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ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТРУКТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
С. А. Єрохін, д. е. н., професор, Національна академія управління, rector@nam.kiev.ua
Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів:
системного аналізу – при визначенні складових елементів розвитку економічних систем;
індукції

та

дедукції

–

при

встановленні

сутності

поняття

«суперрозвиток»;

диференційованого визначення видів економічних відносин та їх суперечностей – при аналізі
конструктивних і деструктивних криз; генетичний аналіз – при виокремленні груп стійкості
економічної системи.
Результати. На основі загальної теорії систем виокремлено складові розвитку, які
найбільше себе проявляють в період структурної трансформації національної економіки:
зміни, суперрозвиток, криза, стабілізація, стійкість, адаптивність та різноманітність.
Встановлено особливе значення криз при переструктуруванні економіки, а також
підкреслено, що для всіх кризових процесів властиві певні схожі риси, що дає можливість їх
діагностики та прогнозування.
Доведено, що за кризою настає стабілізація, яка триває незначний проміжок часу,
оскільки система перебуває під впливом постійних змін. Обґрунтовано, що будь-який
розвиток може відбуватися лише за умови системної стійкості. Виділено шість груп стійкості
системи, які мають місце в період структурної трансформації економіки.
На основі теорії «ядра» і «периферії» розглянуто взаємодію центру і регіонів в умовах
структурної трансформації економіки України. Підкреслено, що система, яка пригнічує свої
складові елементи, не може розраховувати на стійкий розвиток.
Новизна. У процесі дослідження доведено, що структурні трансформації в
національній економіці в умовах глобалізації повинні здійснюватися не механічно, а
базуватися на теорію розвитку, який включає такі складові: зміни, суперрозвиток, кризу,
стабілізацію, стійкість, адаптивність та різноманітність
Практична значущість. Врахування складових елементів розвитку при структурній
трансформації національної економіки дозволяє розробити більш чітку як довгострокову, так
і короткострокову стратегію її переходу від екстенсивного шляху розвитку до інтенсивного.
Ключові слова: адаптивність, загальна теорія розвитку, зміни, криза, національна
економіка,
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