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Р е ц е н з і ї

Дослідження проблем зміцнення 
економічної безпеки держави пов’я-
зані з розвитком теоретичних основ 
безпеки, окресленням основних 
чин ників загроз, з аналізом стану 
еко номічної безпеки в умовах участі 
в процесах глобальної економічної 
інте грації. Вплив глобальної фі-
нан сово-економічної кризи акту а-
лізує потребу в поглиблених дос-
лі дженнях структурно-інсти ту-
ці ональних трансформацій на-
ці о наль ної економіки для прог-
но зу вання її динаміки, адап тив-
ності до змін внутрішнього та 
зовнішнього середовища. Недос-
татня обґрунтованість і раціо наль-
ність структурних змін у на ціо-
нальній економіці України при-
зве ли до невиправданого від ста-
ван ня від розвитку пе ре хід них 
економік інших країн, по глиб-
лення диспропорцій між наяв-
ною структурою виробництва та 
інтересами суспільства. Недо ско-
на лість інституціонального забез-
печення структурної перебудови 
уне мож ли влює стратегічне про-
гра мування структурних зрушень 
як невід’ємного компонента струк-
турної політики. Певною мі рою 

відбулась деформація інсти ту ціо-
нального базису національної еко-
номіки, ще на етапі його фор му-
вання набуло характеристик загрози 
для національної безпеки держави.

Загалом комплекс проблем, 
по в’я заних із забезпеченням еко-
но мічної безпеки держави як ці-
ліс ної, єдиної, цілеорієнтованої 
сис теми, потребує досліджень для 
окреслення методологічного ба-
зи су економічної безпеки галузі, 
сек то ру економіки, регіонального 
гос по дар сь кого комплексу, під-
при єм ства, домашнього гос по-
дар ст ва, особи, тобто всіх не від’-
єм них елементів моделі скла ду 
соціально-економічної мак ро сис-
теми держави. Наукові роз роб ки 
стосуються переважно за без пе-
чення економічної безпеки кон-
крет них господарських суб’єктів, 
ана лізу і розробки прикладних, 
ор га нізаційно-інституціональних 
ас пек тів забезпечення мік ро еко но-
мічної безпеки. Недостатньо до слі-
дже ними залишаються проблеми 
забезпечення регіональної еко но-
міч ної безпеки, від вирішення яких 
залежить захист економічної без пе-
ки суб’єктів економічної дія ль ності.
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Монографія1 є вдалою спробою 
комп лексного дослідження та об-
ґрун ту ван ня теоретико-ме то до-
ло гіч них засад, стратегічних прі-
ори те тів і розробки методико-при-
клад них рекомендацій і механізмів 
ре фор му ван ня і розвитку струк-
тур но-інституціонального базису 
гос по дар сь кого комплексу регіону 
в системі зміцнення економічної 
без пе ки держави і складається з 
п’яти логічно пов’язаних роз ді лів, 
ілюстрованих необхідною кіль кіс тю 
схем, малюнків, графіків і таблиць.

У першому розділі «Тео ре тич-
ні основи дослідження еко но-
міч ної безпеки структурно-інс-
ти ту ціональних трансформацій» 
сис те ма ти зо вано й узагальнено 
тео ре тич ні положення еволюції 
еко но міч ної безпеки в процесі 
транс фор ма ції, досліджено перед-
умо ви зміцнення економічної без-
пе ки держави та структурно-сис-
тем ні характеристики категорії 
«еко но мічна безпека». Автор 
роз кри ває сутність економічної 
без пе ки як системи економічних 
від но син між господарюючими 
суб’ єк та ми та між ними і дер-
жа вою в процесі нейтралізації 
заг роз, мінімізації ризиків та 
адап та ції до невизначеного се ре-
до ви ща, що виникають з при воду 
максимізації прибутку, за без-
печення життєдіяльності та оп ти-
мі зації структури виробництва у 
сус піль ному відтворенні.

Другий розділ «Інсти ту ціо на лі-
за ція безпеки структурної транс-
фор мації регіональної економіки» 
при свя че но дослідженню де тер-

мі нант зміцнення еко но міч ної 
безпеки держави та інс ти ту ці о-
наль них загроз безпеці в про це-
сі структурної перебудови еко-
но міки регіону. Визначено, що 
інс ти ту ціональні конфлікти, де-
фор ма ція інституціонального 
ба зи су, що виникають у про це сі 
ринкової перебудови, ста нов лять 
загрозу економічній без пе ці. Під 
інституціональними конф лік та-
ми маються на увазі конф лік ти, 
сторонами яких є або про ти леж-
ності, що становлять ка те го рі-
аль ну пару, або інститути, що 
перебувають у процесі свого ста нов-
лен ня, руйнування, а також пред-
ставлені у прихованому вигляді.

У третьому розділі «Методологія 
забезпечення безпеки регіонального 
роз витку в процесі структурно-
інституціональної трансформації» 
розглянуті концептуальні за са ди 
моделювання безпеки еко но міч-
ного розвитку, розкрито тео ре-
тико-методологічні та прикладні 
ас пек ти оцінки якості та ефек-
тив ності інституціонального ба-
зи су економіки і структурних 
зрушень у процесі трансформації. 
Заслуговують на увагу визначені 
концептуальні основи методології 
інституційного проектування 
соціально-інституціонального се-
ре довища на основі використання 
ме тодів нечіткої логіки та інс-
ти туціонального аналізу, що 
дозволило змоделювати бажаний 
і реальний стан соціально-інс ти-
туціонального середовища. Також 
розвинуто поняття структурної 
політики як загальної стратегії мак-

1 Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: 
теоретичні основи та прикладні аспекти / А. М. Гуменюк. – К. : НІСД, 2014. – 468 с. ISBN 
978-966-554-213-1.
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си мізації економічного зростання 
че рез реалізацію пріоритетних 
дер жавних програм і проектів для 
досягнення цілей і структурних 
перетворень.

У четвертому розділі «Стра те-
гіч ні пріоритети структурно-інс ти-
ту ціо нальної економічної політики 
ре гі ону» окреслено стратегічні 
прі о ри тети взаємоузгодження стру-
к тур них перетворень і їх інс ти ту-
ціонального базису, еко но міч на 
безпека структурних зрушень в 
обігу споживчих товарів і послуг, 
мі гра цій ній сфері, пріоритети інс ти-
ту ціо наль ної інфраструктури ін но-
ва цій но го розвитку та мо дер ні за ція 
інституціонального базису струк тур-
ної перебудови економіки регіону. 

У роботі є і певні дискусійні 
по ложення, зокрема автор надає 
знач ну перевагу сфері послуг, а 
саме оптовій і роздрібній тор гів-
лі в подоланні кризових явищ і 
зміцненні економічної без пе ки 
регіону. Не зрозуміло, чому ав-
тор проводить аналітичні роз ра-
хун ки та аналізує лише області 
Кар пат сь ко го економічного ра-
йо ну. На нашу думку, доцільно 
у четвертому розділі монографії 

за про по нувати стратегію безпеки 
роз вит ку досліджуваних регіонів. 
Та кож окремі підрозділи роботи 
дещо перевантажені цитатами і 
посиланнями на інших авторів. 
Але ці недоліки не є суттєвими і 
не заважають повному і всебічному 
розкриттю теми.

Монографія є завершеним са мо-
стійним науковим дослідженням, 
ви конаним на актуальну тему, 
ха рактеризується науковою но-
виз ною і практичною цінністю. 
Нау кова обґрунтованість ос нов-
них положень, висновків і про-
по зи цій свідчить про високий 
тео ре тич ний рівень проведеного 
до слі джен ня та його вагоме прак-
тичне значення. Результати до слі-
джен ня можуть бути використані 
в практиці державного й ре гіо-
наль ного управління, а також 
для навчально-методичного за без-
печення викладання низки фа-
хових дисциплін. Впровадження 
ре комендацій і пропозицій, ви-
кла дених автором, дозволить 
вдос ко налити структурно-інс ти ту-
ціональне середовище як чинник 
зміцнення економічної безпеки 
держави і регіону.
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