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В статті розглянуто основні стратегіч-
ного управління розвитком промисловості. 
Предствалене авторське бачення страте-
гічного управління, яке являє собою синтез 
стратегічного бачення та стратегічного 
планування. Розроблено етапи розробки 
стратегічного управління на прикладі галузі, 
які поєднують ретроспективний аналіз 
стратегій і особливостей їх моделювання; 
формулювання головних цілей;збір і компону-
вання стратегічних інструментів; реалізацію 
стратегії; контроль і коригування стратегії. 
Досліджено особливості формування стра-
тегічного управління на промисловому під-
приємстві та описано можливість побудови 
трендових моделей. З’ясовано необхідність 
урахування витрат на персонал при здій-
сненні стратегічного управління, зокрема в 
процесі формування стратегії ефективного 
управління промисловим підприємством. 
Ключові слова: стратегічне управління, 
промисловість, трендові моделі, підприєм-
ство, витрати на персонал.

В статье рассмотрены основы страте-
гического управления развитием промыш-

ленности. Предствалено авторское виде-
ние стратегического управления, которое 
представляет собой синтез стратеги-
ческого видения и стратегического пла-
нирования. Разработаны этапы форми-
рования стратегического управления на 
примере отрасли, которые включают 
ретроспективный анализ стратегий и 
особенностей их моделирования; форму-
лирование основных целей, сбор и компо-
нование стратегических инструментов; 
реализацию стратегии; контроль и кор-
ректировку стратегии. Исследованы осо-
бенности формирования стратегического 
управления на промышленном предпри-
ятии и описаны возможности построения 
трендовых моделей. Обоснована необхо-
димость учета расходов на персонал при 
осуществлении стратегического управле-
ния, в частности, в процессе формирова-
ния стратегии эффективного управления 
промышленным предприятием.
Ключевые слова: стратегическое управле-
ние, промышленность, трендовые модели, 
предприятие, расходы на персонал.

The article deals with the basic strategic management of industrial development. The domestic industry has been in a state of transformation for a long 
period of time, which has led to the existence of such negative phenomena, as unsustainable development, the decrease in the level of competitiveness of 
domestic products, the absence of a clear development strategy, which should ensure the progress to the expected state of any system. Thus, given the 
current realities, the problem of this article is relevant and timely, and strategic management becomes one of the most effective tools that should be used to 
ensure the development of all spheres of national economy. The main goal of this paper is theoretical and methodological substantiation of strategic man-
agement development at both the industrial branch level and at the level of an industrial enterprise. This study combines a new theoretical and methodical 
approach to understanding the key focus of the strategic management formation for providing the industry development. At the industrial enterprise level, the 
presented stages can be adapted. In particular, with respect to the proposed sequence, it is important to formulate the main goals and to develop predictive 
models to identify the extent of the as an example of the quality of personnel cost management. Therefore, by applying fuzzy set theory, we can determine 
the quality of personnel cost management and suggest that the level of its influence on ensuring the effective management at industrial enterprises can ben 
identified. For this purpose it is proposed to apply a method of trend projection, which will allow not only to determine the presence of correlation between 
indicators, but also to make a forecast on the basis of trend models. The author's vision of strategic management, which is a synthesis of strategic vision and 
strategic planning, is presented. The stages of strategic management development on the example of an industry, which combine retrospective analysis of 
strategies and features of their modeling; formulation of the main goals, collection and layout of strategic tools; implementation of the strategy; control and 
adjust strategy are developed. The peculiarities of strategic management formation at an industrial enterprise are investigated and the possibility of con-
structing of trend models is described. The necessity to consider personnel costs in strategic management is clarified, in particular in the process of forming 
the strategy of effective management of an industrial enterprise.
Key words: strategic management, industry, trend models, enterprise, personnel costs.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОСТІ
STRATEGIC MANAGEMENT OF INDUSTRY DEVELOPMENT

Постановка проблеми Вітчизняна промис-
ловість протягом тривалого періоду часу зна-
ходилась у стані трансформації, що зумовило 
існування негативних явищ, таких як несталий 
розвиток, зниження рівня конкурентоспроможності 
вітчизняної продукції, відсутність чіткої стратегії 
розвитку, яка повинна забезпечувати хід до очі-
куваного стану будь-якої системи. Таким чином, 
проблема, якій присвячена дана стаття, з огляду 
на сучасні реалії, є актуальною та своєчасною, а 
стратегічне управління перетворюється на один з 
найбільш дієвих інструментів, використання якого 
має забезпечити розвиток всіх сфер національ-
ного господарства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретико-методичні аспекти формування страте-
гії та стратегічного управління розвитком промис-

ловості досліджуються у наукових працях відомих 
вчених: І. Ансофф [1], В. Веснін [2], В Кафідов [2], 
І. Кобушко [3], І. Скляр [3], Р. Фатхутдінов [6] та 
інші. Враховуючи фундаментальні та прикладні 
здобутки представлених науковців, акцентуємо 
увагу на наявності недостатнього обґрунтування 
процесу формування стратегії управління розви-
тком різних галузей промисловості, що підтвер-
джує своєчасність даного дослідження. 

Постановка завдання. Таким чином, метою 
дослідження є теоретико-методичне обґрунту-
вання розробки стратегії управління як на рівні 
галузі, так і на рівні промислового підприємства. 
Забезпечення ефективного управління передба-
чає вирішення різних задач, серед яких особливе 
місце займає стратегічне планування і розробка 
відповідних стратегій. 
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Виклад основного матеріалу. Стратегічне 
планування сприймається як умова ефективного 
управління і тому інтерпретується як процес про-
екції ймовірного майбутнього, діяльність, яка спря-
мована на конструювання комплексної моделі 
розвитку галузі, яка ґрунтується на забезпеченні 
сталого розвитку економіки країни в цілому. У свою 
чергу, результатом стратегічного планування є 
перспективні цілі та стратегії, що знаходять своє 
відображення в стратегічних планах і програмах 
на всіх рівнях управління.

Окрім цього, стратегічне планування сприйма-
ється також як засіб подолання впливів та неста-
більності зовнішнього та внутрішнього серед-
овища, акумулюючи в собі такі сильні сторони 
як забезпечення найбільш ефективного розпо-
ділу ресурсів; сприяння вибору нових сценаріїв 
майбутнього; мінімізація впливу нераціональних 
рішень і покращення ефективності управлінських 
рішень; сприяння баченню перспектив розвитку як 
на макрорівні (держава, галузь), так і на макрорівні 
(підприємство). Формування стратегії ефектив-
ного управління є основою всього процесу стра-
тегічного планування, який з урахуванням якості 
процесу управління може реалізовуватися в такій 
послідовності (на прикладі галузі):

Етап 1. Ретроспективний аналіз стратегій і 
особливостей їх моделювання. Включає дослі-
дження ситуації у зовнішньому середовищі та 
визначення ключових проблем функціонування 
галузі та екзогенних і ендогенних факторів впливу 
на її розвиток.

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

Етап 3. Збір і компонування стратегічних 
інструментів, що здійснюється в контексті побу-
дови матриці позиціонування галузі з урахуванням 
рівня забезпечення ефективного розподілу ресур-
сів та ступеню впливу можливих ризиків. 

Етап 4. Реалізація стратегії. Важливим завдан-
ням на цьому етапі є забезпечення просування у 
напрямку досягнення стратегічних цілей забез-
печення ефективного управління при максималь-
ному пристосуванні до реальних умов.

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

На рівні промислового підприємства пред-
ставлені етапи можливо адаптувати. Зокрема, 
щодо запропонованої послідовності, важливим 
є формулювання головних цілей та розробка 
прогнозних моделей для виявлення ступеню 

впливу як приклад якості управління витратами 
на персонал. Тому в результаті застосування 
теорії нечітких множин можна визначити якість 
управління витратами на персонал та запропо-
новати виявити рівень її впливу на забезпечення 
ефективного менеджменту на промислових під-
приємствах. Для цього запропоновано застосу-
вати метод проеціювання тренда, що дозволить 
не тільки визначити наявність зв'язку між показ-
никами, але й зробити прогноз на базі трендових 
моделей.

Вибір даного методу аналізу часових рядів 
у дослідженні пояснюється можливістю нівелю-
вання слабких сторін інших методів: метод ков-
заючої середньої занадто простий для створення 
точного прогнозу; метод експоненціального згла-
джування можна застосовувати тільки у відносно 
стабільних умовах розвитку системи без різких 
змін факторів впливу зовнішнього та внутрішнього 
середовища (тобто даний метод не дозволяє вра-
хувати вплив цих факторів).

Зазначимо, що розвиток процесів на підприєм-
стві складається з деякої стійкої тенденції (тренда) 
і випадкової складової, яка виражається в коли-
ваннях показника навколо тренда. Лінії тренда 
згладжують динамічний ряд, виявляючи загальну 
тенденцію. вони дозволяють графічно відобра-
жати тенденції даних і прогнозувати їх подальші 
зміни [4]. Акцентуємо увагу, що з трендових моде-
лей в прогнозуванні найбільш широко використо-
вуються наступні види [5]:

1) лінійна: у = а +bx;
2) степенева: у = ахb;
3) логарифмічна: y = aLn(x) + b;
4) експоненціальна: y = aebx.
Коректний вибір типу лінії тренду, що забез-

печує найбільшу точність апроксимації, багато в 
чому визначає якість прогнозу. Отже, для побудови 
трендової моделі в середовищі MS Excel на основі 
даних динамічного часового ряду для кожного під-
приємства можна побудовати точкову діаграму та 
запропоновати набір трендових моделей – лінійну, 
степеневу, експонентну, логарифмічну.

Необхідно зазначити, що тип трендової моделі 
зі значенням R2 максимально близьким до 1 забез-
печує найбільшу точність апроксимації і дозво-
лить отримати найбільш точний прогноз. Прогноз 
на базі трендових моделей ґрунтується на при-
пущенні, що всі фактори, що діяли в базовому 
періоді, і взаємозв'язок цих факторів залишаться 
незмінними і в прогнозованому періоді.

Авторами проведені дослідження щодо роз-
робки можливої стратегії на промислових підпри-
ємствах м. Харкова. Результати продемонстрували 
необхідність урахування значної ролі персоналу в 
процесі формування стратегії ефективного управ-
ління підприємством, зокрема витрати на персо-
нал [7]. Незважаючи на існування різного ступеня 
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сили зв’язку, були визначені загальні позитивні 
тенденції впливу якості управління витратами на 
персонал на забезпечення ефективності менедж-
менту на досліджуваних підприємствах.

Таким чином, моделі дозволяють визначити 
прогнозований рівень ефективного менеджменту, 
враховуючи існуючий рівень якості управління 
витратами на персонал. А процес формування 
стратегії ефективного менеджменту підприєм-
ства на засадах управління витрат на персонал 
має враховувати той факт, що управління витра-
тами на персонал функціонує на основі поєднання 
менеджменту персоналу та управління витратами 
підприємства (рис. 1).

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, розроблений науково-методич-
ний підхід щодо формування стратегії ефектив-
ного управління промисловістю з акцентами на 
інтегральному оцінюванні рівня забезпечення 
ефективного управління підприємства і побудові 
моделей прогнозування. Слідкування запропо-
нованому підходу дозволить забезпечити роз-

робку стратегії управління відповідно, на рівні 
промисловості та моделювати стратегію на рівні 
підприємства. Крім цього, з метою прогнозування 
інтегрального показника ефективного управління 
підприємством можна розробити низку трендо-
вих моделей, що у підсумку сприятиме мобіліза-
ції наявних ресурсів, оптимізації всіх можливих 
витрат задля можливості реалізації дієвої для 
певного підприємства стратегії. 
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Рис. 1. Процес формування стратегії ефективного управління  
промислового підприємства на засадах управління витратами на персоналу
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економічних систем; 
специфічні закони) 

 

Принципи (загальні; 
специфічні) 

 

Функції (прогнозування; 
планування; організація;  

облік; стимулювання; 
контроль) 
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