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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування системного
підходу – при визначенні елементів структури економічної системи; структурнофункціонального аналізу – при виділенні моделі «цілого» і моделі «функціонування» в
секторальної структурі; методів діалектики – при дослідженні секторальної структури
національної економіки на основі характеристик «горизонтального» і «вертикального»
розвитку.
Результати. Розглядаються методологічні принципи аналізу секторальної структури
економіки та її взаємозв'язку зі стадіями економічного розвитку. При структуруванні
економічних систем пропонується поєднувати кількісні та якісні їх характеристики і, крім
цього, враховувати особливості національного розвитку, який може здійснюватися
нелінійно, носити інверсійний і біфуркаційний характер. Підкреслюється, що кожен сектор
має не тільки свій життєвий цикл, але є повноцінним життєздатним елементом економіки як
єдиного цілого, а, отже, містить в собі економічну та соціальну складові. На основі моделей
«цілого» і «функціонування» доведено, що цивілізаційний розвиток суспільства являє собою
процес якісних і кількісних прогресивних змін всередині кожного з секторів економіки.
Новизна.
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Пропонується виділення в кожному секторі полюсів зростання, які забезпечують, з одного
боку, власний економічний розвиток кожного сектора, а з іншого - розвиток національної
економіки в цілому.
Практична значимість. Представлені наукові положення можуть бути використані
при розробці та вдосконаленні законодавчих актів, що забезпечують проведення
загальнодержавної та регіональної структурної політики.
Ключові слова: секторальна структура економіки, стадії розвитку суспільства, цивілізаціонное розвиток, економічний розвиток, постіндустріальне суспільство.
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