ради Харківського району Харківської 
області» (договір №2891/17), де автором наведені пропозиції з обрахунку 
економічно обґрунтованих витрат на прибирання прилеглої території по
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населеним пунктам Коротичанської селищної ради Харківського району 
Харківської області;

«Проведення дослідження соціально-економічного рівня 
Слобожанської селищної ради Зміївського району Харківської області» (договір 
№3205/20/109), де автором проаналізовано фінансовий стан Слобожанської 
об’єднаної територіальної громади Зміївського району Харківської області;

- «Розробка Плану соціально-економічного розвитку Слобожанської 
селищної ради Зміївського району Харківської області на період до 2025 року» 
(договір №3208/20/112), де автором обґрунтоване фінансове забезпечення 
реалізації плану соціально-економічного розвитку Слобожанської об’єднаної 
територіальної громади Зміївського району Харківської області;

- «Організаційно-економічне і методичне забезпечення заходів 
підприємницької адаптації і реформування управління підприємством» (договір 
№92/4-ПД/21), де автором розроблено механізм формування кризових ситуацій 
на регіональному рівні;

- «Розробка техніко-економічного обґрунтування щодо здійснення 
державно-приватного партнерства в управлінні багатоквартирними будинками» 
(договір №3261/21), де автором наведено теоретико-методологічне 
обґрунтування позитивного досвіду та викликів реалізації проектів державно- 
приватного партнерства в Харківській області та в Україні.

Практична цінність та пропозиції щодо використання одержаних
результатів

Одержані в дисертаційному дослідженні результати мають практичне 
значення. Це обумовлено тим, що вони збагачують практику регіонального 
управління.

Наукові розробки було використано в роботі:
- ОПП в Харківській області регіонального відділення ВГО «Український 

союз промисловців і підприємців», де було враховано концептуальний підхід 
щодо формування механізмів управління кризовими ситуаціями в системах 
соціально-економічного розвитку, що дав можливість підприємству вчасно 
сформувати сценарії щодо попередження розвитку кризових ситуацій та обрати 
оптимальну стратегію (довідка №405/1/2 від 06.09.2022 р.);

- Департаменту Інфраструктури Харківської міської ради Харківської 
області Виконавчого комітету під час формування стратегії розвитку м. Харкова 
до 2030 року, де було враховано науково-практичний підхід до формування 
інформаційно-аналітичного забезпечення механізму оцінки та прогнозування 
кризових ситуацій у системі соціально-економічного розвитку (03.02.2022 р.);

- Апарату Харківської обласної воєнної адміністрації під час написання 
стратегії розвитку Харківської області, де було враховано, запропоновану 
здобувачем, систему інтегральних показників соціально-економічного розвитку 
регіонів (довідка № 01-83/3147 від 05.09.2022 р.);

- Адміністрації Московського району Харківської міської ради під час 
формування програм соціальної та економічної підтримки підприємств району
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(довідка від 14.07.2022 р);
- Нововодолазької селищної громади в процесі формування механізмів 

діагностики ситуацій в системі соціально-економічного розвитку (довідка №02- 
21/359 від 15.02.2022 р.);

- Північно-Східного наукового Центру НАН і МОН України при розробці 
структурної моделі прийняття рішень щодо діагностики кризових ситуацій, що 
направлена на підвищення рівня соціально-економічного розвитку регіону 
(довідка №11 від 13.01.20212 р);

- КП «Харківводоканал» розроблені превентивні заходи, що направленні 
на зниження соціальної та економічної напруженості (довідка № 2 від
15.02.2022 р.);

- ТОВ «Сокар Петролеум», що дало можливість сформувати стратегію 
управління на підприємстві (довідка від 15.09.2021 р.).

А також в навчальному процесі ХНУМГ імені О. М. Бекетова при 
викладанні дисциплін «Управлінська результативність у бізнес-структурах», 
«Оптимізаційні методи та моделі в бізнесі», «Європейські стандарти бізнес- 
планування», «Державні та муніципальні фінанси для бізнесу» (довідка від
04.05.2022 р.).

Повнота викладення матеріалів дисертації в публікаціях та 
особистий внесок автора.

Публікації основних положень дисертаційної роботи висвітлені в 53 
наукових працях, у тому числі 6 розділів у колективних монографіях; 32 статті, 
з них 9 проіндексовано у міжнародних наукометричних базаз Scopus та Web of 
Science, 2 0 - у  наукових фахових виданнях та інших виданнях України, які 
внесені до міжнародних наукометричних баз та 3 -  у наукових періодичних 
виданнях інших держав; 15 -  тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських 
науково-практичних конференціях. Назва та зміст публікацій повністю 
розкривають основні положення дисертації.

монографії:

1. Рудаченко О.О. ОСББ як бізнес одиниця стратегічного розвитку 
регіону. Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін: 
монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Л. Калініченко. Харків : ФОП 
Панов А.М., 2019. С. 380-388.

2. Клебанова Т.С., Рудаченко О.О. Економетрична модель оцінки 
факторів соціальної напруженості. Актуальні проблеми прогнозування 
розвитку соціально-економічних систем: монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. 
Захарченка. Мелітополь : 2019. С. 92-100. (Особистий внесок: обґрунтовано 
фактори соціальної напруженості на рівні регіонів та країни).

3. Рудаченко О.О. Теоретико-методологічні основи фрмування 
підходів до дослідження соціальної напруженості / Инструментальньїе средства 
моделирования систем в информационной зкономике: монография / Под ред.
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докт. зкон. наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. зкон. наук, проф. Т.С. 
Клебановой. Харьков, ВШЗМ -  ХНЗУ им. С. Кузнеца, 2019. С. 179-190.

4. Babayev V., Sukhonos М., Dymchenko О., Yesina V., Rudachenko О. 
Components of the economic entities potential by types of economic activities in the 
system of socio-economic development of regions. Organizational-economic 
mechanism of management innovative development of economic entities : collective 
monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. Higher School of Social and 
Economic. Przeworsk : WSSG, 2019. Vol. 2. pp. 264-280. (Особистий внесок: 
розглянуто потенціал суб’єктів господарювання в системі СЕР регіонів).

5. Клебанова Т.С., Рудаченко О.О.. Погосян Л.О. Моделі формування 
інтегральних показників соціальної напруженості регіонів України. Системний 
анализ и моделирование процессов управлення: монография / Под ред. докт. зкон. 
наук, проф. В.С. Пономаренко, докт. зкон. наук, проф. Т.С. Клебановой, докт. 
зкон. наук, проф. Л.С. Гурьяновой. Братислава-Харьков, ВШЗМ -  ХНЗУ им. 
С. Кузнеца, 2020. С. 145-153. (Особистий внесок: змодельовано інтегральні 
показники соціальної напруженості).

6. Клебанова Т.С., Полуектова Н.Р., Рудаченко О,О.. Панасенко О.В., 
Філіп С. Аналіз динаміки інтегральних показників напруженості соціально- 
економічного розвитку. Модели системного анализа в управлений 
зкономическими процессами: монография / Под ред. докт. зкон. наук, проф.
B. С. Пономаренко, докт. зкон. наук, проф. Т.С. Клебановой, докт. зкон. наук, 
проф. Л.С. Гурьяновой. Братислава-Харьков, ВШЗМ -  ХНЗУ им. С. Кузнеца, 
2021. С. 44-50. (Особистий внесок: змодельовано інтегральні показники 
напруженості соціально-економічного розвитку).

Статті, що входять до переліку наукових фахових видань України:

7. Димченко О.В..Рудаченко О.О.. Бережно А.Ю. Європейські 
стандарти бізнес-планування як елемент комплексного розвитку житлово- 
комунального господарства регіону. Економіка і регіон. Науковий вісник 
Полтавського національного університету ім. Ю. Кондратюка. 2016. №3 (58).
C. 41-48. Режим доступу до журналу: http://joumals.nupp.edu.ua/eir/issue/view/43 
(Особистий внесок: обґрунтування важливості бізнес-планування в житлово- 

комунальному господарстві регіону).
8. Dymchenko О., Beliavtseva V., Rudachenko О.. Tararuev Y. Theoretical 

background of competitiveness index determination in regions. Journal o f Vasyl 
Stefanyk Precarpathian National University. 2018. 5, 3-4 (Dec. 2018). pp. 44-49. 
Режим доступу до журналу: https://doi.org/10.15330/innu.5.3-4.44-49 (Особистий 
внесок: обґрунтування індексу конкурентоспроможності регіонів).

9. Рудаченко О.О. Особливості соціально-економічного розвитку 
країни в сучасних умовах. Вісник Хмельницького національного університету. 
Серія : «Економічні науки». Хмельницький, 2019. № 2 (268). С. 230-233. Режим 
доступу до журналу: http://joumals.khnu.km.ua/vestnik/?cat=33

http://joumals.nupp.edu.ua/eir/issue/view/43
https://doi.org/10.15330/innu.5.3-4.44-49
http://joumals.khnu.km.ua/vestnik/?cat=33
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10. Клебанова Т.С., Рудаченко О.О. Моделювання критичних факторів 
соціальної напруженості в Україні шляхом множинного регресійного аналізу. 
Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу 
«Вісник Академії митної служби України. Серія: «Економіка»), 2019. № 2 (64). 
С. 102-110. Режим доступу до журналу: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2019- 
2-64-13 (Особистий внесок: змодельовано критичні фактори соціальної 
напруженості на рівні країни та регіонів).

11. Рудаченко О.О. Формування основних напрямків щодо зниження 
соціальної напруженості в країні. «Інтелект XXI». 2020. № 1. С. 71-74. Режим 
доступу до журналу: https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-l.12

12. Рудаченко О.О., Клебанова Т.С., Сучасні підходи до аналізу
соціальної напруженості. Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове 
господарство. 2020. Випуск ЗО. С. 140-144. Режим доступу до журналу: 
https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-30-27 (Особистий внесок:
проаналізовано основні підходи щодо дослідження соціальної напруженості).

13. Єсіна В.О., Рудаченко О.О.. Тараруєв Ю.О. Характеристика основних
етапів оцінки потенціалу економічних систем. Вісник Одеського національного 
університету. Економіка. 2020. Т. 25. Вип. 3(82). С. 23-28. Режим доступу до 
журналу: https://doi.org/10.32782/2304-0920/3-82-4 (Особистий внесок:
проаналізовано етапи оцінки потенціалу в економічних системах).

14. Рудаченко О.О.. Єсіна В.О. Методи оцінки потенціалу економічних 
суб’єктів у системі соціально-економічного розвитку країни. Приазовський 
економічний вісник. Електронний науковий журнал. 2020. Вип. 3(20). С. 118- 
122. Режим доступу до журналу: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-3-21 
(Особистий внесок: наведено методи оцінки потенціалу суб’єктів у  системі 
СЕР країни та регіонів).

15. Рудаченко О.О. Клебанова Т.С. Класифікація регіонів України за 
рівнем формування соціальної напруженості. Бізнес Інформ. 2020. № 10. С. 
128-136. Режим доступу до журналу: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-10- 
128-136 (Особистий внесок: обґрунтовано класи регіонів за формуванням 
напруженості).

16. Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Димченко О.В., Рудаченко О.О. 
Тараруєв Ю.О. Інтернаціоналізація підприємництва та потенціал 
конкурентоспроможності регіонів. Комунальне господарство міст. Серія 
«Економічні науки». 2020. Т. 7. Вип. 160. С. 2-10. Режим доступу до журналу: 
https://doi.org/10.33042/2522-1809-2020-7-160-2-10 (Особистий внесок: 
обґрунтовано потенціал конкурентоспроможності на рівні регіонів).

17. Клебанова Т.С., Рудаченко О.О.. Панасенко О.В. Побудова 
інтегральних показників напруженості соціально-економічного розвитку країни 
(регіону). Приазовський економічний вісник. Електронний науковий журнал. 
2021. Вип. 2(25). С. 19-23. Режим доступу до журналу: 
https://doi.org/10.32840/2522-4263/2021-2-4 (Особистий внесок: обґрунтовано 
механізм побудови інтегральних показників СЕР країни та регіонів).

https://doi.org/10.32836/2521-666X/2019-2-64-13
https://doi.org/10.32836/2521-666X/2019-2-64-13
https://doi.org/10.32782/2415-8801/2020-l.12
https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-30-27
https://doi.org/10.32782/2304-0920/3-82-4
https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-3-21
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-10-128-136
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-10-128-136
https://doi.org/10.33042/2522-1809-2020-7-160-2-10
https://doi.org/10.32840/2522-4263/2021-2-4
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18. Рудаченко О.О., Клебанова Т.С. Механізм діагностики кризових 
ситуацій у системах соціально-економічного розвитку регіонів. Проблеми 
системного підходу в економіці. 2021. Вип. №4(84). С. 57-63. Режим доступу 
до журналу: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-4-8 (Особистий внесок: 
обгрунтовано механізм діагностики кризових ситуацій в СЕР регіонів).

19. Димченко О.В., Рудаченко О.О.. Прасол В.М., Дріль Н.В. 
Стратегічне управління розвитком підприємства шляхом використання Іеап- 
технологій на регіональному та державному рівнях. Комунальне господарство 
міст. Серія «Економічні науки». 2021. Т. 5, Вип. 165. С. 38-42. Режим доступу 
до журналу: https://doi.org/10.33042/2522-1809-2021-5-165-38-42 (Особистий 
внесок: проаналізовано сучасні lean-технології на рівні регіонів).

20. Рудаченко О.О.. Клебанова Т.С., Полуектова Н.Р. Побудова
моделей аналізу оболонок даних (DEA) для визначення ефективності соціальної 
політики уряду на регіональному рівні. Науковий погляд: економіка та 
управління. 2021. №6(76). С. 10-15. Режим доступу до журналу:
https://doi.org/10.32836/2521-666X/2021-76-2 (Особистий внесок: визначена 
ефективність соціальної політики уряду на регіональному рівні).

21. Babayev V.M., Dymchenko O.V., Rudachenko О.О.. Gazzola P., 
Sepashvili E., Shkurupiy K.V. Development of a Mechanism for Preventing 
Bankruptcy of Enterprises at the Regional and National Level. International 
Scientific Journal «Mechanism o f Economic Regulation». 2021. № 3. C. 108-117. 
Режим доступу до журналу: https://doi.org/10.21272/mer.2021.93.10 (Особистий 
внесок: запропоновано механізм запобігання банкрутству підприємств на 
регіональному рівні).

22. Рудаченко О.О., Єсіна В.О., Бібік Н.В. Бюджетний менеджмент в 
умовах переходу від стратегічного до середньострокового бюджетного 
планування в територіальних громадах. Міжнародний науковий журнал 
«Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2021. №11. Режим доступу до 
журналу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-ll-7680 (Особистий внесок: 
запропоновано механізм визначення бюджетного менеджменту на рівні ОТГ).

23. Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Димченко О.В., Палант О.Ю., 
Рудаченко О.О. Діагностика та дослідження особливостей соціально- 
економічного розвитку регіонів на національному рівні. Український журнал 
прикладної економіки та техніки. 2021. Том 6. № 4. С. 182-191. Режим доступу 
до журналу: http://ujae.org.ua/diagnostyka-ta-doslidzhennya-osoblyvostej-sotsialno- 
ekonomichnogo-rozvytku-regioniv-na-natsionalnomu-rivni/ ( Особистий внесок: 
досліджено соціально-економічний розвиток регіонів).

24. Рудаченко О.О. Побудова науково-практичного підходу до 
розробки інформаційно-аналітичного забезпечення механізму оцінки та 
прогнозування кризових ситуацій в системі соціально-економічного розвитку 
регіонів. Економіка та держава. 2022. № 7. С. 83-88. Режим доступу до 
журналу: https://www.nayka.com.Ua/index.php/economy/article/view/l 82/182

25. Бабаєв В.М., Васильченко А.О., Димченко О.В., Рудаченко О.О. 
Аналіз теоретичних підходів до ефективності діяльності регіональних

https://doi.org/10.32782/2520-2200/2021-4-8
https://doi.org/10.33042/2522-1809-2021-5-165-38-42
https://doi.org/10.32836/2521-666X/2021-76-2
https://doi.org/10.21272/mer.2021.93.10
https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-ll-7680
http://ujae.org.ua/diagnostyka-ta-doslidzhennya-osoblyvostej-sotsialno-ekonomichnogo-rozvytku-regioniv-na-natsionalnomu-rivni/
http://ujae.org.ua/diagnostyka-ta-doslidzhennya-osoblyvostej-sotsialno-ekonomichnogo-rozvytku-regioniv-na-natsionalnomu-rivni/
https://www.nayka.com.Ua/index.php/economy/article/view/l_82/182
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кластерів: національні особливості. Бізнес Інформ. 2022. № 1. С. 14-20 Режим 
доступу до журналу: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-l-14-20
(Особистий внесок: проаналізовано підходи до ефективності діяльності 
регіональних кластерів).

26. Рудаченко О.О. Групування регіонів за рівнем соціально- 
економічної напруженості кризових ситуацій. Комунальне господарство міст. 
Серія «Економічні науки». 2022. Т. 2, Вип. 169. С. 39-43. Режим доступу до 
журналу: https://doi.org/10,33042/2522-1809-2022-2-169-39-43

Статті, що входять до наукометричних баз Scopus та Web o f Science:

27. Dymchenko O., Panova O., Rudachenko O. Evolutionary View of the 
Formation of Crisis Processes at Housing and Utility Enterprises. Proceedings o f the 
12th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2017. 
Ostrava, Czech Republic. 2017. pp. 90-98. Режим доступу до журналу: 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/3e73684f-4739-4f78-beb2- 
f976fal8cb2d-lec94006/relevance/l (Web of Science) (Особистий внесок: 
наведено еволюційний погляд на формування кризових процесів на 
підприємствах ЖКГ).

28. Guryanova L., Nikolaiev I., Zhovnovach R., Milevskiy S., Ivakhnenko
O., Panasenko O., Prokopovych S., Chagovets L., Vasylenko D., Rudachenko O. 
Modeling of the enterprise functioning stability using the automatic control theory 
apparatus. Eastern-European Journal o f Enterprise Technologies. 2017. 4(3-88). 
pp. 45-55. Режим доступу до журналу:
https://www.scopus.com/record/displav.uri?eid=2-s2.0-
8502 860085 8&origin=AuthorNamesList&txGid=3fd8c99dae76dc96f8b3f821cfbd4f0 
4 (Scopus) (Особистий внесок: змодельовано стійкість функціонування 
підприємств за допомогою апарату теорії автоматичного керування).

29. Guryanova L.S., Klebanova T.S., Milevskiy S.V., Nepomnyaschiy V.V., 
Rudachenko O.A. MODELS FOR THE ANALYSIS OF THE STATE’S 
FINANCIAL SECURITY INDICATORS DYNAMICS. Financial and Credit 
Activity: Problems o f  Theory and Practice. 2017. 1(22). pp. 254-264. Режим 
доступу до журналу: https://doi.org/10.18371/fcaptp.vli22.110179 (Web of 
Sciencе)(Особистий внесок: обгрунтовано моделі аналізу динаміки показників 
фінансової безпеки на рівні держави).

30. Guryanova L.S., Gvozdytskyi V.S., Dymchenko О.V.. Rudachenko O.A.
MODELS OF FORECASTING IN THE MECHANISM OF EARLY INFORMING 
AND PREVENTION OF FINANCIAL CRISES IN CORPORATE SYSTEMS. 
Financial and Credit Activity: Problems o f  Theory and Practice. 2018. 3(26). 
pp. 303-312. Режим доступу до журналу:
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.144280 (Web of Science) (Особистий 
внесок: побудовано моделі прогнозування фінансових криз у  корпоративній 
системі).

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-l-14-20
https://doi.org/10,33042/2522-1809-2022-2-169-39-43
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/3e73684f-4739-4f78-beb2-f976fal8cb2d-lec94006/relevance/l
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/3e73684f-4739-4f78-beb2-f976fal8cb2d-lec94006/relevance/l
https://www.scopus.com/record/displav.uri?eid=2-s2.0-
https://doi.org/10.18371/fcaptp.vli22.110179
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i26.144280
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31. Rudachenko O.. Bibik N., Yesina V. Theoretical and Methodological
Principles of Financial State Management System Development in Ukraine. 
Proceedings o f  the 13th International Scientific Conference Public Economics and 
Administration 2019. Ostrava: VSB. Technical University of Ostrava, 2019. pp. 343- 
350. Режим доступу до журналу:
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/b05612c2-3119-4294-91fe- 
2339e62bd6c8-leca2cb7/relevance/l (Web of Science) (Особистий внесок: 
обгрунтовано засади розвитку системи фінансового управління на державному 
та регіональному рівні).

32. Klebanova Т., Rudachenko О.. Gvozdytskyi V., Ievgen М., Guryanova
L. Classification of regions of Ukraine by the level of social tension. WSEAS 
Transactions on Systems and Control. 2020. 15. pp. 576-584. Режим доступу до 
журналу: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
8509545385 8&doi=l 0.37394%2f23203.2020.15.57&partnerID=40&md5=9855d857 
cdce4alf0f03944ed04c2df0 (Scopus) (Особистий внесок: обґрунтована
класифікація соціальної напруженості регіонів країни).

33. Vodovozov Е., Rudachenko О. DEVISING A PROCEDURE FOR 
ENSURING ENTREPRENEURSHIP PROTECTIONISM IN THE CONTEXT OF 
FINANCIAL CAPITAL INVESTMENTS FOR THE PURPOSE OF 
REHABILITATION OF THE TRANSPORT SECTOR. Eastern-European Journal 
o f Enterprise Technologies. 2021. 4(13). pp. 34-41. Режим доступу до журналу: 
https://www.scopus.com/inwar d/record.uri?eid=2-s2.0-
85116526835&doi=10.15587%2fl729-
4061.2021.238414&partnerID=40&md5=22cl34d6292f5a642c9f4772e0976d5e 
(Scopus) (Особистий внесок: обгрунтовано порядок забезпечення
протекціонізму підприємництва в рамках фінансової привабливості 
транспортної галузі).

34. Klebanova Т., Poluektova N., Rudachenko О. Applying of data 
envelopment analysis to study public administration effectiveness during a pandemic. 
CEUR Workshop Proceedings. Machine Learning Methods and Models, Predictive 
Analytics and Applications - 13th Workshop on the International Scientific Practical 
Conference Modern Problems o f Social and Economic Systems Modelling, MPSESM- 
W 2021. Kharkiv. (9 April 2021). 2927. pp. 94-107. Режим доступу до журналу: 
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
85113876582&partnerID=40&md5=f4360013322fl3c2fl817442ff42201 e (Scopus) 
(Особистий внесок: досліджена ефективність державного управління під час 
пандемії шляхом застосування аналізу охоплення даних).

35. Bubenko Р.Т., Dymchenko O.V., Rudachenko О.О.. Haidenko S.M., 
Diegtiar O.A. Territorial organization of innovative development: Entrepreneurial 
aspect of sustainability. Rivista di Studi sulla Sostenibilita. 2021. 2. pp. 171-185. 
Режим доступу до журналу: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0- 
85125443168&doi=10.3280%2fRISS2021 - 
002013&partnerID=40&md5=2953a275ed8e9e6caad2e99c86c0bad2 (Scopus)

https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/b05612c2-3119-4294-91fe-2339e62bd6c8-leca2cb7/relevance/l
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/b05612c2-3119-4294-91fe-2339e62bd6c8-leca2cb7/relevance/l
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
https://www.scopus.com/inwar
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85125443168&doi=10.3280%2fRISS2021
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85125443168&doi=10.3280%2fRISS2021
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(Особистий внесок: обгрунтована територіальна організація інноваційного 
розвитку).

Статті в інших виданнях:

36. Klebanova Т., Guryanova L., Rudachenko О, Models of financial crisis 
prevention at enterprises of housing and communal services. Actual Problems in 
Economics. 2017. №1(187). pp. 373-382. Режим доступу до журналу: 
http://search.proquest.com/openview/0d81083b21 b672abl ead3a454187080b/l ?pq- 
origsite=gscholar&cbl=2035679 (Особистий внесок: побудовано моделі 
запобігання криз на підприємствах житлово-комунального господарства).

37. Dymchenko О., Rudachenko О., Yesina V., Tararuiev Iu. Economic 
potential of Ukraine: assessment and forecasting. The 3rd Eastern European 
Conference o f Management and Economics (EECME 2021) -  Sustainable 
Development in Modern Knowledge Society. SHS Web o f Conferences. Ljubljana, 
Slovenia, May 28, 2021. Volume 111, 01014. pp. 1-10. Режим доступу до журналу: 
https://www.shs-
conferences.org/articles/shsconf/pdf/2021/22/shsconf eecme2021 01014.pdf 
(Особистий внесок: спрогнозовано економічний потенціал на регіональному 
рівні).

38. Yesina V., Rudachenko О.. Bibik N., Kolinko M. Analysis of the budget 
potential of local authorities: on the example of the Kharkiv region. Proceedings o f 
the 14th International Scientific Conference Public Economics and Administration 
2021. Ostrava: VSB -  Technical University of Ostrava, 2021. pp. 467-478. Режим 
доступу до журналу: https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/ced2d301-c42b-4231- 
8936-dd57bef443c7 (Особистий внесок: проаналізовано бюджетний потенціал 
місцевих органів влади Харківської області).

Тези доповідей і матеріали науково-практичних конференцій:
39. Рудаченко 0 .0 . Теоретико-методичні засади проблем економічної 

безпеки регіонів. Сучасні проблеми та механізми регулювання міжнародних 
економічних відносин: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної 
конференції (м. Київ, 13 жовтня 2018 р.). Київ: ГО «Київський економічний 
науковий центр», 2018. С. 54-59.

40. Рудаченко 0 .0 . Система соціального розвитку населення в Україні. 
Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси, 
управління і право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» 
(м. ПолтаваДб лютого 2019 р.): у 4 ч. Полтава : ЦФЕНД, 2019. 4.4. С. 44-47.

41. Рудаченко 0 .0 . Основні складові структури регіональної соціально- 
економічної системи. Міжнародні економічні відносини на сучасному етапі: 
стан, проблеми та розвиток: матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції (м. Дніпро, 16 лютого 2019 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2019. 
С. 92-94.

42. Рудаченко 0 .0 . Концепція механізму попередження соціальної 
кризи. Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем.

http://search.proquest.com/openview/0d81083b21
https://www.shs-
https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/ced2d301-c42b-4231-8936-dd57bef443c7
https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/ced2d301-c42b-4231-8936-dd57bef443c7
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Матеріали X I міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 11- 
12 квітня 2019 р. Мультимедійне наук, електрон, вид. -  Братислава- Харків, 
ВІПЕМ -  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. Укр. мова, рос. мова, англ. мова. -  
[Електронний ресурс] -  https://mpsesm.org/book/2019/thesis04-816.html#thesis04- 
816

43. Рудаченко О.О., Бібік Н.В Фінансове управління ОТГ як важливий 
елемент соціально-економічного розвитку країни. «Перспективи розвитку 
нової економічної системи на державному та регіональному рівнях» : 
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 05 жовтня 
2019 р.). Київ, 2019. С. 40-42. (Особистий внесок: досліджено фінансову 
складову територіальних громад як основу соціально-економічного розвитку).

44. Рудаченко О.О. Аналіз сучасного стану соціальної напруженості у 
світі. Національні особливості та світові тенденції управління та 
адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали IV  
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 9 листопада 2019 р.). 
Дніпро: ПДАБА, 2019. С. 132-136.

45. Єсіна В.О., Рудаченко О.О. Перспективи розвитку фінансового 
управління на державному та регіональному рівнях. Стратегія розвитку 
України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VI 
Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: «Інформаційно- 
аналітичне агентство», 2019. С. 147-150. {Особистий внесок: наведені 
перспективи розвитку фінансового управління на рівні регіонів).

46. Клебанова Т.С., Рудаченко О.О. Концептуальні основи механізму 
попередження соціальної напруженості в країні. The 3rd International scientific 
and practical conference «Perspectives o f  world science and education» (November 
27-29, 2019). CPN Publishing Group, Osaka, Japan, 2019. pp. 655-660. {Особистий 
внесок: запропоновано механізм попередження соціальної напруженості в 
країні).

47. Погосян Л.О., Рудаченко О.О. Оцінка рівня соціальної напруженості 
в регіональних системах України. «Світ економічної науки. Випуск 23»: 
Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного 
спрямування. Тернопіль, 2020. С. 60-64. {Особистий внесок: оцінено рівень 
соціальної напруженості в регіональних системах).

48. Рудаченко О.О. Погосян Л.О. Побудова комплексного інтегрального 
показника соціальної напруженості регіонів країни. Сучасні проблеми 
моделювання соціально-економічних систем. Матеріали XII міжнародної 
науково-практичної конференції 09-10 квітня 2020 р. -  Мультимедійне наук, 
електрон, вид. -  Братислава -  Харків, ВШЕМ -  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. Укр. 
мова, рос. мова, англ. мова. -  [Електронний ресурс] -  
https://mpsesm.org/book/2020/thesis02-865 .html#thesis02-865 {Особистий внесок: 
запропоновано комплексний інтегральний показник соціальної напруженості 
регіонів).

49. Dymchenko О. Rudachenko О. State regulation of socio-economic 
development of regions. Socio-Economic Challenges: Proceedings o f the

https://mpsesm.org/book/2019/thesis04-816.html%23thesis04-816
https://mpsesm.org/book/2019/thesis04-816.html%23thesis04-816
https://mpsesm.org/book/2020/thesis02-865
https://mpsesm.org/book/2020/thesis02-865
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International scientific and practical conference (Sumy, November 3-4, 2020) / 
edited by Prof., Dr. Vasilyeva Tetyana. Sumy: Sumy State University, 2020. pp. 219- 
222. (Особистий внесок: обґрунтовано державне регулювання СЕР регіонів).

50. Рудаченко О.О., Колодяжний К.Р. Управління соціально- 
економічним розвитком регіонів на державному рівні. Перспективи розвитку 
територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (м. Харків, 19-20 
листопада 2020 р.). / Харківський національний університет міського 
господарства імені О. М. Бекетова, Рада молодих вчених при МОН України, 
Одеський національний економічний університет, НТУ «Дніпровська 
політехніка» [та ін.]. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. С. 39-40. 
{Особистий внесок: наведено особливості управління СЕР регіонів на рівні 
держави).

51. Dymchenko О., Rudachenko О., Khailo Т. Main aspects of 
entrepreneurial adaptation in the conditions of socio-economic development of the 
country. / International Scientific Journal «GRAIL OF SCIENCE» with the 
proceedings o f  the: I  Correspondence International Scientific and Practical 
Conference «Scientific researches and methods o f their carrying out: world 
experience and domestic realities» held on April 2nd, 2021 by NGO European 
Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine) and LLC International Centre Corporative 
Management (Vienna, Austria). 2021. № 2-3 (April, 2021). pp. 61-62. {Особистий 
внесок: наведено аспекти підприємницької адаптації в умовах СЕР країни).

52. Клебанова Т.С., Рудаченко О.О. Особенности построения 
иннтегральньїх показателей социально-зкономического развития регионов. 
Impact o f modernity on science and practice. Abstracts o f the VIII International 
Science Conference (April 6-7, 2021). Madrid, Spain, 2021. pp. 34-36. {Особистий 
внесок: побудовано інтегральні показники СЕР регіонів).

53. Rudachenko О. Development of information and analytical support for 
the mechanism for assessing and forecasting crisis situations in the system of socio
economic development of regions. The II International Scientific and Practical 
Conference «Modern trends o f scientific development» (January 18-21, 2022). 
Vancouver, Canada. 2022. pp. 71-72.

Особистий внесок здобувана.
Дисертаційна робота є результатом самостійно виконаного наукового 

дослідження, у якій викладено авторський підхід щодо розробки теоретико- 
методологічних основ наукового, організаційно-економічного та 
інформаційного забезпечення комплексу механізмів управління в системах 
регіонального розвитку в умовах зростання соціальної та економічної 
напруженості кризових ситуацій.
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Усі наукові результати, пропозиції та висновки, викладені в 
дисертаційній роботі, отримано автором особисто. Із наукових праць, 
опублікованих у співавторстві [2, 4-8, 10, 12-23, 25, 27-38, 43, 45-52] у 
дисертації використано тільки ті ідеї та положення, які є результатом особистої 
роботи, а особистий внесок зазначений у списку опублікованих праць. 
Результати дисертації опубліковано в повному обсязі.

Кандидатська дисертація на тему «Попередження кризового стану 
підприємств житлово-комунального господарства» (спеціальність 08.00.04 -  
економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)) 
була захищена у 2015 році в Харківському національному університеті міського 
господарства імені О. М. Бекетова. Її матеріали у тексті докторської дисертації 
не використовувалися.

Апробація результатів дисертації.
Результати дослідження пройшли апробацію на п’ятнадцяти міжнародних 

та всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: Всеукраїнській 
науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та механізми регулювання 
міжнародних економічних відносин» (м. Київ, 13 жовтня 2018 р.); Міжнародній 
науково-практичній конференції «Економіка, облік, фінанси, управління і 
право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку» (м. Полтава, 16 
лютого 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародні 
економічні відносини на сучасному етапі: стан, проблеми та розвиток» (м. 
Дніпро, 16 лютого 2019 р.); XI Міжнародній науково-практичній Інтернет- 
конференції «Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем» 
(м. Харків, 11-12 квітня 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 
«Перспективи розвитку нової економічної системи на державному та 
регіональному рівнях» (м.Київ, 05 жовтня 2019 р.); IV Міжнародній науково- 
практичній конференції «Національні особливості та світові тенденції 
управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки» (м. 
Дніпро, 9 листопада 2019 р.); VI Міжнародній науково-практичній конференції 
«Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти» 
(м.Київ, лютий 2019 р.); The 3rd International scientific and practical conference 
“Perspectives of world science and education” (Osaka, Japan, November 27-29, 
2019); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції економічного 
спрямування «Світ економічної науки» (м. Тернопіль, травень, 2020 р.); XII 
Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми мод 
елювання соціально-економічних систем» (м. Харків, 09-10 квітня 2020 р . ); 
VIII International Science Conference «Impact of modernity on science and practice» 
(Madrid, Spain, April 6 - 7 ,  2021); Socio-Economic Challenges: Proceedings of the 
International scientific and practical conference (Sumy, November 3- 
4,2020); Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої 
освіти і молодих учених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика», 
(м.Харків, 19-20 листопада 2020 р.); I International Scientific
and Theoretical Conference «The driving force of science and trends in its 
development» (Coventry, United Kingdom, January29, 2021); I Correspondence
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International Scientific and Practical Conference «Scientific researches and methods 
of their carrying out: world experience and domestic realities» (Vienna, Austria, 19 
February 2021); II International scientific and practical conference «Modem trends of 
scientific development» (Vancouver, Canada January 18-21, 2022).

Дискусійні положення та зауваження 
Розгляд дисертаційної роботи дає підстави стверджувати, що її автор, 

продемонструвавши високий рівень володіння матеріалом з досліджуваної теми, 
в цілому виконав поставлені завдання. Однак, робота не позбавлена дискусійних 
положень і зауважень, а саме:

1. необхідно надати більш економічну інтерпретацію отриманих 
результатів дисертаційного дослідження в вигляді висновків;

2. в доповіді слід більше уваги приділити практичній значущості 
отриманих автором методичних доробок в своєму дослідженні;

3. доцільно в тексті реферату більш детально обґрунтувати авторський 
концептуальний підхід щодо формування механізмів управління кризовими 
ситуаціями в системах соціально-економічного розвитку регіонів;

4. потребує більшого пояснення практична необхідність підходу щодо 
формування інтегральних показників: соціально-економічного розвитку регіонів 
(країни); соціальної напруженості кризових ситуацій; економічної напруженості 
кризових ситуацій;

5. окремі здобутки автора потребують більш детального опису, у тому 
числі це стосується пояснення моделі прийняття рішень в регіональних системах;

6. необхідно більше обґрунтувати вибір моделей для підвищення якості 
прийняття рішень, спрямованих на зниження СЕН в регіонах.

7. слід доповнити обґрунтування необхідності впровадження інерційних 
та альтернативних сценаріїв соціально-економічного розвитку регіону;

8. потребують більшого пояснення когнітивні моделі рівня соціально- 
економічної напруженості регіону як індикатора кризових процесів;

9. інші зауваження стосуються деяких недоліків у оформленні роботи.
Проте, зроблені зауваження не впливають на загальну високу оцінку 

дисертації.

Загальний висновок
Під час виконання дисертації Рудаченко О.О. дотримувалася 

принципів академічної доброчесності. За результатами перевірки та аналізу 
матеріалів дисертації не було виявлено ознак академічного плагіату, 
самоплагіату, фабрикації, фальсифікації.

На підставі викладеного вище, доцільно зробити висновок про те, що 
дисертаційна робота Рудаченко Ольги Олександрівни на тему «Механізми 
управління кризовими ситуаціями в системах соціально-економічного розвитку 
регіонів» за змістом, структурою та оформленням відповідає спеціальності 
08.00.05 -  розвиток продуктивних сил і регіональна економіка є комплексним і
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завершеним науковим дослідженням, що виконане дисертантом особисто, 
містить науково обґрунтовані результати теоретичного та практичного 
характеру, що мають значення для регіонального розвитку, підтверджуються 
актами та довідками про впровадження результатів дисертації, свідчать про 
особистий внесок здобувана в науку та характеризуються науковою новизною, 
що відповідає пунктам 7 та 9 «Порядку присудження (позбавлення) наукових 
ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 17.11.2021 р. № 1197» і дає вагомі підстави рекомендувати дисертацію 
Рудаченко Ольги Олександрівни до захисту в Спеціалізованій вченій раді.

Рецензенти: 

д.е.н., проф.,
проф. каф. менеджменту 
і публічного адміністрування Н.О. Кондратенко

д.е.н., проф.,
зав. каф. туризму і готельного господарства

д.е.н., проф.,
проф. каф. туризму і готельного господарства

Л.В. Оболенцева

Н.М. Богдан

Секретар Вченої ради 
Харківського національного університету 
міського господарства 
імені О.М. Бекетова О. А. Калмиков


