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Как видно из рисунка предприятие должно больше уделять внимание и
работать в направлениях качества, поставщиков, процесса.

Вывод. На металлургическом предприятии можно провести следующие
мероприятия:

– совершенствование системы оценки поставщиков – внедрение функции
системы R/3 «Аттестация поставщиков»;

– увеличение объемов производства за счет совершенствования
технологии и модернизации оборудования:

а) металлизованные окатыши – на 6%;
б) НЛЗ – на 1,5%;
в) прокат стана 350 – на 5,5%;
– расширение сортамента производимой продукции – освоение

производства товарной НЛЗ 170170 мм.
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У статті розглянуто суть та характерні ознаки типів проблемних регіонів, визначено депресивний
регіон як частина проблемного. Узагальнено трактування даної економічної категорії сучасними
вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами, обґрунтовано визначення сутності
депресивного регіону в системі забезпечення соціально-економічної безпеки з метою узагальнення
існуючих визначень та подання власного бачення даної категорії в сучасних умовах посилення
регіональних диспропорцій, сформовано вимоги до визначення поняття та чинники загострення
соціально-економічних проблем депресивних регіонів.
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Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими
науковими та практичними завданнями. Відсутність виваженої регіональної
політики на початковому етапі становлення держави провела чітку межу між
територіями з погляду їх соціо-еколого-економічного розвитку. Ситуація
ускладнилась тим, що промислово розвинуті регіони в результаті залежності
від зовнішньої та внутрішньої кон’юнктури ринку, перейшли з категорії
економічно розвинених до категорії стагнаційних, а то й депресивних, що
характеризуються низькою конкурентоспроможністю, інвестиційно-
інноваційною пасивністю, низьким рівнем розвитку соціальної інфраструктури,
стану матеріальної бази бюджетних установ, і, як наслідок, фізичним та
моральним руйнуванням засобів виробництва, високим рівнем безробіття,
бідністю та дотаційністю.

Зростання кількості депресивних регіонів, напруженості відносин між
центром та регіонами зумовлюють пошук системно наукового вивчення питань,
пов’язаних з формуванням державної регіональної політики, розуміння
сутності дефініції на основі існуючих фундаментальних досліджень. Зазначимо,
що важливість трактування економічної категорії «депресивний регіон» у
системі забезпечення соціально-економічної безпеки обумовлюється як
теоретичними, так і прикладними аспектами вирішення цієї проблеми, що
потребує подальшого визначення.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення
проблеми. Дослідженнями проблем виникнення, шляхів подолання рівня
депресивності регіонів та розробкою напрямів державного регулювання
розвитку депресивних територій достатньо активно вивчаються як
вітчизняними, так і зарубіжними науковцями [1–10]. Однак, на наш погляд
дослідження економічної сутності депресивного регіону акумулює в собі низку
різних трактувань даної категорії, що нині не мають єдиного бачення та
потребують детального вивчення.

Цілі статті. Полягають у визначенні депресивного регіону як частини
проблемного, в обґрунтування теоретичних засад дефініції «депресивний
регіон» в системі забезпечення соціально-економічної безпеки з метою
узагальнення існуючих визначень та подання власного бачення даної категорії в
сучасних умовах посилення регіональних диспропорцій.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Дослідження суті та характерних ознак
депресивного регіону доцільно розпочати з визначення поняття «регіон», що
походить від латинського «region» – територія, місцевість, область, район. Цей
термін є достатньо універсальним та вживаним в різних галузях знань з метою
виділення територіальних частин за певними ознаками [1; 2, с. 197]. В
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економічній науці категорія «регіон» набула поширення у другій половині ХХ
століття і трактувалась як територія з притаманними їй природно-
географічними характеристиками (можливостями та перевагами) і, виходячи з
них, специфічною спрямованістю розвитку продуктивних сил. У фахових
дослідженнях його розглядали як синонім поняття «район» [3; 4, с. 5], маючи на
увазі частину території, яку виділено за сукупністю будь-яких складових, ознак
або явищ в адміністративну одиницю, яка свідомо спрямовується й
координується для досягнення цілей суспільного розвитку та запобігання дії
руйнівних або негативних зовнішніх сил. У сучасних теоріях регіон
досліджується як багатофункціональна і багатоаспектна система [5; 6, с.12], що
пояснюється достатньо самостійними територіальними та соціально-
економічними комплексами, які включають систему місць та адміністративних
районів, кожен з яких характеризується видами економічної діяльності зі
складною системою організації внутрішніх та міжрегіональних зв’язків,
єдністю державного керівництва і фактично виступає моделлю національної
економіки.

Із точки зору В.В.Максимова [7, с. 30] термін «регіон» варто розглядати у
декількох значеннях: 1) стосовно адміністративно-територіального поділу
країни; 2) по відношенню до просторово-організаційної форми використання
продуктивних сил; 3) стосовно значної таксонометричної одиниці виробничо-
територіального устрою країни; 4) стосовно окремого територіального
утворення, що відрізняється основоположними рисами. При цьому основним
критерієм виділення територіальних утворень є принцип системності.

Узагальнення характерних ознак категорії «регіон» дозволяє розглядати
його як адміністративно-територіальну частину країни, що може здійснювати
самостійну економічну політику, вирівнювати соціально-економічні нерівності
розвитку, застосовуючи при цьому ряд ефективних інструментів.

Так, у 1964 році загальновживаним стає поняття «проблемний регіон», що
не в змозі самостійно вирішувати свої соціальні-економічні та демографічні
проблеми (спад промислового і сільськогосподарського виробництва, зростання
загальної кількості населення, що перебуває за межею бідності, високий рівень
безробіття), реалізувати свій потенціал, за подібної ситуації потребують
державної фінансової підтримки. Отже, вивчаючи підходи вітчизняних вчених-
регіоналістів ми зійшлись на думці, що до поняття «проблемний регіон»
відносяться різні типи проблемних регіонів, в тому чисті і депресивні.

Герасимчук З.В., Галущак В.Л. у своїх дослідженнях під проблемними
регіонами розуміють об’єктивно існуючі невідповідності між дійсним та
бажаним станом соціально-економічної та екологічної сфер регіону, які
перешкоджають ефективному функціонуванню (розвитку) або ж нарощуванню
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потенціалу, що вимагає пошуку та обґрунтування найбільш доцільних способів
переходу від фактичного до наміченого, збалансованого стану [8, с. 8].
Враховуючи дане визначення спробуємо систематизувати типи проблемних
регіонів, з метою визначення характерних ознак депресивних регіонів, що є
передумовою обґрунтування їх теоретичної сутності.

Рис. 1 – Класифікація типів проблемних регіонів

Погоджуємось з думкою Гренберга А.Г. про доцільність виокремлення
двох підходів до класифікації проблемних територій [9, с. 318]. Перший підхід
враховує рівень гостроти (кризовості) проблем та не включає їх соціальний
аспект, що може бути причиною появи інших. Другий підхід до класифікації
проблемних територій враховує інтенсивність самих проблем та орієнтований
на політику цілеспрямованого оздоровлення (санацію) регіонів [9 с. 320]. На
основі другого підходу виділяють два типи: відсталі (слаборозвинуті) та
депресивні території. Відсталими є такі території, що характеризуються
традиційно низьким рівнем життя порівняно з основною кількістю територій
країни, значна їх частина перебуває в стані тривалого застою, характерні низька
інтенсивність господарської діяльності, слабкий науково-технічний потенціал,
низькорозвинута соціальна сфера. Підсумовуємо науковою думкою науковця
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М.О.Барановського, що поняття «проблемний регіон» є узагальненим
означенням різних типів територій, які характеризуються певними негативними
тенденціями [10].

Розмежування різних типів проблемних регіонів міститься в дослідженні
експертів Інституту реформ [11]. Водночас, загальновживаними стають
«відстала територія», «слабо розвинена територія», «кризовий регіон»,
«інфарктний регіон». Частково можна погодитись з тим, що до відсталих
відносять території, сучасне становище яких викликане географічними чи
історичними чинниками, а до депресивних – ситуація в яких є результатом
економічних змін. Проте чітких визначень даних термінів не прослідковується,
тому, узагальнюючи підходи вітчизняних економістів до розуміння типів
проблемних регіонів на рисунку 1 подаємо власне трактування кожного з цих
понять.

Така класифікація типів проблемних регіонів передбачає систематизацію
характерних ознак кожного з них, визначення депресивного регіону як частини
проблемного, що зумовлена стагнацією виробництва, відсутністю дієвих
зовнішніх і внутрішніх стимулів до стійкого саморозвитку та в яких гострота і
поєднання соціально-економічних проблем носить системний характер, що
посилюють стан соціально-економічної небезпеки в регіоні.

Депресивні території ще на поч. ХVIIІ ст. класиками економічної теорії
трактувалися такими, якщо в попередніх періодах рівень економічного розвитку в
результаті зміни ринкової кон’юнктури був частково чи повністю втрачений.

В зарубіжній регіоналістиці поняття «депресивний регіон» вперше
застосовано у 1929 році, під час великої економічної кризи у Великобританії
[2]. Німецькі дослідники використовують синонім поняттю «депресивний
регіон» – «район біди». Негативні економічні тенденції посприяли активізації
досліджень механізмів формування депресивності. При цьому, депресивними
вважалися райони з найвищим рівнем безробіття. Пануюча у світовій практиці
теорія вільного ринку не змогла пояснити причин глибокої економічної кризи, а
кейнсіанська теорія, яка прийшла їй на зміну, передбачала активну участь
держави у регулюванні процесів регіонального розвитку. Перетворення її на
пануючу модель стимулювала розвиток регіональної політики, що полягала у
створенні належних умов для забезпечення стабільного та поступального
розвитку регіонів країни. Наявність диспропорцій у розвитку окремих регіонів
країн Європи, спонукала до пошуку механізмів їх подолання, до розроблення
системи заходів стимулювання розвитку проблемних територій [13, c. 32].

Зазначимо, що одними з основних причин нерівномірного розвитку та
економічної відсталості окремих регіонів виступають тривалі циклічні кризи
надвиробництва, перебудова виробничих й господарських структур, низький
рівень диверсифікованості сфер економічної діяльності, звідси залежність від
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зовнішніх ринків, невідповідність факторів виробництва вимогам науково-
технічного прогресу, несприятливі природні, кліматичні, історичні,
соціокультурні умови та демографічні тенденції. Так, у промислово-розвинутих
країнах до Другої світової війни депресивними вважалися аграрні й
гірничодобувні регіони. У 1950-ті роки такими вважалися регіони з
переважною орієнтацією на первинну переробку промислової й
сільськогосподарської сировини, в 1970-ті роки – ті, де були зосереджені базові
галузі промисловості (металургія, автомобільна промисловість, енергетика), з
1990-х років – регіони, що повільно освоюють наукомісткі та ресурсоощадні
технології [14, с. 136]. Було встановлено, що активізація економічного розвитку
в таких регіонах вимагала прийняття і реалізації заходів на державному рівні. У
1970-1980-х роках цей термін використовувався в радянській економіко-
географічній літературі та в економічних публікаціях, присвячених питанням
територіального розвитку.

В Україні термін «депресивні регіони», як категорія наукового пошуку та
об’єкт регіональної економічної політики, набув поширення лише з середини
90-х років ХХ ст. [15, с. 195]. Тому в цей період вітчизняні дослідники
розглядали стан усієї національної економіки як депресивний, за винятком
окремих локальних економічно-розвинутих точок – найважливіших центрів
соціально-економічного розвитку (індустріальних центрів, великих міст,
окремих промислових центрів) [2, с. 199].

У Законі України «Про стимулювання розвитку регіонів» зазначається,
що депресивна територія – це регіон чи його частина, рівень розвитку якого
(якої) за показниками, визначеними цим Законом, є найнижчим серед територій
відповідного типу [12]. У статті 9 цього документу прописано, що
депресивними можуть бути регіони, промислові, сільськогосподарські райони,
а також міста обласного підпорядкування. У даному тлумаченні визначено
показники та класифікацію депресивності, тоді як проблеми розвитку зумовлені
різноманітними факторами. У Постанові Верховної Ради України «Щодо стану
та перспективи депресивних регіонів, міст та селищ України» [17, с. 113],
відзначається, що в Україні відбувається подальше збільшення кількості
депресивних міст та селищ. Акцентується увага на загостренні соціально-
економічної ситуації у малих містах, у яких проживає близько 22,4 млн. осіб.
Понад 100 малих міст (30 %) є депресивними. У Постанові наголошується, що у
більшості міст створюється вузька спеціалізація промислових комплексів, що
призводить до виснаження місцевих бюджетів, внаслідок чого міста
опинаються на межі виживання.

Для поглибленого вивчення типологізації регіонів, доцільно звернутися
до закордонного досвіду законодавчого регулювання цього питання. У Законі
Російської Федерації «Об основах федеральной поддержки депрессивных
территорий Российской Федерации» визначається, що депресивна територія
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Російської Федерації – це територія суб’єкта, в головній галузі (головних
галузях) економіки яких має місце спад виробництва [16]. Головні галузі
економіки – промисловість, будівництво, транспорт, торгівля чи сільське
господарство, у яких протягом останніх дванадцяти років було зайнято не
менше 15 % загальної кількості працюючих, зайнятих в економіці даної
території чи частка яких в обсязі валового регіонального продукту становить не
менше 20 % [10].

У контексті регіональної політики ЄС визначено існування
слаборозвинених та структурно слабких територій, що потребують
індивідуальних підходів до вирішення. Це можна пояснити принципами
регіональної політики ЄС [18, с. 8], один з яких – програмність: центр не просто
фінансує регіон, а виділяє кошти на спеціально підготовлені програми (цільові
точки, які мають вплив на розвиток усього регіону). Крім того, визначення
критеріїв депресивних регіонів відбувається шляхом порівняння із середніми
показниками по Євросоюзу: наприклад, рівень безробіття має бути вищим
(понад 110 %) за середній, частка зайнятих у сільському господарстві –
принаймні вдвічі вищою [19].

Згідно вітчизняного законодавства, території надається статус
депресивної з метою створення правових, економічних та організаційних засад
для вживання державними органами та органами місцевого самоврядування
особливих заходів стимулювання розвитку таких територій [2, с. 200]. Адже,
втративши своє економічне значення та відносні переваги регіон потрапляє в
стан економічної небезпеки і без зовнішньої чи внутрішньої допомоги загрожує
стану національної безпеки країни.

При такій ситуації, соціально-економічні показники депресивного регіону
є нижчими за середні показники по країні. Такими показниками можуть
виступати: темпи спаду виробництва у розрахунку на одного мешканця,
середньомісячні доходи працюючих, рівень безробіття, забезпеченість населення
соціальними послугами, ступінь дотаційності місцевого бюджету. Богорад О.Д.,
Тевелєв О.М. [20, с. 53] стверджують, що це регіони, які у минулому були
розвинутими і за виробництвом деяких видів продуктів посідали провідні місця в
країні.

Відтак, наукові дискусії стосовно визначення депресивності регіонів,
свідчать про різноманітні точки зору розуміння сутності основних термінів і
понять. Тому, ще не знайдено єдиного трактування категорії, а понятійно-
термінологічний апарат дослідження потребує подальших наукових уточнень і
корегувань.
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Рис. 2 – Підходи до трактування поняття «депресивний регіон»

Результати дослідження основних наукових підходів до трактування
сутності категорії «депресивний регіон» систематизовано на рис. 2.

Дослідження історичного розвитку наукових підходів до обґрунтування
сутності «депресивний регіон» показали, що серед вітчизняних та зарубіжних
вчених-економістів немає єдності думок щодо визначення цієї категорії,
оскільки кожен з науковців розглядає певний важливий аспект даного питання,
а їх узагальнення формує сучасне бачення економічної суті поняття, поглиблені
розробки яких тривають. Більше того, низка економістів заперечують власне
доцільність використання наведеного терміну. Така позиція пояснюється, по-
перше, його складністю і суперечливістю, по друге, можливістю виникнення
нерозв’язних проблем при використанні цього поняття в бюджетній практиці.

В результаті систематизації й узагальнення наукових підходів з
поставленої проблематики визначено, що кожен з авторів розглядає в
основному причини та характерні риси депресивного стану території. Ми ж у
свою чергу доводимо, що депресивний регіон доцільно розглядати з позиції
загрози соціально-економічній безпеці, що напряму залежить від соціально-
економічного потенціалу визначеної території. Тому, задля подолання
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розбіжностей та виведення єдиного бачення суті категорії, що не гарантує
досягнення високих показників розвитку, акцентуємо увагу на
структурованому визначенні дефініції «депресивний регіон», під яким будемо
розуміти регіон, як адміністративно-територіальну одиницю з виробничо-
економічним та природно-ресурсним потенціалами, характерним для них
станом підвищеної соціально-економічної небезпеки, спричиненим дією
дестабілізуючих впливів на динаміку соціально-економічного розвитку, що
призвело до затяжного застою з неспроможністю забезпечити самовідтворення
та потребує розробки комплексного механізму бюджетного регулювання.

Депресивними стають ті регіони, в яких різко змінилося економіко-
географічне або політико-географічне положення внаслідок процесів
економічної інтеграції, розпаду держав і переходу країн з одних в інші
економічні союзи, а також зміни пріоритетів соціального розвитку в країнах з
перехідною економікою. В цих країнах депресивні регіони утворилися
внаслідок загального падіння виробництва і конкуренції імпортних товарів
(перш за все в машинобудуванні і текстильній промисловості), а також в
результаті орієнтації виробництва на внутрішній ринок [27].

Результати дослідження підтверджують що такі регіони не тільки
відстають у соціально-економічному розвитку а й слугують осередком для
посилення соціальної напруги та переходять у стан соціально-економічної
небезпеки. У дану категорію може потрапити територія, що втратила
стабільність розвитку (погіршення фінансових, соціально-демографічних,
інфраструктурних, екологічних складових) та характеризується затяжним
кризовим станом. Так, як соціально-економічна неоднорідність окремих
регіонів зумовлена різними геополітичними умовами, природно-ресурсним
потенціалом, кількісно-якісною складовою трудових ресурсів, історичними
тенденціями розвитку, тому проявляється у нестабільності та втраті стійкості у
розвитку економічної системи регіону, ускладнює формування та реалізацію
системи забезпечення соціально-економічної безпеки та процесів бюджетного
регулювання на рівні регіону.

Враховуючи неоднозначність до визначення території як депресивної, для
державної підтримки важливо здійснити облік депресивних регіонів, а не
оперувати показниками, що стосуються тільки територій загалом, адже їх
виявленню може завадити відомий ефект «середньої температури хворих у
палаті» [28]. З цією метою в процесі узагальнення та систематизації підходів
науковців [29, с. 168; 9; 30; 31] до розуміння поставленої проблеми, виділяємо
чинники загострення соціальних, економічних, демографічних та екологічних
проблем, що зумовлюють перехід регіону у стан депресивного як: політична
розбалансованість та нестабільність, відсутність прозорості в прийнятті рішень
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на кожному з рівнів функціонування органів влади; тінізація економіки,
наростаюча швидкими темпами корупція і як наслідок деформація структури
економіки регіону; банкрутство та зникнення великих підприємств, що
призводять до зміни та занепаду виробничої та ринкової інфраструктури;
відсутність забезпечення місцевих бюджетів власною фінансовою базою та
неспроможність органів місцевої влади виконувати свої повноваження;
послаблення ролі держави у регулюванні розвитком регіону, що проявляється у
скороченні державних інвестицій; низька конкурентоспроможність та
інвестиційна непривабливість регіону недосконалість взаємовідносин у системі
«центр-регіони»; низькі темпи розвитку малого бізнесу, який міг би стати
альтернативою джерел зайнятості та доходів замість занепалих виробничих
об’єктів; відсутність фінансово-економічної стратегії у регулюванні соціально-
економічного розвитку депресивного регіону на довгострокову перспективу.

Висновки. Отже, визначення окремих регіонів України як депресивних
пов’язане насамперед з можливістю і необхідністю розуміння причин
проблемності, вирівнювання та забезпечення їх фінансовою підтримкою,
надання державної допомоги для розвитку та розробка ефективного механізму
бюджетного регулювання, що дозволить подолати не лише регіональні
нерівності а й вивести регіон зі стану небезпеки, забезпечить соціально-
економічну безпеку депресивної території та визначить принципи подальшого
розвитку таких регіонів. Важливо на даному етапі розвитку здійснювати пошук
оптимального співвідношення загальнодержавних і регіональних інтересів та
при наданні фінансової допомоги депресивним територіям, слід виходити з
пріоритетів стабілізації й прискорення загальноекономічного зростання і
необхідності зближення міжрегіональних відмінностей в умовах
життєдіяльності населення [32, c. 19]. Цим зумовлюється переважаюча
орієнтація на фінансову самостійність господарюючих суб’єктів та
використання механізму трансфертів у вирішенні своїх внутрішніх соціально-
економічних проблем.
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МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У МІЖНАРОДНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Інтеграція України до світового економічного середовища вимагає зміни підходів бізнесу до
використання результатів наукових досліджень. Організація та проведення якісних наукових
досліджень потребує розвитку відповідних компетентностей. Методологія наукового дослідження у
«міжнародному менеджменті» є аналогічною з «менеджментом». Визначено складові наукового
дослідження у галузі менеджменту. Емпіричне дослідження є невід’ємною складовою для наукових
досліджень у галузі міжнародного менеджменту / бізнесу.

Ключові слова: наукове дослідження, менеджмент, міжнародний менеджмент, складові
наукового дослідження, метод, методологія, компетентність, магістр, наукова школа.

Вступ. Зазвичай на пострадянському середовищі поняття «наукове
дослідження» у повсякденному сприйнятті асоціюється із нудними вченими,
купою паперів та відсутністю імплементації результатів дослідження, а від так,
марними витратами.

Проте, слід зауважити, що останні декілька років зростає потреба у
результатах певних досліджень, зокрема, соціологічних, маркетингових,
дослідженнях у галузі фінансів та страхування. Також ще більше зростає
актуальність у дослідженнях в галузі високих технологій. Тобто потреби з боку
зміни ринкового середовища спонукають компанії звертатися до досліджень,
маючи на меті оптимізацію інвестицій у той чи інший проект. Так, процеси
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