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Сьогоднішні проблеми та загрози, що стоять перед
вітчизняною сферою підприємництва спонукають її
господарюючих суб’єктів до пошуку нових форм захисту,
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У контексті цього, актуальним питанням є формування організаційноекономічного механізму та заходів забезпечення безпеки підприємства, які дають
змогу вирішити комплекс проблем, що оточують сферу їхньої діяльності. Такі заходи
безпеки, як організаційні, фінансово-економічні, матеріально-технічні, інноваційні та
інші, безумовно, складають комплексний організаційно-економічний механізм протидії
дестабілізуючим чинникам та забезпечують збалансований економічний розвиток
сучасних промислових підприємств.
Монографія, що рецензується, висвітлює саме проблематику формування нової
парадигми забезпечення економічної безпеки промислових підприємств, яка
передбачає акцентування уваги власне на інноваційній її компоненті. В умовах
динамічно мінливого зовнішнього та внутрішнього середовища, соціальноекономічних та політичних трансформацій, активних інституційних реформ, власне
інноваційні напрями розвитку, на думку автора, допоможуть сучасним суб’єктам
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бізнесу підвищити рівень їх безпеки, економічної незалежності, набути фінансову
стійкість та дотримуватись стратегії позитивних змін. На особливу увагу заслуговує
дослідження питання необхідності та актуальності створення, механізмів й
інфраструктури підтримки індустріальних парків як інноваційного вектору розвитку
вітчизняного промислового виробництва, зокрема машинобудівної галузі, яка обрана
об’єктом дослідження.
Результати проведеного дослідження засвідчили наявність інноваційного
потенціалу для розвитку машинобудівних підприємств України та їх активну участь у
формуванні політики активізації інноваційної складової забезпечення їх економічної
безпеки.
У монографії розглянуто основні наукові підходи та методологічний базис щодо
формування системи забезпечення економічної безпеки сучасних суб’єктів
господарювання, розроблено організаційно-економічний механізм та сформовано
структурно-компонентну модель її забезпечення, удосконалено інструментарій
оцінювання ефективності системи економічної безпеки промислових підприємств та
розроблено процедурний алгоритм моніторингу середовища її забезпечення, складено
інформаційну карту зовнішніх та внутрішніх загроз та проведено їх оцінювання,
сформовано ключові детермінанти з акцентуванням уваги на інституційну компоненту
та антикорупційну складову середовища забезпечення економічної безпеки у контексті
ланцюга «держава-громадськість-підприємництво (підприємство)».
Результати наукових досліджень, викладених у монографії, мають високий
рівень теоретичної новизни та практичну цінність і можуть бути впроваджені в
управлінську діяльність вітчизняних промислових підприємств.
Отже, на основі проведеного рецензування можна стверджувати, що одноосібну
монографію «Парадигма забезпечення економічної безпеки промислових підприємств
в умовах інституційних трансформацій суспільства» доцільно рекомендувати до
відкритого друку.
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