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Методологія дослідження. Результати отримано на основі застосуванням
методів: аналізу та синтезу – при встановленні особливостей моделей
економічної еволюції країн, що відрізняються за своїм ресурсним та
технологічним потенціалом, а також міжнародних конкурентних стратегій на
динамічних ринках; загального й особливого – при обґрунтуванні механізмів
стабілізаційної та структурної політики держави з огляду на особливості теорії
життєвого циклу технологічного укладу.
Результати. На основі аналізу існуючої структури економіки України та
теоретичних моделей економічної еволюції країн, що відрізняються за своїм
ресурсним і технологічним потенціалом, розглянуто напрями структурної
політики України, які спрямовані на посилення конкурентних позицій
вітчизняної економіки в глобальному світовому господарстві. З огляду на
характеристики теорії життєвого циклу технологічного укладу обґрунтовано
принципи впливу на структурні зміни вітчизняної економіки. Запропоновано
використання стимулюючої структурної політики, спрямованої на активізацію
«точок» економічного зростання, виділено базисні інновації, впровадження яких
може забезпечити конкурентні переваги України у світовій економіці.
Новизна. Обґрунтовано змішану міжнародну конкурентну стратегію
України на динамічних світових ринках.

При розробці системи заходів

державної структурної політики запропоновано враховувати конкретноісторичний стан національної економіки у розрізі її «перебування» на тій чи
іншій фазі життєвого циклу технологічного укладу.
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути
використані при обґрунтуванні принципів та напрямів структурної політики
держави в умовах загострення міжнародної конкуренції.

Ключові слова: структура економіки, структурна політика, структурні
зміни, технологічні уклади, моделі розвитку, глобалізація.
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