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ПОСТІНДУСТРІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЕТАП ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 
Досліджено процеси становлення та заміщення технологічних укладів. З’ясовано, що актуалізація потреб 

суспільно-економічного зростання зумовлює концентрацію технологічних досліджень та зниження виробничих 

витрат. Ключовим фактором постіндустріальної економіки визначено знання, отримані як результат 

розвитку науки та освіти. Доведено, що на етапі цивілізаційної трансформації креативна складова людського 

капіталу стає системоутворюючою категорією постіндустріального суспільства. Показано, що якісна 

трансформація та дискретність наукових знань як продукту, спрямування ментальних змін населення на 

безперервне підвищення здібностей та професіоналізму визначають результативність і є найефективнішим 

ресурсом конкурентоспроможної економіки. Проаналізовано структурне наповнення постіндустріальної 

економіки, що включає інноваційні розробки, освітні програми, високотехнологічне виробництво та 

інформаційні технології.  
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Постановка проблеми. Домінування в 

економічних системах науково- та техноло-

гічно високорозвинених продуктивних сил 

покликане забезпечувати безперервний 

інноваційний розвиток суспільства як основу 

постіндустріальної економіки. Це спричиняє 

кардинальні зміни у кваліфікаційному спів-

відношенні працівників, поглиблення суспіль-

ного розподілу праці і, відповідно – виник-

нення інноваційних галузей економіки. Водно-

час, сучасний стан та тенденції розвитку націо-

нальної економіки потребують детального ана-

лізу та ретельного осмислення механізмів 

трансформаційної еволюції економіко-техно-

логічних систем, оскільки становлення креа-

тивної постіндустріальної економіки характе-

ризується принциповими змінами інтеграції 

засобів і предметів праці, людських та інтелек-

туальних ресурсів, а також стрімким заміщен-

ням технологічних укладів. У постіндустріаль-

ному суспільстві досягнення конкурентоспро-

можності на світовому ринку знаходиться у 

прямій залежності від швидкості адаптації кре-

ативного потенціалу країни до потреб світової 

економіки, що зумовлює актуальність даного 

дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питанням економічної трансформації присвя-

чено достатньо велику кількість наукових 

праць [5, 6]. Зокрема, у сучасній економічній 

літературі концепція заміщення технологічних 

укладів широко застосовується для макроеко-

номічного прогнозування [13]. Власне розви-

ток теорії циклічності призвів до виникнення 

поняття інноваційного процесу – створення 

нових технологій, які спричиняють коливання 

світової економіки [10]. Основу ідею концепції 

технологічних укладів більшість дослідників 

вбачає у синхронізації еволюційних процесів в 

економіці, яка забезпечує циклічні коливання 

[2]. Виникнення, розвиток та поширення тех-

нологічної новації зумовлюється розвитком 

дотичних технологічних систем [9]. Сучас-

ними дослідниками багато уваги приділено 

механізмам взаємодії технологічних змін та 

соціально-економічних збурень. Вважається, 

що технологічний уклад являє собою систему 

взаємопов’язаних технологічних парадигм у 

різних галузях [8]. У даному контексті техно-

логічна парадигма розглядається зазвичай як 

узагальнююча симбіотична модель іннова-

ційного винаходу та пов’язаних з ним конкрет-

них технологічних завдань [12]. Розроблення 

новітніх технологій визначається авторами як 

вирішальна складова технологічної парадигми, 

яка зумовлює майбутню технологічну траєкто-

рію інноваційного розвитку економіки, причо-

му від напрямку технологічних змін ідентифі-

кується обмежений вплив ринкових сигналів 

[4]. Натомість дослідження взаємозв’язку між 

виникненням та розповсюдженням технологіч-

них новацій і процедурами заміщення укладів 

проводиться науковцями фрагментарно, без 

ретельного аналізу якісного змісту та струк-

турних змін у розвитку креативного потен-

ціалу людського капіталу. Зазначимо, що саме 



№ 5 (серпень) 2017 р. 

 

13 

механізм формування технологічних траєкто-

рій дає поштовх для утворення контурів ново-

го технологічного укладу та зумовлює пода-

льше вивчення процесів становлення пост-

індустріальної економіки.  

Мета статті. Дослідити процеси становлен-

ня, розвитку та заміщення технологічних укла-

дів, з’ясувати ключові фактори постіндустріа-

льної стадії розвитку суспільства, оцінити зна-

чення людського капіталу на етапі цивіліза-

ційної трансформації та проаналізувати якісні 

зміни використання та дискретність наукових 

знань як продукту, визначити структурне 

наповнення постіндустріальної економіки. 

Основні результати дослідження. Процеси 

формування технологічного укладу охоплю-

ють феномен кластеризації інновацій і взаємо-

пов’язаність технологічних проривів в провід-

них галузях, невиробничому споживанні та 

інфраструктурному розвитку. Крім того, кон-

цепція технологічних укладів доповнює інно-

ваційну теорію введенням у процеси утворен-

ня контурів такого конструктивного елементу, 

як продуктивні сили. Таким чином, техноло-

гічний уклад являє собою сукупність новітніх 

технологій, що повністю забезпечує замкнений 

відтворювальний цикл: професійну підготовку 

спеціалістів, видобуток і переробку ресурсів 

виробництва, виготовлення і споживання 

продукції.  

Поняття техніко-економічної парадигми, 

тісно пов’язане з феноменом технологічного 

укладу, фіксує стійкий зв’язок між виник-

ненням нововведення та системною взаємоза-

лежністю технологічних та інституційних 

інновацій. Процеси техніко-економічного роз-

витку особливо актуалізуються під час станов-

лення нових технологічних ланцюгів, утворю-

ючи при цьому новий технологічний уклад на 

основі поєднання дотичних технологічних 

сукупностей. Підґрунтям становлення нового 

технологічного укладу є науково-техноло-

гічний прорив та якісні зміни продуктивних 

сил, що уможливлює запровадження базисних 

інновацій у фазі домінування попереднього 

укладу та призводить до суттєвих зсувів у 

міжнародному поділі праці [1]. 

Домінування нового технологічного укладу 

наступає після втрати поточним укладом 

ефективності щодо збільшення норми 

прибутку. Актуалізація потреб суспільно-

економічного зростання зумовлює стрімку 

концентрацію технологічних досліджень та 

зниження виробничих витрат. Більшість 

попередніх технологічних ланцюгів перебудо-

вуються, новостворена інфраструктура забез-

печує підґрунтя для становлення наступного 

технологічного укладу. Відмирання поперед-

нього укладу характеризується стагнаційними 

процесами існуючої економіки з одночасним 

стрімким розвитком технологічних новацій, 

супроводжується бурхливими змінами 

соціальних та інституційних систем. 

Аналіз структури технологічного укладу 

показує, що він складається з елементів 

різного функціонального значення, але його 

ядро завжди складають галузі, ключовими фак-

торами забезпечення максимальної капіталіза-

ції бізнесу яких є інновації. Інформаційний 

технологічний уклад характеризується розвит-

ком швидкісних комунікаційних систем, фун-

даментальними науковими відкриттями. Пост-

індустріальна стадія розвитку суспільства виз-

начається дослідниками як «інтелектуальна 

економіка», «економіка знань» «креативна еко-

номіка». Цей уклад визначив новітній, інфор-

маційний тип економічного зростання, який не 

можна однозначно визначити як екстенсивний 

чи інтенсивний. Ключовим фактором укладу є 

знання, отримані як результат розвитку науки 

та освіти, що і забезпечувало зростання 

економіки розвинених країн на піку зростання 

життєвого циклу технологічного укладу. 

Відповідно до концепції заміщення 

технологічних укладів, світова економіка зараз 

перебуває на початковому етапі зародження 

шостого технологічного укладу, ядром якого 

мають стати наукові розробки у галузях 

наноелектроніки, штучних матеріалів з 

наперед заданими властивостями, генної 

інженерії та системоутворюючий прорив з 

використанням глобальних інформаційних 

систем. Потенціал цього розвитку передбачає 

радикальні зміни в характері праці та структурі 

промисловості, зрушення у розподілі 

економічних ресурсів на світовому ринку.  

В умовах постіндустріальної економіки 

надзвичайно підвищується значення 

креативної складової людського капіталу, адже 

саме вона стає системоутворюючою катего-

рією постіндустріального етапу розвитку кон-

курентоспроможної світової економіки, засно-

ваної на знаннях. Вартість людських ресурсів 

збільшується із посиленням інтелектуальної 

складової ядра технологічного укладу. Доміну-

вання креативних вмінь і навичок стає, таким 

чином, визначальною умовою переходу еконо-

міки на наступну стадію розвитку. Необхід-

ність у критично великій кількості спеціалістів 

з різноспрямованими інтелектуальними мож-
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ливостями призводить на цьому етапі також до 

виникнення зворотної реакції, коли новий 

уклад безпосередньо впливає на створення та 

ефективне використання наукових розробок, 

розвиток когнітивних та креативних здібнос-

тей людини. Якісна трансформація викорис-

тання та дискретність наукових знань як про-

дукту, їх доступність для подальшої професій-

ної підготовки та освіти спеціалістів, спряму-

вання ментальних змін населення на безпе-

рервне підвищення здібностей та професіона-

лізму в умовах заміщення технологічного 

укладу визначають результативність і стають 

найефективнішим ресурсом техніко-техноло-

гічної складової конкурентоспроможності еко-

номіки. Вплив використання нових технологій 

на економіку країн є позитивним незалежно 

від рівня економічного розвитку, а створення 

ефективних освітніх систем дозволяє ставати 

конкурентоспроможними на світовому ринку 

навіть колишнім аутсайдерам [5].  

Розуміння здатності знання до 

самовідтворення та його властивість ставати 

конкурентоспроможною продукцією є одним 

із найактуальніших завдань сучасної науки, 

особливо з огляду на існування глобальних 

криз, породжених техногенною цивілізацією. 

Концепція прогресу знань як джерела 

економічного зростання ґрунтується на 

постулаті Е.Денісона про те, що накопичення 

знань у галузі виробництва призводить до 

збільшення обсягів продукції, отриманої в 

результаті застосування цих знань та 

призводить, у свою чергу, до якісних змін у 

самих знаннях [11]. Отож, сутність концепції 

постіндустріальної економіки зводиться до 

використання знань для створення 

конкурентоспроможних на світових риках 

нових технологій та видів продукції і 

практично є результатом трансформації моделі 

інноваційного розвитку [7].  

У визначенні поняття постіндустріальної 

економіки можна виділити чотири основні 

підходи. Згідно першого, під новою 

економікою мають на увазі комплекс 

наукомістких галузей, зайнятих виробництвом 

і обслуговуванням інформаційно-комуніка-

ційного обладнання, створенням і розповсюд-

женням програмних продуктів, розвитком 

комунікаційних мереж, а також система 

формування, зберігання, розповсюдження і 

отримання інформації. За такого підходу до 

постіндустріальної економіки відноситься 

підприємницька діяльність, що використовує 

сучасні електронні інформаційні та комуні-

каційні технології. Другий підхід включає 

організаційні та інституційні новації в 

діяльності різних галузей економіки. Таке 

визначення представлено в концепції Ради 

економічних консультантів при Президенті 

США. Вважається, що американська економіка 

досягла надзвичайного приросту економічних 

показників у результаті комбінованого ефекту 

від взаємодії досягнень у технології, діловій 

практиці та економічній політиці. Третій 

підхід акцентує увагу на фінансовій складовій 

і визначає постіндустріальну економіку як 

фінансову модель господарювання, що 

базується на використанні інструментарію 

інформаційно-технологічних інновацій у 

валютно-фінансовій системі [1]. Зауважимо, 

що зазначені підходи висвітлюють лише 

окремі, хоча й достатньо важливі елементи 

економічної реальності, створюваної інформа-

ційними технологіями на секторальному та 

загальнонаціональному рівнях. Натомість, во-

ни недостатньо розкривають особливості дина-

міки сучасного етапу суспільного прогресу. 

Четвертий підхід, на наш погляд, найбільш 

повною мірою розкриває сутність поняття 

постіндустріальної економіки як сукупності 

галузей, що характеризуються перевагою 

частки людського капіталу над матеріальними 

елементами. Технологічна реалізація знань за 

цього підходу відіграє вирішальну роль, а 

виробництво знань є основним джерелом 

економічного зростання. Зазначений підхід 

поєднує в постіндустріальній економіці 

інформаційно-комунікаційні ринки, іннова-

ційні виробництва, інтелектуальні послуги, 

наукові та освітні процеси. При цьому 

найважливішим виробничим ресурсом стають 

знання – як основний фактор впливу на 

продуктивність праці та економічне зростання. 

Структурне наповнення постіндустріальної 

економіки включає чотири основні 

компоненти: 1) науково-дослідні та дослідно-

конструкторські роботи, інновації; 2) освітні 

програми, що сприяють формуванню 

високоінтелектуального людського капіталу; 

3) високотехнологічне виробництво; 4) 

інформаційні і комп’ютерні технології. Попри 

відносну самостійність, спостерігається 

конвергенція цих компонент, оскільки дифузія 

інформаційних технологій в інші сфери 

вимагає відповідного рівня професійної 

підготовки, а для створення нових прикладних 

можливостей інформаційних технологій 

необхідні нові наукові знання і механізми їх 

комерціалізації [3]. 
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Опрацювання теоретичних та методологіч-

них підходів авторів до поняття феномену 

постіндустріальної економіки дозволяє узага-

льнити і доповнити їх власним визначенням. 

На нашу думку, постіндустріальна економіка є 

новим еволюційним форматом процесу станов-

лення та розвитку світового господарства, за 

якого економічне зростання та соціальний 

прогрес досягаються за рахунок інтелектуаль-

ної складової людської праці та постійно 

поновлюваних знань. 

Висновки та пропозиції. Концепція 

розвитку та заміщення технологічних укладів 

пояснює глобальні процеси переходу цивіліза-

ції на вищий рівень розвитку і збільшення еко-

номічного потенціалу суспільства. Нелінійний 

характер економічних взаємозв’язків сприяє 

формуванню відповідної інфраструктури, якою 

визначаються подальші зміни у процесах мате-

ріального виробництва. Сучасні економічні 

процеси свідчать про заміщення інформацій-

ного укладу на шостий, прерогативою якого є 

креативні новації у медицині та біотехноло-

гіях, а також докорінні зміни енергетичного 

потенціалу цивілізації. Власне постіндустрі-

альна економіка, як еволюційний формат 

розвитку світового господарства, здатна 

забезпечити економічне зростання за рахунок 

використання постійно поновлюваних знань та 

інтелектуальної складової людської праці. 
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Свидрук И.И. 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ЭТАП ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  

Исследованы процессы становления и замещения технологических укладов. Выяснено, что актуализация 

потребностей общественно-экономического роста приводит к концентрации технологических исследований и 

снижению производственных затрат. Ключевым фактором постиндустриальной экономики определены 

знания, полученные как результат развития науки и образования. Доказано, что на этапе цивилизационной 

трансформации креативная составляющая человеческого капитала становится системообразующей 

категорией постиндустриального общества. Показано, что качественная трансформация и дискретность 

научных знаний как продукта, направления ментальных изменений населения на непрерывное повышение 

способностей и профессионализма определяют результативность и являются эффективным ресурсом 

конкурентоспособной экономики. Проанализировано структурное наполнение постиндустриальной экономики, 

включющее инновационные разработки, образовательные программы, высокотехнологичное производство и 

информационные технологии. 

Ключевые слова: технологический уклад, экономический рост, постиндустриальная экономика, знания, 

человеческий капитал, конкурентоспособность. 

 

Svidruk I.I. 

POST-INDUSTRIAL ECONOMY AS A STAGE OF CIVILIZATION TRANSFORMATION 

The processes of formation and replacement of technological methods are investigated. It was clarified that the 

actualization of the needs of socioeconomic growth causes the concentration of technological research and reduction of 

production costs. The key factor in the post-industrial economy is the knowledge gained as a result of the development 

of science and education. It is proved that at the stage of civilization transformation the creative component of human 

capital becomes a system-forming category of post-industrial society. It is shown that qualitative transformation and 

discreteness of scientific knowledge as a product, directing the mental changes of the population to continuous 

improvement of abilities and professionalism determine the effectiveness and is the most effective resource of a 

competitive economy. Structural content of the post-industrial economy, which includes innovative developments, 

educational programs, high-tech production and information technologies, is analyzed. 

Key words: technological process, economic growth, postindustrial economy, knowledge, human capital, 

competitiveness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


