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Abstract: State regulation of structural changes in an economy is aimed at forming
and support of a rational economic structure and is carried out through state structural
policy. The goal of the article is to define the directions for substantiation of state structural policy, which could ensure the development of the national economy; determine its
priorities and a mechanism of its implementation. The essence of the structure of state
economy is given, main directions for implementation of state structural policy are
offered, including the industrial, innovational and investment policies, development
of which influences the economic growth and the increase of national competitiveness
on a global level.
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state structural policy.
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Regulacje państwowe zmian strukturalnych w gospodarce mają na celu
kształtowanie i wspieranie racjonalnej struktury gospodarczej i dokonywane są za
pośrednictwem państwowej polityki strukturalnej. Celem artykułu jest określenie takich
kierunków państwowej polityki strukturalnej, które mogłyby zapewnić rozwój
gospodarki narodowej, a także określić priorytety i mechanizmy jego realizacji. Główne
kierunki realizacji państwowej polityki strukturalnej są określone. Istotę struktury
gospodarki narodowej przedstawiono uwzględniając polityki: przemysłową,
innowacyjną i inwestycyjną, których to rozwój wpływa na wzrost gospodarczy i wzrost
konkurencyjności krajowej na poziomie globalnym.
Słowa kluczowe: inwestycje, innowacje, konkurencyjność, przemysł, zmiany
strukturalne, polityka strukturalna państwa

