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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогоднішній день питання підвищення

ефективності сільськогосподарського вироб+
ництва — визначальний фактор економічного
й соціального розвитку суспільства. Ефектив+
не функціонування національної економіки
нашої країни в ринкових умовах, зокрема
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THEORETICAL ASPECTS OF THE ECONOMIC CATEGORY "EFFICIENCY OF PRODUCTION"

У статті узагальнено підходи до визначення економічної категорії "ефективність виробництва продукції", яка є
досить складною категорією, оскільки є визначальним фактором економічного і соціального розвитку суспільства
на сучасному етапі розвитку економіки та має народногосподарське значення і є важливою передумовою приско<
рення розвитку агропромислового комплексу й подальшого підвищення результативності функціонування економі<
ки України. Наведено наукові погляди до визначення ефективність виробництва продукції різними авторами щодо її
тлумачення та запропоновано авторське визначення цього поняття. Узагальнено основні ознаки класифікації ефек<
тивності та її види відповідно до цих ознак.

The article generalizes approaches to the definition of the economic category "efficiency of production", which is a
rather complicated category, since it is a determining factor in the economic and social development of society at the
current stage of economic development and has a national economic significance and is an important prerequisite for
accelerating the development of the agro<industrial complex and further improving the functioning of the Ukrainian
economy. The views on determining the efficiency of production by different authors in relation to its interpretation are
given and the author's definition of this concept is proposed. The main features of the classification of efficiency and its
types according to these features are summarized.

Ключові слова: ефективність, ефект, результативність, витрати, економіка.
Key words: efficiency, effect, productivity, costs, economy.

підприємств галузі АПК, об'єктивно обумов+
лює підвищення економічної ефективності ви+
робництва, конкурентоспроможності про+
дукції і послуг на основі впровадження ін+
новацій, ефективних форм господарювання й
управління виробництвом, активізації підприєм+
ництва.


