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ВСТУП
Показники ефективності роз�

витку будь�якої галузі економіки
мають визначатися  на всіх стадіях
відтворення, без чого неможливе
поточне планування і довгостроко�
ве прогнозування, управління
структурним реформуванням ви�
робництва. Однією з цілей розвит�
ку будь�якої галузі промисловості є
досягнення необхідних структур�
них зрушень.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проаналізувати індикатори роз�

витку харчової промисловості.

РЕЗУЛЬТАТИ
Необхідність реформування дію�

чих форм і методів управління роз�
витком як господарського комплек�
су в цілому, так і його окремих галу�
зей доведена і знайша своє відобра�
ження у працях вітчизняних вчених�
економістів. Зокрема, широке відоб�
раження науково�прикладних ас�
пектів функціонування механізмів
розвитку харчової промисловості
знайшло у працях Є.І. Бойка, П.П. Бор�
щевського, О.Б. Бутніка�Сіверсько�
го, А.Ф. Гончара, Д.В. Гака, В.І. Груш�
ка, Б.М. Данилишина, Л.В. Дейнеко,
М.І. Долішнього, С.І. Дорогунцова,
С.Л. Дусановського, А.О. Заїнч�
ковського, Й.О. Ладижанського,
Ю.П. Лебединського, І.І. Лукінова,
Л.О. Мармуль, О.М. Онищенка,
А.В. Опацького, М.М. Паламарчука,
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П.П. Руснака, П.Т. Саблука, В.Ф. Се�
менова, І.О. Сингаївського, Г.М.
Сингаївського, В.М. Слюсара, Л.Г.
Чернюк, Пили В.І. та ін. Однак цілий
ряд важливих питань цієї проблема�
тики так ще не знайшли свого вирі�
шення навіть зараз, коли створено
сприятливе економічне середовище
для їх розв'язань.

Найважливішим показником ефек�
тивності структурних змін в галузі,
що виробляють продукцію, так і в га�
лузях, що споживають її, є економія
в затратах на виробництво продукції
при фактичній структурі виробниц�
тва.

У харчовій промисловості основ�
ним показником раціональної струк�
тури виробництва має бути ступінь
задоволення потреб населення на
основі науково�обгрунтованих норм
споживання продуктів харчування.
Міжгалузеві і внутрішньогалузеві
структурні зміни в харчовій промис�
ловості повинні сприяти більш по�
вному задоволенню населення про�
дуктами харчування.

У цілому структурні зміни у хар�
човій промисловості проявляють
свій вплив на економічну ефек�
тивність виробництва, перш за все
через зниження витрат на виготов�
лення продукції, підвищення її кон�
курентоспроможності.

У цьому контексті особливого
значення набуває обгрунтування
критерію ефективності розвитку га�
лузі і відповідної системи показ�

ників: узагальнюючого показника
(або групи цих показників), що ха�
рактеризує ефективність сукупних
суспільних витрат на виробництво
продукції часткових показників, які
відображають ефективність викори�
стання найважливіших видів вироб�
ничих ресурсів, а також кількісно
характеризують окремі складові
ефективності виробництва.

Регіональна специфіка вироб�
ництва формує свої вимоги до кри�
терію та показників ефективності
його розвитку, які не є тотожними з
критеріями і показниками народно�
господарської та локальної ефек�
тивності виробництва. В теперішній
час в науковій економічній літера�
турі, на жаль, відсутнє єдине чітке
уявлення про критерії та показники
оцінки ефективності розвитку ви�
робництва в регіоні. Це питання ус�
кладнюється також тим, що до�
корінні перетворення в системі ви�
робничих відносин в нашій країні,
зміни в пріоритетах економічного
розвитку вносять відповідні корек�
тиви в їх сутність.

Критерій регіональної ефектив�
ності має відображення результа�
тивність функціонування виробниц�
тва на певній території і бути міри�
лом раціональності розміщення га�
лузі та використання всіх видів ре�
сурсів, специфіки умов та факторів
господарювання в регіоні. Він має
враховувати ефект від використання
в регіоні природних, трудових та ви�
робничих ресурсів, а також резуль�
тативність розвитку регіону з по�
зиції забезпечення раціональної
спеціалізації та комплексності, оп�
тимальної збалансованості вироб�
ництва, дієвих міжрегіональних еко�
номічних зв'язків, відображаючи тим
самим регіональні економічні інтере�
си.

Формами прояву критерію ефек�
тивності розвитку виробництва в ре�
гіоні, характеристикою її кількісної
сторони є показники цього виду
ефективності. Виходячи з сутності
регіональної ефективності розвитку
виробництва та її критерію, можна
сформулювати вимоги до узагаль�
нюючого показника або системи по�
казників, що її характеризують: ці
показники повинні враховувати еко�
номічні ефекти, які формуються під
дією не тільки техніко�економічних,
але й соціальних та екологічних фак�
торів господарської діяльності, а та�
кож враховувати ефекти як у сфері
виробництва, так і в сфері споживан�
ня продукції кожної конкретної га�
лузі суспільного виробництва. Однак
методи вираження регіонального
аспекту ефективності ще недостат�
ньо розроблені як в економічній
теорії, так і в господарській прак�
тиці, а більшість пропозицій з дано�
го питання перебувають лише у ста�
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дії зародження.
Зокрема, є пропозиції: в якості

узагальнюючого показника для ха�
рактеристики регіональної ефектив�
ності розвитку економіки, викорис�
товуючи співвідношення сумарних
виробничих витрат або прибутку на
одиницю продукції в регіоні до ана�
літичного показника по країні в ціло�
му. Виходячи з того, що основною
виробничою функцією регіону є за�
доволення потреб його населення та
народного господарства в певних
видах продукції, пропонується та�
кож визначити узагальнюючий по�
казник регіональної ефективності
виробництва шляхом співставлення
ввезення та вивезення продукції з
регіону з коригуванням на рівень ду�
шового споживання. Існують також
пропозиції оцінювати ефективність
розвитку виробництва в регіоні шля�
хом побудови індексних показників
продуктивності праці, фондовіддачі,
собівартості продукції, з огляду на
те, що використання такої системи
показників ефективності дозволяє
краще і різнобічніше оцінити роль
регіону в народногосподарському
розподілі праці.

Важливе місце в аналізі регіо�
нальних систем закордонними вче�
ними займає використання "коефіці�
єнта локалізації" або "коефіцієнта
спеціалізації".

Цей коефіцієнт розраховується
таким чином:

,

де LQ — коефіцієнт локалізації,
Е

ij
 — чисельність зайнятих в j�ій

галузі і�го регіону,
Е

it
 — загальна кількість зайнятих

в і�му регіоні,
E

nj
 — чисельність зайнятих в j�ій

галузі по країні в цілому,
Е

nt
 — загальна кількість зайнятих

в країні [3].
Даний показник відображає

відносну спеціалізацію регіону, бо
якщо частка зайнятих у певній галузі
в регіоні вища, ніж у країні в цілому,
це означає, що надлишок працює на
експорт з регіону. Такий підхід має
ряд недоліків: по�перше, рівень про�
дуктивності та співвідношення ви�
робництва і споживання вважається
однаковим по країні; по�друге, не
враховується існування міжнародної
зовнішньої торгівлі та ігноруються
зустрічні перевезення. У той же час
цей метод має значні переваги, які
полягають у врахуванні непрямого
експорту, простоті та в тому, що він
не вимагає значних витрат. Все це
зумовлює його широке застосуван�
ня.

Важливе значення для вирішен�
ня науково�прикладних проблем
розвитку, що розглядаються, мали

різні методики, які застосовувались
при планово регульованій економіці
для складання державних планів
соціально�економічного розвитку, а
також схем розвитку та розміщення
продуктивних сил. У методичних
вказівках до розробки державних
планів народного господарства
СРСР передбачалось для обгрунту�
вання розміщення будівництва но�
вих, розширення та реконструкцію
діючих підприємств визначати мак�
симальний рівень ефективності на
базі розрахунків усієї сукупності
суспільних витрат за різними варіан�
тами розміщення виробництва, а для
вибору найкращого варіанта розмі�
щення сукупні витрати визначались
на основі положень Типової методи�
ки визначення ефективності капі�
тальних вкладень. Остання для роз�
рахунку локальних показників ефек�
тивності передбачала можливість
використання прибутку або прирос�
ту річного обсягу прибутку. Однак
рішення щодо здійснення капіталь�
них вкладень повинні бути ефектив�
ними не тільки з позиції певного ре�
гіону, галузі або підприємства, але й
з позицій усього народного госпо�
дарства, поєднуючи, як вище зазна�
чалось, галузеві, регіональні та на�
родногосподарські інтереси, чого не
дозволяє досягти зазначена методи�
ка.

Широке практичне застосування
для розробки схем розвитку і розмі�
щення продуктивних сил мала. Ме�
тодика визначення економічної
ефективності розміщення промисло�
вих підприємств. Для вибору
найбільш ефективних варіантів роз�
міщення виробництва за даною ме�
тодикою в якості критеріального
показника використовувався показ�
ник приведених витрат, який розра�
ховувався з урахуванням регіональ�
них особливостей. Оцінка витрат для
визначення ефективності розміщен�
ня виробництва за цією методикою
базувалась на їх обрахуванні не за
цінами, а за собівартістю, що доз�
волило враховувати не тільки прямі,
але й непрямі витрати, забезпечую�
чи цим отримання суми народногос�
подарських витрат. Однак недоліком
даної методики було те, що вона доз�
воляла оцінити ефективність розмі�
щення лише окремих виробництв, а
вибір найбільш ефективного з точки
зору регіональних умов, місця роз�
ташування виробництва будь�якої
галузі не завжди призводить до
мінімізації витрат в народногоспо�
дарському масштабі, оскільки ефек�
тивний варіант використання ло�
кальних ресурсів регіону в певній га�
лузі може викликати більші за розм�
іром додаткові витрати в галузях, які
витіснятимуться в менш сприятливі
для їх розвитку регіони. Тобто виз�
начений за мінімумом приведених
витрат варіант розміщення окремих

виробничих об'єктів означає одер�
жання лише часткового (індивіду�
ального) ефекту.

Неоднозначно сприймається в
економічній літературі саме викори�
стання показника приведених витрат
для аналізу регіональної ефектив�
ності виробництва. Деякі автори
відзначають, що розрахунок тільки
на мінімум приведених витрат не
відповідає максимальному ефекту
від розміщення виробництва [2], а
також висуваються пропозиції про
відмову при оцінці регіональної
ефективності виробництва від показ�
ника наведених витрат та переходу
до показника народногосподарсько�
го прибутку, який отримується в ре�
зультаті функціонування конкрет�
них виробництв у певному регіоні [5].
На наш погляд, показник периведе�
них витрат повинен зберегти своє
значення. Однак приведені витрати:
як галузеві, так і індивідуальні, доц�
ільно розрахувати як питомі витра�
ти на одиницю, або умовний обсяг
продукції, оскільки масштаби вироб�
ництва певного виду продукції в ре�
гіоні залежать від цілого комплексу
локальних умов.

Порівняння галузевих та індиві�
дуальних витрат характеризуватиме
відносну ефективність розвитку ви�
робництва певного виду продукції в
конкретному регіоні, а розмір
відносного ефекту може бути визна�
чений як різниця двох величин, що
характеризують середньогалузеві
приведені витрати та індивідуальні
витрати і розраховується за форму�
лою:

 де:
Е — ефект від розвитку вироб�

ництва в регіоні, грн.;
ПВ

c
 — середньо�галузеві приве�

дені витрати, грн.;
ПВ

i
 — індивідуальні витрати під�

приємств галузі, що розміщені в рег�
іоні, грн.;

О — обсяг виробництва про�
дукції підприємствами галузі в регі�
оні, грн.

Одним з найважливіших завдань
раціоналізації функціонування галу�
зей харчової промисловості є ефек�
тивне використання природних та
сировинних ресурсів. Виходячи з
цього, в якості узагальнюючого по�
казника раціональної ефективності
розвитку харчових виробництв може
використовуватись також показник
ресурсовіддачі, який розраховуєть�
ся таким чином:

де   Е — показник ефективності, грн.;
П — прибуток, грн.;
ВП — валова продукція, грн.;
MB — матеріальні витрати, грн.;
ЗП — заробітна плата, грн.;
P — ресурси, що використову�

ються;
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А — амортизаційні відрахування,
грн.

Для порівняльного економічно�
го ефекту від вдосконалення розмі�
щення підприємств харчової промис�
ловості в певному регіоні доцільно
обчислювати розмір економічного
ефекту за рахунок покращення ви�
користання потенціалу регіону, який
може бути виражений такою форму�
лою:

де:
Е

п
 — порівняльний ефект, грн.;

Р
к
 — ресурсомісткість виробниц�

тва по країні, грн.;
Р

р
 — ресурсомісткість виробниц�

тва в регіоні, грн.;
О — обсяг виробництва даного

виду продукції в регіоні, грн.
Ефективність територіальної

організації харчової промисловості
відображають також показники
спеціалізації, концентрації, комбіну�
вання, розміщення та формування
раціональних сировинних зон
підприємств, які висвітлені в нау�
ковій економічній літературі [1].

До системи показників регіо�
нальної ефективності розвитку хар�
чової промисловості також входять
як узагальнюючі показники ефек�
тивності виробництва, так і спец�
іальні показники ефективності.

До узагальнюючих показників
економічної ефективності вироб�
ництва в харчовій промисловості на�
лежать: зростання виробництва про�
дукції у вартісному вираженні; ви�
робництво продукції на одну гривню
витрат; відносна економія основних
виробничих фондів, нормованих об�
ігових коштів, матеріальних витрат,
фонду оплати праці; витрати на одну
гривню товарної продукції. Спец�
іальні показники характеризують
економічну ефективність викорис�
тання живої праці, основних вироб�
ничих фондів на підприємствах хар�
чової промисловості, ефективність
використання обігових коштів та ка�
пітальних вкладень, матеріальних
ресурсів, ефективність науково�тех�
нічного прогресу та якість продукції.

Економічну ефективність вико�
ристання живої праці характеризу�
ють такі показники, як виробництво
товарної або чистої продукції на од�
ного працівника промислово�вироб�
ничого персоналу; частка приросту
продукції за рахунок підвищення
продуктивності праці; виробництво
основних видів продукції в натураль�
ному вираженні на одного робітни�
ка промислово�виробничого персо�
налу; коефіцієнт ефективності вико�
ристання робочого часу; економія
живої праці порівняно з умовами
базисного року.

До показників економічної ефек�
тивності використання основних
фондів, обігових коштів і капіталь�
них вкладень належать такі вартісні
та натуральні показники, як фондо�
віддача, виробництво товарної або

чистої продукції на одну гривню се�
редньорічної вартості обігових
коштів; співвідношення обігових
коштів і приросту товарної про�
дукції; відношення приросту чистої
продукції або прибутку до капіталь�
них вкладень, що обумовили цей
приріст; питомі капітальні вкладен�
ня на одиницю виробничих потужно�
стей, які вводяться в дію, та на одну
гривню приросту продукції; коефіц�
ієнти екстенсивного та інтенсивного
використання виробничих потужно�
стей, інтегральний коефіцієнт вико�
ристання виробничих потужностей;
тривалість одного обороту нормова�
них обігових коштів, строк окупності
капітальних вкладень.

До показників економічної ефек�
тивності використання матеріальних
ресурсів належать показники: мате�
ріальні витрати (за винятком амор�
тизації); матеріальні витрати по си�
ровині і основних матеріалах, по па�
ливно�енергетичних ресурсах, по
допоміжних матеріалах в розрахун�
ку на одну гривню товарної або чис�
тої продукції; витрати сировини та
основних матеріалів на виробництво
основних видів продукції в натураль�
ному вираженні; коефіцієнт вилу�
чення корисних компонентів з ос�
новних видів сировини; вихід про�
дукції з переробленої сировини та
основних матеріалів; витрати палив�
но�енергетичних ресурсів на пере�
робку сировини або на виробництво
основних видів продукції в натураль�
ному вираженні; витрати допоміж�
них матеріалів на виробництво ос�
новних видів продукції в натурально�
му вираженні; витрати допоміжних
матеріалів на виробництво основних
видів продукції в натуральному ви�
раженні; економія сировини, основ�
них матеріалів, палива, енергії та
інших матеріальних ресурсів.

Економічна ефективність науко�
во�технічного прогресу характери�
зується такими показниками, як еко�
номічний ефект від проведення за�
ходів науково�технічного прогресу;
економія від зниження собівартості
продукції за рахунок науково�техн�
ічних заходів; приріст прибутку, еко�
номія матеріальних ресурсів, еконо�
мія фонду заробітної плати, а також
абсолютне скорочення витрат руч�
ної праці за рахунок науково�техні�
чних заходів; відносне вивільнення
чисельності працівників; економія
сировини, основних матеріалів, па�
ливно�енергетичних та інших мате�
ріальних ресурсів, зростання про�
дуктивності праці та рентабельності
виробництва за рахунок цього фак�
тора.

Застосування спеціальних по�
казників ефективності виробництва
дозволяє дати більш повну характе�
ристику витрат та ресурсів на вироб�
ництво, до того ж, натуральний ас�
пект спеціальних показників еконо�
мічної ефективності найкращим чи�

ном відображає особливості окре�
мих галузей харчової промисловості.

Необхідно також підкреслити,
що система показників економічної
ефективності в різних галузях хар�
чової промисловості відрізняється
специфічною спрямованістю, тому в
окремих галузях розроблені та вико�
ристовуються в практиці, обліку,
аналізу та прогнозування системи
показників, які можуть бути викори�
стані для визначення регіональної
ефективності розвитку та розміщен�
ня цих галузей шляхом співставлен�
ня їх рівнів в окремих регіонах з се�
редніми по країні [4]. Сьогодні для
територій, що характеризуються ви�
соким рівнем господарського освоє�
ння, до яких належить Україна і Тер�
нопільський регіон зокрема, при виз�
наченні регіональної ефективності
розвитку харчової промисловості
необхідно обов'язково враховувати
екологічні та соціальні фактори, які
обумовлюються виробничою діяль�
ністю.

Для врахування екологічних і
соціальних ефектів при визначенні
регіональної ефективності розвитку
харчової промисловості існує два
альтернативних підходи. Перший
полягає в тому що, до складу резуль�
татів, які визнаються критерієм еко�
номічної ефективності, входить до�
сить повна грошова оцінка соціаль�
но�економічних наслідків функціо�
нування певного підприємства або
здійснення певного проекту. Однак
слід зазначити, що ця грошова оцін�
ка являє собою досить складне зав�
дання, тому що такого роду ефект
лише частково може бути відобра�
жений у вартісних показниках, і в
ряді випадків необхідно застосову�
вати показники натуральні. При дру�
гому підході формуються спеціальні
вимоги визначення кількісних рівнів
соціально�екологічних характерис�
тик об'єкта (наприклад, допустимі
норми концентрації шкідливих речо�
вин у водному та повітряному басей�
нах і т.д.), які виступають в якості
обмежень для вибору варіантів роз�
витку або функціонування харчових
підприємств.

Таким чином, оцінка регіональ�
ної ефективності вимагає врахуван�
ня значної кількості факторів, що
мають різний характер: технологічні,
які визначають техніко�економічну
специфіку кожної галузі, та регіо�
нальні, які формуються під впливом
природних, економічних, соціальних
і екологічних умов регіону. Полег�
шити вирішення цього складного
завдання дозволяє застосування
економіко�математичних методів.

Найважливішими показниками
для постановки завдань територіаль�
ної організації харчової промисло�
вості є витрати, пов'язані з вироб�
ництвом сировини, її транспортуван�
ням та промисловою переробкою.
Чинник високої матеріаломісткості,
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а також рівень транспортабельності
сировини та продукції, визначають
особливості різних галузей харчової
промисловості, які необхідно врахо�
вувати при побудові економіко�ма�
тематичних моделей для вибору ва�
ріанту подальшого розвитку і розм�
іщення харчових виробництв у регі�
оні.

Галузі, які переробляють мало�
транспортабельну сировину, що
швидко псується — буряко�цукрова,
плодоовочева, первинне винороб�
ство, спиртова, крохмало�патокова,
переробка м'яса, худоби та птиці,
молочна та ін., розміщуються в рай�
онах виробництва сільськогоспо�
дарської сировини. Їх розвиток за�
лежить від виду сільськогосподарсь�
кої сировини, що переробляється,
обсягів виробництва, умов заготівлі
і транспортування. Тому для вибору
найбільш ефективного варіанту роз�
витку цих галузей необхідно перед�
бачити мінімізацію сукупних витрат
на виробництво сільськогосподарсь�
кої сировини та її транспортування
до переробних підприємств, а також
витрат на промислову переробку си�
ровини; враховувати капітальні вкла�
дення не тільки в будівництво пере�
робних підприємств, а й у організа�
цію сировинної бази.

Для галузей, розміщення яких
орієнтується на споживання готової
продукції, таких як хлібопекарська,
макаронна, кондитерська, вторинне
виноробство, пивоварна, виробниц�
тво безалкогольних напоїв, лікеро�
горілчана, виробництво продукції з
незбираного молока та інші, які пе�
реробляють головним чином транс�
портабельну сировину та виробля�
ють продукцію, що не підлягає три�
валим перевезенням, визначальну
роль відіграє мінімізація сукупних
витрат на виробництво та транспор�
тування готової продукції.

Для вибору оптимального варі�
анта розвитку галузей, що перероб�
ляють транспортабельну сільсько�
господарську сировину та випуска�
ють транспортабельну кінцеву про�
дукцію, таких, як борошномельно�
круп'яна, цукрово�рафінадна, олій�
но�жирова, тютюново�махоркова та
інші, поряд з мінімізацією витрат на
виробництво продукції однаковою
мірою повинні бути враховані як вит�
рати на транспортування готової
продукції споживачам, так і витрати
на транспортування сировини на
підприємства.

Таким чином, з огляду на те, що
ефективність розвитку харчової про�
мисловості визначається завданням
найбільш повної переробки сировин�
них ресурсів з максимальним вихо�
дом високоякісної продукції при
мінімальних виробничих витратах та
навантаженні на навколишнє при�
родне середовище, одним з найваж�
ливіших її узагальнюючих показ�

ників є показник ресурсовіддачі. Од�
нак складність і багатогранність про�
цесів регіонального розвитку харчо�
вої промисловості та дію багатьох
чинників його ефективності не мож�
ливо відобразити в одному показни�
кові, тому на регіональному рівні
повинна використовуватись система
показників, яка може розширюва�
тись або скорочуватись за рахунок
спеціальних показників ефектив�
ності в залежності від призначення
робіт щодо її оцінки. Спеціальні по�
казники можуть слугувати для оцін�
ки окремих важливих сторін ефек�
тивності, аналізу чинників утворен�
ня економічного ефекту, перевірки
вихідних посилань при розробці
різних варіантів розвитку та розмі�
щення підприємств харчової промис�
ловості, задоволення потреб насе�
лення в продуктах необхідної якості
й асортименту. Реалізація такого
підходу дозволяє найбільш повно
врахувати всі пріоритети розвитку
харчової промисловості в регіоні.

Особливе значення системний
аналіз показників ефективності роз�
витку харчової промисловості має
для тих регіонів, в яких вона є галуз�
зю спеціалізації, адже ефективність
розвитку таких галузей характери�
зує рівень господарської діяльності
певних регіонів в цілому, оскільки
якість роботи галузей спеціалізації
значною мірою залежить від збалан�
сованості виробництва в регіоні, ста�
ну його обслуговуючих галузей та
інфраструктури.

ВИСНОВКИ
Встановлено, що існує нагальна

потреба у формуванні нової регіо�
нальної політики, головним завдан�
ням якої є створення таких умов,
щоб кожний район міг, з одного бо�
ку, найбільш повно реалізувати мож�
ливості свого господарства, а з іншо�
го — мав відносну господарську не�
залежність, що зумовлює необхід�
ність визначення методологічних за�
сад оцінки економічного і соціально�
го розвитку регіонів в цілому та ок�
ремих галузей їх господарських ком�
плексів, провідну роль в яких відіграє
харчова промисловість.

Важливим питанням при роз�
робці такої методики є вибір та об�
грунтування критерію регіональної
ефективності розвитку галузі і
відповідної системи показників. До
системи показників регіональної
ефективності розвитку харчової
промисловості входять як узагаль�
нюючі показники ефективності ви�
робництва, так і спеціальні показни�
ки ефективності, які враховують
особливості галузі.

До узагальнюючих показників
економічної ефективності вироб�
ництва в харчовій промисловості на�
лежать: зростання виробництва про�
дукції у вартісному вираженні; ви�

робництво продукції на одну гривню
витрат; відносна економія основних
виробничих фондів, нормативних
обігових коштів, матеріальних вит�
рат, фонду оплати праці, рента�
бельність; витрати на одну гривню
товарної продукції; виробництво ос�
новних видів продукції в натураль�
ному вираженні в розрахунку на
один гектар посівних площ відповід�
них видів сільськогосподарських
культур.

Спеціальні показники характе�
ризують економічну ефективність
використання праці, основних ви�
робничих фондів на підприємствах
харчової промисловості, ефек�
тивність використання обігових
коштів та капітальних вкладень, ма�
теріальних ресурсів, ефективність
науково�технічного прогресу та
якість продукції.

В основу визначення критерію
регіональної ефективності розвитку
виробництва має бути покладена
його якісна характеристика. Виходя�
чи з цього, критерій регіональної
ефективності відображає результа�
тивність функціонування виробниц�
тва на певній території, є мірилом
раціональності розміщення галузі та
використання всіх видів ресурсів,
специфіки умов та факторів госпо�
дарювання в регіоні. Він включає на�
родногосподарський ефект від вико�
ристання в регіоні природних, тру�
дових та виробничих ресурсів, вра�
ховуючи суспільно�необхідні витра�
ти, що складаються в суспільному
виробництві країни, а також резуль�
тативність розвитку регіону з по�
зицій забезпечення раціональної
спеціалізації та комплексності, оп�
тимальної збалансованості вироб�
ництва, дієвих міжрегіональних еко�
номічних зв'язків, відображаючи та�
ким чином регіональні економічні
інтереси.
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