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Проценко В. М. Парадигма неоіндустріалізації як об’єктивна основа переходу вітчизняних промислових 
підприємств до економіки інноваційного типу

Метою статті є формування парадигми неоіндустріалізації як об’єктивної основи переходу вітчизняних промислових підприємств до економі-
ки інноваційного типу в сучасних умовах господарювання. Визначено, що розвиток вітчизняних промислових підприємств повинен забезпечити 
баланс між цілями не тільки економічного характеру, а й соціального та екологічного. Реалізація процесу розвитку вітчизняних промислових під-
приємств не може бути ефективною на короткостроковому етапі, вона повинна враховувати не тільки можливий позитивний результат, а й 
неминучі на поточному етапі економічного розвитку втрати. Одним із основних векторів розвитку є неоіндустріалізація економіки як альтерна-
тива становленню постіндустріальної економіки, що передбачає можливість виходу вітчизняних промислових підприємств на нові прогресивні 
рівні, які визначають неоіндустріалізацію як актуальний тренд сучасного етапу економічного розвитку. Перехідним етапом від індустріалізації 
до неоіндустріалізації є процес реіндустріалізації економічної політики, що є досить складним завданням. Створення нової промислової парадиг-
ми передбачає поступовий перехід від сировинної спрямованості розвитку економіки до економіки, заснованої на використанні високотехнологіч-
них виробництв вітчизняних промислових підприємств. Зроблено висновок, що перехід до нових техніко-технологічних основ, вихід промислового 
виробництва на нові, прогресивні рівні розвитку визначають неоіндустріалізацію як актуальний тренд сучасного етапу економічного розвитку 
вітчизняних промислових підприємств.
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Проценко В. Н. Парадигма неоиндустриализации как объективная основа перехода отечественных промышленных предприятий  
к экономике инновационного типа

Целью статьи является формирование парадигмы неоиндустриализации как объективной основы перехода отечественных промышленных 
предприятий к экономике инновационного типа в современных условиях хозяйствования. Определено, что развитие отечественных промыш-
ленных предприятий должно обеспечить баланс между целями не только экономического характера, но и социального и экологического. Реа-
лизация процесса развития отечественных промышленных предприятий не может быть эффективной на краткосрочном этапе, она должна 
учитывать не только возможный положительный результат, но и неизбежные на текущем этапе экономического развития потери. Одним 
из основных векторов развития является неоиндустриализация экономики как альтернатива становлению постиндустриальной экономики, 
предусматривающая возможность выхода отечественных промышленных предприятий на новые, прогрессивные уровни, определяющие неоин-
дустриализацию как актуальный тренд современного этапа экономического развития. Переходным этапом от индустриализации к неоинду-
стриализации является процесс реиндустриализации как экономической политики, что является достаточно сложной задачей. Создание новой 
промышленной парадигмы предполагает постепенный переход от сырьевой направленности развития экономики к экономике, основанной на 
использовании высокотехнологичных производств отечественных промышленных предприятий. Сделан вывод, что переход к новым технико-
технологическим основам, выход промышленного производства на новые, прогрессивные уровни развития определяют неоиндустриализацию 
как актуальный тренд современного этапа экономического развития отечественных промышленных предприятий.
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Protsenko V. M. The Paradigm of Neo-Industrialization as an Objective Basis for the Transition of Domestic Industrial Enterprises  
to an Innovative-Type Economy

The article is aimed at forming a paradigm of neo-industrialization as an objective basis for the transition of domestic industrial enterprises to an innovative-
type economy in modern economic conditions. It is defined that the development of domestic industrial enterprises should provide a balance between goals not 
only of the economic nature, but also of the social and environmental ones. Implementation of the process of development of domestic industrial enterprises 
cannot be effective in the short term, it should take into account not only the possible positive result, but also inevitable losses at the current stage of economic 
development. One of the main vectors of development is the neo-industrialization of the economy as an alternative to the formation of a post-industrial econo-
my, providing for the possibility of domestic industrial enterprises to enter new, progressive levels, defining neo-industrialization as a current trend of the current 
stage of economic development. The transitional stage from industrialization to neo-industrialization is the process of reindustrialization as an economic policy, 
which is quite a complicated task. The creation of a new industrial paradigm implies a gradual transition from the raw-materials directedness of economic de-
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velopment to an economy based on the use of high-tech productions of domestic industrial enterprises. It is concluded that the transition to new technological 
foundations, the entrance of industrial production to new, progressive levels of development define neo-industrialization as a current trend of the current stage 
of economic development of domestic industrial enterprises.
Keywords: domestic industrial enterprises, industrialization, reindustrialization, neo-industrialization, paradigm.
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Сучасний етап характеризується новими вимо-
гами, пов’язаними з особливостями розвитку 
суспільства в епоху глобалізації. Сутність епо-

хи, що минула, полягала у трансформації суспільства 
від традиційної індустріально-ринкової системи до 
нової високоорганізованої системи господарювання. 
Інформатизація суспільства, необхідність адаптува-
тися до мінливої глобальної ситуації в «новій еко-
номіці», наростання частки та зростання значущості 
інтелектуальних, інноваційних виробництв і послуг – 
усе це якісно змінює сучасну економіку та її найваж-
ливіший структурний сектор – промисловість.

Найбільш перспективними є моделі розвитку, в 
рамках яких територія – не пасивний простір, місце 
розташування філій великих промислових підпри-
ємств, які здатні створювати специфічні ресурси, 
розвивати інноваційну діяльність, формувати конку-
рентні переваги, а є основою для формування ефек-
тивної політики з підвищення своєї привабливості на 
вітчизняних і світових ринках, пошуку узгоджених 
стратегічних пріоритетів розвитку промисловості,  
а також нових технологій регулювання розвитку віт-
чизняних промислових підприємств. У рамках моде-
лі розвитку має оптимально поєднуватися інтелекту-
альне ядро з діяльністю промислових підприємств, 
що забезпечить можливість розвитку ключових тех-
нологій (нано-, біо-, інформаційних). 

Розвиток вітчизняних промислових підпри-
ємств повинен забезпечити баланс не тільки між 
цілями економічного характеру, а й між цілями со-
ціальними й екологічними. Реалізація процесу розви-
тку вітчизняних промислових підприємств не може 
бути ефективною на короткостроковому етапі, вона 
має враховувати не тільки можливий позитивний 
результат, а й неминучі на поточному етапі економіч-
ного розвитку втрати. Одним із основних векторів 
розвитку є неоіндустріалізація економіки як альтер-
натива становленню постіндустріальної економіки, 
що передбачає можливість виходу вітчизняних про-
мислових підприємств на нові прогресивні рівні, які 
визначають неоіндустріалізацію як актуальний тренд 
сучасного етапу економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-
таннями формування парадигми неоіндустріалізації 
як об’єктивної основи переходу вітчизняних промис-
лових підприємств до економіки інноваційного типу 
займалися вітчизняні та зарубіжні науковці, а саме:  
О. Ареф’єва [3], Н. Васюткіна [3], Гугул О. [4], В. Ди-
кань [5; 6], Прохорова В. [8; 9] та інші. 

Проте питання парадигми неоіндустріалізації як 
об’єктивної основи переходу вітчизняних промисло-
вих підприємств до економіки інноваційного типу є 
досить актуальним і вимагає подальшого дослідження.

Метою статті є формування парадигми неоін-
дустріалізації як об’єктивної основи переходу вітчиз-
няних промислових підприємств до економіки інно-
ваційного типу в сучасних умовах господарювання.

Виробниче устаткування вітчизняних промис-
лових підприємств виявилося фізично зноше-
ним, морально застарілим і не пристосованим 

до комп’ютеризованого та автоматизованого вироб-
ництва. Відновлення вітчизняних промислових під-
приємств можна здійснити лише шляхом реанімації, 
повного технічного переозброєння їх індустріальної 
основи. Створення високотехнологічного вироб-
ництва, що відповідає завданням випуску товарів 
кінцевого споживання з високою доданою вартістю 
і купівельною спроможністю населення, має стати 
основним пріоритетом вітчизняних промислових 
підприємств. Така політика здатна зупинити процеси 
деіндустріалізації та створити умови, що стимулюють 
перехід до інноваційної економіки. 

Індустріалізація як форма модернізації най-
більш повно відповідає вимогам, що висуваються на 
початковій стадії відновного циклу, тобто це процес 
створення сучасних виробництв та індустріальне 
суспільство, засноване на спеціалізації та управління 
людським капіталом не тільки в політичній, а й у ви-
робничій та іншій сферах [2; 5].

У табл. 1 розглянуто основи розвитку прогресу 
індустріалізації в провідних країнах світу в кінці XIX –  
на початку XX ст.

Економічні процеси в другій половині ХХ ст.  
у провідних країнах світу привели до значного фінан-
сування економік і відірваності від реального сектора.

Характерними рисами вітчизняних промисло-
вих підприємств на сучасному етапі є технологічне 
відставання, залежність від імпорту устаткування, 
експортна орієнтація сировинних галузей, схиль-
ність до впливу кон’юнктури світових ринків, а та-
кож низькі ефективність і конкурентоспроможність. 
Загострення геополітичної ситуації диктує необхід-
ність проведення політики імпортозаміщення, ди-
версифікації експорту. Зазначені причини актуалізу-
ють проведення стратегії неоіндустріалізації вітчиз-
няної економіки. 
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Таблиця 1

Прогрес індустріалізації у передових країнах світу в кінці XIX – на початку XX ст.

Країна Сутність процесу індустріалізації

США

У кінці XIX ст. економіка США розвивалася прискореними темпами та вийшла на лідируюче місце у 
світі за обсягом промислової продукції, обігнавши Англію. Прогресивний розвиток США пов’язаний з 
політичними, соціальними, географічно-кліматичними, природними та іншими факторами. Економіка 
США підвищувалася за рахунок розвитку зовнішньої політики держави, збільшення митних тарифів на 
імпорт готової продукції та вільний доступ іноземних капіталів (європейських), що формувало додат-
кові прибутки. Розвивалося промислове виробництво. Економічну єдність США посилило активне бу-
дівництво залізниць, що стимулювало металургійне, металообробне та вуглевидобувне виробництво 
та сприяло освоєнню родючих земель західних штатів

Франція

Сировинна база Франції після війн була дуже слабкою, доводилося імпортувати більшу частину  
потрібного вугілля, що призводило до підвищення собівартості виробів та зменшувало їх конкурен-
тоспроможність. Це призвело до зниження обсягів виробництва в металургійній, вугільній, сільсько-
господарській та інших галузях промисловості. Активний розвиток був досягнутий у легкій промис-
ловості. Реформи в аграрному секторі в середині XIX ст. не вирішили проблем, головними з яких були 
парцелярність (роздрібненість) селянських господарств і їх низький технічний рівень. Структурні 
перебудови сільськогосподарського сектора Франції відбулися під впливом високої конкуренції аме-
риканського зерна та інших видів продукції. Світовий ринок Франція змогла завоювати завдяки  
виробництву тканин, одягу, косметики, парфумів, ювелірних виробів та інших предметів розкоші

Німеччина

Розвитку внутрішнього ринку Німеччини було досягнуто за рахунок ліквідації політичної роздріб-
неності, митних бар’єрів, завдяки формуванню єдиної грошово-фінансової системи тощо. Усе це 
привело до різкого збільшення інвестиції у промисловість. Створюються нові фабрики та заводи. 
Інженерно-технічні розробки Німеччини за кількістю та якістю впроваджень поступаються лише 
американським. Важлива роль належала машинобудуванню – виробництву двигунів внутрішнього 
згоряння, воєнної продукції. Активний розвиток отримали хімічна, технічна, електрична, автомобіле-
будівна галузі. Підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, висока якість про-
дукції надавали можливість завойовувати нові світові ринки. Агресивність Німеччини зумовлювалася 
відсутністю достатнього ринку власної сировини та збуту продукції

Англія

Зниження темпів промислового виробництва та втрату іноземних ринків збуту Англії зумовили інтен-
сивний процес індустріалізації США та Німеччини. Американські та німецькі товари, що були дешевші 
та якісніші, потрапляли на внутрішній ринок Англії. Це вимагало проводити активну технічну модер-
нізацію промисловості, що потребувало значних капітальних вкладень. Підприємці Англії віддавали 
перевагу експорту капіталу за кордон (у колонії), де наявність недорогої робочої сили забезпечувала 
надприбутки. Інвестування направлялося у виробничу сферу – будувалися підприємства, шахти, пор-
ти, дороги тощо. Монополії в колоніях Англії впливали на формування механізму переливання капіта-
лів і технологій, створювали соціальні інституції тощо

Японія

В Японії перехід до індустріального суспільства відбувся пізніше, ніж у країнах Західної Європи і США, 
і мав ряд своїх особливостей. Японія була аграрною країною до середини XIX ст., де володарювала 
феодальна система господарства. Сільське господарство країни мало перевагу над галузями про-
мисловості (≈ 80%). Японія знаходилася довгий час у самоізоляції від зовнішнього світу. Активні зміни 
в розвитку Японії почали відбуватися з 1853 р., коли США змусили Японію відкритися для зовнішньої 
торгівлі з іншими державами. Це було великим внеском у розвиток індустріалізації (створювалися 
власні державні підприємства із залученням іноземних експертів-керівництва). Уряд сприяв активно-
му розвитку системи загальної освіти, виконував функції науково-дослідної установи. Ці зміни в Японії 
створили ринок робочої сили. У країні почалося промислове перетворення та індустріалізація, що 
проходили прискореними темпами

Перехідним етапом від індустріалізації до нео-
індустріалізації є процес реіндустріалізації як еконо-
мічної політики, що є досить складним процесом. 

Реіндустріалізація включає заходи, які є біль-
шими, ніж стандартні варіанти вдосконалення, та 
спрямована на відновлення потенціалу промислових 
підприємств, включаючи великі структурні перетво-
рення, оновлення потенціалу на новій високотехно-
логічній основі. 

Створення нової промислової парадигми пе-
редбачає поступовий перехід від сировинної 
спрямованості розвитку економіки до еконо-

міки, заснованої на використанні високотехнологіч-
них виробництв вітчизняних промислових підпри-
ємств. Головною умовою розробки політики реінду-
стріалізації є вибір пріоритетних напрямків розвитку 
науки і техніки та концентрація матеріальних і фінан-
сових ресурсів для її реалізації, що дозволяє забезпе-
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чити певний внесок у соціальний, науково-технічний 
і промисловий розвиток та є перехідним етапом до 
неоіндустріалізації.

Процес неоіндустріалізації має такі властиво-
сті: перетворення характеру праці з монотонного та 
виконавського в творчий, експериментальний та ін-
новаційний; зміна структури трудового балансу в бік 
зростання питомої ваги людей з вищою, професійною 
та спеціальною освітою; перехід науки в безпосеред-
ню продуктивну силу, зростання частки наукомістких 
і високотехнологічних виробництв; зростання масш-
табу виробництва, посилення вертикальної інтеграції 
в економіці; екологічно чиста «зелена» природа нової 
індустріалізації [2; 5; 10]. 

Тому аналіз тенденцій неоіндустріалізації віт-
чизняних промислових підприємств необхідно про-
водити за такими напрямками, що наведені на рис. 1.

ного зростання. Для вирішення цього завдання необ-
хідно здійснювати системну неоіндустріалізацію.

Становлення інноваційного типу розвитку віт-
чизняних промислових підприємств часто 
трактується як створення нових підприємств 

і нових секторів господарства, які формують в су-
купності так звану «нову економіку», що характери-
зується виробництвом наукомісткої та високотех-
нологічної продукції. Водночас значно менше уваги 
приділяється модернізації вітчизняних промислових 
підприємств, де відбувається старіння технологій, 
підвищення до неприпустимих меж зносу обладнан-
ня, тобто зниження ефективності виробництва, міні-
мізація фінансових джерел для соціально-економіч-
ного розвитку та структурної перебудови.

Перехід до нових техніко-технологічних засад, 
вихід промислового виробництва на нові прогресив-

 

Прогресивність зміни структури вітчизняних промислових підприємств

Інноваційна та інвестиційна активність промислових підприємств

Ефективність кадрової політики на вітчизняних промислових
підприємствах, у т. ч. зміна продуктивності праці

Ефективність розвитку кластерних структур вітчизняних промислових
підприємств

Екологізація виробництва та переробки промислових відходів
вітчизняних промислових підприємств

Розвиток сфер економіки та енергозбереження

Напрямки проведення аналізу тенденцій неоіндустріалізації
вітчизняних промислових підприємств

Рис. 1. Напрямки проведення аналізу тенденцій неоіндустріалізації вітчизняних промислових підприємств

Перетворення не можуть бути здійснені як 
стрімке становлення нової високотехнологіч-
ної якості економіки вітчизняних промисло-

вих підприємств. Це поетапний і довгостроковий про-
цес, який передбачає не тільки послідовно реалізовану 
систему дій, а й реальну перебудову інтересів влади і 
бізнесу. Ці інтереси повинні бути перенаправлені від 
обслуговування експортно-сировинного сектора еко-
номіки на загальні інтереси збалансованого розвитку.

Курс на індустріалізацію є одним із напрямів 
розвитку вітчизняних промислових підприємств. 
Найважливішим стратегічним завданням є форму-
вання інноваційної економіки та виходу у світові тех-
нологічні лідери в умовах посилення конкурентної 
боротьби, що вимагає забезпечення темпів економіч-

ні рівні розвитку визначають неоіндустріалізацію як 
актуальний тренд сучасного етапу економічного роз-
витку вітчизняних промислових підприємств (рис. 2).

Дослідження заявленої проблеми буде про-
водитися на методологічних підставах еволюційної, 
синергетичної, інституційної та ресурсної теорій, те-
орії людського капіталу, а також на сучасній парадиг-
мі економіки знань. Дослідження базується на таких 
методологічних принципах: 
 аналіз неоіндустріалізації; 
 єдність економічного поля;
 комбіноване нарощення на противагу прин-

ципу «творчого руйнування»; 
 пріоритетний розвиток духовного виробни-

цтва в умовах формування економіки знань; 



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ЕК
О

Н
О

М
ІК

А 
П

ІД
П

РИ
ЄМ

СТ
ВА

241БІЗНЕСІНФОРМ № 1 ’2020
www.business-inform.net

процес прискореного соціально-економічного переходу від тралиційного етапу розвитку
до індустріального, з переважанням промислового виробництва в економіці

перехід від ранньо-індустріальної та індустріальної бази виробництва до його нових технологічних засад,
перехід від виробництва до прогресивнішого шляху розвитку

пом’якшення регулятивних зусиль держави з метою підвищення гнучкості бізнесу та його структур 

спрямування зусиль держави на вирішення питань для успішного промислового розвитку

активне стимулювання вітчизняного бізнесу до включення в глобальні мережі створення доданої вартості

соціальне демпфірування великих переміщень промислових кадрів

перемикання уваги держави на розвиток наукових напрямків,що забезпечують розвиток процесу
неоіндустріалізації 

сприяння становленню мережевих форм взаємодії виробників і споживачів

Неоіндустріалізація –
актуальний тренд сучасного економічного розвитку, перехід до нової парадигми глобального процесу суттєвого

підвищення рівня та зміни характеру індустріалізації розвинутих країн і країн наздоганяючого типу розвитку 

Структурні реформи Розширення модернізації процесів виробництва

Зростання
обсягів

виробництва

Досягнення науково-
технічного прогресу та

соціально-економічного
розвитку

Розвиток універсального та гнучкого
інструментально-методичного апарату

оцінки рівня неоіндустріалізації  

Розробка концептуально-
модельного представлення
процесу неоіндустріалізації 

Визначення структурно-
функціонального змісту

процесу неоіндустріалізації

Здійснення системної неоіндустріалізації вітчизняних промислових підприємств

створення галузей нового технологічного укладу – біоекономіки, наноіндустрії, когнітивних технологій  

розвиток галузі інформаційно-комунікаційних технологій, відтворення на сучасній технологічній базі
широкого спектра наукомістких галузей

інтенсивний розвиток галузей мінерально-сировинного комплексу на основі передових технологій

часткова зміна парадигми виробничої діяльності

інтегроване безперервне електронне управління розширеним виробничим циклом продукції, що дозволяє
переходити до кіберфізичного типу виробництва

новий етап роботизації виробництва, що дозволяє органічно поєднувати працю машини та людини

Створення неопромислових комплексів на конвергентних NBIC-технологіях 

Індустріалізація –
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Інформатизація
суспільства

Використання
людського капіталу
та економіки знань

Формування еволюційної,
синергетичної, інституційної

та ресурсної теорій

Використання
інтелектуального

ядра

Розвиток
інновацій

Підвищення
процесу

інноваційності

Орієнтація
на реальний 

сектор економіки

Підвищення
конкуренто-

спроможності

Становлення нової
індустрії та нового

технологічного укладу

Рис. 2. Парадигма неоіндустріалізації як об’єктивна основа переходу вітчизняних промислових підприємств  
до економіки інноваційного типу
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 партнерство держави та бізнесу при здійснен-
ні проривних проектів; 

 синергія при формуванні промислової полі-
тики.

 

Необхідність соціально-економічного підйому 
та зміни парадигми економічного розвитку 
ставить завдання неоіндустріальної транс-

формації вітчизняних промислових підприємств, 
що передбачає створення конкурентоспроможної, 
стійкої та структурно збалансованої промисловості, 
здатної до ефективного саморозвитку.

Неоіндустріалізація розглядається як наслідок 
переходу на новий технологічний уклад (база форму-
вання економіки знань і 6-го технологічного укладу), 
активізації та впровадження креативних, процесних, 
технологічних і управлінських інновацій. 

Незважаючи на розуміння необхідності нео-
індустріалізації, залишаються відкритими питання, 
пов’язані з ідентифікацією рушійних сил, з її прин-
ципами та методами проведення, стратегією її здій-
снення та дефіцитом цілепокладання, а також з но-
вими рушійними силами. Тому потрібна масштабна 
діяльність, яка поліпшує соціальні, соціокультурні, 
політичні та індустріально-технологічні аспекти 
неоіндустріалізації та формування неопромислових 
комплексів на конвергентних NBIC-технологіях.

Сформовані умови дозволяють зробити ви-
сновок про те, що створення спеціальної парадигми 
неоіндустріалізації є об’єктивною основою переходу 
вітчизняних промислових підприємств до економіки 
інноваційного типу. У стратегічному відношенні про-
цес неоіндустріалізації повинен включати систему за-
ходів, умов та інститутів, спрямованих на створення 
нової індустріальної бази. 

ВИСНОВКИ
За результатами проведеного дослідження ви-

значено, що перспективний курс на неоіндустріаліза-
цію вітчизняних промислових підприємств виражено 
у пріоритетних напрямках технологічного розвитку. 
Це передбачає інтенсивний інноваційний розвиток 
вітчизняних промислових підприємств, основу якого 
має становити не тільки структурно-збалансований 
розвиток, а й оптимальна взаємодія всіх секторів, 
передусім мінерально-сировинного й обробного по-
тенціалів.                     
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