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Методологія
дослідження є

дослідження.

Центральним

методологічним

підходом

даного

аксіологічний підхід, згідно якого ідеологічні, економічні, політичні та

культурні зміни, що відбуваються в сучасному світі, набувають своїх смислових значень і
виявляють істинність або хибність в контексті всебічного розвитку кожної людини. Поряд з
цим підходом використано: нормативний аналіз – для оцінки впливовості світоглядних,
моральних та духовних трансформацій на майбутній розвиток суспільства; праксеологічний
та системний підходи – для дослідження національної економіки як системи відкритого типу,
що функціонує і пов’язана з іншими соціальними системами суспільства на основі людських
взаємодій.
Результати. Проведено комплексний аналіз економічного розвитку України за
довгостроковий період та виявлено його загальні закономірності. На основі аналізу теорій і
моделей прискореного розвитку сформульована оптимальна стратегія

соціально-

економічного розвитку вітчизняної економіки.
Визначено теоретико-методологічні основи управління розвитком національної
економіки в умовах розбудови постіндустріального суспільства.
Новизна. На основі аналізу структури, потенціалу вітчизняної економіки, напрямів та
обсягів інвестицій, інноваційного рівня виробництва, зовнішньоекономічних зв'язків
обґрунтовано можливість прискорення економічного розвитку. Виявлено фактори переходу
від факторно-ресурсної стадії конкурентоспроможності до економіки знань. Подано аналіз
можливості

використання

національних

конкурентних

переваг,

які

забезпечують

конкурентоспроможність господарського комплексу.
Практична значущість. Запропоновано орієнтири для економічної політики держави в
галузі стратегічного планування, спрямовані на створення економічних умов для активізації
громадської діяльності суб'єктів та підвищення їх конкурентоспроможності.
Ключові слова: економічна система, структура, національна економіка, пропорції
відтворення, технологічний уклад, постіндустріальне суспільство, управління розвитком
національної економіки.
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