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Вступ та постановка проблеми
Постійні трансформаційні процеси в націо
нальній економіці спонукають промислові під
приємства визначати сучасні підходи до фор
мування системи управління результатами діяль
ності суб’єкта господарювання. З метою застосування можливостей, які відкриваються в сучасних
умовах господарювання, необхідна активізація
системного потенціалу промислових підпри
ємств з метою формування ефективної системи
управління в умовах європейського орієнтуван
ня національної економіки. Метою реформуван
ня організаційної структури системи управління
промисловим підприємством є формування сучас
ної системи внутрішньогосподарських зв’язків
з метою забезпечення збільшення результатів
діяльності за всіма видами діяльності та ефек
тивне вирішення економічних, фінансових, со
ціальних та екологічних питань суб’єктів гос
подарювання. У сучасних умовах промислові
підприємства стикаються з проблемами органі
заційно-правого характеру, фінансовими та еко
номічними труднощами, екологічними втратами.
Все це змушує їх запроваджувати сучасні методи
та форми господарювання й управління з метою
забезпечення фінансової стійкості суб’єкта та
формування стратегічного розвитку в умовах гло
балізації міжнародної економічної системи.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Роз
гляд наукових праць (Ф. Ф. Бутинця, Л. О. Воло
щук, Є. І. Масленнікова, Є. В. Мниха, О. В. Олій
ник, П. Т. Саблука, Г. В. Савицької, В. К. Савчука,
В. І. Самборського, А. Д. Шеремета, С. І. Шкара

бана) формує висновки щодо необхідності пе
регляду та удосконалення системи стратегічного
управління результатами діяльності промисло
вого підприємства у сучасних трансформаційних
умовах господарювання.
Невирішені частини проблеми. В умовах
глобалізації та європейського вектора розвитку національної економіки для стратегічного
управління результатами діяльності промисло
вих підприємств необхідна концептуальна під
тримка, яка забезпечить конкурентоспромож
ність та ефективність функціонування суб’єк
тів господарювання.
Мета та завдання статті – сформувати кон
цептуальні аспекти стратегічного управління
результатами діяльності промислового підпри
ємства.
Основні результати
дослідження
Проведене дослідження дає змогу підтверди
ти думку науковців, що головна перешкода для
розвитку промислових підприємств визначаєть
ся нездатністю управлінців (різних рівнів) змі
нювати своє мислення, позицію, манери управ
ління і поведінку так швидко, як цього вимагає
суб’єкт господарювання та макро- або мікро
система.
Наукове дослідження показало необхідність
трансформації системи управління результа
тами діяльності суб’єктів господарювання під
впливом факторів сьогодення. З цією метою по
стає необхідність сформувати концепцію стра
тегічного управління результатами діяльності
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суб’єкта. Концепція стратегічного управління
результатами діяльності формується за допо
могою стратегічного позиціонування, оцінки
ланцюжків цінностей, аналізу та управління
зовнішніми та внутрішніми факторами відпо
відного середовища, які впливають на резуль
тати діяльності промислового підприємства.
Досліджуючи наукові праці М. Портера, мож
на зробити висновок, що ланцюжок ціннос
тей – це узгоджений набір видів діяльності
(операційної, фінансової, інвестиційної), які
створюють цінності для суб’єкта господарю
вання.
Оцінка та управління факторами відповідно
го середовища, які визначають результати діяль
ності, передбачає створення таких умов роботи,
які забезпечували б найбільш сприятливе поєд
нання функціональних можливостей промисло
вого підприємства і його ефективності з погляду
отримання максимального фінансового резуль
тату (сукупного доходу) за рахунок мінімізації
витрат або збільшення доходу.
Фундаментом формування стратегії управ
ління результатами діяльності має стати кон
цепція – затверджений документ, який обґрун
товує нове й успішне вирішення визначених
питань (проблем) на основі новітніх (іннова
ційних) наукових досягнень. Основні елементи
концепції: об’єкт дослідження, мета, перелік
завдань, метод або методологія дослідження,
результати досліджень, основні характеристики,
ступінь впровадження, результати впроваджен
ня, галузь застосування, цінність та економічна
ефективність результатів, пропозиції про роз
виток об’єкта. Зміст концепції – це взаємо
пов’язана система елементів, які її формують.
До змісту концепції входять: анотація; мета,
завдання та вихідні дані для розробки концеп
ції; призначення; інноваційні аспекти; основні
компоненти об’єкта управління; стратегічна спря
мованість; способи досягнення; ключові ре
зультати; система просування концепції; очіку
вані результати від реалізації концепції.
Необхідно зауважити, що стратегія має фор
муватися на основі інструментальних, міжосо
бистісних та системних компетентностей. Ком
петентності – це динамічне поєднання знань,
розуміння, навичок, умінь і здатностей [1].
До інструментальних компетентностей (ког
нітивні, методологічні) належать: здатність до
аналізу і синтезу, до організації та планування;
розв’язання проблеми та прийняття рішень.
До міжособистісних – взаємодія, міжособис
тісні навички та уміння, етичні зобов’язання.

Системні компетентності – це трактування та
розуміння системи управління результатами діяль
ності підприємства.
На нашу думку, зважено визначена стратегія
на рівні промислового підприємства є основною
умовою надійного фінансового стану суб’єкта
господарювання, його сталого розвитку та збе
реження конкурентоспроможності в інтегра
ційних умовах, у яких перебуває національна
економіка.
Наша наукова позиція полягає в тому, що
стратегічне управління результатами діяльно
сті промислового підприємства – це розробка
та впровадження програми дій на відповідну
перспективу, з метою максимізації пріоритет
них результатів діяльності суб’єкта господарю
вання на основі оптимального розміру витрат
та доходів. Стратегія формулює мету та основ
ні шляхи її досягнення таким чином, що суб’єкт
господарювання отримує визначений напрям
розвитку за всіма аспектами діяльності з огляду на майбутнє.
У практичній діяльності промислових під
приємств система стратегічного управління ре
зультатами діяльності перебуває на стадіях фор
мування, розвитку та застосування.
Враховуючи проведені дослідження, виді
лимо склад напрямів розвитку управлінських
впливів на систему управління результатами
діяльності суб’єкта господарювання, що охоп
лює організацію, стратегію та елементи відпо
відного середовища. Постійні миттєві транс
формаційні процеси зовнішнього середовища
діяльності промислових підприємств вимага
ють впровадження сучасних організаційних
змін всередині системи, для миттєвого реагу
вання на зміни, яких потребує система управлін
ня суб’єктом. Ці процеси визначають необхід
ність використання стратегічно орієнтованих
аналітичних інструментів управління суб’єк
том господарювання, що спонукає до необ
хідності створення інформаційно-аналітич
них систем, які забезпечують систему управ
ління підприємством обліково-аналітичною
інформацією.
На рис. 1 наведено концептуальні підходи до
управління результатами діяльності промисло
вого підприємства. Запропонований підхід дає
можливість чіткої постановки завдань управ
ління результатами діяльності підприємства
в запропонованій системі стратегічного управ
ління, забезпечує успішну інтеграцію відомих
методів управління результатами діяльності в
єдиній системі управління та створює міцне
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підґрунтя для формування сукуп
Концептуальні підходи до управління результатами діяльності
ності способів впливу на загальні
промислового підприємства
результати діяльності суб’єкта гос
подарювання.
Таким чином, стратегія розвит
Система забезпечення
ку промислового підприємства мо
же базуватися на певній сукупнос
ті основних наукових елементів
Принципи
Критерії
Обмеження
системи управління суб’єктом гос
подарювання. Для відбору аналі
Базовий комплекс моделей
тичних інструментів необхідно під
ходити з позиції ситуаційних тео
Метод оптимізації витрат
Метод збільшення доходів
рій і визначених управлінських
завдань, забезпечуючи при цьому
системний характер управління ре
Результати діяльності
зультатами діяльності промислово
го підприємства.
Процесно-орієнтоване
Метод порівняння
Сучасне становище та динаміуправління
ключових
показників
ка розвитку промислових підпри
результатами
з кращою практикою
ємств свідчать про необхідність фор
мування інноваційного підходу до
Реінжиніринг
Попроцесний облік
управління результатами діяльно
бізнес-процесів
результатів
сті суб’єкта господарювання, осно
ваного на компетентному підхоСтратегічні методи оптимізації результатів
ді – здатність до аналізу і синтезу,
розв’язання проблеми, здатність
пристосовуватись до нових ситуа
Аналіз
Стратегічне
Аналіз факторів
цій, здатність породжувати нові
ланцюжка
позиціонувпливу
ідеї, здатність приймати ефективні
цінностей
вання
на результати
стратегічні рішення.
Основна концепція цього підхо
Моніторинг, діагностика та контроль (інструментарій)
ду передбачає постійні та тотальні
зміни в системі управління про
мисловим підприємством, що ґрун
РІМS-аналіз
GAP-аналіз
SТЕР-аналіз
прибутковості
туються на підвищенні ролі міжо
собистісних компетенціях персо
налу промислового підприємства
Рис. 1. Концептуальні підходи до управління
результатами діяльності промислового підприємства
в процесі управління результата
ми операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності. Методоло
гічні аспекти концепції управління розвитком поліпшення, починаючи з виробничої діяльності
діяльності промислових підприємств побудова і закінчуючи управлінням, від керівника до пра
ної на міжособистісних компетентностях відо цівника відповідної ланки. Мета кайдзен – діяль
бражено на рис. 2. Такий підхід ми визначили ність без втрат, за умови покращення стандар
з використанням найбільш сильної сторони фі тизованих дій і процесів.
Метод кайдзен ґрунтується на таких основ
лософії японського менеджменту – кайдзен,
що підтверджено міжнародними та вітчизняними них принципах: задоволення потреб клієнтів;
постійні безперервні зміни; публічне визнання
науковцями.
Кайдзен – японська філософія або практика, проблемних питань; повна взаємодія; управлін
яка фокусується на безперервному вдоскона ня проектами за допомогою міжфункціональних
ленні процесів виробничої діяльності, розроб команд; ротація менеджменту; розвиток по гори
ки та впровадження допоміжних бізнес-проце зонталі та вертикалі; міжособистісні навички та
сів і управління, а також усіх аспектів життя вміння; інформаційне забезпечення працівників;
[3]. Кайдзен у підприємництві – це постійне делегування повноважень кожному співробітникові;
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ваційний процес, забезпечує

Концепція
управління розвитком
Концепція управління
управління
розвитком
Концепція
розвитком
впровадження нових моти
промислового підприємства
промислового підприємства
підприємства
промислового

ваційних та стимулюючих
систем за якість роботи від
повідного персоналу.
МетаМаксимізація
Мета
Мета
Максимізація
Максимізація результатів
результатів
діяльностірезультатів діяльності
діяльності
Істотна відмінність між
кайдзен і інновацією поля
Інвестиційна
Операційна
Інвестиційна
Фінансова
Інвестиційна
Фінансова
Операційна
Операційна
гаєФінансова
в тому, що хоча перший
не завжди вимагає великих
Завдання
Завдання
Завдання
Систематизація
рішень
Систематизація управлінських
управлінських
рішеньуправлінських
Систематизація
рішень
капіталовкладень
для впро
основі позитивних
змін змін, він передба
на основі
основі позитивних
позитивнихна
управлінських
змін управлінських
на
управлінських
змін
вадження
чає постійну, копітку і не
втомну працю. Дві концепції
Критерії
Критерії
Критерії
Позитивний результат
результатПозитивний результат
Позитивний
не схожі одна на одну, немов
сходи і пологий підйом. Кай
дзен робить ставку на посту
Обмеження
Обмеження
Обмеження
У рамках чинного законодавства
У рамках
рамках чинного
чинного законодавства
законодавства
У
повий прогрес. Інноваційна
стратегія, навпаки, розрахо
задоволення потреб клієнтів;
задоволення потреб
потреб–клієнтів;
клієнтів;
––Принципи
задоволення
Принципи
Принципи
вує на те, що рух вперед від
постійні безперервні зміни;
постійні безперервні
безперервні–зміни;
зміни;
–– постійні
– публічне питань;
визнання
проблемних питань;
повна
публічне визнання
визнання проблемних
проблемних
питань; повна
повна
–– публічне
бувається
подібно підйому
взаємодія;
взаємодія;
взаємодія;
сходами.
Кайдзен
подібний
– управління
проектами
за допомогою міжфункціоуправління проектами
проектами
за допомогою
допомогою
міжфункціо–– управління
за
міжфункціопарнику, в якому плекають
нальних команд;
нальних команд;
команд;
нальних
– ротація менеджменту;
ротація менеджменту;
менеджменту;
–– ротація
невеликі, але постійні змі– розвиток
по горизонталі та вертикалі;
розвиток по
по горизонталі
горизонталі
та вертикалі;
вертикалі;
–– розвиток
та
– міжособистісні
міжособистісні навички
навички
та вміння;
вміння; навички та вміння; ни [2].
–– міжособистісні
та
– інформаційне
забезпечення працівників;Отже, ця концепція може
інформаційне забезпечення
забезпечення
працівників;
–– інформаційне
працівників;
– делегування
кожному співробітникові;
делегування повноважень
повноважень
кожномуповноважень
співробітникові;
–– делегування
кожному
співробітникові;
удосконалити систему управ
– аналіз, спираючись
синтез та оцінювання
аналіз, синтез
синтез та
та оцінювання
оцінювання
спираючись
тільки спираючись тільки
–– аналіз,
тільки
ління промисловим підпри
на достовірну інформацію;
на достовірну
достовірну інформацію;
інформацію;
на
– усунення
основної причини
і запобігання
рецидивам;
усунення основної
основної причини
причини
запобігання
рецидивам;
–– усунення
іі запобігання
рецидивам;
ємством
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– якісні аспекти управління;
якісні аспекти
аспекти управління;
управління;
–– якісні
збільшення
результатів діяль
– стандартизація
стандартизація
–– стандартизація
ності в сучасних умовах господарювання. Пошук шля
Рис. 2. Методологічні аспекти концепції управління розвитком
хів вдосконалення повинен
діяльності промислових підприємств
мати безперервний характер,
що є основним принципом
управляти (це почати з планування і порівняти кайдзену. Кожне системне вдосконалення є ак
план з результатом); аналіз, синтез та оцінюван туальним до появи інноваційного способу поліп
ня спираючись тільки на достовірну інформа шення, яке випливає з безперервного характеру
цію; усунення основної причини і запобігання інноваційного розвитку.
Загалом, у більшості промислових підпри
рецидивам; якісні аспекти управління; стандар
ємств існують різні проблемні питання, але роз
тизація.
Метод кайдзен та застосування його до про винена корпоративна культура, для якої характер
цесу управління результатами промислового під ні взаємна підтримка, конструктивність, потребує
приємства передбачає безперервне вдосконалення для системи управління винесення проблем
системи управління, яке забезпечується активною у публічну дискусійну площу.
Основним індикатором розвитку системи уп
участю всіх суб’єктів у цьому процесі. Запропо
нована концепція забезпечить підвищення сту равління результатами діяльності промислового
пеня задоволеності суб’єктів господарювання підприємства є увага до процесу управління
за рахунок зниження витрат та збільшення дохо і забезпечення підтримувальних взаємозв’язків
дів, що впливає на сукупний дохід суб’єкта гос- у середині мікросистеми. Об’єктивною вимо
гою стратегії управління результатами діяльносподарювання.
ті
є розвиток взаємодії працівників усіх струк
Запропонована технологія управління ре
зультатами діяльності промислових підприємств турних сегментів промислового підприємства.
реалізує міжособистісні компетентності персо Ефективне управління результатами діяльності
налу суб’єкта господарювання, підтримує інно вимагає, щоб усі зацікавлені особи були поін
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формовані про завдання та перспективи роз
– концептуальне забезпечення;
витку суб’єкта господарювання. Позиція заці
– інформаційне забезпечення;
кавлених осіб визначатиметься повним розумін
– аналітичне забезпечення;
ням і прийняттям місії суб’єкта, його філософії,
– емпіричне забезпечення;
турботи про якість, бажанням досягти успіху,
– моніторингове забезпечення;
здатністю працювати в міжнародному середо
– контролінг.
вищі, етичними зобов’язання, перспективниМетодика розробки та реалізації стратегії
ми планами розвитку промислового підпри управління результатами діяльності промисло
ємства.
вого підприємства передбачає досягнення кон
Визначена модель стратегічного управління курентної переваги суб’єкта господарювання
результатами діяльності промислового підпри з урахуванням: сегментних результатів; факто
ємства дає змогу зменшити невизначеність у рів, які впливають на результати діяльності; кон
діяльності суб’єкта господарювання та сфор курентних переваг.
мувати цілеспрямовану систему його розвитку.
Запропонована модель визначає порядок фор
Базовим аспектом стратегічного управління ре мування стратегії та вдосконалення системи уп
зультатами діяльності є підхід до публічного равління результатами діяльності промислово
управління в макро- та мікросистемі. За такого го підприємства з використанням вертикальної
підходу ефективність системи управління ре та горизонтальної інтеграції, диверсифікацію
зультатами діяльності залежить передусім від і організаційну ієрархічну структуру управління
зовнішніх факторів. Основні індикатори стра суб’єктом господарювання. Таким чином, ви
тегічного управління результатами діяльності значена стратегія управління результатами опе
суб’єкта господарювання пов’язані з тим, щоб раційної, інвестиційної та фінансової діяльнос
своєчасно виявити, виміряти, зареєструвати та ті промислового підприємства формує основне
дослідити негативні відхилення, використати завдання – максимізацію результатів діяль
наявний потенціал і підвищити результативну ності за всіма сегментами: організаційним, оп
ефективність діяльності промислового підпри тимізаційним, інструментальним, аналітичним
ємства. Стратегія управління результатами діяль (рис. 3).
Організаційний сегмент у побудові і застосу
ності промислового підприємства, на нашу дум
ку, – це застосування компетентностей систе- ванні запропонованої стратегічної системи управ
ми управління та сукупність відповідних дій, ління підприємством – визначення результатів
спрямованих на забезпе
чення конкурентних пере
Стратегія управління результатами діяльності
ваг суб’єкта господарюван
промислового підприємства
ня за операційною, інвес
тиційною та фінансовою
діяльністю з урахуванням
Оптимізація
витрат
Оптимізація
витрат
Збільшення доходів
сегментної складової в су
часних трансформаційних
умовах національної еко
Результати діяльності
номіки.
Дослідження системи
Організаційний
Оптимізаційний
Інструментальний
Аналітичний
управління вимагає роз
сегмент
сегмент
сегмент
сегмент
гляду стратегії як процесу,
який складається з визна
Вертикальна
чених дій і відповідних рі
Реструктута горизонтальна
Бюджетування
Оцінка
ризація
шень з їх адаптації до
інтеграція
сучасних умов господарю
Аналіз
вання промислових під
Диверсифікація
Модернізація
Контролінг
та синтез
приємств.
Основні етапи форму
Податкове
Бенчмаркінг
Інсорсинг
Моніторинг
вання стратегії управлін
планування
ня результатами діяльнос
ті промислового підпри
Рис. 3. Складові стратегічного управління
Аутсорсинг
ємства:
результатами діяльності промислового підприємства
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діяльності за всіма видами, що дасть змогу
встановити ефективність тієї чи тієї діяльності
й оцінити наслідки проведеної інтеграції і ди
версифікації в системі управління. Цей сегмент
є елементом стратегічного управління сукупни
ми доходами промислового підприємства, який
включає функції і регламент координації, підпо
рядкування і контролю в рамках стратегічного
управління суб’єктом господарювання в інтегра
ційних умовах. У нашому дослідженні як стра
тегічну лінію в управлінні результатами діяль
ності промислового підприємства розглянуто
вертикальну та горизонтальну інтеграцію.
Для зміцнення конкурентних переваг вважа
ємо за необхідне впроваджувати розширення
діяльності суб’єктів, яка сприятиме максимізації
результатів діяльності підприємства за умови
прояву синергетичного ефекту в системі управ
ління промисловим підприємством. Важливим
елементом у стратегічному управлінні результа
тами діяльності промислового підприємства, які
мають невикористаний потенціал, є аутсорсинг
та інсорсинг. Аутсорсинг розглядається як еле
мент організаційного сегмента, який перекладає
функції відповідного внутрішнього сегмента на
суб’єкта господарювання, котрий надає аутсор
сингові послуги.
Аутсорсинг – це передача підприємством,
на підставі договору, певних видів або функцій
виробничої підприємницької діяльності іншому
суб’єкту господарювання, який діє в потрібній
галузі. На відміну від послуг і підтримки, які
мають разовий, епізодичний або випадковий
характер і обмежених початком і кінцем, на аут
сорсинг зазвичай передаються функції з профе
сійної підтримки безперебійної роботи відповід
них сегментів, окремих систем та інфраструкту
ри на основі тривалого договору [4].
Аутсорсинг забезпечує збільшення ефектив
ності діяльності суб’єкта та дає змогу вико
ристовувати відповідні ресурси для інновацій
ного спрямування діяльності промислового під
приємства.
Інсорсинг – це формування власних струк
турних сегментів, функцією яких є надання спе
ціалізованих послуг суб’єктам зовнішнього та
внутрішнього середовища. Найчастіше застосо
вують для процесів, пов’язаних з управлінням
фінансами, трудовими ресурсами, інформацій
ними системами тощо.
Аутсорсинг та інсорсинг – це специфічні тех
нології в системі управління суб’єктом господа
рювання. Обидва методи можуть бути викори
стані для максимізації результатів діяльності за
всіма видами. Системна підготовка рішень про

аутсорсинг може проводитися на основі сегмен
тування результатів діяльності. Системне рішен
ня про застосування аутсорсингу приймають на
підставі дослідження, що для суб’єкта господа
рювання ефективніше – здійснювати ту чи ту
діяльність самостійно, чи передати її на аутсор
синг. В управлінні результатами діяльності про
мислових підприємств рішення про аутсорсинг
має прийматися тільки на основі економічної
ефективності. Система інсорсингу як елемент
оптимізаційного сегмента стратегії управління
результатами діяльності промислового підпри
ємства є розширенням діяльності суб’єкта для
додаткового використання активів за рахунок
диверсифікації в системі управління. У практич
ній діяльності підприємств інсорсинг допоможе
промисловим підприємствам знизити витрати
на утримання невикористаних потужностей та
підвищити результати діяльності (наприклад,
надання зайвої площі будівель у оренду). Необ
хідно зауважити, що доцільність інсорсингу має
проводитися з урахуванням конкурентних пе
реваг суб’єкта господарювання та стратегічних
цілей.
У ринкових умовах і за значної конкуренції
збільшується потреба в альтернативних методах
для системи управління результатами діяльнос
ті промислового підприємства. У міру розвитку
методології управління результатами діяльності
промислових підприємств підвищується значу
щість досвіду реалізації цього процесу в інших
суб’єктах господарювання. Порівняльна оцін
ка системи управління результатами діяльності
суб’єктів господарювання може здійснюватися
за допомогою бенчмаркінгу.
Бенчмаркінг – це процес визначення, розу
міння і адаптації наявних прикладів ефективно
го функціонування промислового підприємства
з метою поліпшення його діяльності. Бенчмар
кінг – порівняльний аналіз на основі еталонних
показників, який передбачає два процеси: оціню
вання і зіставлення [5].
Недоліком бенчмаркінгу є відсутність об’єк
тивної оцінки у зв’язку з тим, що немає публіч
ної складової в управлінні суб’єктом господа
рювання. Сучасна облікова система не дає змоги
отримати зацікавленим особам достовірну ана
літичну інформацію про результати діяльності
суб’єктів господарювання. Модифікація методу
бенчмаркінгу в системі управління результатами
діяльності промислового підприємства вимагає
виділення таких елементів його застосування:
дослідження та оцінка можливих недоліків дію
чого суб’єкта, взаємодія, визначення суб’єктів
для порівняння, експертна оцінка, інформаційно-
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аналітичне забезпечення та методичний ін
струментарій. Необхідно констатувати, що функ
ція планування є провідною функцією стра
тегічного управління, особливий інтерес ця
система становить при обґрунтуванні загаль
них результатів діяльності промислового під
приємства.
Для розв’язання завдань, пов’язаних з ана
літичним опрацюванням обліково-аналітичної
інформації, треба застосовувати методи матема
тичного програмування, що є елементом наступ
ного дослідження.
Висновки та пропозиції
щодо подальших досліджень
Отже, проведені наукові дослідження дають
змогу сформувати основні складові системи стра
тегічного управління результатами діяльності
промислового підприємства, які визначаються
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міжособистісними компетентностями управлін
ського персоналу. В цілому дослідження пока
зує, що стратегічне управління результатами
діяльності промислового підприємства може
поліпшити їхню конкурентну складову, забез
печити максимізацію результатів діяльності за
всіма видами. Розвиток діяльності на основі ін
новацій забезпечує підвищення конкурентоспро
можності промислового підприємства та реалі
зацію стратегічних завданням суб’єкта. Сфор
мована концепція може удосконалити систему
управління промисловим підприємством та бу
де запорукою збільшення результатів діяльності
в сучасних умовах господарювання. Пошук шля
хів удосконалення повинен мати безперервний
характер, що є основним принципом концепції.
Кожне системне вдосконалення є актуальним
до появи інноваційного способу поліпшення,
яке випливає з безперервного характеру іннова
ційного розвитку.
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The paper studies the strategic management performance of the industrial enterprise. The authors offer
conceptual approaches to performance management of industrial enterprises and investigate the methodological aspects of the concept of management of industrial establishments. The paper reviews the main
stages of performance management strategy of industrial enterprises.
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