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Р е ц е н з і ї

Враховуючи значну взаємообу-
мовленість економічної безпеки під-
приємництва, ділової активності на се-
лення та соціально-економічного роз-
витку держави, а також вагому роль 
підприємництва у системі безпеки 
національної економіки, – обґрунту-
вання теоретико-методологічних за сад, 
методичних підходів та приклад них 
рекомендацій щодо визначення страте-
гічних пріоритетів і засобів зміцнення 
економічної безпеки підприємництва 
в економіці України є особливо акту-
альними. Удосконалення нормативно-
методичного забезпечення, наукової 
обґрунтованості державної політи-
ки, а також розробка та реалізація 
ефективних заходів, спря мованих на 
зміцнення функціо нальних елементів 
економічної безпеки підприємництва, 
спроможні ра дикально змінити стан 
справ щодо йо го розвитку в нашій 
країні, а також стати системоформу-
ючим чинником зміцнення національ-
ної економічної безпеки. Саме цим 
проблемам присвячена монографія 
Т.Г. Васильціва «Економічна безпека 
підприємництва України: стратегія та 
механізми зміцнення» та цим визна-
чається її актуальність1. 

Монографія логічно-послідовно 
побудована у складі п’яти взаємо-
пов’язаних розділів. У першому роз- У першому роз-
ділі удосконалено сутнісні характе-
ристики поняття економічної безпеки 

1  Васильців Т. Г. Економічна безпека підпри-
ємництва України: стратегія та механізми 
зміцнення : [монографія] / Т. Г. Васильців. – 
Львів : Арал, 2008. – 386 с.

підприємництва як сектора економіки 
та на цій основі обґрунтовано систему 
його економічної безпеки, включаю-
чи її невід’ємні елементи – перелік 
суб’єктів, їх функції, методи управ-
ління та засоби, джерела фінансового 
забезпечення, сукупність об’єктів 
регулювання. У відповідності до ав-
торського бачення системи безпеки 
підприємництва та її методологічних 
рішень наведені підходи до удоскона-
лення методології оцінки економічної 
безпеки підприємництва на різних рів-
нях ієрархії управління економікою. 

У другому розділі викладені тео-
ретико-методичні підходи до форму-
вання переліку індикаторів системи 
економічної безпеки підприємництва. 
Сукупність показників, які відоб-
ражають рівень захисту підприєм-
ництва від внутрішніх та зовнішніх 
загроз, сформовано у відповідності 
до функціональних складових без-
пеки підприємництва, перелік яких 
відповідає усталеним підходам щодо 
окреслення складників економічної 
безпеки соціально-економічних систем 
різних рівнів. Логічним продовжен-
ням дослідження у цьому напрямі 
стало обґрунтування градації рівнів 
стану загроз безпеці підприємництва, 
а також числових граничних значень 
індикаторів. Хоча межі окремих по-
казників є дискусійними, їх розробка 
уможливлює розрахунок інтегрально-
го показника рівня економічної безпе-
ки підприємництва нашої держави. 

У третьому розділі на належному 
рівні проведено структурно-функціо-
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нальний аналіз економічної безпеки 
підприємництва в Україні. Зокрема, 
автор проаналізував існуючий стан та 
виявив як передумови, так і перешко-
ди зміцнення економічної безпеки під-
приємництва, секторально-галузеву і 
регіональну специфіку, а також провів 
групування регіонів України за рівнем 
економічної безпеки підприємництва, 
вказав недоліки державного регулю-
вання підприємництва (які усклад-
нюють формування сприятливого для 
ведення підприємницької діяльності 
інституційного та економіко-правово-
го середовища), здійснив розрахунок 
інтегрального показника економічної 
безпеки підприємництва та оцінив 
його динаміку. 

У четвертому розділі наведено су-
купність рішень з формування норма-
тивно-методичних засад стратегічного 
програмування зміцнення економічної 
безпеки підприємництва в Україні. 
Підсумком цього стало удосконалення 

нормативно-методичного забезпечення 
розробки стратегії зміцнення еконо-
мічної безпеки підприємництва.

П’ятий розділ монографії присвя-
чений розробці засобів посилення най-
більш незабезпечених функціональ-
них складових економічної безпеки 
підприємництва в Україні – системи 
оподаткування, дозвільної та регуля-
торної політики, інноваційної актив-
ності підприємництва та ін. 

Монографія є повноцінним науко-
вим дослідженням, містить широкий 
спектр питань, які є новими і актуаль-
ними для економічної науки та теорії 
економічної безпеки як її частини, 
а подальші дослідження в обраному 
напрямку сприятимуть удоскона-
ленню теоретико-методичних засад і 
прикладних інструментів зміцнення 
економічної безпеки підприємництва 
в Україні та безпеки національної 
економіки зокрема.
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