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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. 
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