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Сучасний етап економічного розвитку країни зумовлює 

посилення уваги до гуманістичного чинника забезпечення 

стабільності господарської діяльності. Однією з центральних 

складових у зазначеному контексті є управління економічною 

безпекою підприємств у людиноцентричному вимірі. Даному 

питанню присвячено монографію Вівчар О. І. “Управління 

економічною безпекою підприємств: соціогуманітарні 

контексти”. 

У представленій монографії викладено результати 

дослідження теоретико-методологічних основ формування 

економічної безпеки на рівні підприємств та опис комплексу 

детермінант відповідного організаційно-практичного забезпечення у соціогуманітарному 

ракурсі. У роботі запропоновано структурно-функціональний підхід до управління 

соціогуманітарними чинниками економічної безпеки підприємств за сферами впливу, на 

основі чого розроблено організаційно-забезпечувальний механізм на макрорівні із 

застосуванням економічних, організаційно-розпорядчих та соціально-психологічних важелів 

як комплексу стратегічних імперативів у протидії економічній турбулентності. 

На основі проведеного у монографії дослідження отримали удосконалення 

концептуальні засади забезпечення економічної безпеки підприємств як якісно нового 

підходу до управління, що має соціогуманітарну спрямованість. 

Особливої уваги заслуговує запропонований автором алгоритм імплементації 

соціогуманітарної стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств в контексті 

протидії економічній злочинності. 

Як прирощення наукових знань слід оцінити вдосконалення системного підходу до 

забезпечення економічної безпеки підприємств, що сприятиме створенню передумов 

ефективної роботи підприємницьких структур. 
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Звертає на себе увагу вдала структура представленої монографії, яка відображає 

цілісність авторського підходу до проведення систематичного наукового дослідження, що 

дозволило отримати значущі наукові результати. 

Представлена монографія буде корисною для аспірантів, викладачів, наукових 

працівників, практиків та державних службовців, які цікавляться проблематикою управління 

економічною безпекою підприємств в соціогуманітарному контексті. 

Вважаємо за доцільне рекомендувати монографію Вівчар Оксана Іванівни 

“Управління економічною безпекою підприємств: соціогуманітарні контексти”. 
 
 

Appendix A. Supplementary material 
Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at 
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