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Методологія  дослідження.  Дослідження  базується  на  аналізі  фундаментальних

праць  з  теорії  модернізації  національного виробництва  і  транзитивних  змін  соціально-

економічних  систем  на  основі  розвитку  різних  технологічних  укладів.  В  роботі

використано комплекс загальнонаукових методів дослідження (наукової індукції, дедукції,

аналізу і синтезу, аналогії). Окремі результати отримані за рахунок застосування методів:

абстракції  –  при  визначенні  сутності  категорії  «модернізація»;  структурно-

функціонального аналізу – при дослідженні структури промислового комплексу України,

стану модернізації в інноваційному напрямку різних галузей національного виробництва;

аксіологічний підхід  – при обґрунтуванні  цивілізаційного шляху розвитку українського

суспільства.

Результати.  Уточнено  поняття  «модернізація»,  яка  являє  собою  революційний,

системний,  косплексний,  довготривалий,  незворотний,  глобальний  (регіональний,

національний)  процес  якісних змін,  оновлення,  вдосконалення різних сфер суспільного

життя  (економічної,  політичної,  правової,  наукової,  освітньої,  культурологічної,

комунікаційної, соціально-демографічної) з метою приведення його базису у відповідність

до нових  сучасних  норм і  вимог  результативності  й  ефективності.  Визначено  сутнісні

характеристики процесу модернізації економіки в цілому, яка повинна відповідати таким

важливим  критеріям  суспільного  розвитку,  як  економічна  ефективність,  соціальна

справедливість  і  екологічна  збалансованість,  а  також  враховувати  ситуаційний  підхід,

адаптований до конкретних умов розвитку національного виробництва з урахуванням його

якісних відмінностей. 

Доведено  необхідність  переведення  українського  виробництва  на  траекторію

модернізації з метою формування інноваційної моделі розвитку вітчизняної економіки для

підвищення  її  конкурентоздатності  на  європейському  і  світовому  ринках,  виходу  із

затяжної  сталої  фінансово-економічної,  техніко-технологічної  та  політичної  кризи,

забезпечення сталого економічного зростання країни.

Здійснено  оцінку  соціально-економічних  явищ  і  факторів,  що  перешкоджають

прориву української  економіки  в  інноваційному  напрямку  та  прорахунки  державної



інвестиційної політики. Обґрунтовано альтернативність і багатоваріантність модернізації.

Виокремлено  шляхи  і  напрями  оптимізації  політики  модернізації  національного

виробництва на державному, регіональному та галузевому рівнях.

Новизна. У  процесі  дослідження  доведено,  що  в  сучасних  умовах  техніко-

технологічної  відсталості  більшості  ґалузей  національного виробництва,  високого рівня

зношеності основних виробничих фондів, випуску та експорту, в основному, сировинної

продукції  третього  і  четвертого  технологічних  укладів,  несприятливого  інвестиційного

клімату,  великого  ступеня  енергозалежності  держави,  низького  рівня  інноваційної

активності  українських  підприємств  для  модернізації  вітчизняної  економіки  на

інноваційній  основі  доцільно  використати  світовий  досвід  постіндустріальної

трансформації і переходу до високорозвинутого суспільства з урахуванням особливостей і

проблем  економічного  розвитку  країни,  здійснити  переорієнтацію  національного

виробництва  на  випуск  високотехнологічної  продукції,  що  має  супроводжуватися

глибинними  інноваційними  соціально-економічними,  техніко-технологічними  та

адміністративно-управлінськими  перетвореннями  як  на  рівні  держави,  так  і  на

регіональному та галузевому рівнях.

Практична значущість.  Глибокий аналіз стану і проблем розвитку національного

виробництва  в  умовах  транзитивних  змін  української  економіки  дозволить  розробити

стратегічні програми інноваційної модернізації різних галузей національного виробництва

на державному, регіональному, галузевому рівнях суспільного розвитку. Це буде сприяти

підвищенню  ефективності  державної  економічної  політики,  дозволить  більш  якісно

реалізувати  соціально-економічні,  політичні,  інституційні  та  правові  реформи  в  країні,

вивести нашу державу на шлях сталого економічного зростання.

Ключові  слова: національне  виробництво,  транзитивні  зміни,  модернізація,
технологічний  уклад,  інновації,  інноваційний  розвиток,  інвестиційна  політика,
інвестиційний клімат, державне регулювання, регіональна і галузева політика.
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