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Теоретичний аналіз та фінансова оцінка зв’язку між матеріальним виробництвом та ВВП в Україні
У статті розглянуті актуальні проблеми щодо зв’язку між розвитком основних секторів економіки та стійким
економічним розвитком в Україні. Зроблене припущення, що розвиток на макроекономічному рівні може бути
досягнутий за умови позитивного розвитку сектору матеріального виробництва. Ресурсний потенціал України дозволяє
виділити два основні сектори: сільське господарство та промисловість. Багато вчених безперервно досліджують шляхи
досягнення позитивного економічного розвитку на рівні національної економіки. Але незважаючи на існуючі
дослідження про проблеми економічного розвитку, його фінансова оцінка та моделювання, а також домінуючі фактори
впливу, залишаються невивченими. Метою статті є визначення факторів економічного розвитку та оцінка їх впливу на
загальний економічний розвиток у двох основних секторах матеріального виробництва України: промисловості та
сільському господарстві. Для досягнення цієї мети була створена модель факторів впливу на економічний розвиток, у
якій ріст ВВП був обраний в якості кінцевого показника. Вибір факторів впливу зумовлений: кількістю реалізованих
товарів та послуг, кількістю працівників у галузі, інвестиціями, вартістю фіксованих активів та індексом споживчих цін.
У статті показані фактори, що мають найбільший вплив на загальний економічний розвиток.
Ключові слова: ВВП, фінансова оцінка, економетричне моделювання, методологія, матеріальна економіка,
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Теоретический анализ и финансовая оценка связи между материальным производством и ВВП в
Украине
В статье рассмотрены актуальные проблемы касательно связи между развитием основных секторов экономики и
устойчивым экономическим развитием в Украине. Сделано предположение, что развитие на макроэкономическом
уровне может быть достигнуто при условии положительного развития сектора материального производства. Ресурсный
потенциал Украины позволяет выделить два основных сектора: сельское хозяйство и промышленность. Многие ученые
беспрерывно исследуют пути достижения позитивного экономического развития на уровне национальной экономики.
Но несмотря на существующие исследования о проблемах экономического развития, его финансовая оценка и
моделирование, а также доминирующие факторы влияния, остаются неизученными. Целью статьи является
определение факторов экономического развития и оценка их влияния на общее экономическое развитие в двух
основных секторах материального производства Украины: промышленности и сельском хозяйстве. Для достижения
этой цели была создана модель факторов влияния на экономическое развитие, в которой рост ВВП был выбран в
качестве конечного показателя. Выбор факторов влияния обусловлен: количеством реализованных товаров и услуг,
количеством работников в отрасли, инвестициями, стоимостью фиксированных активов и индексом потребительских
цен. В статье показаны факторы, имеющие наибольшее влияние на общее экономическое развитие.
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