
Маркетинг і менеджмент інновацій, 2017, № 1 
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ 

271 

УДК 332.14 JEL Classification: Н70, R58 
 

Бойченко Валерія Сергіївна, 
канд. екон. наук, доцент, 

доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, 
Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя, Україна) 

 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СТАРОПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ 
 
У статті визначено концептуальні аспекти реформування управління розвитком старопромислового 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. На сучасному етапі розвитку України 

важливим питанням є реформування управління розвитком регіонів, а оскільки регіони країни 
відрізняються між собою за різними показниками, то цей процес вимагає розроблення новітніх 
програм розвитку для кожного окремого регіону чи групи регіонів. Особливо процес реформування 
стосується старопромислових регіонів, оскільки вони мають доволі масштабні виробничі та 
експортні потенціали, але при цьому вони мають соціально-економічні, інфраструктурні та 
проблеми інвестиційного забезпечення, сутнісна характеристика яких була розглянута автором у 
попередньому дослідженні [1, с. 157]. Найбільш загрозливими при цьому як для економіки країни, 
так і для добробуту населення є використання застарілих технологій та зношеність основних 
засобів, забруднення довкілля. Так, забезпечення належного управління розвитком 
старопромислового регіону можливе за рахунок зміни застарілої місії, цінностей і традицій, 
принципів та культури управління [2]. На сьогодні переважна більшість дослідників схиляються до 
думки, що в Україні до типово старопромислових регіонів належать: Дніпропетровська, Донецька, 
Запорізька, Луганська, Полтавська і Харківська області. Однак, зважаючи на політико-економічну 
ситуацію, що склалася в країні, та на боєві дії на Донбасі, вважаємо за доцільне звернути увагу на 
проблеми організаційно-економічного забезпечення реформування управління розвитком 
Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської і Харківської областей. 

Отже, дослідження особливостей організаційно-економічного забезпечення реформування 
управління розвитком старопромисловим регіоном є важливим питанням, що потребує детального 
розгляду. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання організаційно-економічного забезпечення 
управління розвитком регіону розглядали такі вчені, як: Алимов О.М., Даниленко А.І. та 
Трегобчук В.М. [3], Ткачук Л.М. і Калугарян Т.К. [4], Шкодинський С.В. [5] та інші. Окремі питання 
розвитку старопромислових регіонів відображено в працях Васильченко О.Р. та Толстих А.С. [6], 
Горячевої Т.А. [7], Шестопалова А.Г., Борисова Є.І., Сафронова К.К. і Каледіної Є.С. [8] та інших.  

Виділення не вирішених раніше питань. На сьогодні залишається недостатньо розглянутим 
та дискусійним питання щодо особливостей організаційно-економічного забезпечення 
реформування управління розвитком старопромислового регіону. 
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Метою дослідження є вивчення особливостей організаційно-економічного забезпечення 
реформування управління розвитком старопромислового регіону, що є базою для формування 
концепції реформування регіонального управління. 

Викладення основного матеріалу. Організаційно-економічне реформування управління 
старопромисловим регіоном передбачає розвиток системи відносин між широким колом 
інституційних утворень, що створюють передумови як для розвитку галузі, так і для розвитку 
всього регіону. При цьому аспектами такого реформування є: 

 самоорганізація виробничого процесу об’єктами промислової галузі; 
 державне і місцеве планування, організація та координація розвитку підприємств галузі й 

підприємств, що її забезпечують [9, с. 178]. 
Аналізуючи наукову літературу [10], було з’ясовано, що організаційно-економічне 

реформування управління розвитком старопромислового регіону повинно вміщувати: 
1. Дані про стан зовнішнього середовища ринку галузі для спостереження за тенденціями, що 

на ньому склалися. 
2. Дані про стан внутрішнього середовища підприємств для спостереження за динамікою 

розвитку/занепаду потенціалів підприємств, відстеження показників діяльності кожного окремого 
підприємства, виявлення їх слабких та сильних сторін. 

3. Нормативні співвідношення і пропорції ресурсів для орієнтації на них усіх підприємств 
галузі. 

4. Аналіз потенціалів підприємства та оцінювання їх потенційних можливостей. 
5. Планування, формування та коригування організаційно-економічних змін, виходячи з 

обмежень і можливостей підприємств, для визначення очікуваної структури розвитку й розрахунку 
планових показників. 

6. Організаційний супровід програми розвитку для формування цільових заходів. 
7. Реалізація та контроль за змінами шляхом розроблення певного механізму дій. 
Організаційно-економічне забезпечення реформування управління розвитком 

старопромислових регіонів, у свою чергу, повинно базуватися на принципах цілеспрямованості, 
комплексності та поетапності [4]. 

Зважаючи на проблеми, які існують у старопромислових регіонах та виходячи з особливостей 
діяльності підприємств у цих регіонах, необхідно зазначити, що основними складовими, які 
потребують реформування, на сьогодні є: 

1) інноваційне оновлення виробництва; 
2) подолання структурних деформацій у промисловості [11]; 
3) інвестування в реальний сектор шляхом залучення стратегічних інвесторів. 
Саме тому надалі зроблено акцент на кожній окремій складовій. Усі ці складові тісно 

взаємозв’язані між собою, оскільки без інвестицій неможливо забезпечити інноваційне оновлення 
та переформувати структуру промисловості, а без готовності та можливостей підприємств галузі 
впроваджувати інновації неможливо залучити додаткові кошти. Однак, незважаючи на це, 
спробуємо виокремити кожну складову та зазначити її особливості для старопромислових 
регіонів. 

Так, по-перше, розглянуто організаційно-економічні особливості реформування інноваційної 
складової, що передбачають вирішення таких завдань:  

 розвиток регіональної інноваційної інфраструктури;  
 створення сприятливих умов для інноваційної діяльності;  
 кадрове забезпечення регіонального інноваційного процесу;  
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 розвиток вузівського і наукового секторів регіону, які служать інтелектуальною 
передумовою підвищення регіонального інноваційного потенціалу [5, с. 126]; 

 вирішення екологічних проблем; 
 забезпечення конкурентоспроможності національної та регіональної економіки; 
 підвищення експортного потенціалу країни [12]. 
Так, під організаційно-економічним забезпеченням інноваційного процесу розуміють систему 

економічних відносин, методів, принципів та форм інноваційної діяльності [13, с. 91-92; 14]. 
При цьому в його складі управління таким забезпеченням виділяють такі системи, як:  

 прогнозування та планування розвитку; 
 мотивації діяльності підприємств галузі та модифікації виробництва, мотивацію праці та 

споживання інноваційних продуктів; 
 організації та оптимізації: організаційних структур, структури ресурсного забезпечення; 
 інформаційного забезпечення – обмін інформацією між підрозділами та працівниками, збір, 

систематизація та аналіз інформації [15, с. 157-162]. 
При цьому процес організаційно-економічного забезпечення інноваційної діяльності на 

промислових підприємствах повинен уміщувати певні етапи, що у своїй сукупності утворюють 
функціональні зв’язки між об’єктами, суб’єктами, засобами, методами та іншими складовими 
інноваційної діяльності. Так, до них можна віднести: визначення цілей, оцінювання існуючого 
потенціалу, проведення SWOT-аналізу, формування стратегії розвитку, реалізацію та контроль за 
виконанням стратегії, оцінювання результатів та вживання відповідних дій [16]. 

Тобто організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку повинно 
характеризуватися використанням нових, прогресивних технологій у галузі промислового 
виробництва; переходом до випуску високотехнологічної продукції; інноваційними організаційними 
й управлінськими рішеннями в діяльності підприємства та бути засновано на економіці  
знань [7; 8, с. 15; 17, с. 6;]. 

Тобто модернізація економіки старопромислових регіонів на засадах інноваційного розвитку 
повинна забезпечуватися комплексним застосуванням доступних важелів економічної політики та 
залученням існуючих організаційних структур [18; 19, с. 113]. 

По-друге, погоджуючись із думками науковців [3, с. 275; 20, с. 7-8, 194-195; 21, с. 264; 22; 
23, с. 70; 24, с. 274; 25], необхідно подолати структурні деформації в промисловості, що виникли у 
зв’язку із: 

 змінами в економічній системі суспільства та, як наслідок, виникнення нових потреб; 
 перекосами в галузевій структурі промисловості; 
 високим рівнем капітало-, енерго-, сировино- та матеріаломісткості промислової продукції; 
 високим рівнем забруднення довкілля; 
 низькою конкурентоспроможністю виробничих потужностей через застарілий технічний 

рівень виробництва; 
 переважним ухилом галузі на потреби зовнішнього ринку і, як наслідок, залежністю від 

розвитку та потреб інших країн. 
Тобто реформування управління розвитком старопромислових регіонів щодо подолання 

структурних деформацій у промисловому секторі повинно передбачати такі заходи:  
 збільшення частки високотехнологічних та наукоємних виробництв, основою яких повинні 

бути впровадження та розвиток ресурсозбережних технологій;  
 зменшення небезпечного техногенного навантаження на довкілля шляхом упровадження 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В.С. Бойченко. Особливості організаційно-економічного забезпечення реформування управління розвитком 
старопромислового регіону 

Маркетинг і менеджмент інновацій, 2017, № 1 
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/	

274

новітніх технологій;  
 зменшення орієнтації на зовнішній ринок; 
 перепрофілювання старовинних галузей промисловості на ті, які відповідають сучасному 

стану НТП, наприклад промислове прототипування тощо. 
Втілення вищезазначених заходів у практику потребує розроблення певної промислової 

політики за участі як державних, так і приватних суб’єктів УРР.  
По-третє, для забезпечення перших двох складових та подолання існуючих проблем 

старопросмислових регіонів потрібно вливання грошових коштів від зборів цільового призначення, 
формування централізованих, позикових та інвестиційних фондів [26, с. 225]. Оскільки економіка 
старопромислових регіонів є досить капіталомісткою, а зношення основних фондів промислових 
підприємств має прогресуючий характер, то вона вимагає достатньо великих інвестицій. 
А, зважаючи на те, що обсяги інвестицій, зокрема іноземних, не в змозі задовольнити потреби 
підприємств, доцільно сприяти більш активному залученню заощаджень населення в 
інвестиційний процес, насамперед через механізми фондового ринку і банківських вкладів. Однак 
будь-які зміни у цьому напрямку можливі лише за умов стабілізації політико-економічної 
ситуації [6, с. 222, 224]. 

Інвестиційна складова реформування управління розвитком старопромислових регіонів, окрім 
інвестиційних ресурсів, також повинна вміщувати методи їх мобілізації та розміщення, інструменти 
та важелі впливу на інвестиційний процес, тобто повинен бути розроблений інвестиційний 
механізм, який, у свою чергу, повинен включати: 

 засоби та форми мотивації потенційних інвесторів; 
 визначення найбільш оптимальних шляхів отримання інвестицій; 
 законодавче та методичне регулювання інвестиційної діяльності; 
 інституційне забезпечення інвестиційного процесу. 
Тобто інвестиційну складову організаційно-економічного забезпечення реформування 

управління розвитком старопромислового регіону необхідно розглядати як сукупність інструментів 
(мобілізація власних коштів, розширення використання ресурсів кредитно-фінансових установ, 
залучення іноземних інвестицій, активізація можливостей фондового ринку, створення системи 
управління ризиками та боргами, формування центрів кооперації, введення мотивуючого 
державного та муніципального регулювання), спрямованих на підтримання інвестиційної 
діяльності [27, с. 65-66]. Тобто, як і попередні дві складові, інноваційна складова повинна 
забезпечуватися правовими, організаційними, економічними та інвестиційними основами 
реформування управління розвитком старопромислових регіонів. 

Отже, враховуючи вищевикладене, вважаємо за доцільне навести загальну схему 
організаційно-економічного забезпечення реформування управління розвитком регіону, яка буде 
враховувати особливості розвитку старопромислових регіонів (рис. 1). 

Крім того, необхідно зазначити, що, враховуючи ці особливості реформування, важливим є 
створення агентства регіонального розвитку, оскільки воно може бути легальним інститутом, 
завданням якого буде розроблення програм розвитку регіону, узгоджуючи при цьому інтереси 
держави та місцевого самоврядування, регіонального бізнесу та інших організацій [28]. Отже, це 
агентство виконуватиме такі функції, як: 1) аналіз соціально-економічної ситуації та проблем 
розвитку, надання пропозицій щодо шляхів їх розв’язання; 2) сприяння у реалізації регіональної 
стратегії розвитку; 3) підвищення інвестиційної привабливості регіону; 4) створення умов для 
інституційного та інфраструктурного розвитку; 5) інформування громадськості про діяльність 
агенції [29]. 
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Рисунок 1 – Організаційно-економічне забезпечення реформування управління розвитком 

старопромислового регіону 
 
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок за цим напрямом. 

Таким чином, особливістю організаційно-економічного забезпечення реформування управління 
розвитком старопромислового регіону є те, що воно повинно здійснюватися у трьох 
взаємозв’язаних складових, а саме: інноваційному оновлені виробництва, подоланні структурних 
деформацій у промисловості, інвестуванні в реальний сектор. Ці складові, у свою чергу, мають 
свої особливості організаційно-економічного забезпечення, зі своїми специфічними відносинами, 
методами, принципами та формами реалізації. 

Зазначено, що вивчення особливостей організаційно-економічного забезпечення 
реформування управління розвитком регіону є поштовхом для розроблення загальної концепції 
реформування управління розвитком регіону, що, у свою чергу, і повинно стати метою подальших 
досліджень. 
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Особенности организационно-экономического обеспечения реформирования управления развитием 
старопромышленного региона 

В статье определены концептуальные аспекты реформирования управления развитием старопромышленного 
региона. Приведены составляющие организационно-экономического реформирования управления развитием 
старопромышленного региона. Обоснована необходимость реформирования таких составляющих, как инновационное 
обновление производства, преодоление структурных деформаций в промышленности, инвестирование в реальный 
сектор. Представлена общая схема организационно-экономического обеспечения такого реформирования. 

Ключевые слова: организационно-экономическое обеспечение, реформирование, управление развитием, 
старопромышленный регион, инновации, инвестиции. 
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Features of the organizational and economic maintenance of the reforming management of development of old 
industrial region 

The aim of the research. The aim of the research is to study the characteristics of the organizational and economic support 
of the reforming management of development of old industrial region, which is the base for the formation of the concept of 
reforming the regional management. 

The results of the analysis. The organizational and economic reforming management of development of old industrial region 
provides for the development of relations between a wide range of institutional structures that create preconditions for development 
of the industry, and for the development of the entire region. The conceptual aspects of such reforms are: self-organization of the 
production process of industrial objects industry; state and local planning, organization and coordination of the development of the 
industry and the companies that provide it. 

Organizational and economic reforming management of development of old industrial region should include: 
1. Information about the state of the external market environment. 
2. Information about the state of the internal environment of enterprises. 
3. Regulatory ratios and proportions of resources to focus on their entire industry. 
4. Analysis of the enterprise potential and assess their potential. 
5. Planning, shaping and adjustment of the organizational and economic changes. 
6. Institutional support program for the formation of targeted interventions. 
7. Implementation and control of the changes through the development of a specific mechanism. 
Despite the problems that exist in the old industrial regions and based on the characteristics of enterprises in these regions, it 

should be noted that the main components that need to be reformed, today, are: 
1. The innovative manufacturing update. 
2. Overcoming structural deformations in the industry. 
3. Investing in the real sector by attracting strategic investors. 
All these components are closely linked, because without investment is impossible to provide an innovative upgrade and 

reshape the industry structure, and without the willingness and capacity of the industry to innovate impossible to raise additional 
funds. The process of organizational and economic support of innovative activity in industrial enterprises should include specific 
steps that, taken together, form functional connections between objects, subjects, funds, methods and other components of 
innovation. Reforming the management of the development of old industrial regions to overcome the structural deformations in the 
industrial sector should include the following activities: 

 increasing the share of high-tech and knowledge-intensive industries; 
 reduction of dangerous anthropogenic impact on the environment; 
 decrease in orientation on the external market; 
 conversion of old industries to those that correspond to the current state of scientific and technical progress. 
The investment component of reforming management of development of old industrial regions, other than the investment of 

resources should also include methods of mobilization and deployment, tools and levers of influence on the investment process, 
that is to be developed investment mechanism. That is, like the previous two components, an innovative component should 
provide a legal, institutional and economic framework for reforming management of development of old industrial regions. 

Conclusions and directions of futher researches. Thus, the feature of the organizational and economic support of 
reforming management of development of old industrial region is that it must be carried out in three interrelated components. 
Which, in turn, have their own particular organizational and economic support, with specific attitudes, methods, principles and 
forms of implementation. 

It was noted that the study of features of organizational and economic support of reforming management of development of 
region is the impetus for the development of a common concept development of reforming of management in the region, which, in 
turn, should be the goal of future research. 

Keywords: organizational and economic maintenance, reforming, management of development, old industrial region, 
innovation, investment. 
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