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У статті досліджено особливості підходів до розуміння поняття «структурна політика» різними вченими. Наведено основні 
характеристики та принципи дослідження цієї наукової категорії. Проведено порівняльний аналіз сучасних концепцій до терміно-
логічного визначення структурної політики серед науковців. На основі проведеного аналізу сформовано власний підхід до визна-
чення структурної політики з урахуванням всіх особливостей та критеріїв фактичного синтезу теоретичного аналізу та реальних 
проявів об’єкта дослідження.
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В статье исследованы особенности подходов к пониманию понятия «структурная политика» различными учеными. Приведены 

основные характеристики и принципы исследования этой научной категории. Проведен сравнительный анализ современных 
концепций терминологического определения структурной политики среди ученых. На основе проведенного анализа сформиро-
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scientists. The basic characteristics and principles of scientific research category are explored. Comparative analyses of modern 
concepts of terminology to determine structural policy among scientists are made. Based on the analysis formed its own approach to 
the definition of structural policy with all the features and criteria for the actual synthesis of theoretical analysis and real manifestations 
of object of research.

Keywords: structure of the economy, structural policy, structural adjustment of the economy, structural shifts, restructuring of the 
economy.

Постановка проблеми. Поглиблення розуміння 
широкого категоріального апарату структурної полі-
тики необхідне для виділення істотних зв’язків між 
нею та середовищем її формування та застосування. 
У результаті узагальнення емпіричного матеріалу до-
сягається виділення багатьох закономірностей та його 
формалізація у вигляді сформованих блоків понять. 
Таким чином, виділяється єдина структура категорій, 
які утворюють базисну конструкцію теорії структур-
ної політики. Також можна зазначити, що, з одно-
го боку, дослідження необхідно проводити шляхом 
здійснення аналізу об’єкту, тобто його розкладанням 
на складові, а з іншого боку, використовуючи набу-
те розуміння, необхідно зробити синтез вже набутого 
емпіричного матеріалу. Тобто необхідно сформувати 
поєднання цих типів пізнання у виражені формальної 
сутності об’єкту дослідження. У кінцевому підсум-
ку використання обґрунтованого розуміння сутності 
структурної політики повинно сформувати підґрунтя 
для вироблення знання закономірностей її формуван-
ня та вірного застосування на практиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блемі формування ефективної структурної політики 
значну увагу приділяли вчені-економісти, зокрема  
О. Алимов, О. Амоша, К. Багриновський, Ю. Бажал, 
С. Біла, Л. Безчасний, Г. Волинський, А. Гальчин-
ський, В. Геєць, А. Гриценко, М. Долишній, С. До-
рогунцов, С. Єрохін, П. Єщенко, П. Завлін, Б. Квас-
нюк, Вю Ковальчук, В. Кононенко, О. Красильников, 
О. Крихтін, І. Крючкова, І. Лукінов, С. Любімцева, 
В. Мау, В. Науменко, А. Никифоров, О. Осауленко, 
А. Сухоруков, О. Федірко, Л. Федулова, А. Філіпен-
ко, М. Хвесик, С. Чистов, М. Чумаченко, А. Чухно, 

Л. Шаблиста, Т. Шинкоренко, Ю. Яковець, М. Яку-
бовський, Ю. Яременко та інші науковці.

Постановка завдання. На основі викладеного 
можна визначити мету дослідження, яка полягає у 
проведенні порівняльного аналізу сучасних підходів 
до розуміння сутності структурної політики та фор-
муванні власного підходу з урахуванням усіх детер-
мінуючих особливостей даного поняття.

Виклад основного матеріалу дослідження. За сво-
єю сутністю структурна політика становить досить 
складну категорію, яка потребує ретроспективної 
оцінки. Трактування термінології потребує не тільки 
прямого аналізу її складових, але й вимагає пошуку 
їх оптимального співвідношення при формуванні но-
вого, декомпозиції створеного чи дослідженні оста-
точно сформованого вираження такої сутності. На 
нашу думку, аналіз структурної політики потрібно 
розпочати з ідентифікації її складових, тому що вони 
і формують первинну уяву про неї, як економічної 
категорії. Отже, насамперед визначимо зміст понят-
тя структури, а також поняття структурності будь-
якого об’єкта дослідження. 

Так, відповідно до сучасних філософських та 
енциклопедичних словників, «структура (від лат. 
«structure» – будова, розташування, порядок) – це 
сукупність стійких зв’язків об’єкта, що забезпе-
чують його цілісність і тотожність самому собі, та 
збереження основних властивостей при різних зо-
внішніх та внутрішніх змінах» [1; 2; 3]. Словник іно-
земних слів стверджує, що структура походить від 
лат. «structural» – «взаєморозташування і зв’язок 
складових частин чогось; будова» [4]. Філософська 
енциклопедія дає таке трактування поняття струк-
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тури: «структура – це відносно стійка єдність еле-
ментів, їх відносин і цілісності об’єкта; інваріантний 
аспект системи» [5]. Філософія науки характеризує 
структуру, як безліч відносин між елементами систе-
ми, які зазвичай описуються у вигляді деяких функ-
цій. Структура, як правило, являє собою відносно 
самостійний і незалежний від конкретного змісту 
елементів блок системи [6]. Таким чином, поняття 
структури в цілому є однорідним, оскільки строк 
його існування в теорії пізнання досить великий, що 
і характеризує практичну відсутність різниці між 
підходами до його розуміння. Отже, структура являє 
собою сукупність елементів, які об’єднані певним 
зв’язком, що зумовлює її цілісність.

У свою чергу «структурність – це наявність або 
конструювання в предметі, який досліджується, пев-
них підсистем, між якими фіксується або вводиться 
вертикальна ієрархія за ступенем підпорядкованос-
ті або субординації підсистем». У такому разі гово-
рять про структурність або рівневу будову об’єкта, 
який досліджуються [6]. Структурність – це якість 
об’єкта, яка характеризується наявністю в ньому 
взаємозалежних елементів або потенційною здатніс-
тю для створення такої залежності між ними.

Для розуміння поняття «структурна політика» 
необхідним є визначення і безпосередньо терміну 
«політика», який характеризується різноманітністю 
підходів до свого розуміння. Політологічна наука ви-
діляє три таких підходи до визначення політики: со-
ціологічні визначення, субстанціональні визначення 
та науково-сконструйовані визначення політики. 

Соціологічні визначення політики розуміють її як 
слідство функціонування соціуму, що проявляється у 
формуванні соціальних явищ у вигляді створення та 
функціонуванні економіки як системи (марксизм та 
інші наукові течії), прояві соціальної диференціації 
та виникненні соціальних антагонізмів (марксизм), 
а також мирних взаємовідносин між зацікавленими 
соціальними групами (А. Бентлі, Д. Трумен). Також 
до соціологічного підходу належать правові концепції 
походження політики, які вважають, що вона похо-
дить від права як такого та насамперед від природніх 
прав людини, які є основою діяльності держави (І. 
Кант, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк). Додержавне іс-
нування природного права доводять етичні концепції, 
що проявляється в існуванні моральних принципів 
суспільства (Аристотель). Субстанціональний підхід, 
розглядаючи сутність політики, підкреслює її прямий 
зв’язок із владою (М. Вебер, Н. Макіавеллі). Науко-
во-сконструйовані визначення трактують політику як 
процес діяльності, що визначає функціонування дер-
жави. Така діяльність характеризується пошуком та 
впровадженням необхідних для функціонування сус-
пільства рішень та стратегій (Т. Парсонс). Також до 
даної групи визначень можна віднести системний під-
хід, який надає політиці характеру окремого явища, 
що має багатомірну структуру і являє собою складний 
механізм формування та використання влади та має 
на меті адаптацію суспільства до змін зовнішнього та 
внутрішнього середовища.

Розглянемо загальновизнані визначення політи-
ки. Під політикою розуміють науку про завдання 
та цілі держави, а також про засоби, які є в розпо-
рядженні або бувають необхідні для виконання цих 
цілей [7]. Тлумачний словник з політики характери-
зує її як загальне поняття, яке має на меті застосу-
вання на практиці мистецтва або науки керівництва 
і управління державами, або іншими політичними 
утвореннями [8]. Енциклопедичний словник філо-
софських термінів розуміє політику як сукупність 

концепцій, ідей, теорій, поглядів, які використову-
ються в управлінні державою [9]. Наведені визна-
чення відносяться до науково-сконструйованого під-
ходу розуміння політики, основним критерієм чого 
виступає реалізація стратегії шляхом управління її 
об’єктом. З точки зору соціологічного підходу, полі-
тика – це сфера діяльності, пов’язана з відносинами 
між соціальними групами, суттю якої є визначення 
форм, завдань, змісту діяльності держави [10]. 

Економічна політика держави являє собою один 
із напрямів державної політики загалом. Під еконо-
мічною політикою розуміють «генеральну лінію дій, 
систему заходів в області управління економікою, 
надання певної спрямованості економічним проце-
сам відповідно до цілей, завдань та інтересів країни, 
що проводиться державою та урядом. Вона включає 
структурну, інвестиційну, фінансово кредитну, со-
ціальну, зовнішньоекономічну, науково-технічну, 
податкову, бюджетну політику» [11]. З іншої точ-
ки зору, «економічна політика являє собою систе-
му заходів, дій в галузі управління економікою, що 
проводиться урядом, а також надання певної спря-
мованості економічним процесам відповідно до ці-
лей, завдань та інтересів держави» [12]. Економіч-
на політика (economic policy) – це політика держави, 
звернена до економічної системи: визначення цілей 
і перспектив її розвитку, вибір і створення засобів 
досягнення цих цілей [13].

Згідно зі ст. 10 Господарського кодексу України, 
напрямами економічної політики держави є струк-
турно-галузева політика (складовими цієї політики є 
промислова, аграрна, будівельна та інші сфери еко-
номічної політики, щодо яких держава здійснює від-
носно самостійний комплекс заходів стимулюючого 
впливу), інвестиційна політика, амортизаційна по-
літика, політика інституційних перетворень, цінова 
політика, антимонопольно-конкурентна політика, 
бюджетна політика, податкова політика, грошово-
кредитна політика, валютна політика, зовнішньое-
кономічна політика [14].

Таким чином, економічна політика – це система 
дій та заходів, яка спрямована на управління еко-
номічною сферою функціонування держави. Вона 
нерозривно пов’язана з іншими сферами функці-
онування держави, але являє собою відокремлену 
від них складову. Структурна політика являє со-
бою один із напрямів економічної політики, та пред-
ставляє собою окрему складову системи управління 
економікою, хоча деякі автори [15, с. 7] у своїх до-
слідженнях стверджують, що структурна політика є 
частиною промислової політики держави.

На думку О.П. Кавтиш, структурна політика – це 
сукупність наукових обґрунтованих методів, засобів 
та практичних заходів, що спрямовані на оптимізацію 
внутрішніх пропорцій економічної системи з метою 
забезпечення її розширеного відтворення в умовах 
обмеженості економічних ресурсів. [16, с. 17]. Хоча 
дане визначення за своєю структурою є логічно побу-
дованим, але, на нашу думку, у ньому відсутнє відо-
браження сутності політики як управлінської діяль-
ності і незрозуміло, до якої саме системи управління 
державою необхідно віднести структурну політику. 
Науковець О.О. Кахович зазначає, що структурна по-
літика являє собою кумулятивний підсумок:

1) аналізу і оцінки наслідків не лише сформова-
них, але й передбачуваних структурних змін в умо-
вах функціонування економічної системи і їх враху-
вання в практиці державного управління;

2) формування відповідного економічного серед-
овища і системи відтворення, максимально орієнто-
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ваної на підтримку пропорційності та рівноважного 
стану економіки;

3) оптимізації структурних аспектів економічного 
зростання, які дозволяють використовувати струк-
турну політику як інструмент досягнення оптималь-
них для сучасного рівня розвитку макропоказників 
функціонування національної економіки [17].

У наведеному підході відображена сутність струк-
турної політики, але, на нашу думку, структурна по-
літика не може являти собою «кумулятивний підсу-
мок», оскільки підсумок – це лише пасивна дія по 
відношенню до економічної системи, у той час як по-
літика взагалі, економічна політика, а також струк-
турна політика зокрема являють собою факт управ-
ління нею.

О. Мельниченко зазначає що структурна полі-
тика – це свідомі дії суб’єкта регуляторного впли-
ву, спрямовані на усунення негативних проявів 
існуючих диспропорцій та активізацію «точок рос-
ту» задля забезпечення сталих і збалансованих тем-
пів розвитку національної економіки та окремих її 
складових. Структурні зрушення є відображенням 
результативності структурної політики попередніх 
періодів та вихідною базою для її коригування з ура-
хуванням умов, що змінилися [18, с. 21]. Враховую-
чи, що свідомість – це «стан психічного життя інди-
віда, який виражений у суб’єктивному переживанні 
подій зовнішнього світу та життя самого індивіда у 
звіті про ці події» [19], вважаємо, що наявність сві-
домості, як такої, належне лише до людини, а не до 
суб’єкта державного регулювання. Взагалі ж визна-
чення враховує особливості структурної політики, 
оскільки визначає її як дію, направлену на усунення 
диспропорцій економічної системи, адже мета струк-
турної політики полягає саме у таких проявах. 

Продовжуючи розгляд існуючих визначень струк-
турної політики, наведемо визначення С. Білої, яка 
вважає, що «під структурною політикою слід розу-
міти економічні заходи держави щодо регулювання 
системи національного господарства з метою стиму-
лювання в ній цілеспрямованих зрушень, здебільшо-
го на макро- та мікроекономічних рівнях» [20, с. 41]. 
Дане визначення не зовсім враховує здатність струк-
турної політики впливати насамперед на пропорції 
складових економічної системи, що, на нашу думку, 
є основним важелем та особливістю даного виду дер-
жавного впливу.

C. Єрохін вважає, що структурна політика – це 
сукупність заходів, які впливають на збалансова-
ність промислового потенціалу, галузеві і міжгалу-
зеві пропорції [21, с. 53]. М. Якубовський доводить, 
що структурна політика – це комплекс державних 
заходів щодо визначення стратегічних цілей і поточ-
них пріоритетів структурної перебудови та забезпе-
чення їх досягнення засобами як економічного, так 
і адміністративного-правового впливу [22, с. 10]. Ав-
тор доречно характеризує структурну політику за 
телеологічним принципом, розглядаючи її цілі та 
пріоритети як основу, поєднуючи досягнення таких 
цілей шляхом державного управління.

А. Никифоров зазначає, що у широкому розумін-
ні структурна політика держави – це обґрунтування 
цілей та характеру структурних перетворень, визна-
чення комплексу заходів щодо підтримки розвитку 
тих елементів економічної системи, які забезпечують 
економічне зростання та вирішення актуальних соці-
альних проблем сьогодення [23, с. 144].

Більш широко дане поняття трактує В. Коваль-
чук, який підкреслює, що структурна політика ви-
значає цілі, завдання, напрями, а також механізм 

діяльності органів державної влади в установлен-
ні найбільш оптимальних пропорцій і структурних 
зв’язків між різними підсистемами і елементами в 
економіці в цілому, її рівнях, відтворювальних ста-
діях і процесах [24, с. 31]. Вважаємо, що доцільно 
було б доповнити дане визначення практичною скла-
довою структурної політики.

На погляд Є. Фукса, структурна політика – це 
комплекс заходів держави щодо регулювання вироб-
ничо-технологічної структури національної еконо-
міки з метою стимулювання в ній інноваційних та 
інвестиційних структурних зрушень на різних рів-
нях економіки, спрямованих на підтримку її збалан-
сованості та сталого розвитку [25, с. 5]. Структурну 
політику слід розглядати як підсистему промислової 
політики, що пов’язана і активно взаємодіє з іншими 
напрямами економічної політики держави (інвести-
ційною, науково-технічною, інноваційною, промис-
ловою, амортизаційною, бюджетною, податковою, 
аграрною, зовнішньоекономічною тощо). Отже, 
структурна політика є важливою, відносно само-
стійною складовою промислової політики [25, с. 7]. 
Даний підхід обмежує структурну політику регулю-
ванням промислового сектора економіки та іннова-
ційно-інвестиційним його напрямом. Вважаємо, що 
структурна політика являє собою окремий напрям 
економічної політики держави.

Таким чином, провівши аналіз складових по-
няття структурної політики, визначивши її місце 
у державній політиці та провівши оцінку існуючих 
визначень, сформулюємо власне розуміння її сут-
ності. Структурна політика – це складова економіч-
ної політики держави, яка включає в себе науково 
обґрунтовані методи та заходи оптимальної пере-
будови економічної системи й створення збалансо-
ваної та ефективної пропорції її взаємопов’язаних 
елементів з метою забезпечення позитивної дина-
міки їх розвитку. На відміну від існуючих, даний 
підхід визначає місце структурної політики серед 
інших напрямів державної політики, враховує сут-
ність політики як управлінської діяльності дер-
жави, відображає практичну спрямованість по-
няття, яке досліджується. Застосування принципу 
оптимальності дає можливість підкреслити мету 
структурної політики, яка полягає у формуванні 
ефективних важелів розвитку економічної систе-
ми. Отже, у процесі пошуку сутності структурної 
політики ми дійшли до висновків, що це складне 
поняття в економічній науці, яке характеризуєть-
ся наявністю значної кількості підходів до свого 
розуміння. Запропоноване визначення структурної 
політики хоча і є обґрунтованим, але не претендує 
на кінцевий варіант трактування, адже процес на-
укового пізнання не обмежується поточним часом, 
а знаходиться в стані постійного розвитку та змі-
ни, що і являє собою його сутність.

Висновки з проведеного дослідження. Досліджен-
ня сутності структурної політики є джерелом форму-
вання вірного сприйняття теоретичного базису цієї 
економічної категорії. Подолання внутрішніх проти-
річ понятійного економічного апарату сприяє виро-
бленню єдиної концепції щодо тлумачення структур-
ної політики. Враховуючи провідну роль структурної 
політики у формуванні оптимальних механізмів ре-
гулювання економічної системи, необхідним є продо-
вження теоретичних досліджень різноманіття її ка-
тегоріального апарату. Це надасть змогу полегшити 
формування системи структурної політики, оскіль-
ки спектр її маніпуляційних важелів досить широ-
кий та потребує необхідної кількості сформованих 
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понятійних блоків. Цей процес також ускладнюєть-
ся взаємодією органів державної влади та наукових 
інститутів, що при антагоністичності їх розуміння 
може призвести до вироблення ускладненої та недо-
статньо адаптованої до реальних потреб економіки 
структурної політики. Тому продовження досліджен-
ня у даному напрямі є особливо важливим на шля-
ху формування дієвих методів управління розвитком 
економічної системи.
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