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"Категоріальний апарат оцінювання ефективності розвитку
підприємств"
Сучасний стан економічних процесів характеризується нестабільністю та пошуком ефективних парадигм розвитку виробництва, виробничих відносин і суспільства в цілому. Широке використання категорії "ефективність" не підкріплено загальноприйнятими інтерпретаціями сутності,
завдань, умов і обмежень щодо її застосування.
У статті сформовано ланцюг взаємопов'язаних категорій "ефективність" – "види ефективності" – "показники ефективності" – "критерій ефективності" – "оцінювання ефективності" – "проекти розвитку" – "розвиток
підприємства", що визначають складові загального процесу оцінювання
розвитку підприємства. Розроблено схему залежності рівня розвитку підприємства від методу оцінки інформаційно-інституційної ситуації, умов
виникнення ефективності та рівня задоволення стейкхолдерів. У розумінні сутності розвитку підприємства розглядаються взаємодії: а) загального і часткового – інформаційно-інституційного зовнішнього середовища
та внутрішньої організації господарської діяльності; б) накопичення і споживання – зростаючі потреби стейкхолдерів у кінцевому результаті діяльності та необхідність розширення існуючого потенціалу відтворення
результату.
Обґрунтовано, що оцінювання ефективності розвитку підприємства –
це процес визначення об'єктивних умов, які характеризують якісну сторону джерел і процесів переходу потенціалу підприємства з одного стану
в інший більш досконалий.
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