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Методологія дослідження. В процесі дослідження використані наступні методи: наукової

абстракції  –  при  встановленні  сутності  довгострокових  коливань  економічних  систем;

аналізу та синтезу – при виокремленні спільного та особливого існуючих теорій «довгих

хвиль»  в  економіці;  якісного  аналізу  –  при  дослідженні  факторів  модифікації

довгохвильових коливань у сучасних умовах. 

Результати. Базуючись на визнанні мультикаузальності явища «довгих хвиль» в економіці

проведено  аналіз  сутності  та  механізмів  розгортання  даного виду  економічного  циклу.

Підкреслюється,  що  періодичне  оновлення  технологічного  способу  виробництва

(«техніко-економічної  парадигми»),  що  являє  собою  зміст  довгострокових  коливань

економічних  систем,  відбувається  в  результаті  постійної  взаємодії  та  взаємовпливу

структурних елементів технологічної системи суспільства.  

Виділені фактори модифікації довгохвильових коливань у сучасних умовах, пов’язаних як

з новими умовами міжнародної  конкуренції  в контексті  глобалізації  світогосподарських

зв’язків, так і з суттєвою трансформацією якісних характеристик економічного розвитку

національних економік під впливом інформаційної революції, посилення впливу НТП на

умови  та  результати  господарської  діяльності,  розширенням  нових  форм  організації

економічних відносин.

Новизна.  Виокремлені  структурні  елементи  технологічної  системи  суспільства  –

технологічна  культура,  інституціональне  середовище  технологічної  діяльності,

технологічне  ядро,  кваліфікаційно-трудова,  виробничо-майнова  та  управлінська

підсистеми.  Виділено  найбільш  суттєві  модифікуючі  ознаки  довгохвильових  циклів  у

сучасних умовах.

Практична  значущість.  Розуміння  природи  «довгих  хвиль»  та  специфіки  механізмів

довгострокових коливань  у сучасних  умовах може сприяти розробці  більш ефективних

заходів стабілізації національної економіки.
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