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ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Постановка проблеми. Економічний розвиток 

і науково-технологічний прогрес в економіці Укра-
їни неможливий без стабільного економічного ста-
новища промисловості. Жорсткі умови глобалізова-
них економічних трансформацій диктують необхід-
ність активної реалізації стратегічних змін та ре-
зультативної інноваційної діяльності на всіх вітчиз-
няних підприємствах. Однак ринкове управління 
підприємствами здебільшого виявилося не тільки 
неготовим і нездатним відповісти на виникаючі  
несподівані стратегічні виклики, але й неефектив-
ним з позицій забезпечення оптимізації цін на ви- 
роблені товари і послуги, можливостей їх збуту, пе-
реорієнтації виробництва на створення нової конку-
рентоспроможної продукції. Для здійснення ефек-
тивного управління промисловими підприємствами 
необхідним є запровадження в їх стратегію про- 
активних змін, які забезпечать стабільну підтримку 
стратегічної стійкості. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Концептуальні засади сутності та етапності управ-
ління змінами в контексті діяльності сучасних під- 
приємств широко представлені у наукових дослід-
женнях таких закордонних і вітчизняних учених:  
Б. Буркинський, В. Верба, Д. Воронков, О. Гусєва,  
І. Дмитрієва, Н. Коба, А. Наливайко, С. Стеців, 
В. Тарасенко, Е. Фламгольц, Г Швіндіна та інших. 
Проблемним питанням забезпечення стратегічної 
стійкості підприємств у динамічному бізнес-середо-
вищі присвячені наукові праці таких учених, як  
О. Арєф’єва, В. Галушко, О. Дуброва, М. Дудін, 
Д. Козлов, А. Леус, П. Лутовінов, О. Макеєва, О. Ма- 
тушевська, О. Маслак, Г. Мохонько, І. Сапронова, 

Ю. Сімех, О. Слободчикова, Н. Хорєва, С. Шарова-
тов, В. Шишкін тощо. 

Метою статті є дослідження особливостей 
стратегічного управління та визначення стратегіч-
них пріоритетів розвитку промислових підприємств 
у сучасних умовах господарювання. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
У сучасних умовах традиційні методи стратегічного 
менеджменту додають у розвиток підприємств на- 
багато більший результат у поєднанні з інновацій-
ною активністю. Поєднання інтеграції стратегічного 
та інноваційного управління приводить до поліп-
шення позицій підприємств в конкурентній боротьбі 
на ринку за рахунок створення конкурентних пере-
ваг. Стратегічне управління, являє собою комплекс 
не тільки стратегічних управлінських рішень, що 
визначають довгостроковий розвиток організації, а 
й конкретних дій, що забезпечують швидке реагу-
вання підприємств на зміну зовнішньої кон'юнк-
тури, яке може привести до необхідності стратегіч-
них дій, перегляду цілей і коригування загального 
напрямку розвитку. Сутність стратегічного менедж-
менту полягає у визначенні поточного стану підпри-
ємства, позиції, в якій воно хотіло б знаходитися у 
коротко- та довгостроковій перспективі і способів 
досягнення бажаного результату [1, с. 195].  

За своїм предметним змістом стратегічний ме-
неджмент звертається лише до основних, базисних 
процесів на підприємстві і за його межами, приділя- 
ючи увагу не стільки наявним ресурсам і процесам, 
скільки можливостям нарощування стратегічного 
потенціалу підприємства. Предметом стратегічного 
управління є проблеми, пов'язані з цілями підпри- 
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ємства; проблеми і рішення, пов'язані з будь-яким  
елементом підприємства, необхідним для реалізації 
його цілей, але відсутнім або наявними в недо- 
статній кількості; проблеми, пов'язані з впливом  
неконтрольованих факторів зовнішнього середо-
вища.  

Стратегія є центральним елементом стратегіч-
ного управління, на основі якого має бути побудо- 
вано систему ефективних дій щодо забезпечення 
економічної стійкості підприємства. При цьому роз- 

робка стратегії відбувається на основі попереднього 
аналізу діяльності компанії, її сильних та слабких 
сторін, можливостей та загроз досягнення здатності 
протистояти негативному впливу зовнішнього еко-
номічного середовища. Після затвердження керів-
ництвом розробленої стратегії починається процес її 
реалізації, результатом чого має стати досягнення 
цілей стратегії, тобто у даному випадку – підви-
щення рівня економічної стійкості підприємства 
(рис. 1).  

ІІ етап. Розробка 
стратегії підприємства

ІІІ етап. Реалізація 
стратегії 

Досягнення мети стратегічного управління

Етапи стратегічного управління економічною стійкістю промислового підприємства 

І етап. Проведення 
стратегічного аналізу 

Стратегія результативна 

Підвищення рівня економічної 
стійкості підприємства 

Отримання ефектів від підвищення  
рівня економічної стійкості 

Так 

Ні 

Рис. 1. Етапізація процесу стратегічного управління економічною стійкістю  
промислового підприємства (сформовано авторами на основі джерела [1]) 

Предметом стратегічного управління є про-
блеми, пов'язані з цілями підприємства; проблеми  
і рішення, пов'язані з будь-яким елементом підпри-
ємства, необхідним для реалізації його цілей, але 
відсутнім або наявними в недостатній кількості; 
проблеми, пов'язані з впливом неконтрольованих 
факторів зовнішнього середовища.  

Сформовані уявлення про етапність та побу-
дову підходів до стратегічного управління дають 
можливість виділити головні фази стратегічного уп-
равління (рис. 2).  

У даний час до найбільш важливих стратегіч-
них проблем відносяться рішення, що пов'язані з 
інноваційною діяльністю, що сприяє досягненню ге-
неральної мети організації та її цільових орієнтирів 
у галузі інновацій. При цьому творчість і персо- 
нальна ініціатива, що забезпечують створення інно-
вацій і процеси відновлення є частиною стратегіч-
них зусиль підприємства. З урахуванням вищесказа-
ного приходимо до усвідомлення необхідності роз-
витку стратегічного управління стосовно до іннова-
цій як об'єкту і процесу. В стратегічному менедж- 
менті управління інноваціями позиціонується як  
частина інноваційного менеджменту, планування та 

реалізації інноваційних рішень, проєктів, пошуку 
нових можливостей, перспективних ідей, правиль-
ної їх оцінки та здійснення визначених дій, що за-
безпечують швидке реагування та заняття лідиру- 
ючих позицій на ринку.  

При цьому характеристиками стратегічного  
вектору в управлінні інноваційно-орієнтованим під-
приємством виступають орієнтація на довгостро-
кову перспективу, оцінка зовнішнього оточення, 
своєчасність і точність реакції керівників на зміни 
ситуаційних чинників, націленість на активне вико-
ристання внутрішнього потенціалу соціально-еко-
номічної системи, сприйняття працівників як голов-
ного чинника розвитку підприємства [2, с. 77]. 

Усі рівні стратегій разом вибудовуються у сис-
темну структуру: корпоративна стратегія форму-
ється з ділової та функціональної стратегій. Нерідко 
виступає додатковий рівень стратегічних рішень – 
рівень операційних стратегій. Процеси всеохоплю-
ючої економічної кризи чинять впливи і на відно-
сини підприємств із клієнтами. Безсумнівний факт, 
що в часи кризи споживачі тимчасово лишаються 
фінансової здатності придбати продукт цього під- 
приємства, хоча, з іншого боку, нерідко у підприєм- 
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Рис. 2. Організаційний механізм стратегічного управління промисловим підприємством  
(сформовано авторами на основі джерела [1]) 

 
ства не вистачає ресурсів для випуску продукції 
саме того рівня якості, якого потребують споживачі. 

Один факт демонструє стабільність: сукупні 
прибутки будь-якого промислового підприємства за 
будь-яких часів та умов формуються завдяки актив-
ності його кінцевих покупців. Усі сучасні стратегії, 
які орієнтовані на сукупності інтересів власників 
підприємства та потенційних і реальних споживачів, 
можна свідомо розділити на три головні напрями: 
завоювання нової потенційно-вигідної цільової  
аудиторії; орієнтованість на утримання теперішніх 
реальних споживачів та забезпечити повернення тих 
клієнтів, які через різні причини перейшли до спо-
живання конкурентної продукції [3, c. 33-50].  

З метою отримання запланованих результатів 
обрані стратегії мають бути сумісними та узгодже-
ними одна з одною. Кожний рівень стратегії висту-
пає платформою для формування стратегічного ото-
чення кожного наступного рівня. Так, для стратегіч-
них планів початкового рівня додаються обмеження 
інших стратегій вищого рівня.  

Безсумнівно, важлива та виснажлива процеду-
ра координації стратегічних рішень різних рівнів в 
умовах поширення глобалізаційних процесів та по- 
глиблення кризи є прерогативою рушійних змін у 
системі та обрання корпоративного стратегічного 

плану для перспективної конкурентної боротьби на 
таких ринках [4, c. 17-18].  

Кризові умови економіки, в яких функціонує 
промислове підприємство, потребує від керівництва 
застосування низки незвичних заходів, залучення до 
управління інструментарію, який суттєвим чином не 
схожий на правила та методику, що актуальні за ча-
сів стабільності та передбаченості.  

Керівництву важливо систематично оцінювати 
головні сфери проблем керування за кризових умов 
та напрямів їх розв’язання. Так, одна з основних га-
лузей – це порозуміння між власниками підприєм- 
ства та інвесторами. Інтереси як перших, так і остан-
ніх націлені на отримання прибутків від участі у  
функціонуванні підприємства [5, c. 20-22]. 

Тоді як у стабільному економічному оточенні 
інвестори орієнтуються на впевненість та довіру 
щодо високої імовірності повернення вкладених ка-
піталів разом із прибутком, то за кризових умов ба-
ланс інтересів між власниками та інвесторами втра-
чається через зниження платоспроможності, фінан-
сової стійкості та взагалі непередбачуваність еконо-
мічного майбутнього показників промисловості.  
Частіше за все ситуація погіршується із втратою  
рівноваги між інтересами власників та самого під- 
приємства [6, c. 122-128].  
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Таблиця 
Прибуток від операційної діяльності машинобудівних підприємств України  

за 2013-2018 роки, млрд грн  
(сформовано авторами на основі джерела [7]) 

2014 2015 2016 2017 2018 
ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» 1623 1544 1324 1287 1294
ПАТ «Слов’янський машинобудівний завод» 1047 983 738 794 728
ПрАТ «Кераммаш»  16257 13543 11478 12496 12074
ПАТ «Запорізький механічний завод»  3771 1874 1556 1632 1433
ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» 985 753 812 819 746
ПрАТ«Харківський машинобудівний завод «Плінфа» 7154 2210 795 842 911
ПАТ «Харківський машинобудівний завод  
«Світло шахтаря»  2862 2472 2749 3047 3196 
ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» 944 1174 1134 1013 1054

Під час аналізу даних таблиці наочними висту-
пають ті дані, що свідчать про дисбаланс головних 
фінансових складників машинобудівних підпри-
ємств. Так, наприклад, за зведеними результатами  
для ПАТ «Дружківський машинобудівний завод» 
2018 рік завершився з падінням прибутку від опера-
ційної діяльності до 1294 млрд грн, при цьому ви- 
ручка від реалізації становила 16 438 млрд грн, але 
2017 рік закінчився ще менш успішно, через те що ви-
ручка від реалізації зменшилася до 15 698 млрд грн, 
при цьому прибуток підприємства від операційної 
діяльності зменшився до 1287 млрд грн.  

Результати діяльності ПАТ «Харківський ма-
шинобудівний завод «Світло шахтаря» також свід-
чать про неочікуване падіння прибутку від опера-
ційної діяльності (в період з 2016 по 2018 рік – на  
66 млрд грн). Подібне неочікуване падіння даних з 
прибутку від операційної діяльності відбулося і на 
ТОВ НВП «Херсонський машинобудівний завод» 
(падіння прибутку за 2015-2018 роки на 120 млрд 
грн) та ПАТ «Новокраматорський машинобудівний 

завод» (падіння прибутку за 2014-2018 роки на  
239 млрд грн) [7]. 

Машинобудування є однією з небагатьох віт- 
чизняних галузей, яка у 2016 році ще не досягла об-
сягів реалізації продукції 2012 року: у 2012 році ці 
обсяги складали 140539,3 млн грн, а у 2016 році – 
130290,2 млн грн, тобто темп падіння за 5 останніх 
років дорівнює 92,7%. Дослідження структури реа-
лізації продукції за основними галузями промисло-
вості України показує щорічне зниження частки ма-
шинобудівної продукції у загальних обсягах про- 
мисловості, що також підтверджує скрутне стано-
вище машинобудування. Якщо у 2012 році частка 
машинобудування складала 10,3%, то у 2016 році 
вона зменшилась до 6,1%. Визначено, що однією з 
головних причин падіння розвитку машинобудівної 
галузі України є недостатні обсяги інвестування та 
суттєвий розрив економічних зв’язків з Росією, яка 
була основним партнером України в галузі машино-
будування. Відповідні негативні тенденції розвитку 
машинобудівної галузі підтверджується й динамі-
кою індексів промислової продукції (рис. 3). 

Рис. 3. Співставлення індексів промисловості в цілому та машинобудування  
за 2010-2016 роки в Україні (сформовано авторами на основі джерела [7]) 
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Шляхом комплексного системного поєднання 
стратегій усіх стратегічних господарських одиниць 
підприємства відбувається формування його страте- 
гічного набору. Стратегічний набір – це система 
стратегій різного типу, що розробляє підприємство 
на певний відрізок часу, а також відбиває специфіку 
функціонування та розвитку підприємства, рівень 
його претендування на місце й роль у зовнішньому 
середовищі. Кожне підприємство повинне мати свій 
стратегічний набір, який буде відрізнятися від стра-
тегічного набору іншого суб’єкта, хоча умови їх  
функціонування можуть бути схожими. Стратегіч-
ний набір складають такі основні групи стратегій, як 
загальні стратегії, конкурентні стратегії, продук-
тово-товарні стратегії, функціональні стратегії, ре-
сурсні стратегії. Кожна група має свою множинну 
систему стратегій. Так, група загальних стратегій 
включає стратегії стабільності, зростання та скоро-
чення. Група конкурентних стратегій передбачає 
стратегії формування конкурентних переваг, конку-
рентної поведінки. Група функціональних стратегій 
охоплює стратегії розвитку науково-дослідних та 
дослідницько-конструкторських робіт, виробничі, 
маркетингові, фінансові стратегії, стратегії управ-
ління персоналом, стратегії матеріально-технічного 
забезпечення [8].  

Отже, стратегія розвитку підприємства має 
комплексно враховувати фактори внутрішнього та 
зовнішнього середовища. При цьому управління  
розвитком підприємства має відбуватися на іннова-
ційній основі. Ця діяльність має дуже високу ймо- 
вірність виникнення ризикових ситуацій, але, незва-
жаючи на всі ризики, для забезпечення конкуренто-
спроможності на ринку підприємствам слід викори-
стовувати та впроваджувати нові підходи до управ-
ління, ресурси, технології, пропонувати нові види 
продукції (послуги), використовувати нові канали 
комунікацій тощо. При цьому важливо враховувати 
не лише економічний, але й соціальний, екологіч- 
ний та інші критерії оцінювання ефективності діяль-
ності [9]. 

Формування стратегії ефективного управління 
є основою всього процесу стратегічного плану-
вання, який з урахуванням якості процесу управ-
ління може реалізовуватися в такій послідовності: 

Етап 1. Ретроспективний аналіз стратегій і особ-
ливостей їх моделювання. Включає дослідження си-
туації у зовнішньому середовищі та визначення 
ключових проблем функціонування галузі та екзо-
генних і ендогенних факторів впливу на її розвиток. 

Етап 2. Формулювання головних цілей, за до-
помогою яких визначаються пріоритетні напрями 
забезпечення ефективного управління та обґрунто-
вуються критерії розподілу ресурсів, і розробка  
прогнозних моделей для виявлення ступеню впливу 
якості управління на стан галузі. 

Етап 3. Збір і компонування стратегічних ін-
струментів, що здійснюється в контексті побудови 
матриці позиціонування галузі з урахуванням рівня 

забезпечення ефективного розподілу ресурсів та 
ступеню впливу можливих ризиків. 

Етап 4. Реалізація стратегії. Важливим завдан-
ням на цьому етапі є забезпечення просування у на-
прямку досягнення стратегічних цілей забезпечення 
ефективного управління при максимальному прис-
тосуванні до реальних умов. 

Етап 5. Контроль і коригування стратегії. Важ-
ливо означити такі контрольні точки, які найкращим 
чином відображають досягнуті результати і дають 
попередню оцінку доцільності продовження робіт у 
даному напрямку. 

На рис. 4 представлено процес формування 
стратегії ефективного управління промисловим під-
приємством на засадах управління витратами на  
персонал.  

Таким чином, моделі дозволяють визначити 
прогнозований рівень ефективного менеджменту, 
враховуючи існуючий рівень якості управління ви-
тратами на персонал. А процес формування страте-
гії ефективного менеджменту підприємства на заса-
дах управління витрат на персонал має враховувати 
той факт, що управління витратами на персонал  
функціонує на основі поєднання менеджменту пер-
соналу та управління витратами промислового під-
приємства. 

Стратегічне управління розвитком промисло-
вого підприємства має здійснюватися на основі та-
ких принципів: принцип достатності для забезпе-
чення конкурентоспроможності та стратегічного  
розвитку; принцип адаптивності до змін зовніш-
нього та внутрішнього середовища; принцип ста- 
більності, зумовленої життєвим циклом підприєм- 
ства та заданим періодом часу; принцип саморегу-
лювання й саморозвитку відповідно до динаміки 
внутрішнього середовища; принцип гнучкості для 
забезпечення конкурентоспроможності та розвитку 
[10, с. 152-153].  

Отже, стратегія розвитку промислового підпри-
ємства повинна комплексно враховувати фактори 
внутрішнього та зовнішнього середовища. При 
цьому управління розвитком підприємства має від-
буватися на інноваційній основі. Ця діяльність має 
дуже високу ймовірність виникнення ризикових си-
туацій, але, незважаючи на всі ризики, для забезпе-
чення конкурентоспроможності на ринку підприєм-
ствам слід використовувати та впроваджувати нові 
підходи до управління, ресурси, технології, пропо-
нувати нові види продукції (послуги), використову-
вати нові канали комунікацій тощо. При цьому важ-
ливо враховувати не лише економічний, але й соці-
альний, екологічний та інші критерії оцінювання 
ефективності діяльності. 

Висновки. У кризових умовах підприємству 
вкрай важливо вибрати стратегію, яка б насамперед 
давала соціальні гарантії персоналу, саме тому до- 
цільно, щоб дії кожного підрозділу та співробітника 
твердо відповідали потребам підприємства саме в 
цей час; важливим є розуміння, який вплив мають  
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1. Ретроспективний аналіз стратегій
і особливостей їх моделювання дослід- 
ження ситуації на підприємстві та у  
зовнішньому середовищі та визначення 
ключових проблем та факторів впливу 

2. Формулювання головних цілей, за
допомогою яких визначаються 
пріоритетні напрями забезпечення 
ефективного менеджменту та 
обґрунтовуються критерії розподілу 
ресурсів 

3. Збір і компонування стратегічних
інструментів, що здійснюється  
в контексті побудови матриці 
позиціонування підприємства

4. Реалізація стратегії ефективного 
менеджменту підприємства на 
засадах управління витратами на 
персонал 
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Менеджмент персоналу: 

Формування персоналу 
Використання персоналу 
Розвиток персоналу 

Вивільнення персоналу 

Управління витратами: 

Закони (загальні закони; 
закони соціально- 

економічних систем; 
специфічні закони) 
Принципи (загальні; 

специфічні) 
Функції (прогнозування; 
планування; організація; 
облік; стимулювання; 

контроль) 

5. Контроль і коригування стратегії
ефективного менеджменту 
підприємства

Рис. 4. Процес формування стратегії ефективного управління промисловим підприємством  
на засадах управління витратами на персонал (сформовано авторами на основі джерела [10]) 

щоденні дії на дотримання планів та сукупне вирі-
шення проблем підприємства. При цьому оптималь-
ність витрат на заробітну плату за умов її грамот-
ного впровадження може перетворитися на рішучий 
компонент антикризового управління промисловим 
підприємством. Отже, стратегічне управління роз-
витком промислових підприємств має бути спрямо-
ване не тільки на досягнення належного рівня при-
бутковості та інших кінцевих результатів діяльно-
сті, але й на підвищення конкурентоспроможності 
на ринку. При цьому слід зважати на те, що страте-
гічне управління розвитком є засобом взаємодії під-
приємства із зовнішнім ринковим середовищем. 
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Фоміченко І. П., Бєлікова О. Ю., Баркова С. О., 

Баштовий В. П. Особливості стратегічного управ-
ління розвитком промислових підприємств 

У статті розглянуто основні аспекти стратегіч-
ного управління розвитком промислових підприємств 
у сучасних умовах господарювання. Відзначено, що 
підходи до управління розвитком промислових під- 
приємств мають ґрунтуватись на якісно новій основі з 
урахуванням невизначеності зовнішнього середовища. 
Визначено, що за кризових умов підприємству вкрай 
важливо вибирати стратегію, яка насамперед давала б 
соціальні гарантії персоналу, саме тому доцільно, щоб 
дії кожного підрозділу та співробітника твердо відпо-
відали потребам підприємства саме в цей час; важли-
вим є розуміння, який вплив мають щоденні дії на до-
тримання планів та сукупне вирішення проблем під- 
приємства. Досліджено особливості формування стра-
тегічного управління на промисловому підприємстві.  
Визначено, що шляхом комплексного системного по-
єднання стратегій усіх стратегічних господарських 
одиниць підприємства відбувається формування його 
стратегічного набору. З’ясовано необхідність ураху-
вання витрат на персонал при здійсненні стратегічного 
управління, зокрема в процесі формування стратегії 
ефективного управління промисловим підприємством. 

Ключові слова: стратегічне управління, промис-
лове підприємство, економічна стійкість, конкурентні 
переваги, стратегія підприємства, цілі управління, ви-
трати на персонал. 

 
Fomichenko I., Belikova O., Barkova S., Bash-

tovoy V. Features of Strategic Management of Indus-
trial Enterprises 

The main aspects of strategic management of indus-
trial enterprises development in modern economic condi-
tions are considered in the article. It is noted that ap-
proaches to managing the development of industrial enter-
prises should be based on a qualitatively new basis, taking 
into account the uncertainty of the external environment. It 
is determined that in crisis conditions it is extremely im-
portant for the company to choose a strategy that would 
primarily provide social guarantees for staff, which is why 
it is advisable that the actions of each unit and employee 
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firmly meet the needs of the company at this time; it is im-
portant to understand the impact of daily actions on comp-
liance with plans and the overall solution of enterprise 
problems. Features of formation of strategic management 
at the industrial enterprise are investigated. It is determined 
that through a complex system combination of strategies of 
all strategic economic units of the enterprise is the for-
mation of its strategic set. The need to take into account 
personnel costs in the implementation of strategic manage-
ment, in particular in the process of forming a strategy for 
effective management of an industrial enterprise. 

Keywords: strategic management, industrial enter-
prise, economic stability, competitive advantages, enter-
prise strategy, management goals, personnel costs. 

Фомиченко И. П., Беликова Е. Ю., Барко- 
ва С. А., Баштовой В. П. Особенности стратегиче-
ского управления развитием промышленных пред-
приятий 

В статье рассмотрены основные аспекты страте-
гического управления развитием промышленных 
предприятий в современных условиях хозяйствования. 
Отмечено, что подходы к управлению развитием про-
мышленных предприятий должны основываться на ка- 

чественно новой основе с учетом неопределенности 
внешней среды. Определено, что при кризисных усло-
виях предприятию крайне важно выбирать стратегию, 
которая прежде всего давала бы социальные гарантии 
персоналу, именно поэтому целесообразно, чтобы дей-
ствия каждого подразделения и сотрудника четко отве-
чали нуждам предприятия именно в настоящее время; 
важным является понимание, какое влияние имеют 
ежедневные действия на соблюдение планов и сово-
купное решение проблем предприятия. Исследованы 
особенности формирования стратегического управле-
ния на промышленном предприятии. Определено, что 
путем комплексного системного объединения страте-
гий всех стратегических хозяйственных единиц пред-
приятия происходит формирование его стратегиче-
ского набора. Выяснена необходимость учета затрат на 
персонал при осуществлении стратегического управ-
ления, в частности в процессе формирования стратегии 
эффективного управления промышленным предприя-
тием. 

Ключевые слова: стратегическое управление, про-
мышленное предприятие, экономическая устойчи-
вость, конкурентные преимущества, стратегия пред-
приятия, цели управления, затраты на персонал. 
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