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У статті розглянуто та систематизо-
вано наукові підходи до дослідження процесів 
модернізації промисловості та її інвести-
ційно-інноваційного забезпечення. Виявлено 
та узагальнено методологічні підходи до 
дослідження сутності модернізації а саме: 
транзитивний, ліберально-еволюційний, 
процесний, підхід на основі стадій, хвиль, 
інноваційно-еволюційний, індустріальний, 
еволюційний. Виявлено, що одними з клю-
чових чинників впливу на ефективність 
та результативність трансформаційних 
процесів є наявність, достатність і ціле-
спрямованість інвестиційного забезпечення 
інноваційного розвитку та поширення інно-
ваційних змін. Сформульовано та обґрун-
товано еволюційно-синергетичний підхід до 
модернізації, відповідно до якого модернізація 
являє собою поетапний процес накопичення 
критичної маси техніко-технологічних, 
управлінських, організаційних змін у всіх еле-
ментах системи, у результаті чого здійсню-
ється перехід на новий рівень еволюціону-
вання, що призводить до появи нової якості 
у функціонуванні економічної системи країни. 
Оскільки інновації є рушійною силою здій-
снення модернізацій змін, інвестиції висту-
пають основним джерелом забезпечення 
реалізації цих змін, отже, інвестиційне забез-
печення інноваційного процесу є невід’ємною 
та визначальною основою розвитку.
Ключові слова: модернізація промисло-
вості, інвестиційно-інноваційне забезпе-
чення, транзитивний підхід, ліберально-
еволюційний підхід, індустріальний підхід, 
еволюційно-синергетичний підхід.

В статье рассмотрены и систематизи-
рованы научные подходы к исследованию 

процессов модернизации промышленно-
сти и ее инвестиционного инновацион-
ного обеспечения. Выявлены и обобщены 
методологические подходы к исследованию 
сущности модернизации, а именно: тран-
зитивный, либерально-эволюционный, про-
цессный, подход на основе стадий, волн, 
инновационный-эволюционный, индустри-
альный, эволюционный. Выявлено, что 
одними из ключевых факторов воздействия 
на эффективность и результативность 
трансформационных процессов являются 
достаточность и целенаправленность 
инвестиционного обеспечения, инновацион-
ного развития и продвижение инновацион-
ных изменений. Сформулирован и представ-
лен эволюционно-синергетический подход к 
модернизации, в соответствии с которым 
модернизация представляет собой поэтап-
ный процесс накопления критической массы 
технико-технологических, управленческих, 
организационных изменений в элементах 
системы, в результате чего происходит 
переход на новый уровень эволюции, что 
приводит к появлению нового качества в 
деятельности экономической системы 
страны. Инновации являются движущей 
силой реализации модернизирующих изме-
нений, инвестиции выступают основным 
источником таких изменений, вследствие 
чего инвестиционное обеспечение иннова-
ционных процессов является неотъемле-
мой определяющей основой развития.
Ключевые слова: модернизация промыш-
ленности, инновационно-инвестиционное 
обеспечение, транзитивный подход, либе-
рально-эволюционный подход, индустриаль-
ный подход, эволюционно-синергетический 
подход.

In the article, and organized scientific approaches to the study of the processes of modernisation of the industry and its investment in the innovation. 
Revealed and generalized the methodological approaches to the study of the essence of modernization namely: the transitive approach, liberal evolution-
ary approach, process approach, an approach based on the stages, the waves, the innovative evolutionary approach, industrial approach an evolutionary 
approach. It was discovered that one of the key factors of influence on the efficiency and effectiveness of the transformation process is the availability of 
sufficient and purposeful investment ensuring innovative development and dissemination of innovative change. Determined that, based on the update are 
aimed system processes of modernization, the need for their implementation of the relevant investment, innovation. Innovation innovation is the basis for 
these changes and the investment, the investment is a major resource without which it is impossible to create and innovation – that is the main resource of 
innovating and practical the implementation of new processes. It is investigated that the synergy in the evolution of economic systems is a result of the intro-
duction of modernisation and a new quality of economic systems that occurs as a result of introduction of innovative changes, updates, and is manifested 
in the growth, increasing social economic effect that occurs in the process of change in all of the constituent elements of the system and the changes of 
qualitative characteristics. Formulated and substantiated evolutionary synergistic approach to modernization according to which modernization is a step by 
step process of accumulation of a critical mass of technical, technological, managerial, organizational changes in all elements of the system and so goes 
to a new level of that leads to the emergence of a new quality in the functioning of the economic system of the country. Because innovation is the driving 
force behind the implementation of modernization changes Investment Act primary source providing enablement, and investment providing the innovation 
process is an essential and defining the Foundation of development.
Key words: modernization of industry, investment and innovation, transitive approach, liberal evolutionary approach, industrial approach, evolutionary 
synergistic approach.

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
ТА ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Постановка проблеми. Провідні зарубіжні та 
вітчизняні науковці по-різному бачать та визна-
чають сутність, ознаки, цілі та завдання проце-
сів модернізації країни, у тому числі модерніза-
ції промисловості та інвестиційно-інноваційного 
забезпечення цих процесів, і, відповідно, у науко-
вому середовищі сформувалося та окреслилося 
декілька різних методологічних підходів до розу-
міння сутності, явища та процесу модернізації й 
її інвестиційно-інноваційного забезпечення. Проте 
сьогодні немає єдиного узагальненого підходу 
до методології дослідження процесів модерніза-
ції промисловості та інвестиційно-інноваційного 
забезпечення цих процесів, а наявні підходи не 
відображають усієї складності еволюційних про-
цесів, що відбуваються у цій сфері, отже, зазна-
чена проблематика потребує подальших наукових 
досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концептуальні засади та наукові підходи до дослі-
дження процесів модернізації промисловості та її 
інвестиційно-інноваційного забезпечення дослі-
джувалися у працях А. Гальчинського [12], В. Геєця 
[11], Є. Котова [7], Ш. Ейзенштадта [13], Р. Інглхарта 
[3], Н. Лапіна [4], В. Ляшенко [5], Л. Потравки [9], 
Д. Ростоу [8], Е. Тоффлера [2], С. Хантингтона [10], 
П. Штомпка [1] та інших науковців, проте значна 
кількість існуючих підходів потребує подальшого 
дослідження та систематизації. 

Постановка завдання. Метою статті є роз-
гляд і систематизація наукових підходів до дослі-
дження процесів модернізації промисловості й її 
інвестиційно-інноваційного забезпечення та вияв-
лення ключових чинників впливу на ефективність 
і результативність трансформаційних процесів 
забезпечення інноваційного розвитку та поши-
рення інноваційних змін.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На думку П. Штомпка, усі підходи до визначення 
та розуміння сутності процесів модернізації 
можна розподілити на три основні групи. До пер-
шої групи входять визначення, що характеризу-
ють модернізацію як певні прогресивні зміни та 
поліпшення, які можуть бути окреслені та оці-
нені. До другої віднесено підходи, що ототожню-
ють поняття модернізації з поняттям сучасності, 
сьогодення. До третьої групи підходів віднесено 
розуміння модернізації як зусилля, які приклада-
ють менш розвинені країни на шляху відбудови 
економіки та промислового потенціалу в нама-
ганні наздогнати у розвитку провідні технологічно 
розвинені країни світу [1, с. 170–171]. Частково 
погоджуючись із такою систематизацією, слід 
зазначити, що вона видається неповною та не 
охоплює всіх наявних сьогодні наукових методо-
логічних підходів до дослідження такого склад-
ного, фундаментального та водночас сконцен-
трованого у часі та ресурсах явища й процесу, як 

модернізація, а тому потребує значно ширшого 
розгляду та дослідження.

Одним із найбільш фундаментальних та дослі-
джених, що має значну частку наукових прихиль-
ників, є методологічний підхід на основі хвиль 
Е. Тоффлера, що обґрунтовує три основні ста-
дії, «хвилі» модернізації [2, с. 60–62]. Так, перша 
хвиля модернізації асоціюється з доіндустріаль-
ною революцією, друга хвиля пов’язується науков-
цем з індустріальною революцією та зростанням 
промислового виробництва, третя хвиля, постін-
дустріальна, визначається як високотехнологічна і 
водночас антиіндустріальна, оскільки вона супер-
ечить старій індустріальній цивілізації [2, с. 33]. 
Такий підхід пов’язує процеси модернізації з хви-
лями революцій і дає можливість дослідження 
модернізаційних процесів в історично-соціаль-
ному контексті, проте не розкриває економічних та 
технологічних аспектів модернізаційних процесів, 
як і не визначає ролі держави в процесах модер-
нізації, визначення та впровадження їх інвести-
ційно-інноваційного забезпечення. 

Методологічний підхід, який застосували нау-
ковці Р. Інглхарт та К. Велзел, досліджує еволю-
цію процесів індустріального розвитку, зумовлених 
модернізацією, і визначається як інноваційно-
еволюційний. За цим підходом модернізація 
зумовлює індустріалізацію, яка набирає темпи 
та проникає в різні сфери економіки і впливає на 
суспільно-економічне життя: рівень освіти й про-
фесійну освіту, процеси урбанізації, розвиток міст 
і процеси спеціалізації виробництва, збільшення 
тривалості життя та забезпечення активного еко-
номічного розвитку [3, с. 33–48]. Отже, модерні-
зація пов‘язується з процесами розвитку, еволю-
ціонуванням соціальних, освітніх, економічних 
систем завдяки змінам, розвитку, вдосконаленню 
рівня освіти, наукових знань, інноваційних здобут-
ків і досягнень та їх упровадженню у виробництво 
і, відповідно, зростанню рівня життя суспільства 
внаслідок еволюційних процесів соціально-еконо-
мічного розвитку. 

За інноваційно-еволюційним підходом модер-
нізація ототожнюється з процесами динамічного 
впровадження нових наукових знань, технологій 
у всі сфери життєдіяльності, що визначає високу 
динаміку інноваційного забезпечення; водно-
час динамічне впровадження інноваційних змін 
потребує системного інвестування в освіту, роз-
виток науки та накопичення фундаментальних 
наукових знань, НДДКР та освіту, що потребує 
спрямування інвестиційних ресурсів на форму-
вання науково-освітнього базису, накопичення, 
створення інновацій.

У дослідженнях методологічних підходів 
до модернізації промисловості у світі та Китаї 
Н. Лапіна застосовується еволюційний підхід, за 
яким модернізація розуміється як одна з глибин-
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них змін цивілізації, що має багатолітню історію та 
є засобом вирішення економічних, управлінських, 
соціальних та інших завдань, що стоять перед 
державами під впливом внутрішніх та зовнішніх 
загроз [4, с. 7]. Отже, модернізація розуміється як 
еволюційний процес, що є сукупністю економічних, 
суспільних, технічних процесів розвитку суспіль-
ства [4, с. 7]. За еволюційним підходом подібно до 
хвиль визначаються дві основні стадії модерніза-
ції: перша стадія первинної модернізації як пере-
хід від аграрного до промислового суспільства та 
друга стадія, так звана вторинна модернізація, що 
визначає перехід від індустріального суспільства 
до суспільства знань. Третій тип модернізації – 
інтегрована модернізація – є поєднанням первин-
ної та вторинної модернізації та визначає стан і 
відмінності їх координації та особливості еволю-
ціонування в тій чи іншій країні. Особливостями 
інвестиційно-інноваційного забезпечення за цим 
підходом є необхідність ініціації та стимулювання 
інвестиційних та інноваційних процесів як рушій-
ної сили еволюційних змін. 

Підхід на основі взаємодії сучасних моделей 
індустріального розвитку, який можна визначити 
як індустріальний підхід у дослідженні модер-
нізації промисловості, набув розвитку у працях 
науковців Інституту економіки промисловості НАН 
України В. Ляшенко, Є. Котова, К. Павлова. Сут-
ністю цього підходу є виокремлення науковцями 
чотирьох сучасних моделей індустріалізації та 
дослідження взаємодії та взаємозв’язків між ними 
[5, с. 34]. Так, науковцями визначено модель тра-
диційної індустріалізації, за якою модернізаційні 
процеси пов’язані з технологічним розвитком 
виробництв із метою збереження конкуренто-
спроможності та ринкових позицій. Друга модель 
некроіндустріалізації має ознаки процесів деін-
дустріалізації, за яких не відбувається модер-
нізаційних змін, із наявним значним згортанням 
ініціатив. Отже, відбувається значне скорочення 
промислового виробництва внаслідок зношення 
виробничих потужностей та старіння техноло-
гій виробництва зі значною подальшою втратою 
конкурентних позицій. Третя модель класифіку-
ється як постіндустріалізаційна та характеризу-
ється постріндустріалізаційною модернізацією, 
пов’язаною з виведенням низькотехнологічного 
виробництва за межі розвинених країн. Четвертою 
моделлю за даною теорією визначено неоінду-
стріалізацію, що здійснюється на основі процесів 
неоіндустріальної модернізації, що характеризу-
ється розвитком біотехнологій, індивідуалізацією, 
когнітивізацією виробництва, розвитком високих 
технологій та зростанням частки національної 
високотехнологічної продукції в обсягах промис-
лового виробництва. Важливим аспектом неоінду-
стріальної модернізації є зростання частки малого 
і середнього бізнесу, задіяного у розробленні та 

впровадженні високих технологій [6, с. 14–26]. 
Таким чином, відбувається дослідження зв’язку 
та впливу моделей індустріалізації й визначається 
провідне значення модернізації у зміні тієї чи іншої 
моделі на засадах розвитку наукових знань та їх 
промислового впровадження, зміни технологій 
виробництва та структури промисловості.

За індустріальним підходом визначається 
необхідність значних обсягів та цілеспрямованого 
впровадження інвестиційно-інноваційного забез-
печення, при цьому визначаються різні напрями 
спрямування інвестицій відповідно до моделей 
індустріалізації та модернізації, які розбудовано 
у країні. Так, для індустріальної первинної модер-
нізації характерним є спрямування інвестицій в 
оновлення техніки, устаткування, технологій; для 
постіндустріальної модернізації характерним є 
активне інвестування в науку, освіту та інноваційне 
оновлення не лише економічного, а й суспільного 
життя; особливостями інвестиційного, інновацій-
ного забезпечення неоіндустріальної модернізації 
є спрямування інвестиційних ресурсів на розвиток 
наукових знань, інновацій у всіх сферах та їх пере-
дачу, поширення застосування знань та інновацій. 

Водночас розгляд наявних методологічних 
підходів до дослідження процесів модернізації 
невід‘ємно пов’язаний із наведенням методоло-
гій, методик обґрунтування модернізаційних про-
цесів із застосуванням системи індикаторів, за 
допомогою яких можна здійснити оцінку процесів 
розвитку. При цьому в переважній більшості про-
понуються індикатори якісного оцінювання ста-
дій модернізації, що мають певну суб’єктивність 
оцінки, яка позначається на точності отриманих 
результатів.

Так, за індустріальним підходом В. Ляшенко 
та Є. Котова запропонована система оціночних 
індикаторів, що дають змогу визначити кількісні 
параметри на різних стадіях модернізації на дер-
жавному та регіональному рівнях із визначенням 
стимуляторів і дестимуляторів розвитку та розра-
хунком інтегрального індикатора відповідної ста-
дії модернізації [7, с. 56–67]. Так, для визначення 
рівня індустріальної модернізації застосовуються 
економічні, соціальні індикатори та індикатори 
знань; для визначення рівня постіндустріальної 
модернізації здійснюється обчислення інновацій у 
знаннях та передачі знань, а також групи індика-
торів якості життя та якості економіки; індекс рівня 
неоіндустріальної модернізації визначається роз-
рахунком груп економічних індикаторів, соціаль-
них індикаторів та індикаторів знань. Наведена 
методика, на нашу думку, є важливим інструмен-
том дослідження процесів модернізації в аспектах 
індустріального розвитку. 

Транзитивний підхід до трансформації соці-
ально-економічних систем визначено та обґрун-
товано у працях Д. Растоу [8, с. 5–15], С. Хантінг-
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тона, Л. Потравки, О. Карташова. Транзитивний 
підхід формується на засадах теорії транзитоло-
гії в дослідженні функціонування соціально-еко-
номічних систем. Його основою є дослідження 
соціально-економічних перетворень, що відбу-
ваються між системами та виступають основним 
механізмом адаптації до умов Четвертої промис-
лової революції і визначаються науковцями як 
економічна транзитологія. При цьому економічна 
транзитологія має різні способи прояву та впрова-
дження в умовах традиційної перехідної економіки 
і перехідної економіки нового типу. За умов тради-
ційної перехідної економіки відбувається форму-
вання типової економіки з різним рівнем розвитку 
секторів. В умовах економіки нового типу форму-
вання відбувається завдяки зростанню рівня спе-
ціалізації виробництва та процесів ринкової само-
регуляції [9, с. 214–215]. Відповідно, економічна 
транзитологія як науковий підхід виокремлює 
основні типи: перехідної економіки, що характери-
зує економічні системи, які знаходяться в процесі 
змін переходу від натурального до ринкового гос-
подарювання і формування багатоукладної еко-
номіки, та перехідної економіки нового типу, для 
якої характерним є високий темп змін у розвитку 
економічних систем, функціонуванні внутрішнього 
ринку, наявності ринкової координації та регуляції 
економічних процесів. Отже, еволюція економічної 
транзитології відзначається проявами соціально-
економічної та політичної модернізації функціону-
вання традиційних економічних систем. 

Досліджуючи вплив транзитології у зміні еко-
номічних систем, С. Хангтінтон розглянув та від-
значив циклічну природу процесів модернізації та 
впливу інституційних чинників на прогресивний 
характер і формування модернізаційних процесів 
[10, с. 128]. Таким чином, формувалися засади 
інституційної парадигми та необхідності держав-
ного регулювання й упровадження процесу модер-
нізації економічних систем. Транзитивний підхід 
дає можливість виявити деструктивні чинники 
економічного, соціального, політичного характеру 
у функціонуванні економіки. Водночас його засто-
сування робить можливим виявлення основних 
чинників впливу, що є визначальними для швид-
кої адаптації національних економічних систем 
до світової економічної інтеграції та глобалізації. 
За цим підходом одними з таких ключових чин-
ників впливу на ефективність та результативність 
трансформаційних процесів є наявність, достат-
ність і цілеспрямованість інвестиційного забезпе-
чення інноваційного розвитку та поширення інно-
ваційних змін. 

Ліберально-еволюційний підхід до дослі-
дження модернізації промисловості та її інвес-
тиційно-інноваційного забезпечення досліджено 
та обґрунтовано у наукових працях В. Геєця та 
А. Гальчинського. Так, у працях В. Геєця провідною 

ідеєю є те, що для стабільного функціонування та 
розвитку соціально-економічних систем базовою 
умовою є наявність довіри [11, с. 12]. За цим під-
ходом провідним завданням держави її інституцій-
ного забезпечення є укріплення довіри, а ключо-
вою ознакою лібералізму є побудова суспільного 
співробітництва, що забезпечуватиме суспільний 
розвиток. Водночас А. Гальчинський уважає, що 
лібералізаційний контекст в ідеології модернізації 
відображає процеси цивілізаційного розвитку. Він 
також наголошує на прямій залежності між зрос-
танням самодостатності окремої особистості та 
зростанням «інтелектуального» потенціалу ринку, 
його здатності до вирішення завдань соціально-
економічного розвитку [12, с. 23–24]. Відповідно, 
внаслідок цього еволюціонують стосунки держав-
них та ринкових інститутів, що розбудовуються та 
завдяки модернізаційним процесам переходять на 
новий етап соціально-економічного розвитку. 

Отже, ключовими чинниками впровадження 
модернізаційних змін, оновлення економічної сис-
теми є лібералізація інститутів державного управ-
ління й регулювання та лібералізація формування 
прозорих та ефективних механізмів взаємодії 
державних, ринкових інститутів, суспільства. При 
цьому ліберально-еволюційний підхід акцентує 
увагу на необхідності формування лібералізова-
ного сприятливого інвестиційного середовища, 
спрямованого на створення та впровадження 
інновацій як рушійної сили прогресивних економіч-
них, модернізаційних змін через створення прозо-
рих, ефективних, ліберальних умов інвестування, 
захист прав власності на матеріальні та нематері-
альні активи, інвестиції та активне залучення до 
процесів інвестиційного забезпечення інновацій-
ного розвитку громадян, бізнесу з упровадженням 
інструментів державного, приватного партнерства 
та засад суспільного договору.

За процесним підходом до дослідження модер-
нізації промисловості та її інвестиційно-інно-
ваційного забезпечення, визначеного у працях 
Ш. Ейзенштадта, модернізацією є процес змін у 
соціальній, економічній та політичній системах 
[13, с. 112]. Отже, модернізація є процесом, метою 
якого є вдосконалення та розвиток, перехід еконо-
мічної системи на новий рівень, новий техніко-тех-
нологічний уклад, і завданням модернізації є забез-
печення цього переходу. Особливість модернізації 
промисловості є, крім суспільно-економічного, тех-
ніко-технологічний аспект, оскільки невід’ємною 
умовою модернізації промисловості є оновлення 
техніко-технологічної бази виробництв, технологій, 
що забезпечується з упровадженням інновацій, а 
інновації мають можливість упровадження за від-
повідного інвестиційного забезпечення процесів 
інноваційного оновлення. Оскільки сама модер-
нізація виступає процесом та водночас рушійною 
силою змін, еволюціонування, процесний підхід до 
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методології її дослідження передбачає розгляд не 
лише модернізації, а й формування засад, норма-
тивної бази, інститутів та інституційних механізмів, 
інфраструктури, необхідної для впровадження 
інновацій та інвестиційного забезпечення процесів 
інноваційного розвитку, що й забезпечують можли-
вість здійснення модернізації. 

Висновки з проведеного дослідження. Огляд 
та систематизація основних методологічних підхо-
дів до дослідження модернізації промисловості та 
її інвестиційно-інноваційного забезпечення дали 
змогу виявити наявність та обґрунтувати еволю-
ційно-синергетичний підхід до методології дослі-
дження процесів модернізації. Обґрунтуванням 
необхідності формулювання еволюційно-синер-
гетичного підходу є наявність характерних ознак 
еволюції та розвитку. Так, саме поняття модер-
нізації асоціюється з переходом економічних та 
соціальних систем на новий рівень розвитку, який 
здійснюється внаслідок створення, накопичення 
та впровадження наукових, технічних, технологіч-
них, освітніх змін, що мають прогресивний харак-
тер та визначаються як рух уперед, тобто розви-
ток. Водночас еволюція є новим рівнем розвитку, 
переходом на новий рівень соціально-економічних 
систем. Таким чином, основою еволюціонування, 
оновлення є процеси модернізації, що носять сис-
темний, цілеспрямований характер і потребують 
для їх реалізації відповідного інвестиційно-інно-
ваційного забезпечення. Інноваційне забезпе-
чення є основою прогресивних змін, а інвестиції, 
інвестиційне забезпечення є основним ресурсом 
забезпечення інноваційної діяльності та практич-
ної реалізації впровадження модернізаційних про-
цесів. На відміну від революційних процесів такий 
перехід є плановим, цілеспрямованим та забез-
печує незворотність процесів еволюціонування та 
оновлення, що важливо у функціонуванні еконо-
мічних систем, оскільки це унеможливлює прояви 
таких процесів, як деіндустріалізація, й убезпечить 
від ризиків функціонування економічних систем у 
перехідні періоди. Ефект синергії в еволюціону-
ванні економічних систем є результатом упро-
вадження модернізаційних процесів і тією новою 
якістю економічних систем, що виникає внаслідок 
упровадження інноваційних змін у промисловості, 
а синергія проявляється у зростанні, збільшенні 
соціально-економічного ефекту, що виникає в 
процесі модернізаційних змін у всіх функціональ-
них елементах системи та зміни якісних характе-
ристик, таких як зростання стабільності, стійкості 
їх функціонування, зростання автономії, рівня тех-
нологій, якості та поширення знань, стабільності 
економічних, фінансових процесів та рівня соці-
ально-економічного, суспільного розвитку країни 
та її населення.

Усе вище зазначене дає можливість обґрун-
тування еволюційно-синергетичного підходу до 

модернізації, відповідно до якого модернізація 
являє собою поетапний процес накопичення кри-
тичної маси техніко-технологічних, управлінських, 
організаційних змін у всіх елементах системи, у 
результаті чого здійснюється перехід на новий 
рівень еволюціонування, що призводить до появи 
нової якості у функціонуванні економічної системи 
країни. 
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