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"Умови формування та властивості системної ефективності
діяльності підприємства"
У діяльності сучасних підприємств різних форм власності спостерігається скорочення життєвих циклів продукції і технологій, виникнення
нових форм конкурентної боротьби та кооперації, різні альтернативи
використання капіталу й одночасно вимоги уніфікації підходів до організації
господарської діяльності, що створює комплекс проблем, для вирішення
яких необхідно сформувати такі умови, щоб досягти ефективності подальшого розвитку. Умови є обов'язковими обставинами, передумовами, що
визначають, обумовлюють існування або здійснення будь-яких дій.
Метою статті є обґрунтування системи умов і властивостей, які завдяки своїй взаємозалежності і взаємодоповнюваності формують системну
ефективність розвитку підприємства.
У статті обґрунтовано перехід від системи умов функціонування
і розвитку підприємства до оцінювання системної ефективності, в якій
умови взаємозалежні і взаємодоповнювані. Розроблено структурну схему
взаємозв'язків у процесі формування ефективності господарської діяльності підприємства. Схема показує об'єктивну причину виникнення ефективності в ланцюжку таких каузальних зв'язків: якщо є потреба, то виникає
необхідність у засобах для досягнення мети – задоволенні потреби;
кожен засіб має свою дієвість, можливість досягнення мети; можливість
переходить у дійсність тільки за наявності певних умов; актуалізація цих
умов, їх виникнення і виконання визначають ефективність дії засобу щодо
мети.
Визначено, що основними компонентами системи умов є результативність як рівень досягнення об'єктивно необхідних цілей, економічність
як рівень використання потенціалу продуктивних сил, функціональна
організованість як ступінь узгодженості, взаємодоповнюваності і взаємодії
елементів соціально-економічної системи. Встановлено, що основними
властивостями системної ефективності є: цілісність – єдність і інваріантність, всіх форм і проявів економічної ефективності підприємства; динамічність – здатність змінювати свій стан у параметричному просторі під
впливом факторів; складність має дві рівноцінні бази – матеріальну як
багатокомпонентність і багатозв'язність і нематеріальну – рівень вивче-

ності проблеми, а також ступінь розуміння проблеми і мотивації учасників
прийняття рішень щодо реалізації умов господарської діяльності.
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