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ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
У статті розглянута категорія виробничих відносин як фактор, що впливає
на економічний розвиток країни. Викладений підхід до кількісного вимірювання їх
рівня на основі побудови виробничої функції та впливу на зростання ВВП.
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Постановка

проблеми.

Для

вимірювання

результатів

економічної

діяльності національного господарства країни в цілому використовують
показники випуску товарів та послуг, а також валового внутрішнього продукту
(ВВП) у ринкових цінах, а секторів і видів економічної діяльності – випуску і
валової доданої вартості […]
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для визначення впливу витрат
(ресурсів) на обсяги кінцевої продукції в економіці розроблені основи побудови
виробничих функцій […]
Постановка завдання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Значна кількість досліджень
категорії

«продуктивні

сили»

дозволила

отримати

суттєві

знання

та

закономірності щодо ефективного управління розвитком цієї системи та її
складових [6, с. 75] […]
Висновки. Окрім важливих виробничих факторів, що відображають
продуктивні сили системи, доведена необхідність дослідження фактора
«виробничі відносини» з метою обґрунтування та прийняття управлінських
рішень щодо раціональних напрямів економічного розвитку […]
Список літератури:
1. Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия,
1979. 1600 с.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК
ФАКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрена категория производственных отношений как
фактор, влияющий на экономическое развитие страны. Изложенный подход к
количественному измерения их уровня на основе построения производственной
функции и влияния на рост ВВП.
Ключевые слова: производственные отношения, производительные силы,
производственная функция, правовые отношения, валовой внутренний продукт.
MODELING OF INDUSTRIAL RELATIONS AS A FACTOR OF ECONOMIC
DEVELOPMENT
The article considers the category of industrial relations as a factor influencing
the country’s economic development. The approach to quantitative measurement of
their level is based on the construction of the production function and the impact on
GDP growth.
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