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РОЛЬ ЗАКОНІВ АРХІТЕКТОНІКИ У ФОРМУВАННІ СЕКТОРАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ
ЕКОНОМІКИ
Е. В. Прушківська, к. е. н., доцент Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Em_prushkovskaya@mail.ru
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів:
абстракції – при визначенні категорії «структури обрамлення»; структурно-функціонального
аналізу – при дослідженні структури економічного цілого та структури моделі функціонування;
метод математичного аналізу – при використанні правила «золотої пропорції» у структуруванні
національної економіки; аксіологічний підхід – при обґрунтуванні серединного шляху розвитку
та вибору інтеграційних векторів України.
Результати. На основі методологічного підходу до дослідження структури економіки
Р. Барра обґрунтовано, що під структурними обрамленнями ми розуміємо інституціональне
середовище, яке забезпечує функціонування тієї чи іншої структури національної економіки та
формує середовище економічної діяльності.
Доведено необхідність використання основних законів архітектоніки: закон серединності
та правило «золотої пропорції», при структуруванні, з метою формування гармонійної
секторальної структури економіки
Встановлено, що на основі правила «золотої пропорції», можна визначити оптимальну
секторальну структуру. Визначено ідеальну частку первинного та вторинного секторів на
основі правила «золотої пропорції».
Виокремлено роль територіального фактору у формуванні секторальної структури на
основі закону серединності. Обґрунтовано, що в основі теорії серединного шляху України
лежить розвиток самої країни як високорозвиненої та самодостатньої. Показано, що закон
серединності дозволяє формувати багатовекторну інтеграцію, яка мінімізує структурні
диспропорції.
Новизна. У процесі дослідження доведено, що в трьохсекторній моделі структури
національної економіки доцільно використовувати правило «золотої пропорції» як основного
структуро формуючого закону, який дозволяє виявити диспропорції в секторальній структурі та
спрогнозувати полюси зростання в окремих секторах для національної економіки.
Практична значущість. Закони архітектоніки дозволяють теоретично досліджувати та
практично вдосконалювати елементи секторальної структури національної економіки, а також
виявляти полюси зростання через галузевий аспект і враховувати їх при формуванні державної
стратегії розвитку.
Ключові слова: вектор інтеграції, закон серединності, національна економіка, полюси
зростання, правило «золотої пропорції», секторальна структура, територіальний фактор.
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