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РЕЦЕНЗІЯ
на монографію «Управління безпекою розвитку промислових підприємств»

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

Агресивні умови зовнішнього середовища та виникнення, внаслідок цього, нестабільних умов функціо-
нування промислових підприємств викликають необхідність формування здатності їх до виживання й опору 
негативним викликам. Такі дії становлять загрозу руйнування не тільки можливого потенціалу діяльності під-
приємства, а й збільшують ризики та втрати при прийнятті управлінських рішень і тому є загрозою стабільно-
му функціонуванню та економічно безпечному розвитку підприємств. 

У структурі системи управління безпекою розвитку промислового підприємства визначальними складо-
вими є підсистеми розвитку та безпеки його діяльності. При вирішенні питань управління безпечним розви-
тком підприємства пріоритетним є питання формування концепції управління безпекою розвитку на підставі 
конвергенції складових як системної основи цієї концепції.

Дослідження Прохорової В. В. і Мушникової С. А. є важливим кроком у розробці теоретико-методоло-
гічних основ і практичних рекомендацій у формуванні системи управління безпекою розвитку промислових 
підприємствах. Отже, представлена монографія є актуальною та має суттєве наукове значення.

У монографії авторами розроблено та запропоновано теоретико-методичне підґрунтя практики управ-
ління безпекою розвитку промислових підприємств, фундаментом якої є систематизація сучасних наукових 
поглядів, що створює об’єктивний базис для побудови методологічної основи процесу управління безпекою 
розвитку підприємств на основі поєднання положень системного та синергетичного підходів.

Авторами запропоновано методологію дослідження, яка дозволяє формалізувати, забезпечити, оптимі-
зувати системно-логічний результат процесу управління безпекою підприємств, орієнтованого на стратегічну 
ціль його розвитку як об’єктивної необхідності наукового пізнання підприємства, та ґрунтується на філософ-
ських, загальнонаукових принципах, методах і прийомах у двох вимірах: онтологічному, який надає можливос-
ті визначення та систематизації нових знань; і гносеологічному як науки про саму систему.

Особливу увагу привернула запропонована трансдисциплінарна модель управління безпекою розвитку 
промислових підприємств, що представлена авторами полівекторним трикутником із взаємообумовленою 
дією його вершин: філософії – як науки розуміння метаморфоз законів світу; об’єднання соціально-гумані-
тарних наук – як процесу пізнання перетворення законів суспільства, які дають уявлення про розвиток со-
ціально-комунікаційних відносин у ньому; управління – як науки про організацію та забезпечення науковою 
базою прийняття управлінських рішень щодо функціонування промислового підприємства. Запропонована 
трансдисциплінарна модель, на відміну від існуючих, ґрунтується на комплексному підтвердженні доцільності 
поєднання інтеграції наук різних сфер знань та їх диференціації для дослідження управління безпекою розви-
тку підприємства.

Сформульована та запропонована концепція управління безпекою розвитку промислового підприєм-
ства як складної слабоструктурованої системи представлена авторами на основі конвергенції її системоутво-
рювальних елементів, а саме: мети, принципів, функцій, суб’єктів та об’єктів управління, яка подана у вигляді 
цілісного системного уявлення про побудову об’єктивних економічних закономірностей безпеки розвитку та 
дозволяє визначити базовий варіант стратегії розвитку з подальшим коригуванням її реалізації відносно змін 
впливу зовнішніх і внутрішніх загроз.

Авторами монографії розроблено та науково обґрунтовано конвергентно-інтегрований механізм управ-
ління безпекою розвитку металургійних підприємств, що забезпечує постійну підтримку дотримання достат-
нього рівня безпеки розвитку на основі використання інноваційного управлінського апарату; зазначений ме-
ханізм побудовано шляхом конвергенції (зближення) та інтеграції (злиття) локальних механізмів з урахуван-
ням функціональних особливостей їх складових (цілей, принципів, методів, засобів, інструментів), синхронне 
використання яких спрямоване на досягнення захищеного стану розвитку підприємства в процесі адаптації 
до трансформації в просторі та часі.

Зважаючи на вищесказане, можна стверджувати про структурованість дослідження та викладення його 
результатів у монографії. Очевидно, що монографія «Управління безпекою розвитку промислових підпри-
ємств» авторів В. В. Прохорова, С. А. Мушникова  є логічною та послідовною науковою роботою, яку можна 
розглядати як вагомий внесок авторів у розвиток промислових підприємств країни.
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