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"Мiра системної ефективності діяльності підприємства"
Різноманітність матеріальних і нематеріальних елементів на
підприємстві, утворення прямих і зворотних зв'язків між ними ускладнює
розуміння сутності ефективності, процедуру оцінювання явища і
використання оцінки для управління. Метою статті є аналіз теоретичних
передумов формування міри системної ефективності діяльності підприємства.
У процесі пошуку міри для економічних величин необхідно враховувати
системні умови їх взаємозв'язку, що базуються на принципі необхідної
різноманітності. Розгляд економічних величин без їх взаємозв'язку
призводить до втрати їх якісної визначеності. Під час переходу від аналізу
до синтезу міри ефективності наведено смислову характеристику поняття
"якісна визначеність" та форми прояву потреби: виробляти і використовувати.
У статті встановлено, що економічна ефективність виникає в результаті
взаємодії потреби і засобів задоволення потреби як системи умов дієвості
цих засобів. Визначено, що мірою потреби слугує її внесок, частка в
переважній потребі, яка складається в результаті взаємодії в ланцюжку
"інвестор – виробник – користувач". Потреба є рушійною силою, основним
фактором господарської діяльності. Засобами задоволення потреб і їх
кількісним відображенням на підприємстві є: для інвесторів – авансована
вартість; для трудового колективу – додана вартість; для користувачів,
покупців продукції – споживча вартість. Мірою в ланцюжку авансованої,
доданої та споживчої вартості є мінова вартість, яка відображає
альтернативні витрати у використанні праці і капіталу.
Обґрунтовано перехід від системи умов в оцінюванні ефективності
господарської діяльності підприємства до системної ефективності, в якій
умови взаємозалежні і взаємодоповнювані.
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