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Передумовою підвищення кон-
ку рентоспроможності економіки 
Ук  раїни є забезпечення розвитку 
під  приємництва, що, зокрема, 
стає можливим завдяки ство ре-
н ню спри ятливих умов для ве-
дення бізнесу, розвитку зов-
ніш ньоекономічних відносин і 
функціонуванню розвиненої ін-
фраструктури підприємництва.
Остання відіграє значну роль, ос-
кіль ки сприяє формуванню орга-
нізаційно-економічного механізму 
для стимулювання підприємницької 
діяльності, створює умови для швид -
кої адаптації підприємств ма лого 
і середнього бізнесу до змін зов-
нішнього середовища. При цьому 
процеси мегарегіональної інтеграції 
України до Європейського Союзу, 
які супроводжуються створенням 
зони вільної торгівлі та взаємним 
відкриттям ринків, імплемента-
цією но вих технічних аспектів 
забезпечен ня якості товарів і пос-
луг, обумовлю ють необхідність 
формування нових пріоритетів 
розвитку підприємництва і мо-
дернізації його інфраструктури. 

Слід додати, що модернізація 
регіональної економіки має здій-
снюватися не тільки через удоско-
налення процесів і процедур у під-
при ємницькому середовищі, але й 
шляхом становлення та вдосконален-
ня її інститутів і інституцій. Проте 
функціонування бізнесу в умовах 

політичної нестабільності, корупції, 
відсутності захисту прав власності, 
кримінального тиску, уникнення 
податкових платежів свідчить про 
неефективність інституційних змін 
в Україні. Значний обсяг тіньової 
економіки вказує на неспроможність 
держави вирішити питання змен-
шен ня трансакційних витрат при 
виконанні контрактів між суб’єктами 
підприємництва. За таких умов 
необхідними є модернізація та 
під  ви щення ролі інфраструкту ри 
підприємництва як чинника про зо-
рості та культури ведення бізне су, 
зокрема в її інституціональному 
кон тексті. 

Саме цим проблемам присвячена 
монографія Д. А. Антонюка1, ме-
тою написання якої є наукове об-
ґрунтування теоретико-методоло гіч-
них засад формування і розвитку 
інституціональної інфраструктури 
підприємництва регіонів України і 
на цій основі окреслення тенденцій, 
концептуальних засад, пріоритетів 
і засобів її модернізації в процесі 
інтеграції України до ЄС. 

Монографія складається з п’яти 
розділів. У монографії містяться 
нау ково нові результати, серед яких 
доцільно відзначити такі:
−	 обґрунтовано стратегічні й так-

тич ні пріоритети парадигми 
модерніза ції інфраструктури 
під приємництва з акцентом 
на інституціональ ному і ре-
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гіональному компонентах, уз-
годженні та гармонізації з су-
часним етапом процесу євро-
інтеграції;

−	 запропоновано концептуаль ні 
положення стратегії мо дер  ні-
зації  інституціональної ін-
фрас труктури підприємництва 
регіонів (ІІПР) у процесі єв-
роінтеграції з необхідністю 
струк турної трансформації на 
основі формування інноваційних 
інститутів інфраструктури;

−	 розроблено теоретичні положення 
інституціональної інтеграції ін-
фраструктури підприємництва 
регіонів України з регіонами країн 
ЄС для мінімізації трансакційних 
витрат і зміцнення конкурентних 
переваг підприємств;

−	 обґрунтовано  методолог іч -
ну основу моделювання ІІПР з 
використанням методів нечіт кої 
логіки та системно-динамічного 
моделювання взаємозв’язків, 
ма теріальних і інформаційних 
потоків у підприємництві.
Структура монографії повною 

мі рою відображає результати про-
ведено го автором різнопланового 
досліджен ня проблем модернізації 
інституціональної інфраструктури 
підприємництва на регіональному 
рівні, які стали об’єктом науково-
го аналізу. Вказане дозволяє 
ствер джувати про вдале поєднан-
ня тео ретико-методологічних і 
прак тич них аспектів у першому 
та дру гому розділах монографії, 
які слу гують підґрунтям для 
роз роб ки прик ладних рішень 
щодо розбудови інфраструктури 
підприємництва регіонів у процесі 
євроінтеграції. 

Перший розд іл  монографі ї 
при   с вячений уточненню поня т-
тя «інфраструктура підприємниц-
т ва», його типологізації та об-
ґру нтуванню методології фор-
му   вання на основі узагальнення 

на явних підходів. Роз гляд цього 
по няття дозволив обґрунтувати 
не обхідність виокремлення інсти-
ту ціонально-регіонального ком-
по нента та необхідності розвитку 
інс титуціональної інфраструктури 
під приємництва регіону, яка за 
сво єю сутністю охоплює систему 
інс титутів (установ, організацій, 
пра вил, різних правових норм) 
за безпечення взає модії суб’єктів 
під приємництва з урахуван ням 
осо б ливостей підприємницького се-
ре довища регіону, підвищенням йо-
го ефективності, насамперед через 
оп ти мізацію трансакційних витрат. 

У другому розділі доведена до-
цільність використання принципів 
теорії систем для досліджен ня 
проце сів формування, розвит-
ку, модерніза ції і використання 
ІІПР. Враховуючи неповноту і 
недостовірність інформації про 
досліджувану систему, постійну 
змінність її параметрів, структурну 
неоднорідність, непередбачуваність 
певних чинників і факторів впливу, 
застосовано системно-динамічне 
моделювання модернізації і ви-
користання інфраструктури під-
при ємництва. Побудова моделі 
пот ребує врахування знач ної сукуп-
ності показників поточного стану 
інфраструктури підприєм ництва, 
інституціональних переду мов 
її модернізації, які включені в 
структурно-функціональну схему 
методології дослідження ІІПР. 

У третьому розділі монографії 
досліджуються інституціональні 
передумови та напрями модерніза-
ції інфраструктури підприємництва 
регіонів на основі узагальнення 
проблем її розвитку. Дослідник 
доводить, що інструменти дер-
жавного регулювання не за без-
печують реальної підтримки біз-
несу, що актуалізує програмну 
концентрацію ресурсів на роз-
витку недержавного складника 
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підприємницької інфраструктури. 
Особлива увага приділена інститу-
там неформальної інфраструктури, 
які набувають визначальної ролі 
в підприємницькому середовищі, 
у ре зультаті дослідження яких 
доведено, що виключити явища 
неформальної поведінки неможли-
во, але необхідно створити такі 
умови, за яких вона стає невигідною 
для бізнесу. 

У четвертому розділі ав тор об-
ґрунтовує концеп цію тран  сфор-
мації ІІПР України в процесі 
є вро ін т е грац і ї ,  м е тою  яко ї 
є  розбудова та модернізація 
інститутів інфраструктури для 
ство рення сприятливих умов для 
підприємництва. Ці рекомендації 
стали логічним узагальненням 
вик  ладеного у попередніх розділах 
монографії матеріалу.

П’ятий розділ присвячено до-
цільності інтеграції компонентів ІІПР 
з іншими країнами, що розширить 
можливості розвитку торговельних, 
коопераційних та інформацій них 
зв’язків, а також необхідності 
розвит  ку інтегральних інститутів 
електронної інфраструктури під-
приємництва. Дослідження покла-
дені в ос нову концепції формування 
електронних торгово-промислових 
палат як механізму забезпечення 
інформаційної і консультаційної 
підтримки підприємств.

Бабець  Ірина  Георгіївна  –  доктор  економічних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  маркетингу 
та  економічної  безпеки Львівського  інституту  менеджменту  (e-mail:  irina.babets@yandex.ru).  
Babets Iryna Heorhiyivna – Dr. Sci. (Econ.), Assoc. Prof., Head of the Department of marketing and economic 
security of the Lviv Institute of Management.

Надійшло 15.09.2015 р.

Позитивним є те, що розроблені 
у монографії теоретичні підстави 
розвитку ІІПР можуть слугувати 
для окреслення принципових за-
сад структурної інтеграції – ефек-
тивної моделі участі нашої кра їни 
в євроінтеграційних процесах. Зап-
ропоновані методологічні основи 
вдосконалення інституціональ-
ного базису інфраструктури під-
при  ємництва на мезорівні спря-
мов ані на підвищення кон ку-
р енто спроможнос т і  п і д  при -
ємництва в регіонах у процесі їх 
співробітництва з країнами ЄС. 

Разом з тим окремі положення 
монографії є дискусійними. Ідеться, 
наприклад, про обрання еталонних 
значень і інтервалів рівня розвитку 
інфраструктури регіонів, які автор 
наводить у підрозділі 2.3 монографії. 
Науковець не завжди розмежовує 
зміст категорій «інфраструктура 
підприємництва» та «інституціональ-
на інфраструктура підприємництва 
регіону». 

Однак вказані недоліки не зни-
жують загальну наукову і практичну 
цінність монографії як вагомого 
наукового доробку, що містить 
широкий спектр нових та актуальних 
підходів до розв’язання проблем 
модернізації інституціональ ної 
ін фраструктури підприємницт ва 
регіонів України в про цесі євро-
інтеграції.
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