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Постановка проблеми. На  сучасному  етапі 
розвитку  країни  важливим  питанням  є  реформу-
вання  управління  розвитком  регіонів,  головною 
метою  якого  є  створення  сприятливих  умов  для 
функціонування  підприємств;  надання  регіонам 
більшої  самостійності  в  прийнятті  рішень,  роз-
поділі  та  перерозподілі фінансових  коштів  тощо. 
Регіони України відрізняються між собою за при-
родно-географічними,  економічними  та  соціаль-
ними  показниками,  а  отже,  вимагають  розро-
блення  нових  та  корегування  існуючих  програм 
розвитку  з  урахуванням  специфіки  їх  функціону-
вання. Особливо це стосується регіонів, де зосе-
реджено природно-матеріальні запаси. Мова йде 
про  старопромислові  регіони,  питання  реформу-
вання  управління  розвитком  яких  є  досить  акту-
альним, оскільки вони мають доволі масштабний 
виробничий  та  експортний  потенціал,  який  вико-
ристовується не в повному обсязі. 

Старопромислові  регіони  України  характери-
зуються  низкою  негативних  факторів,  головними 
з  яких  є  використання  застарілих  технологій  та 
зношеність  основних  засобів,  забруднення  навко-
лишнього середовища, однак при цьому вони віді-
грають  провідну  роль  у  зміцненні  економіки  кра-
їни, оскільки є локомотивами розвитку та вносять  
до бюджету найбільше коштів. Отже, дослідження 
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В статье проанализированы мнения оте-
чественных ученых, касающиеся трак-
товки сущности категории «старопро-
мышленный регион» как: опорного региона 
страны, региона страны с негибкой струк-
турой, «депрессивного» региона страны, 
«обычного» региона страны. Изложено 
собственное толкование старопромыш-
ленного региона. Выделены дисбалансы 

развития старопромышленных регионов, 
заключающиеся в социально-экономических, 
инфраструктурных проблемах и проблемах 
инвестиционного обеспечения. Изучены 
общие проблемы развития этих регионов 
на основе развития промышленности. Ука-
заны первоочередные задачи по преодоле-
нию существующих проблем развития.
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The article analyzes the opinion of local scientists 
concerning the interpretation of the essence of 
“old industrial region” category as the reference 
countries in the region, countries in the region 
with an inflexible structure, “depressive” region 
of the country, “normal” region of the country. 
Sets out its own interpretation of the old indus-
trial region. Allocated imbalances of old industrial 
regions, consisting of the socio-economic, infra-
structural problems and the problems of invest-
ment security. Studied the common problems of 
these regions on the basis of industrial develop-
ment. Shown priorities for overcoming the devel-
opment problems.
Key words: old industrial region, development, 
social and economic problems, infrastructure 
problems, the problem of investment support.

УДК 332.122

Бойченко В.С.
к.е.н., доцент кафедри управління 
персоналом та економіки праці
Запорізький національний технічний 
університет
Гелетюк Є.В.
студентка
Запорізький національний технічний 
університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ СУТНОСТІ  
ТА ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ СТАРОПРОМИСЛОВИХ РЕГІОНІВ
THEORETICAL BASIS OF STUDY OF THE ESSENCE  
AND DEVELOPMENT PROBLEMS OF OLD INDUSTRIAL REGIONS

сутності  та  особливостей  розвитку  таких  регіонів  
є  важливим  питанням,  яке  потребує  детального 
розгляду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Категорію  «старопромисловий  регіон»  розгляда-
ють  багато  вчених,  передусім  економістів.  Трак-
тування  сутності  такого  регіону  викладають  такі 
науковці, як: Веселовська О.Є. [1], Глонти К.М. [2],  
Дериземля Н.О. [3], Злобін І.В. [4], Кирику М.В. [5],  
Лазарева Т.С. [6], Снігова О.Ю. [7] та багато інших. 
Особливості  становлення  та  розвитку  старопро-
мислових  регіонів  знайшли  подальший  розвиток 
у роботах Білопольської В.М. [8], Грушки В.В. [9], 
Шевцової О.О. [10] та ін.

Однак багато питань реформування управління 
розвитком  старопромислових  регіонів  залиша-
ються  дискусійними,  оскільки  відсутнє  загально-
прийняте розуміння його сутності  та неоднознач-
ною  є  система  визначення  критеріїв  їх  розвитку. 
Внаслідок цього в практиці регіонального розвитку 
не враховуються їх специфічні особливості та зни-
жується ефективність рішень, які приймаються.

Постановка завдання. Метою статті є узагаль-
нення існуючих думок науковців та формулювання 
власного  тлумачення  сутності  категорії  «старо-
промисловий регіон» та зазначення особливостей 
розвитку таких регіонів.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Категорія  «старопромисловий  регіон»  тракту-
ється  вітчизняними  та  зарубіжними  науковцям 
по-різному  та  інколи  носить  зовсім  протилежне 
значення.  Так,  старопромисловий  регіон  розгля-
дається з таких позицій:

1.  Як  опорний  регіон  країни,  який  стабілізує 
економіку країни:

а)  територія з високою концентрацією промис-
лового  виробництва,  порівняно  більшими  обся-
гами випуску промислової продукції, вищими тем-
пами зростання  інвестицій, заробітної плати, але 
водночас  із високим рівнем зношеності основних 
фондів і забруднення навколишнього середовища 
та нижчим ступенем використання новітніх техно-
логій [1, с. 9; 3, c. 115; 5];

б)  територіальні  угрупування,  у  межах  яких 
історично  функціонує  основна  частина  підпри-
ємств промисловості, що мають значний потенціал 
у  реалізації  міжнародних  інтеграційних  програм 
через  експортно-імпортні  операції  з  реалізації 
товарів  і  послуг,  міжнародну  інвестиційну  діяль-
ність, здійснення локальних міжнародних інтегра-
ційних дій і проектів [4, с. 7];

в)  цілісне  територіально-організаційне  утво-
рення,  у  межах  якого  історично  склалася  еконо-
міка  індустріального типу Третього та Четвертого 
технологічних укладів  і який, незважаючи на еко-
номічний спад, викликаний циклічністю регіональ-
ного розвитку, характеризується значним нагрома-
дженим потенціалом розвитку [6, c. 188].

2.  Як  регіон  країни  з  негнучкою  структурою, 
який має нагромаджений потенціал, але не функ-
ціонує  належним  чином  через  застарілу  матері-
альну базу:

а)  територія,  на  якій  історично  склалася  кон-
центрація індустріальних галузей, яка має в розпо-
рядженні потенціал для збільшення виробництва 
наукоємної продукції, шляхом інноваційної транс-
формації  свого  виробничого  комплексу  в  рамках 
удосконалення економічних відносин [2, с. 28];

б)  територія, на якій  історично склалася концен-
трація  індустріальних галузей, що визначило еконо-
мічну, соціальну та просторову структури міста, але 
яка не відповідає новим умовам та вимогам [11, с. 20];

в)  регіони, економічну основу яких становлять 
підприємства традиційних індустріальних галузей 
та які мають значний потенціал [12, с. 24];

г)  тип проблемних регіонів, де навчання та інно-
вації  в  умовах  оновлення  економічної  структури  є 
недостатніми для її ефективного здійснення та для 
яких  характерними  є  вузькоорієнтовані  на  тради-
ційні галузі технологічні інновації, які домінують над 
розробкою та виведенням на ринки нової продукції 
та диверсифікацією економічної діяльності [13, с. 7];

д)  особливий тип регіонів, який знаходиться на 
завершальному етапі «власного регіонального жит-
тєвого  циклу»  й  утрачає  здібність щодо  розробки 

нових видів продукції та відновлення місцевої еко-
номіки, перебуває у кризовому стані, втрачає пози-
ції регіону-донору та вичерпав усі можливості щодо 
впровадження інновацій [14, с. 988].

3.  Як «депресивний» регіон країни, який деста-
білізує економіку країни:

а)  територія  із  застаріваючою,  невисокого 
технологічного  рівня  промисловістю;  територія  з 
відносно низьким рівнем технологічного розвитку 
промислового  комплексу,  який  розміщується  в  її 
межах, які склалися з плином часу [2, с. 28];

б)  регіони, в яких у сучасних умовах найбільш 
гостро  проявляються  всі  негаразди  економічного 
та соціального розвитку [9, с. 174];

в)  територія  із  застарілою  промисловістю, 
низьким  для  умов  сьогодення  рівнем  техноло-
гічного  розвитку,  де  спостерігається  загострення 
багатьох гуманітарних проблем, на них  історично 
функціонують промислові підприємства, які воло-
діють  значним  експортно-імпортним  потенціалом 
та які часто переходять у категорію депресивних 
[15, с. 217];

г)  регіон  зі  структурними  проблемами  (або 
структурно слабкий регіон), який у минулому мав 
промислово розвинену  територію, яка перебуває 
в  процесі  структурної  перебудови  національної 
економіки або в занепаді під тиском кон’юнктурних  
чинників ринку [7, c. 79];

д)  многопрофільні  території,  економіка  яких 
заснована  на  тривалій  експлуатації  природних 
ресурсів і які через об’єктивне погіршення якісних 
і кількісних характеристик ресурсної бази з часом 
неминуче  переходять  у  категорію  депресив-
них [16, c. 52].

4.  Як «звичайний» регіон країни:
а)  регіони,  розвиток  яких  відбувався  в  період 

зростання  попиту  на  продукцію,  що  виготовля-
лась із застосуванням стандартизованих техноло-
гій [17, с. 6];

б)  регіон,  для  якого  властиві  типові  форми 
поєднання регіональних та галузевих структурних 
зрушень  як  наслідок  переходу  від  індустріальної 
до постіндустріальної економіки [18].

Аналізуючи  наведені  тлумачення  старопро-
мислового регіону було виявлено, що всі ці визна-
чення  об’єднує  те,  що  такі  регіони  мають  висо-
кий  промисловий  потенціал,  а  їх  протилежність 
полягає  в  тому,  що  такі  регіони  розглядаються 
як  із  позиції  опорного,  так  і  з  позиції  «депресив-
ного» регіону країни. Отже, вважаємо за доцільне 
навести  власне  бачення  сутності  цього  поняття: 
старопромисловий  регіон  –  це  історично  сфор-
мована  територія,  на  якій  переважно функціону-
ють  підприємства  промислового  виробництва  із 
застарілими технологіями, які порівняно з іншими 
регіонами  характеризуються  більшими  обсягами 
випуску продукції, вищим рівнем заробітної плати, 
більшою  кількістю  інвестицій,  більшим  потенціа-
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лом для випуску наукоємної  інноваційної продукції 
та  більшою  роллю  в  поповнені  державної  казни,  
але водночас мають високий рівень зношення осно-
вних  фондів  та  сильно  забруднюють  навколишнє 
середовище.  Отже,  вони  є  найперспективнішими 
регіонами з погляду відновлення та подальшого роз-
витку, оскільки мають уже накопичений потенціал.

Спираючись  на  викладене  бачення  сутності 
старопромислового регіону та на думки науковців 
[1, с. 9–10; 7, с. 81; 9, с. 174; 19; 20, с. 171–172], 
зазначимо:  незважаючи  на  те  що  такі  регіони  є 
лідерами промислового розвитку, вони мають такі 
дисбаланси розвитку:

1. Соціально-економічні проблеми, які полягають у:
а) неефективній економічній структурі;
б) працевлаштуванні працівників, котрі вивіль-

нилися зі збанкрутілих та ліквідованих промисло-
вих підприємств; 

в) створенні нових робочих місць; 
г)  організації  підготовки,  перепідготовки  та 

перекваліфікації кадрів згідно з потребами струк-
турної перебудови економіки; 

д) недопущенні зниження доходів населення; 
е) розвитку малого та середнього підприємни-

цтва; 
ж)  покращанні  здоров’я мешканців  таких  регі-

онів  шляхом  зменшення  викидів  забруднюючих 
речовин  промисловими  підприємствами  в  навко-
лишнє середовище;

з)  піднесенні  культури  самозайнятості  насе-
лення;

и) організації громадських робіт тощо.
2.  Інфраструктурні  проблеми,  рішення  яких 

передбачає:
а)  впровадження  інноваційних  наукомістких 

виробництв;
б)  зміщення  акценту  регіональної  політики 

розвитку  базових  домінуючих  старопромислових 
галузей  на  засадах  підвищення  диверсифікова-
ності економіки регіонів шляхом оптимізації струк-
тури галузей економіки;

в) розвиток рекреаційного сектора в таких регі-
онах.

3.  Проблеми  інвестиційного  забезпечення,  які 
полягають у:

а)  зношеності  основних  виробничих  фондів, 
використанні  застарілих  технологій,  обтяженій 
виробничій  структурі,  низьких  темпах  технічного 
та технологічного оновлення;

б)  великій  матеріалоємності  та  енергоємності 
продукції;

в) низьких темпах упровадження інновацій та їх 
якісного відставання від світового рівня;

г) низькій інвестиційній привабливості регіонів;
д) недосконалості нормативно-правового регу-

лювання розвитку таких регіонів;
е) відпливі трудових ресурсів  і капіталу  із ста-

ропромислових в інші регіони держави; 

ж)  загостренні  інвестиційної  конкуренції  між 
підприємствами, які функціонують у певному ста-
ропромисловому регіоні.

Крім  того,  існують  загальні  проблеми  розви-
тку старопромислових регіонів на основі розвитку 
промисловості:

–  структурні  диспропорції  серед  галузей  про-
мисловості; 

–  виснаження  сировинної  і  техніко-технологіч-
ної баз виробництва; 

–  вузька  спеціалізація  професійних  вмінь  та 
навичок трудових ресурсів, брак висококваліфіко-
ваних кадрів для роботи в нових секторах еконо-
міки; 

–  висока  вартість  основних  коштів  у  базових 
галузях економіки [10, c. 8];

–  домінування  великих  підприємств  чи  кор-
порацій,  які  виробляють  обмежений  асортимент 
вузькоспеціалізованої продукції;

– низька мобільність капіталу;
– відносно високий рівень заробітної плати [21];
–  висока  ступінь  забруднення  навколишнього 

середовища.
Зважаючи  на  вищесказане,  на  нашу  думку, 

найбільше  значення  для  розвитку  старопромис-
лових регіонів має проблема вирішення високого 
рівня зношеності основних фондів та невідповід-
ності  їх  технічного  рівня  світовому, що,  як  наслі-
док,  призводе  до  забруднення  навколишнього 
середовища.  При  цьому  основними  чинниками,  
що  гальмують  процес  переобладнання  підпри-
ємств,  є  нестача  фінансових  ресурсів  на  онов-
лення та  значні економічні ризики впровадження 
інновацій [22, с. 15].

Усе це обумовлює особливості розвитку стра-
ропромислових регіонів, для чого необхідно:

–  чітко  організувати  процеси  планування,  про-
гнозування та програмування розвитку таких тери-
торій;

–  забезпечити  стабільне  відтворення  та  при-
множення  природно-ресурсного,  економічного, 
техніко-технологічного, інформаційного та інтелек-
туального потенціалу регіонів;

– здійснити структурну перебудову та диверси-
фікацію промислового виробництва завдяки осво-
єнню  нових  видів  продукції  з  високою  доданою 
вартістю;  використання  власності  на  основі  здій-
снення  активної  інноваційно-інвестиційної  полі-
тики;  збільшення  випуску  високотехнологічної  та 
наукомісткої продукції [8, с. 35].

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким  чином,  старопромислові  регіони  як  тери-
торії  з  достатньо  великим  промисловим  потен-
ціалом, але з застарілою матеріально-технічною 
базою  характеризуються  системними  пробле-
мами, які властиві депресивним регіонам, однак 
на  сьогодні  вони  є  найперспективнішими  регіо-
нами з погляду розвитку.
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Зважаючи на характерні риси та проблеми розви-
тку  старопромислових регіонів,  слід  зазначити, що 
такі регіони потребують відповідного управління, яке 
можливе за рахунок зміни застарілої місії, цінностей 
та традицій, принципів та культури управління, тобто 
яке  в  сучасних  умовах  необхідно  реформувати. 
Саме  тому метою подальших досліджень повинно 
стати  вивчення  особливостей  організаційно-еконо-
мічного  забезпечення  реформування  управління 
розвитком старопромислових регіонів. 
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