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Світові економічні кризи останніх часів доводять 
значимість, активізацію, актуальність та широку 
спрямованість дії рефлексивних процесів в економіці. 
Стан розвитку промисловості України свідчить про 
необхідність аналізу потенціалу розвитку підприємств, 
пошук та застосування нових інноваційних методів 
оскільки існуючі методи оцінки потенціалу розвитку 
загалом зведені до: показників фінансових результатів, 
вартості бізнесу та його успішності, раціональності 
використання інвестиційних чи капітальних вкладень і 
безлічі інших. 

Жовковською Т. Т. на основі теоретичного аналізу наукових досліджень, зокрема, 
досліджено сутність рефлексивного підходу в управлінні; визначено його широкий 
спектр застосування, універсальність та ефективність у використанні; виділено 
основні сфери спрямованості рефлексивного управління; доведено, що сучасні 
промислові підприємства не мають подібних механізмів, а в кращому випадку мають 
лише гіпотетичний план перспективного розвитку, неефективність якого 
демонструють щорічно. 

Автором монографії на високому теоретико-методологічному рівні розроблено 
механізм управління розвитком промислового підприємства на основі системно-
рефлексивного підходу, що представляє собою найбільш активну частину системи 
управління та забезпечує можливість цілеспрямованого розвитку підприємства через 
взаємодію методів системно-рефлексивного управління розвитком: прогнозування 
розвитку з урахуванням траєкторій розвитку економічних агентів, планування 
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розвитку з урахуванням встановлених тенденцій розвитку економічних агентів, 
контроль та оцінка організаційно-економічних методів управління, що представляють 
собою способи, прийоми і технології приведення в дію механізму їх реалізації. 

Вважаємо, що рецензована монографія Т. Т. Жовковської «Системно-рефлексивне 
управління розвитком промислових підприємств: теорія, методологія та практика» 
повністю відповідає встановленим вимогам до такого виду наукових робіт і тому може 
бути рекомендована до друку. 

 
 

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