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РЕЦЕНЗІЯ

на монографію авторів В. В. Прохорова, С. А. Мушникова  
«Управління безпекою розвитку промислових підприємств»

Світові соціально-економічні процеси вимагають обрання інноваційно-орієнтованої стратегії розвитку 
України, але економічна ситуація, що склалася на сьогодні внаслідок відсутності ринкової філософії ведення 
бізнесу в господарюючих суб’єктів, призвела до формування агресивного конкурентного оточення з високим 
рівнем невизначеності його впливів і спрямованості. Результатом цього стала практично повна неадекватність 
способів і методів управління підприємствами природі та характеру перебігу внутрішніх і зовнішніх еконо-
мічних процесів. За цих умов основою подальшого розвитку України є необхідність підвищення конкуренто-
спроможності та ефективності функціонування господарюючих суб'єктів, зокрема промислових підприємств.  
У зв’язку з цим спрямованість монографії являє значний науковий і практичний інтерес.

Незважаючи на те, що сьогодні проблема системи управління відкритих складних соціально-економіч-
них систем приваблює увагу науковців та практиків, певне коло завдань ще є недостатньо дослідженими. Так, 
потребує подальшого вивчення проблема формування системи управління безпекою розвитку промислових 
підприємств, а саме: актуалізується необхідність розроблення методичних підходів до формування параме-
тричних обмежень відповідності між рівнем безпеки розвитку та життєвого циклу промислового підприєм-
ства з їхнім комплексним оцінюванням на основі збалансованої системи показників; важливою є розробка 
механізму формування альтернативних рішень з огляду на визначення прийнятного рівня ризику безпеки роз-
витку промислового підприємства з формуванням ризик-орієнтованого мислення в системі управління без-
пекою розвитку як основи його інноваційності. 

Поставивши за мету наукове обґрунтування теоретико-методологічних, методичних основ і розроблен-
ня практичних рекомендацій щодо управління безпекою розвитку промислових підприємств як складних 
поліструктурних систем, автори монографії розглянули історико-гносеологічні аспекти та запропонували 
теоретико-методичний базис управління безпекою розвитку підприємства, узагальнили та систематизували 
наукові погляди вчених на еволюційні трансформації моделей безпеки та розвитку підприємств як соціально-
економічних систем.

Авторами розроблено та запропоновано трансдисциплінарну парадигму в рамках інноваційних транс-
формацій економічного середовища, методологію наукового пізнання, що є об’єктивною необхідністю дослі-
дження безпеки розвитку підприємства як економічної системи; систематизовано моделі та методи оцінки 
рівня безпеки розвитку в якісному та кількісному вимірах; запропоновано й обґрунтовано збалансовану сис-
тему показників оцінки рівня безпеки розвитку металургійних підприємств.

Особливої уваги заслуговує визначення тенденцій розвитку металургійних підприємств України з точки 
зору їх безпеки, на підставі чого запропоновано методичні засади оцінювання складових діяльності металур-
гійних підприємств; сформовано систему параметричних обмежень відповідності рівня безпеки розвитку та 
стадії життєвого циклу підприємства з теоретичним обґрунтуванням і розробкою практичних аспектів оціню-
вання та прогнозування рівня безпеки розвитку металургійних підприємств на основі кваліметричної моделі.

З точки зору інтелектуалізації управлінського процесу авторами монографії визначено теоретико-ме-
тодичні аспекти забезпечення інноваційності системи управління металургійним підприємством як базової 
умови безпеки його розвитку; запропоновано управлінські компетенції на основі механізму формування ри-
зик-орієнтованого мислення та методичний підхід до визначення прийнятного рівня загроз і ризиків як ви-
хідного параметра точки біфуркації. Обумовлено фінансові механізми розвитку металургійних підприємств у 
кризових умовах функціонування.

Розглядаючи формування стратегій управління безпекою розвитку промислового підприємства на аль-
тернативній основі, авторами запропоновано концепцію та конвергентно-інтегрований механізм управління 
безпекою розвитку металургійного підприємства; побудовано інноваційні промислові кластери як стратегіч-
ну основу системоутворюючих елементів безпеки розвитку металургійних підприємств; сформовано систему 
альтернативних стратегічних сценаріїв управління безпекою розвитку металургійних підприємств на основі 
когнітивного моделювання.

Таким чином, очевидно, що монографія авторів В. В. Прохорова, С. А. Мушникова «Управління безпекою 
розвитку промислових підприємств» – логічна та завершена наукова робота, яку можна розглядати її як ваго-
мий авторський внесок у розвиток сучасних підприємств України. 
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