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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇСТРАТЕГІЇ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

З метою успішної діяльності підприємства, зайняття лідируючих позицій на
ринку, формування позитивного іміджу серед потенційних споживачів необхідним є
розроблення успішної корпоративної стратегії підприємства, тобто генерального
напряму, якого дотримуватиметься організація у процесі досягнення своїх цілей. Для
встановлення відповідності розробленої стратегії критеріям ефективності, виявлення
недоліків та неточностей, які необхідно усунути з метою досягнення бажаного
результату діяльності підприємства доцільно здійснювати оцінювання розробленої
стратегії.

Ефективність корпоративної стратегії - комплексний показник, який враховує
чинники, що безпосередньо впливають на діяльність підприємства. До них можна
віднести: загальну ефективність діяльності організації, унікальне становище серед
конкурентів, конкурентоспроможність продукції підприємства, оптимальну
організаційну структуру, наявність сильної організаційної культури, корпоративну
соціальну відповідальність підприємства тощо. Таким чином, оцінка ефективності
корпоративної стратегії повинна включати аналіз кожного із цих факторів, а також їх
комплексний вплив на стратегію підприємства.

Оцінювання ефективності корпоративної стратегії промислового підприємства
доцільно проводити шляхом аналізу семи функціональних груп показників, що
характеризують різні сфери діяльності підприємства. А саме: фінанси, операційна
діяльність, маркетингова діяльність, управління персоналом, організаційна структура,
організаційна культура та корпоративна соціальна відповідальність.

Перш за все, успішність корпоративної стратегії залежить від загальної
ефективності діяльності промислового підприємства, яку можна визначити шляхом
оцінки фінансового стану та фінансових результатів діяльності організації, їх
відповідності поставленим цілям. Таким чином, аналіз платоспроможності та
ліквідності підприємства, його кредитоспроможності, ефективності використання
власного та позикового капіталу, інвестиційної привабливості підприємства, його
прибутковості та рентабельності дозволить встановити успішність управлінських
рішень щодо реалізації обраної стратегії, а також потребу у її коригуванні.

Важливе значення має також оцінювання операційної діяльності підприємства.
Аналіз внутрішніх бізнес-процесів, показників використання виробничих потужностей
організації, рентабельності операційної діяльності дозволить виявити недоліки та вузькі
місця у процесі здійснення виробничої діяльності підприємства. Отримані результати
дозволять прийняти рішення щодо оптимізації виробничих процесів в організації.

Група показників щодо оцінювання маркетингової діяльності передбачає
проведення аналізу конкурентоспроможності підприємства, його продукції.
Оцінювання конкурентоспроможності організації дозволить встановити позиції
підприємства на ринку у порівнянні з конкурентами, виявити сильні та слабкі сторони,
можливості та загрози, визначити частку ринку та можливості до її збільшення.
Оцінювання конкурентоспроможності продукції здійснюється шляхом розрахунку
інтегрального показника, який включає оцінку цінових параметрів продукції (ціна
продажу, вартість сервісного обслуговування тощо) підприємств-конкурентів, а також
оцінку якісних параметрів товарів, таких як якість продукції, упаковка, зовнішній
вигляд, зручність у користуванні тощо. У випадку зайняття лідируючих позицій по
відношенню до основних конкурентів можна стверджувати про наявність успішної



стратегії промислового підприємства.
На успішність корпоративної стратегії чималий вплив має персонал підприємства.

Адже його бажання діяти в інтересах організації, швидко та ретельно виконувати
поставлені завдання сприятимуть досягненню цілей організації. Тому, в процесі
оцінювання корпоративної стратегії слід приділити увагу групі показників, що
стосуються ефективності управління персоналом. До них слід віднести продуктивність
праці працівників, якісну укомплектованість кадрового складу підприємства, рівень
задоволення працівників умовами праці тощо.

Організаційна структура підприємства є важливим чинником, що впливає на
результативність діяльності підприємства. Адже невірно побудована структура може
призвести до дублювання функціональних обов’язків працівників, тривалого в часі
виконання поставлених завдань, що в свою чергу, буде свідчити про низьку
ефективність роботи. Оцінка організаційної структури підприємства передбачає аналіз
її відповідності цілям організації, її гнучкість, вивчення функціональних підрозділів, їх
підпорядкування, дослідження кадрів та фахівців підприємства, економічних
результатів роботи функціональних служб та підрозділів, встановлення ступеня
централізації функцій підрозділів.

У сучасних умовах великого значення набуває наявність на підприємстві
організаційної культури, адже «добре сформована організаційна культура допомагає
чітко визначити її мету, є стимулом для ефективної роботи співробітників і сприяє
створенню необхідної та адекватної структури й механізмів контролю» [1, с.230].
Оцінити організаційну культуру можна за допомогою показників соціальної
ефективності, таких як зниження плинності кадрів, підвищення трудової дисципліни,
зростання освітнього і професійного рівня працівників, підвищення рівня оплати праці,
збільшення числа претендентів на отримання місця роботи на підприємстві, зниження
рівня конфліктності персоналу тощо [1, с.231].

Актуальним на сьогоднішній день є також оцінювання корпоративної соціальної
відповідальності підприємства. Адже здійснення дій щодо покращення благополуччя
працівників, сприяння до соціального миру та безпеки, охорони навколишнього
середовища, дотримання прав людини дозволить підприємству сформувати позитивний
імідж, якісно покращити зовнішнє оточення організації. Аналіз корпоративної
соціальної відповідальності здійснюють за такими показниками: створення нових
робочих місць, сплата податків у повному обсязі, збереження навколишнього
середовища, відсутність заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам,
соціальні інвестиції тощо.

Таким чином, проведення оцінювання за кожною з перелічених груп показників
дасть змогу зробити висновки про ефективність корпоративної стратегії підприємства,
виявити проблемні місця, на основі чого вжити заходів щодо удосконалення
корпоративної стратегії промислового підприємства.
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