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SƏNAYE İTTİFAQLARININ STRATEJİ İDARƏ EDİLMƏSİ  

 

X Ü L A S Ə 

 

Tədqiqatın məqsədi – sənaye ittifaqlarının strateji idarəetmə məsələlərini araşdırmaq, 

bu sahədə fəaliyyətin icrasının daha təkmil texnologiyasına nail olmaqdır. Məqalədə ölkədə 

gedən sənayeləşmə prosesinin sürətləndirilməsi, habelə inkişafı məqsədilə sənaye ittifaqla-

rının formalaşdırılması və onların idarə edilməsinin müasir texnologiyalarının tətbiqi məsələ-

ləri tədqiq olunmuşdur. Bu məqsədlə, sənaye müəssisələrində strateji idarəetmə konsepsiyası 

və onun təkmilləşdirilməsi məsələlərinin elmi izahı geniş yer alır. 

Tədqiqatın metodologiyası - məqalədə sənaye müəssisələrində idarəetmənin həyata 

keçirilməsinin strateji kombinasiyaları tədqiq edilmiş, onların icrasının təşkilati struktura uy-

ğunlaşdırılması məsələləri əsaslandırılmışdır. Məqalədə strateji idarəetmənin alt konsepsiya-

larının zəruriliyi və tətbiqinin elmi-praktiki məsələləri şərh edilmiş, bu sahədə bir sıra təkliflər 

verilmiş, inkişaf istiqamətləri müəyyən edilmişdir. 

Tədqiqatın tətbiqi əhəmiyyəti – alınmış nəticələr və irəli sürülmüş təklif və mülahi-

zələr Azərbaycan Respublikasında mövcud olan və yeni yaranacaq sənaye müəssisələrinin 

idarəetmə fəaliyyətində tətbiq oluna bilər.  

Tədqiqatın orijinallığı və elmi yeniliyi – məqalədə sənaye müəssisələrinin idarə edil-

məsinin yeni mexanizmi irəli sürülmüş, sənayeləşmə prosesinin daha təkmil və səmərəli 

aparılmasının modeli, sənaye ittifaqlarının strateji idarə edilməsinin strateji aspektləri təqdim 

edilmişdir. 

Açar sözlər: sənaye, sənaye ittifaqları, sənaye müəssisəsi, strateji idarəetmə, idarəetmə 

sistemi,  təşkilati struktur. 

 

G İ R İ Ş 

 

Azərbaycan Respublikasında gedən sənayeləşmə prosesinin prioritet məqsədlərini 

ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafına nail olmaq, sahibkarlığın inkişafına dəstək vermək, 

əhalinin məşğulluğunun artırılmasına imkan yaratmaq kimi məsələlər təşkil edir. Çünki 

dünyada Holland sindromu kimi baş verən hallar ölkə iqtisadiyyatını hər hansı bir konkret 

sahədən asılı etməklə, onun gələcək taleyini və inkişafını risk altına alır. Bu cür neqativ hal-

larla rastlaşmamaq üçün ölkəmizdə qarşıya qoyulan əsas prioritetlər qeyri-neft sektorunun 

inkişaf etdirilməsi, ölkənin sənayeləşdirilməsi, bu məqsədlə yeni sənaye sahələrinin forma-

laşdırılması və inkişafı məsələləridir.   

Bu aspektdən yeni yaranan və mövcud sənaye müəssisələrin inkişafı onun fəaliyyətinin 
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düzgün təşkili və idarə edilməsi ilə əlaqədardır. Bu baxımdan strateji idarəetmə sahəsində 

aparılan tədqiqatlar makro və mikro sahədə problemləri aşkar etmək, onları aradan qaldırmaq, 

sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin dayanıqlılığını təmin etmək üçün çox əhəmiyyətlidir. 

Ölkədə gedən sənayeləşmə prosesi bu sahədə atılan addımları daha da sürətləndirir, strateji 

idarəetmənin daha təkmil modellərinin tətbiqini zəruri edir. Bu məqsədlə də, hazırki dövrdə 

strateji idarəetmənin araşdırılması, sənaye sahəsində onun yeni mexanizmlərinin tətbiq edil-

məsi dövrün ən aktual məsələlərindən biri hesab edilir.  

Sənaye sahəsinin müasir dövrdə inkişafının əsasını təşkil edən məsələlərdən biri də 

idarəetmə sistemlərinin modernləşdirilməsi, müasir tələbata uyğunlaşdırılmasıdır. Sənaye 

müəssisələrinin müasir idarəetmə texnologiyalarının tədqiq olunması məsələsi ayrı-ayrı 

sənaye sahələrinin inkişafına təsir etməklə, bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafına xidmət 

edir. Tədqiqatımızın əsas məqsədi sənayeləşmə prosesinin sürətlənməsinə təsir göstərə bilə-

cək idarəetmə mexanizmlərini tədqiq etmək, müəssisələrin strateji idarəetmə fəaliyyətini 

müasir texnologiyalarına nail olmaqdır. Bu baxımdan tədqiqatın aparılmasının məqsədlər 

sistemini aşağıdakı kimi təqdim edirik: 

 Ölkədə gedən sənayeləşmə prosesinin inkişafını mikro mühit aspektindən tədqiq 

etmək. 

 Sənaye ittifaqlarının iştirakçılarının birgə fəaliyyətinin təmin olunmasında idarəetmə-

nin funksionallığını artırmaq.  

 Sənaye ittifaqlarının təşkilati strukturunun modelini müəyyən etmək.  

 Sənaye müəssisələrində strateji idarəetmənin konseptual əsaslarını tədqiq etmək. 
 

Sənaye ittifaqlarının formalaşmasının sosial-iqtisadi mahiyyəti 
 

Bu gün əminliklə söyləyə bilərik ki, Azərbaycan dünya miqyasında baş verən sənaye 

inqilabının çağırışlarına uyğun sənaye siyasətini yürütməklə, özünün iqtisadi inkişafına nail 

olur. Son dövrlərdə milli iqtisadiyyatın sənaye sahəsində rəqabət mühitinin münbitləşdiril-

məsi, sənaye istehsalının həcmində qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisinin artırılması ölkədə 

aparılan uğurlu iqtisadi siyasətin nəticəsidir. Bu baxımdan istehsalın maddi-texniki bazasının 

müasirləşdirilməsi, elmi-texniki tərəqqinin məhsuldar qüvvəyə çevrilməsi və sənayedə idarə-

etmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi vacib məsələlərdən biridir.  

Hazırda ölkəmizdə sənayeləşmə prosesi sürətlə gedir. Bu prosesin cərəyan etməsi iki 

əsas aspektdən diqqətimizi cəlb edir:  

1. Sənayeləşmə prosesinin inkişafının dövlət tənzimlənməsi; 

2. Sənaye sahələrində daha təkmil idarəetmə təminatına nail olmaq. 

Məsələnin birinci aspekti dövlətin iqtisadi siyasətinin tərkib hissəsidir. Bu gün milli 

iqtisadiyyatın kompleks inkişafının təmin edilməsi, habelə yüksək texnologiyalara əsaslanan 

sənaye sahələrinin forrmalaşdırılması, onların şaxələndirilməsi və dinamik inkişafı ölkədə 

əsas iqtisadi prioritetlər hesab edilir. Bu siyasətin uğurlu nəticəsi olaraq, ölkənin regionlarının 

sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramları çərçivəsində son illərdə yüzlərlə müxtəlif 

təyinatlı sənaye müəssisələri tikilib istifadəyə verilmişdir. Hal-hazırda rəqabətədavamlı səna-

ye məhsulları istehsal etmək məqsədilə sənaye ittifaqlarının yaradılması və inkişafı istiqa-

mətində işlər davam etdirilir.   

Strateji idarəetmənin innovativ infrastrukturu sırasında sənaye məhəllələri, sənaye park-

ları, texnoparklar diqqəti cəlb edir. Bu istiqamətdə aparılan işlərin əsas məqsədi sənaye sahə-

sində fəaliyyət göstərən müəssisələrin, o cümlədən kiçik və orta sahibkarların inkişafı üçün 

daha əlverişli şərait yaratmaq, qeyri-neft sektorunun inkişafına dəstək olmaq, əhalinin məş-
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ğuliyyətini təmin etmək, yerli istehsalı inkişaf etdirmək, Azərbaycan iqtisadiyyatının xarici 

idxaldan asılılığını azaltmaqdır.    

Sənaye ittifaqlarının yaradılmasının digər məqsədləri respublika ərazisində müxtəlif 

mülkiyyət formalarında fəaliyyət göstərən emal müəssisələrinin tərkibində yeni istehsal sahə-

lərinin yaradılması, mövcud istehsal güclərinin yenilənməsi, qabaqcıl istehsal texnologiyala-

rının mənimsənilməsi hesabına rəqabətqabiliyyətli məhsulları istehsal edib daxili və xarici 

bazarlara çıxarmaqdır.  

Ölkədə gedən sənayeləşmə prosesini sürətləndirmək və bu sahədə dinamik inkişafa 

malik olmaq üçün Azərbaycan dövləti sənaye ittifaqlarının rezidentlərini qeydiyyata alındığı 

tarixdən 7 il müddətində əmlak vergisindən, mənfəət vergisindən, torpaq vergisindən, gömrük 

rüsumlarından, istehsal məqsədilə idxal etdikləri texnoloji avadanlıqların, texnikanın idxalı 

zamanı əlavə dəyər vergisindən azad etməklə əlaqədar stimullaşdırıcı  addımlar atmışdır (23, 

səh.1). 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, sənayeləşmə prosesinin uğurlu icrasının ikinci aspekti 

isə sənaye sahələrində daha təkmil və modern strateji idarəetmə təminatına nail olmaqdır. 

Müəssisənin strategiyası perspektiv inkişafa yönələn idarəçilik qərarlarının qəbul edilməsini, 

onun optimal formada icrası üçün ətraf mühitin öyrənilməsini və daxili amillərin dəyərlən-

dirilməsini vacib sayır. Bu zaman xarici mühit amilləri öyrənilməli, araşdırılmalı, onların təsir 

dərəcəsi müəyyən olunmalıdır (1, səh. 129).  
 

Sənaye müəssisələrinin idarə edilməsinin strateji aspektləri  
 

İdarəetmə sistemi müəssisə və təşkilatlarda istehsal, təchizat, maliyyə, informasiya, işçi 

heyəti və sair bu kimi resurslardan səmərəli istifadə olunmasını əhatə edir, onların qarşılıqlı 

əlaqələrini və bir-birinə təsirlərinin optimal mexanizmi kimi çıxış edir. P.Drukerin fikrincə, 

hər bir millətin tarixi nailiyyətlərinin 80%-ni – təbii resurslarla, iqtisadiyyatla, bizneslə, 

texnologiya ilə, hətta millətin istedadı ilə deyil, məhz idarəetmənin səmərəliliyi ilə müəyyən 

edilir (12, səh.125).  

Bu fikrin əsasında milli iqtisadiyyatın inkişafı, təşkilatlarda daim təkmilləşən təşkilati-

mədəniyyət, kollektivdə sosial-psixoloji mühit və rəhbər-işçi münasibətləri, işçi personalının 

mütərəqqi iş üslubu və metodları dayanır.  

Bir sıra iri sənaye müəssisələrində apardığımız müşahidələr və araşdırmalar, deməyə 

əsas verir ki, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən sənaye müəssisələrinin idarəetmə sisteminin 

təkmilləşdirilməsinə ehtiyac vardır. Bu səhədə görüləcək işlər əsasən aşağıdakılardan ibarət-

dir: 

 Müəssisələrin təşkilatı strukturu onun fəaliyyət istiqamətlərinə, kadr potensialına, 

maliyyə imkanlarına uyğun şəkildə qurulmalı, bu baxımdan həmin sistemin elastikliyi yüksəl-

dilməli və orada şəraitə adaptasiya olunan elementlər tətbiq olunmalıdır; 

 Kadr potensialından lazımınca istifadə edilməli, onların təkmilləşdirilməsi, ixtisasla-

rının və peşə dərəcələrinin artırılmasına idarəetmə qayğıları tətbiq edilməli, bir sözlə təşkilat-

da işçi personalının sosial inkişafı lazımi səviyyədə təmin olunmalıdır; 

 Sənaye sahələrinin idarə edilməsinin mövcud şəraitə uyğun təkmil modelləri tətbiq 

edilməlidir; 

 Sənaye ittifaqlarının idarə edilməsində müasir idarəçilik mexanizmlərindən istifadə 

edilməlidir.  

Aparılmış araşdırmalardan belə çıxır ki, ölkədə aparılan davamlı iqtisadi islahatlar emal 

müəssisələrinin idarəetmə sisteminə hələ də tam şəkildə nüfuz etməmişdir. Prof. T.N. Əliyev 
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qeyd edir ki, idarəetmə aparatında İKT-nın geniş tətbiq edildiyi, sahə informasiya texnologi-

yaları mərkəzinin və sahə elmi-tədqiqat institutlarının mövcudluğu şəraitində ölkənin neft və 

qeyri – neft sənaye sahələrində müəssisələrin təşkilatı strukturu, sovetlər dövründəki funk-

sional strukturdan az fərqlənir, qeyri – təkmildir və onların saxlanmasına küllü miqdarda izafi 

vəsaitlər xərclənir (8, səh.72). Odur ki, təşkilati dəyişikliklər elə aparılmalıdır ki, idarəetməni 

iqtisadi səmərəliliyə istiqamətləndirmək mümkün olsun.  

Sənaye müəssisələrində təşkilati struktur elə optimal formada qurulmalıdır ki, idarə-

etmənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq 

mümkün olsun. Deməli, müəssisənin təşkilati strukturunu layihələndirərkən və yaxud əsaslı 

şəkildə yenidən qurarkən, məqsədli model işlənilməlidir. Bizim fikrimizcə, həmin model bir-

biri ilə üzvi əlaqədə olan aşağıdakı dörd blokdan ibarət olmalıdır: 

1. İstehsal-layihələndirmə bloku; 

2. Tədqiqat bloku; 

3. Analitik blok; 

4. Nəticələrin qiymətləndirilməsi bloku. 

Fikrimizcə, təşkilati strukturun bu modeli müəssisənin maliyyə təsərrüfat fəaliyyətinin 

inkişafının bütün sahələrini hədəfə almağa imkan verəcəkdir. Mövcud model müəssisənin 

fəaliyyət sahələrini ayrı-ayrılıqda əhatə etsə də, sonda  kombinə edilmiş strateji xətt yeridir. 

Qarşıya qoyulan məqsədlərin fərqi və üstünlük dərəcəsindən asılı olaraq, müəssisə 

rəhbəri öz fəaliyyətini onların əsasında təşkil etməlidir. İqtisadi ədəbiyyatlarda strategiyanın 

modeli və strukturu texnoloji yanaşma əsasında da fərqləndirilir. Bu baxımdan F.Kotler 

yanaşması maraq doğurur və o, strategiyanı: əldə edilən nəticələr, inteqrasiyaya və diversi-

fikasiyaya əsaslanan artım, eləcə də ixtisara hədəflənən kimi təsnifləşdirmişdir (Şəkil 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 1. Biznesin inkişaf strategiyasının modeli və strukturu. 
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Korporasiyalarda, iri müəssisələrdə, holdinqlərdə, texnoparklarda, sənaye parklarında 

qarşıya qoyulan strateji hədəflər rəngarəng və çoxşaxəli olur. Sənaye müəssisələrində fərqli 

çeşidlərdə məhsul istehsal edən və müxtəlif sahə strukturlarına malik olan müəssisələr idarə-

etmənin diferensial strategiya həyata keçirirlər. Diferensial strategiyalar fəaliyyətin ayrı-ayrı 

sahələrində strateji idarəetmənin təsir komponentləri kimi çıxış etsələr də, müəssisənin 

ümumfirma strategiyasının vahid sisteminə daxildirlər.  Bu cür geniş məqsədlər sistemi strate-

giyaların həm diferensiallaşdırılması, həm də kombinə edilməsini tələb edir. Bu baxımdan 

müəssisənin strategiyasının alt sistemlərinin  formalaşdırılmasını təklif edirik:  

 Baza strategiyası (ümumi strategiyası və missiya); 

 Diversifikasiya strategiyası (Müəssisənin ayrı-ayrı fəaliyyət istiqamətləri üzrə strate-

giyalar); 

 Diferensial strategiya (Hər fəaliyyət istiqaməti üzrə strateji hədəflər); 

 Funksional strategiya (Strateji hədəflərə nail olma kombinasiyaları); 

 Nəzarət strategiyası (Strateji dövr ərzində fəaliyyətin icrasına nəzarət). 

Bu cür konsepsiyalar idarəetmənin baza strategiyasının mərhələli və funksional alt 

sistemləri olmaqla, müəssisənin strateji inkişaf fəaliyyətinin müxtəlif fazalarında iştirak edir, 

təşkilatın ümumi missiyasına və məqsədinə nail olunmasında əhəmiyyətli rol oynayır.  

Bu cür konsepsiyaların icrası innovasiyayönümlü sahələrin formalaşdırılması və inkişafı 

baxımından sənaye ittifaqlarının rezidentlərinin tərkibinin araşdırılmasını və daha təkmil 

formada qurulmasını tələb edir.  

Beynəlxalq təcrübədə sənaye ittifaqlarının, xüsusilə də, texnoparkların və klasterlərin 

özəyi statusunda yüksək reytinqi olan universitetlər, genişçeşidli və rəqabətqabiliyyətli məh-

sul istehsal edən, beynəlxalq bazarda öz mövqeyini qoruyub saxlaya bilən emal müəssisələri 

çıxış edirlər. Həmin tipli sənaye ittifaqları yaradılan zaman ilk növbədə onun investisiya və 

informasiya mühiti, eləcə də ittifaqın iştirakçılarının fəaliyyətinin sıx əlaqəliliyi təmin edilmə-

lidir. Texnoparkların və klasterlərin tərkibində əsasən aşağıdakı müəssisələr cəmləşirlərlər: 

- İstehsal müəssisələri; 

- İnnovasiya infrastrukturları; 

- Ali məktəblər və ya tədqiqat institutları; 

- Xidmət müəssisələri; 

- İstehlakçılar; 

- Digər zəruri strukturlar (audit, sığorta təşkilatı, bank və sairə). 

Bu cür tərkibə malik olan sənaye ittifaqları malik olduqları fəaliyyət istiqamətləri və 

sahələri üzrə sistemli fəaliyyət göstərə bilirlər. İqtisadi cəhətdən inkişaf edən və inkişaf et-

məkdə olan ölkələrin iş təcrübəsi göstərir ki, innovasiyayönümlü sənaye ittifaqlarının yara-

dılması nəticə etibarı ilə aşağıdakıların icrasına təminat yaradır: 
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 Yeni texnoloji sistemə keçidin təmin edilməsi şəraitində emal məhsulları istehsalının 

prioritet istiqamətlərinin inkişafı üçün yeni istehsal güclərinin yaradılması və mövcud olan-

ların əsaslı şəkildə modernləşdirilməsi; 

 Yüksək əlavə dəyər əldə etməyə imkan verən, ixracyönümlü məhsullarının istehsalı; 

 Sinerji effekti yarada bilən digər təşkilati və texniki-texnoloji xarakterli tədbirlərin 

(layihələrin, motivləşdirmə sistemlərinin) həyata keçirilməsi; 

 Rəqabətqabiliyyətli emal sənayesi məhsullarının daxili və xarici bazarlarda möv-

qeyinin möhkəmləndirilməsi. 

Bu cür nəticələri əldə etməklə, sənaye ittifaqları davamlı və dayanıqlı fəaliyyətini təmin 

edir, maliyyə imkanlarını genişləndirir, nəticədə rəqabət qabiliyyətlərini möhkəmləndirməyə 

nail olurlar. 

Y E K U N 

 

Məqaləyə yekun vurmaqla belə qənaətə gəlirik ki, sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin 

genişləndirilməsində, inkişafının təmin olunmasında strateji idarəetmənin rolu böyükdür. 

Azərbaycan sənaye ölkəsi olmaqla, aparılan sənayeləşmə prosesinə uyğun olaraq, sənaye 

müəssisələrinin formalaşması və inkişafında strateji idarəetmə məsələləri əhəmiyyət kəsb 

edir. Fikrimizi ümumiləşdirərək sənaye müəssisələrində strateji idarəetmənin əhəmiyyətini 

aşağıdakı kimi qiymətləndiririk: 

 strateji idarəetmənin müvəffəqiyyətli icrası təkmil idarəetmə aparatının yaradılma-

sını, onun müxtəlif təşkilati-struktur formalarından ibarət olmasını tələb edir; 

 idarəetmənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və gələcəkdə daha da təkmilləşdiril-

məsi üçün təşkilati strukturun təhlil və qiymətləndirmə blokunun olması vacibdir; 

 innovasiyayönümlü sənaye ittifaqlarında təhsil müəssisələrinin iştirakı mütləqdir; 

 geniş fəaliyyət sferasına malik müəssisələrdə diferensial strategiyaların tətbiqi zəruri-

dir; 

 idarəetmənin məhsuldar tətbiqi baxımından fəaliyyətin strateji inkişafına nail olmaq 

mümkündür. 

Bu cür strukturlar təşkilatın idarə edilməsinin mahiyyətini, məzmununu, idarəetmə me-

xanizmlərini özündə əks etdirməklə, ayrı-ayrı struktur vahidlərinin qarşılıqlı əlaqəsini təmin 

edir və idarəetmənin sistemli tətbiqinə nail olur. Deməli, strateji idarəetmə onun subyektləri 

və strukturları arasında baş verən idarəetmə münasibətlərinin təsirindən formalaşır, inkişaf 

edir və uğurlu nəticəni təmin edir. Başqa sözlə desək, təkmil idarəetmə mexanizmlərinin 

tətbiqi müəssisənin davamlı və dayanıqlı fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ СОЮЗАМИ 

 

Р Е З Ю М Е 

 

Целью исследования является изучение вопросов стратегического управления 

промышленными союзами, для достижения более совершенных технологий для реали-

зации мероприятий в этой области. В статье рассматриваются вопросы ускорения 

процесса индустриализации в стране, а также формирования отраслевых союзов с 

целью развития и применения современных технологий в их управлении. Для этого на 

промышленных предприятиях широко используется научное объяснение понятия стра-

тегического управления и его совершенствования. 

Методология исследования - в статье рассматриваются стратегические комбина-

ции управления на промышленных предприятиях, обосновываются вопросы адаптации 

их реализации к организационной структуре. В статье разъясняется необходимость и 

научно-практические вопросы применения под-концепций стратегического управления, 

вносятся некоторые предложения в этой области, выявляются направления развития 

существующих и новых промышленных предприятий в Азербайджанской Республике. 

Практическая значимость исследования - полученные результаты и выдвину-

тые предложения и соображения могут быть применены в управленческой деятельнос-

ти. 

Оригинальность и научная новизна исследования - предложен новый меха-

низм управления промышленными предприятиями, представлена модель более продви-

нутого и эффективного процесса индустриализации, представлены стратегические 

аспекты стратегического управления промышленными союзами. 

Ключевые слова: промышленность, промышленные союзы, промышленное 

предприятие, стратегическое управление, система управления, организационная струк-

тура. 
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STRATEGIC MANAGEMENT OF INDUSTRIAL UNIONS 

 

A B S T R A C T 

 

The purpose of the research is to study the issues of strategic management of 

industrial unions, to achieve more advanced technology for the implementation of activities in 

this area. The article examines the issues of accelerating the process of industrialization in the 

country, as well as the formation of industrial unions for the purpose of development and the 

application of modern technologies in their management. For this purpose, the scientific 

explanation of the concept of strategic management and its improvement is widely used in 

industrial enterprises.  

The methodology of the research - the article explores the strategic combinations of 

management in industrial enterprises, substantiates the issues of adapting their 

implementation to the organizational structure. The article explains the necessity and 

scientific-practical issues of application of sub-concepts of strategic management, submits 

some proposals in this field, identifies development directions. 

The practical importance of the research - the obtained results and the put forward 

offers and considerations can be applied in management activity of the existing and new 

industrial enterprises in Azerbaijan Republic. 

The originality and scientific novelty of the research - a new mechanism for the 

management of industrial enterprises was put forward, a model for a more advanced and 

efficient industrialization process, strategic aspects of the strategic management of industrial 

unions were presented in the article. 

  Keywords: industry, industrial unions, industrial enterprise, strategic management, 

management system, organizational structure. 
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