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РЕЦЕНЗІЯ
на монографію «Управління безпекою розвитку промислових підприємств» 

авторів В. В. Прохорова, С. А. Мушникова  

Сучасне функціонування суб’єктів господарювання супроводжуються постійними змінами ситуації на 
мега-, мезо- та макрорівнях під впливом багатьох факторів, частіше за все, не залежних від діяльності конкрет-
ного суб’єкта, в тому числі й промислового підприємства. Це викликає стан невизначеності, мінливості, втра-
ту керованості, ускладнює прийняття управлінських рішень щодо прогнозних дій, пов’язаних з подальшим 
розвитком конкретного підприємства. У цьому випадку система управління будь-яким підприємством має 
бути пов’язана із системою його безпеки, формуючи управління системою безпеки розвитку промислового 
підприємства в будь-яких умовах господарювання – стабільних або кризових. 

Але спроможність підприємства до розвитку напряму залежить від стадії життєвого циклу, на якому 
воно знаходиться у визначений період часу. Це спонукає систему управління підприємством визначати рівень 
безпеки, оскільки залежно від цього рівень безпеки розвитку може мати відповідні межі й особливості, такі як: 
галузева спрямованість підприємства; обсяги виробничої, фінансової діяльності та багато ін. Ураховуючи ци-
клічність, у тому числі соціально-економічних процесів та явищ, цікавим питанням є визначення стадії життє-
вого циклу підприємства в рамках макроекономічних циклів, а саме: галузі, держави, світового господарства. 

Складність питання визначається комплексним підходом до визначення рівня безпеки розвитку під-
приємства на окремих стадіях його життєвого циклу з урахуванням ступеня кризових явищ. Реалізація ви-
значеного комплексу цільових заходів можлива на підставі єдиної теоретико-методологічної бази управління 
безпекою розвитку промислових підприємств, що містить характеристику їх взаємозв’язку з ринковим біз-
нес-середовищем і методичні засади формування механізмів комплексної оцінки рівня безпеки розвитку про-
мислових підприємств. Тому слід зазначити актуальність теми, яка розглянута авторами в монографії, та яка 
потребує детального розгляду та вивчення.

У першому розділі, який присвячено теоретико-методичним засадам управління безпекою розвитку підпри-
ємств, авторами розглянуто історико-гносеологічні аспекти із запропонуванням теоретико-методичного базису 
управління безпекою розвитку підприємства. У розділі узагальнено та систематизовано наукові погляди вчених 
на еволюційні трансформації моделей безпеки та розвитку підприємств як соціально-економічних систем.

Другий розділ монографії – «Методологічне підґрунтя управління безпекою розвитку промислових під-
приємств» – присвячено розробці трансдисциплінарної парадигми в рамках інноваційних трансформацій 
економічного середовища, методології наукового пізнання, що є об’єктивною необхідністю дослідження без-
пеки розвитку підприємства як економічної системи. У дослідженні систематизовано моделі та методи оцінки 
рівня безпеки розвитку в якісному та кількісному вимірах. Особливу увагу приділено збалансованій системі 
показників оцінки рівня безпеки розвитку металургійних підприємств.

В аналітико-діагностичному третьому розділі авторами, на підставі запропонованих методичних засад 
оцінювання складових діяльності металургійних підприємств, визначено тенденції розвитку з точки зору їх 
безпеки. Особливу увагу надано сформованій системі параметричних обмежень відповідності рівня безпеки 
розвитку та стадії життєвого циклу підприємства.

Четвертий розділ присвячено інноваційно-орієнтованому забезпеченню безпеки розвитку металургій-
них підприємств з точки зору інтелектуалізації управлінського процесу. Авторами визначено теоретико-мето-
дичні аспекти забезпечення інноваційності системи управління металургійним підприємством. Запропонова-
но управлінські компетенції на основі механізму формування ризик-орієнтованого мислення. 

У п’ятому розділі монографії – «Концептуальні основи управління безпекою розвитку промислових під-
приємств» – авторами запропоновано концепцію та конвергентно-інтегрований механізм управління безпе-
кою розвитку металургійного підприємства. У дослідженні визначено та побудовано основи формування інно-
ваційних промислових кластерів, які розглядаються авторами як стратегічна основа системоутворювальних 
елементів безпеки розвитку металургійних підприємств. Акцентовано увагу на формуванні системи альтерна-
тивних стратегічних сценаріїв управління безпекою розвитку металургійних підприємств на основі побудова-
ного когнітивного моделювання.

Таким чином, представлена на рецензію монографія авторів В. В. Прохорова, С. А. Мушникова «Управ-
ління безпекою розвитку промислових підприємств» являє собою закінчену наукову роботу та може бути ці-
кавою для практичного застосування в управлінській діяльності промислових підприємств.
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