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Детінізація взаємовідносин у бізнес-діяльності: економічні та правові фактори безпеки
на макроекономічному рівні
У статті проаналізований сучасний стан тіньових відносин у бізнес-діяльності в Україні. Метою статті є
аналіз сучасного стану тіньових відносин у бізнес-діяльності в Україні та за кордоном; визначення сутності
терміну «детінізація відносин у бізнес-діяльності», розробка рекомендацій, спрямованих на
вдосконалення наукових підходів до економічних та правових принципів детінізації відносин у бізнесдіяльності як факторів впливу на макроекономічному рівні. Актуалізовано проблему створення чутливої
системи мотивації з метою детінізації економічної діяльності. Доведена неможливість на даний момент
точної оцінки масштабів тіньової економіки. Запропоновані економічні та правові шляхи вдосконалення
процесу детінізації економіки, а також інтеграції процесу детінізації відносин у бізнес-діяльності в систему
факторів безпеки на макроекономічному рівні, а саме таких інституційних та структурних факторів як
вплив на структурну політику та механізм її впровадження, можливі зміни у структурі державного
управління, інституційні зміни, управління державними корпоративними правами, а також новий етап
денаціоналізації власності та приватизації; програмних та стратегічних факторів, таких як стратегія
економічного розвитку, цільові державні програми, а також державні програми соціального та
економічного розвитку; фінансових факторів, факторів впливу на інвестиційну діяльність, факторів
конкуренції, а також інноваційних факторів, таких як конкурентна політики та її впровадження, державна
інвестиційна політика та її впровадження, інноваційна політика та її впровадження, та її вплив на фінансові
та економічні процеси в державі. У статті запропоновано шляхи вдосконалення процесу детінізації
економіки, зокрема шляхом впровадження змін у існуючі нормативні акти.
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Детенизация взаимоотношений в бизнес-деятельности: экономические и правовые
факторы безопасности на макроэкономическом уровне
В статье проанализировано современное состояние теневых отношений в бизнес-деятельности в Украине.
Целью статьи является анализ современного состояния теневых отношений в бизнес-деятельности в
Украине и за границей; определение сущности термина «детенизация отношений в бизнес-деятельности»,
разработка рекомендаций, направленных на усовершенствование научных подходов к экономическим и
правовым принципам детенизации отношений в бизнес-деятельности как факторов влияния на
макроэкономическом уровне. Актуализирована проблема создания чувствительной системы мотивации с
целью детенизации экономической деятельности. Доказана невозможность на данный момент точной
оценки масштабов теневой экономики. Предложены экономические и правовые пути
усовершенствования процесса детенизации экономики, а также интеграции процесса детенизации
отношений в бизнес-деятельности в систему факторов безопасности на макроэкономическом уровне, а
именно таких институциональных и структурных факторов как влияние на структурную политику и
механизм её внедрения, возможные изменения в структуре государственного управления,
институциональные изменения, управление государственными корпоративными правами, а также новый
этап денационализации собственности и приватизации; программных и стратегических факторов, таких
как стратегия экономического развития, целевые государственные программы, а также государственные
программы социального и экономического развития; финансовых факторов, факторов влияния на
инвестиционную деятельность, факторов конкуренции, а также инновационных факторов, таких как
конкурентная политика и её внедрение, государственная инвестиционная политика и её внедрение,
инновационная политика и её внедрение, и её влияние на финансовые и экономические процессы в
государства. В статье предложены пути усовершенствования процесса детенизации экономики, в
частности путем внедрения изменений в существующие нормативные акты.
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