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Методологія дослідження. Результати отримані на основі наступних
методів наукового пізнання: аналізу та синтезу – при виявленні тенденцій
структурних зрушень в економічній системі України, а також з’ясуванні
особливостей вітчизняних інвестиційних відносин; дедукції та індукції – при
встановленні закономірностей державного впливу на структурні процеси;
загального й особливого – при обґрунтуванні напрямів та принципів
структурної політики держави.
Результати. В Україні відбулася переоцінка можливостей механізмів
саморегулювання вирішувати завдання структурного економічного розвитку,
держава надмірно усунулася від регулювання галузевих та відтворювальних
пропорцій (особливо щодо співвідношення між фондами відшкодування,
нагромадження і споживання сукупного національного продукту) та напрямів
інвестиційних потоків національної економічної системи, а також фактично
призупинено державну підтримку фундаментальних та прикладних досліджень.
Визначальною умовою при застосуванні тієї чи іншої стратегії державного
регулювання

інноваційної

сфери

виступає

рівень

розвитку

країни,

її

економічний

стан та потенціал науково-інноваційної сфери. Основою для

виходу із нинішньої кризи та підґрунтям для подальшого інноваційного
розвитку вітчизняної економіки є застосування такої форми структурної
політики, за якою уряд прямо бере на себе роль формування структури
промисловості, стимулює фундаментальні розробки, технічний прогрес і сферу
освіти.
Новизна. Обґрунтовано національні пріоритети науково-технічного
розвитку («ключові технології»), застосування яких забезпечить поширення
нового технологічного укладу в масштабах всієї економічної системи і за
рахунок механізму позитивних зворотних зв’язків стимулює зміни структури
економіки у цілому.

Практична

значущість.

Результати

дослідження

можуть

бути

використані при розробці напрямів та форм державної структурної політики, а
також обґрунтуванні механізмів стимулювання інноваційно-інвестиційних
процесів.
Ключові слова: структурна політика, структурні реформи, інноваційна
діяльність, економічне зростання, державне регулювання економіки.
Література
1. Економічна оцінка державних пріоритетів технологічного розвитку / За ред. д-ра екон.
наук Ю. М. Бажала. – К. : Ін-т економ. та прогноз., 2002. – 320 с.
Ekonomichna otsinka derzhavnykh priorytetiv tekhnolohichnoho rozvytku [Economic evaluation
of national priorities technological development] / Za red. d-ra ekon. nauk Y. M. Bazhala. – K. : In-t
ekonom. ta prohnoz., 2002. – 320 p.
2. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом
європейської інтеграції» / Авт. кол.: А. С. Гальчинський, В. М. Геєць та ін. Національний
Інститут стратегічних досліджень [Інститут економічного Прогнозування НАН України,
Міністерство економіки та питань європейської інтеграції України]. – К. : ІВЦ Держкомстату
України, 2004. – 416 с.
Stratehiya ekonomichnoho i sotsialnogo rozvytku Ukrayiny (2004–2015 roki) «Shlyakhom
yevropeyskoyi intehratsiyi» [Strategy of economic and social development of Ukraine (2004–2015
years) «European Integration»] / Avt. kol.: A. S. Halchynskyy, V. M. Heets ta in. Natsionalnyy
Instytut Stratehichnykh Doslidzhen [Instytut ekonomichnoho Prohnozuvannya NAN Ukrayiny,
Ministerstvo ekonomycy ta pitan evropeyskoyi intehratsiyi Ukrayiny] . – K. : IVTS Derzhkomstatu
Ukrayiny, 2004. – 416 p.
3. Чухно А. А. Твори: у 3т. / А. А. Чухно // НАН України, Київ. Нац. ун-т ім. Т. Шевченка,
Наук.-дослід. фін. ін-т при М-ві фін. України. – К., 2006. – Т.2: Інформаційна постіндустріальна
економіка: теорія і практика [Information postindustrial economy: theory and practice]. – 2006 – 512 с.
Chukhno A. A. Tvory: v 3t. / A. A. Chukhno // NAN Ukrayny, Kiiv. Nats. un-t ím. T.
Shevchenka, Nauk.–doslíd. fín. ín-t pry M-ví fín. Ukrainy. – K. , 2006. – T.2: Ínformatsíyna
postíndustríalna ekonomíka: teoríya í praktyka [Information postindustrial economy: theory and
practice]. – 2006. – 512 p.
4. Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки / А. П.
Павлюк, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська [та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2012. – 104 с.
Strukturní peretvorennya v Ukraini: peredumovy modernízatsii ekonomiky [Structural
transformations in Ukraine: background of economic modernization] / A. P. Pavlyuk, D. S. Pokryshka,
Y. V. Belínska [ta ín.]; za red. Y. A. Zhalíla. – K. : NÍSD, 2012. – 104 p.
5. Мусіна Л. А. Розвиток ринку технологій в Україні / Л. А. Мусіна // Рынок
технологий: проблемы и пути решения. – К. : Укр. ИНТЭИ, 2004. – 186 с.
Musina L. A. Rozvytok rynku tekhnolohiy v Ukrayini [The development of the technology
market in Ukraine] / L. A. Musina // Rynok tekhnolohyy: problemy t puti reshenyya. – K. : Ukr. INTÉI,
2004. – 186 p.
6. Денисенко М. П. Вплив інновацій на прискорення розвитку економіки / // Проблеми
науки. – 2002. – № 2. – С. 14–21.
Denysenko M. P. Vplyv innovatsiy na pryskorennya rozvytku ekonomiky [The impact of
innovation on the acceleration of economic development] / M. P. Denysenko // Problemy nauky. –
2002. – № 2. – P. 14–21.
7. Федулова Л. І. Перспективи інноваційного розвитку промисловості України / Л. І.
Федулова // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 2. – С. 58–76.
Fedulova L. I. Perspektyvy innovatsiynoho rozvytku promyslovosti Ukrayiny [Prospects for
innovative industry development in Ukraine] / L. I. Fedulova // Ekonomika i prohnozuvannya. – 2006.
– № 2. – P. 58–76.

