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"Семантичний аналіз факторів підвищення ефективності
розвитку підприємства"
Перехід на інноваційний, інтенсивний шлях розвитку економіки
перебуває в центрі уваги вчених і практиків, однак залучення додаткових
ресурсів у розвиток українських підприємств є досить складним у
сучасній ситуації. Метою статті є виділення основних груп інтенсивних
факторів, що дозволяють підвищувати системну ефективність розвитку
підприємства.
Обґрунтовано необхідність використання конструктивного й
дескриптивного визначень у процес розкриття семантики термінів, тому
що, чим різноманітніша семантика набору визначень і чим чіткіший опис
відносин між ними, тим більш повний аналіз об'єктів можна здійснити з їх
допомогою. Наведено семантичний аналіз термінів "ефект" і
"ефективність". Визначено, що в економічному ефекті превалює кількісна
сторона, а якісна сторона стає обмежувальною умовою отримання
необхідного кількісного рівня, роль якої виконує ефективність. Перші дві
умови ефективності пов'язані з підвищенням рівня використання
продуктивних сил за рахунок потенціалу отримання економічного ефекту
і якості організованості процесу його використання. Ці умови створюють
можливості для реалізації події. Щоб перетворитися на дійсність,
можливість має стати провідною потребою стейкхолдерів. Доведено, що
ефект в основному визначається дією певних сил, а ефективність описує
можливий ступінь прояву цих сил, тобто визначає умови здійснення
процесу отримання ефекту.
Проведено аналіз причинно-наслідкових зв'язків виникнення й
відтворення економічних ефектів та ефективності на основі взаємозв'язку
між екстенсивними та інтенсивними факторами. Посилення впливу
екстенсивних факторів шляхом нарощування потоку ресурсів, що
проходять через виробничу систему, призводить крім збільшення обсягу
готової продукції до ряду супутніх ефектів, пов'язаних з інтенсивними
факторами. Визначено, що інтенсивність прояву ефектів залежить від
таких трьох умов, як: якість потенціалу, тобто рівень відповідності
потенціалу підприємства вимогам споживачів щодо обсягів і

властивостей кінцевої продукції; якість процесу використання і
відтворення потенціалу, тобто рівень відповідності процесу вимогам
функціональної готовності до довгострокової, безперебійної та ритмічної
роботи; рівень зацікавленості й узгодженості думок стейкхолдерів.
Ступінь реалізації цих трьох умов пропонується вважати ефективністю
розвитку підприємства.
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