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Целью статьи является обоснование и интеграция системы орга-
низационно-управленческих инноваций в развитии регионов Украи-
ны с перспективами дальнейших исследований этой проблемати-
ки. Выявлены основные проблемы, существующие в современном 
управлении регионами, и показаны причины их возникновения. Ис-
следовано содержание экономических категорий «система», «ре-
гион», «организационно-управленческие инновации» и «система 
организационно-управленческих инноваций». Выделены четыре со-
временных направления развития теоретических исследований, 
к которым отнесены новые парадигмы и концепции региона, раз-
мещение деятельности, пространственная организация экономи-
ки, межрегиональные экономические взаимодействия. Отмечено, 
что необходимость обеспечения развития регионов обусловлена 
важностью оптимизации пространственных хозяйственных ха-
рактеристик страны в соответствии с особенностями разме-
щения имеющихся и потенциальных ресурсов, а также необходи-
мостью удовлетворения общих и специфических потребностей 
населения. Предложено формирование системы организационно-
управленческих инноваций с учетом специфики сферы их реализа-
ции, и определены мероприятия ее применения, что позволяет обе-
спечить системный процесс качественных изменений по развитию 
территорий и реального сектора экономики региона.
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инноваций, социально-экономическое развитие, системный поход, 
научно-методическое обеспечение.
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The aim of the article is substantiation and integration of the system of or-
ganizational and managerial innovations in the development of regions of 
Ukraine with prospects for further research on this topic. The main problems 
existing in modern management of the regions are revealed and the reasons 
of their occurrence are shown. The content of the economic categories of 
«system», «region», «organizational and managerial innovations» and «sys-
tem of organizational and managerial innovations» is studied. There iden-
tified four modern trends in the development of the theoretical research, 
which include new paradigms and concepts of a region, location of its ac-
tivities, spatial organization of the economy, interregional economic inter-
actions. It is noted that the need to ensure the development of the regions 
is due to the importance of optimizing the spatial economic characteristics 
of the country in accordance with the features of allocation of its available 
and potential resources as well as the need to meet the general and specific 
needs of the population. The formation of a system of organizational and 
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their implementation is proposed, and measures on its application are deter-
mined, which allows providing a system process of qualitative changes in the 
development of territories and the real sector of the economy of a region.
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Метою статті є обґрунтування та інтеграція системи організаційно-управлінських інновацій в розвитку регіонів України з перспективами по-
дальших досліджень цієї проблематики. Виявлено основні проблеми, що існують у сучасному управлінні регіонами, та визначено причини їх виник-
нення. Досліджено зміст економічних категорій «регіон», «система», «організаційно-управлінські інновації» та «система організаційно-управлінських 
інновацій». Виділено чотири сучасних напрямки розвитку теоретичних досліджень, до яких віднесено нові парадигми та концепції регіону, розміщення 
діяльності, просторову організацію економіки, міжрегіональні економічні взаємодії. Зазначено, що необхідність забезпечення розвитку регіонів зумовле-
на важливістю оптимізації просторових господарських характеристик країни відповідно до особливостей розміщення наявних і потенційних ресурсів, 
а також необхідністю задоволення загальних і специфічних потреб населення. Запропоновано формування системи організаційно-управлінських 
інновацій з урахуванням специфіки сфери їх реалізації та визначено заходи її запровадження, що дозволяє забезпечити системний процес якісних змін 
щодо розвитку територій і реального сектора економіки регіону. 
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Вступ. Проблематика соціально-економічного роз-
витку регіонів і формування науково обґрунтованих су-
часних методів управління цим процесом в Україні набуває 
особливого значення. Практика здійснення реформи та 
сучасні реалії свідчать, що наявна система регіонального 
управління не відповідає вимогам сьогодення і потребує 
структурної та змістовної перебудови [1].

Пошук інноваційного шляху управління розвитком те-
риторії призводить до необхідності організації економічного 
простору на рівні регіонів таким чином, щоб забезпечити по-
силення рішень проблемних завдань регіональної економіки 
та прискорити зростання високотехнологічних галузей. 

Важливим напрямом роботи в управлінні розвитком 
регіону є необхідність дослідження проблем управління 
суспільними процесами у контексті створення нової ефек-
тивної системи соціально-економічного розвитку регіону на 
основі активного залучення організаційно-управлінських 
інновацій. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває 
обґрунтування методологічних основ розробки системи 
організаційно-управлінських інновацій у розвитку регіону, 
що сприятиме системному процесу якісних змін у розви-
тку самих території та їх реального сектора.

Метою статті є наукове обґрунтування та форму-
вання системи організаційно-управлінських інновацій як 
необхідної складової соціально-економічного розвитку су-
часного регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Еконо-
мічні питання регіонального управління, забезпечення 
соціально-економічного розвитку регіонів присвячені пра-
ці В. Гейця, Ю. Гончарова, Б. Данилишина, С. Дорогунцова, 
Я. Жаліла, Н. Кухарської, Е. Лібанової, А. Мазура, Д. Сте-
ченка, М. Чумаченка та ін. 

Проблеми регіонального розвитку досліджували укра-
їнські науковці – М. Долішній, В. Будкін, М. Гончаренко, В. Єв-
докименко, П. Бєленський, В. Зінченко, М. Бутко, О. Жихор.

Теорія регіонального соціально-економічного роз-
витку як упорядкована система наукових ідей, концепцій, 
принципів, понять, положень і тверджень, як і інші еконо-
мічні теорії, постійно удосконалюється. Поняття «регіон» – 
достатньо універсальне [2, с. 86]. Спочатку у фахових до-
слідженнях його розглядали як синонім поняття «район», 
маючи на увазі територію, яку виділено за сукупністю будь-
яких складових, ознак або явищ [3]. Останнім часом під 
«регіонами» розуміють області України. Це пояснюється 
тим, що адміністративні одиниці є достатньо самостійни-
ми територіальними та соціально-економічними комплек-
сами, вони включають систему місць та адміністративних 
районів, кожен із яких характеризується багатогалузевим 
господарством зі складною системою організації внутріш-
ніх і міжрегіональних зв’язків. До того ж вони характеризу-
ються єдністю державного керівництва [4, с. 79]. При тако-

му розумінні кожна область є нібито маленька мініатюрна 
модель усієї національної економіки.

Таким чином, під час дослідження проблем регіону 
з’являється можливість вивчення нових закономірностей, 
зв’язків і взаємозв’язків, які притаманні всій національній 
економіці. Конкретну, детальну картину стану національної 
економіки розкриває вивчення регіонально-галузевого ас-
пекту на основі отриманої в процесі дослідження економіч-
ної та соціологічної інформації. Це, своєю чергою, дає мож-
ливість розробити необхідні методи та форми управління на 
рівні регіону, а після цього і на рівні національної економіки. 

В цілому можна виділити чотири сучасних напрямки 
розвитку теоретичних досліджень.   

1. Нові парадигми та концепції регіону. Вказаний на-
прямок передбачає вивчення регіону не лише як зо-
середження природних ресурсів і населення, вироб-
ництва та споживання товарів, сфери послуг (праці 
класиків регіональної економіки), але і як суб’єкта 
економічних відносин, носія особливих економічних 
інтересів. У сучасних теоріях регіон досліджується 
через призму багатофункціональної та багатоаспек-
тної систем. Найбільшого розповсюдження отрима-
ли чотири парадигми регіону: регіон-квазідержава, 
регіон-квазікорпорація, регіон-ринок (ринковий 
ареал), регіон-соціум [5, c. 61–66]. 

2. Розміщення діяльності. Додатково до теорій роз-
міщення сільськогосподарського та промисло-
вого виробництва та їх послідовників новими 
об’єктами такої теорії є розміщення інновацій, те-
лекомунікаційних технологій і комп’ютерних сис-
тем, розвиток промислово-технологічних комп - 
лексів, що реструктурують і конвертують. У таких 
теоріях основна увага переміщується з традицій-
них факторів розміщення (транспортні, матері-
альні, трудові витрати) спочатку на проблеми 
інфраструктурного забезпечення структуровано-
го ринку праці, екологічні обмеження, а останні 
два десятиріччя на нематеріальні фактори роз-
міщення: інтенсивність, різноманіття, якісний 
рівень культурної діяльності та рекреаційних по-
слуг, творчий клімат, прив’язаність людей до своєї 
місцевості тощо. 

3. Просторова організація економіки. Тут широкого 
розповсюдження в роботах різних учених отри-
мала теорія полюсів зростання, відповідно до якої 
провідна роль належить просторовій організа-
ції економіки, провідним (лідируючим) галузям, 
конкретним територіям (населеним пунктам), які 
в економіки країни або регіону виконують функцію 
джерела інновацій та прогресу. У сучасній практи-
ці просторового економічного розвитку ідеї по-
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люсів зростання реалізуються у створенні вільних 
економічних зон, технополісів і технопарків.

4. Міжрегіональні економічні взаємодії. В останні 
роки в умовах формування ринкових відносин 
зростає значущість регіоналізації економіки. 
Практично будь-яка проблема, що виникає у про-
цесі реформ, тісно пов’язана з взаємодією певних 
або інших регіональних факторів та умов. 

Незважаючи на чисельність наукових праць, дослі-
джень і публікацій у цьому напрямку, залишилися недо-
статньо висвітленими питання, пов'язані з особливостя-
ми формування системи розвитку регіону, що заснована 
на поєднанні теорії менеджменту та регіональної еко-
номіки на основі формування та впровадження системи 
організаційно-управлінських інновацій.

Виклад основного матеріалу. Для визначення осно-
вних передумов і напрямів розвитку регіону з'являється 
необхідність підсилення ролі інновацій як основоположно-
го чинника у розвитку територій. Пошук ефективного регі-
онального розвитку передбачає необхідність формування 
та використання системи організаційно-управлінських 
інновацій в розвитку регіону, з чітким розподілом цілей, 
завдань, функцій та обов’язків щодо реалізації проекту за 
рахунок сукупності прийомів, операцій оволодіння певною 
галуззю знань, способу організації пізнання. 

Необхідність забезпечення розвитку регіонів на ін-
новаційній основі зумовлена важливістю оптимізації про-
сторових господарських характеристик країни відповідно 
до особливостей розміщення наявних і потенційних ресур-
сів, а також необхідністю задоволення загальних і специ-
фічних потреб населення [6]. У зв’язку з цим зазначимо, що 
умовами перспективного розвитку території є технічний 
і  технологічний прогрес,  соціально-економічний розвиток 
території, способи створення маркетингових механізмів 
господарювання, еволюція застосовуваних інструментів.  

Інноваційний розвиток регіону – це сталий процес 
постійних змін економічного потенціалу регіону в напрям-
ку покращення та оптимізації просторових господарських 
характеристик відповідно до наявності та розміщення ре-
сурсної бази для забезпечення високого рівня життєдіяль-
ності людини та збереження природного середовища [3].

Розглядаючи ідею концепції інноваційної компо-
ненти як складової системи організаційно-управлінських 
інновацій у розвитку території, звернемо увагу на трак-
тування категорії «система». Термін «система», на нашу 
думку, використовують у таких випадках, коли необхідно 
надати характеристику явищу (або процесу) з урахуванням 
усіх зв’язків, що існують, – зовнішніх і внутрішніх, а  та-
кож врахувати зовнішній вплив на функціонування самої 
системи або співвідношення системи із зовнішнім (щодо 
неї) середо вищем. Зв’язки між елементами системи є сис-
темоутворюючими та забезпечують її цілісність. Елементи 
системи підрозділяють на ядро системи й інші елементи. 
Всі елементи складаються в систему за упорядженими 
ознаками з урахуванням внутрішніх, прямих і зворотних 
зв’язків. В [5] наведено таке розуміння системи: «множина 
елементів, що є взаємопов’язаними один із одним і ство-
рюють певну цілісність, єдність». Система як сукупність 
взаємопов’язаних елементів, протистоїть середовищу, 
у взає модії з яким виявляються її властивості. Системне 

дослідження встановлює засоби виявлення й опису таких 
відносин і зв’язків, а також визначає системоутворюючі 
відношення, тобто зв’язки, які забезпечують цілісність сис-
теми. Системний підхід базується на дослідженні об’єктів 
системи й орієнтує таке дослідження на розкриття ціліс-
ності об’єкта, на виявлення різноманітних типів зв’язків в 
ньому і зведення їх до єдиної теоретичної картини. Сукуп-
ність вищеописаних складових утворює систему розвитку 
регіону, за допомогою якої зміни будуть проходити най-
більш ефективним шляхом, із урахуванням чітко визначе-
них, науково обґрунтованих пріоритетів.

Вважаємо, що одним із дієвих підходів до формуван-
ня системи розвитку території, як свідчить закордон ний 
досвід [7], є запровадження дієздатної системи організа-
ційно-управлінських інновацій. 

Організаційно-управлінські інновації – це нові 
методи та форми організації всіх видів діяльності та їх 
об'єднань: нові методи управління господарством, системи 
стратегічного планування, прогнозування, моделювання 
процесів розвитку території, нові організаційні структури. 
Організаційно-управлінські інновації є результатом транс-
формації ідей у сфері управління та організації господа-
рювання, виді економічної діяльності, економіці в цілому 
в нове або вдосконалене економічне рішення, що затребу-
ване на ринку, задовольняє наявні потреби суспільства або 
створює нові, а отже, приносить корисний ефект при впро-
вадженні. Своєю чергою, під «системою організаційно-
економічних інновацій в регіоні» ми розуміємо організа-
ційне складне ціле, що складається з сукупності елементів 
і зв’язків, що характеризують взаємодію та вплив зовнішніх 
і внутрішніх чинників і їх вплив на соціально-економічний 
розвиток регіону або сукупність взаємопов’язаних елемен-
тів, що утворюють певну цілісність і враховують зовнішній 
і внутрішній вплив на розвиток регіону, у взаємодії з яким 
виявляються її властивості. Розглядаючи особливості 
системи організаційно-управлінських інновацій як осно-
ви розвитку територій та основного фактора розвитку 
економічної системи, слід зазначити спрямованість усіх 
інноваційних рішень на результат ефективного функціо-
нування правильно побудованої системи організаційно-
управлінських інновацій і, як наслідок, розвиток відповід-
них суб’єктів господарювання (рис. 1).

Сукупність цілей і варіантів щодо формування сис-
теми управління регіональним розвитком охоплює сфери 
реалізації організаційно-управлінських інновацій, кожний 
вид яких, своєю чергою, досить суттєво впливає на розви-
ток території та охоплює певні галузі змін в управлінні, що 
вимагає відповідних форм управління (табл. 1). 

Основні проблеми, що існують у сучасному управлін-
ні регіонами, викликані низкою причин, серед яких можна 
виділити: недосконале нормативно-правове забезпечення 
управління регіонами; відсутність системності та комплек-
сності при розробці та реалізації державної регіональної 
політики в цілому та програм і стратегій регіонального роз-
витку зокрема; надмірна централізація питань управління 
регіональним розвитком, що призводить до недостатнього 
врахування інтересів і особливостей регіонів в управлінні 
ними; слабкість інститутів громадянського суспільства та 
низький рівень залученості територіальних громад до ви-
рішення питань місцевого розвитку; недоліки у фінансово-
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рис. 1. Система організаційно-управлінських інновацій у регіоні

Інструменти розвитку територій:
 оперативні та стратегічні плани;
 програми соціально-економічного 

розвитку;
 державні та місцеві програми;
 інвестиційні програми та проекти;
 законодавчо-нормативні акти

Економічна складова:
 ресурсний потенціал;
 інфраструктура;
 ринкові відносини;
 розвиток підприємництва

Інноваційна складова

Система управління:
 органи місцевого самоврядування;
 контролюючі органи;
 органи соціального регулювання;
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 Забезпечення сталого розвитку територій
 Стратегічне та оперативне управління 

територіями
 Проведення аналітичної та методичної роботи, 

формування системи індикаторів для аналізу 
рівня розвитку

 Формування науково-практичних підходів до 
вирішення актуальних проблем території

Джерела фінансування:
 бюджетні кошти; 
 позабюджетні кошти; 
 кошти іноземних інвесторів; 
 кредити банків; 
 благодійні фонди; 
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приватні тощо
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розвитку подій
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Таблиця 1

Сфери реалізації системи організаційно-управлінських інновацій у регіонах

Сфери реалізації 
системи організаційно-

управлінських інновацій
Галузі змін

організаційно-
управлінська

освоєння нових форм і методів управління організацією та регламентації виробництва і праці з ура-
хуванням змін і співвідношення сфер впливу галузей у регіонах, соціальних груп, органів місцевого 
самоврядування; застосування сучасних систем контролю в управлінні, зміна організаційних процесів, 
організаційних структур, організація та вдосконалення маркетингової служби. цілеспрямована зміна 
системи управлення, функцій управління, організаційних структур, технологій і організації процесу 
управління, методів роботи апарату управління; освоєння і впровадження новітніх досягнень у галузе-
вій структурі, методів організації та управління потенціалом (ресурсним, промисловим, інтелектуаль-
ним тощо)

Законодавча

нові та змінені нормативно-правові документи, що регулюють усі види діяльності й адміністративно-
територіальні реформи; норми соціальної поведінки, які вносять у суспільне життя стабільність і по-
рядок. основне призначення соціальних норм – регулювання відносин у суспільстві, впорядкування 
зв'язків між людьми

Соціальна 
реалізуються для активізації людського потенціалу шляхом вдосконалення ринку праці, розвитку сис-
теми професійної підготовки працівників і соціально-професійної адаптації, організаційна культура, 
умови безпеки в регіоні, організація дозвілля

економічна
Характеризуються змінами у фінансовій, платіжній, бухгалтерській сферах діяльності, а також у сфері 
планування, ціноутворення, мотивації і оплати праці й оцінки результатів діяльності. поліпшення вза-
ємодії з акціонерами організації, корпоративні стандарти та регламенти

техніко-технологічна

нові технології виробництва старих чи нових продуктів, упровадження інформаційних систем, нових 
джерел енергії. Створення нових товарів, що споживаються у сфері виробництва (засоби виробництва) 
чи у сфері споживання (предмети споживання). розробка та впровадження технологічно нових або 
вдосконалених виробничих методів, включаючи методи передачі продуктів
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му забезпеченні питань регіонального управління (відсут-
ність достатніх фінансових ресурсів у місцевих бюджетах, 
залежність від державних субвенцій, невміння та неготов-
ність представників органів управління регіонального та 
місцевого рівня до пошуку альтернативних джерел фінан-
сування питань розвитку власних територій) [8].

Система організаційно-управлінських інновацій ста-
вить перед собою завдання: поліпшити соціально-еконо-
мічний стан регіонів, підвищити рівень і якість життя насе-
лення (за наявності дієвих заходів з боку держави щодо зу-
пинення подальшого спаду та подолання його негативних 
наслідків). Це ставить у ряд першочергових пріоритетів 
необхідність пошуку, розробки та внесення обґрунтованих 
змін у систему регіонального управління з урахуванням 
основних проблем і недоліків, що були присутні в ній в по-
передні періоди, сучасного досвіду розвинених країн у цій 
сфері та пошуку нових дієвих підходів до управління регіо-
нальним розвитком.

Система організаційно-управлінських інновацій 
в розвитку регіону як сукупність компонентів, які у про-
цесі взаємодії утворюють єдине ціле та взаємодія яких по-
роджує нові якості, не притаманні її складовим, породжує 
зміни, які зумовлюють появу нових якостей та організацій-
них особливостей. Система організаційно-управлінських 
інновацій виступає як цілеспрямований та організуючий 
фактор із певними інструментами стимулювання, що є 
ключовими в розвитку території, діє в її інтересах і має на 
меті досягнення високих соціально-економічних показни-
ків. Організаційно-управлінські інновації здатні акценту-
вати увагу на виборі правильних засобів і методів органі-
заційної поведінки на всіх рівнях системи господарювання 
та ставлять за мету, насамперед, активне вивчення навко-
лишнього інноваційного простору, перетворення органі-
заційної і управлінської галузевої структури з метою під-
вищення ефективності її функціонування та застосування 
механізму системи розвитку території.

Висновки. Таким чином, значну роль в успішній ре-
алізації соціально-економічного розвитку регіонів відіграє 
система організаційно-управлінських інновацій, які пови-
нні створювати умови інноваційної сприйнятливості та 
бути спрямованими на перспективу розвитку регіонів не 
лише сьогодні, а й у майбутньому. Ефективність функціо-
нування системи організаційно-управлінських інновацій 
в контексті розвитку регіону залежить від обґрунтованих 
першочергових пріоритетів, а саме від необхідності по-
шуку, розробки та внесення змін у систему регіонального 
управління із урахуванням чітко визначених, науково об-
ґрунтованих нових дієвих підходів до управління регіо-
нальним розвитком.

Перспективи подальших розвідок з цієї проблема-
тики полягають у визначенні особливостей застосування 
окремих інноваційних підходів в управлінні регіональним 
розвитком з точки зору конкретних умов і забезпечення 
комплексного розвитку регіонів України.
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