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Ситник Н. С., Шушкова Ю. В. Концептуальні аспекти реіндустріалізації економіки  
на основі технологічної модернізації

У статті розроблено концептуальні аспекти реіндустріалізації економіки на основі технологічної модернізації. На основі аналізу трактувань де-
фініцій «індустріалізація», «реіндустріалізація» та «модернізація» надано авторське визначення сутності реіндустріалізації економіки на осно-
ві технологічної модернізації. Сформульовано мету, цілі та виокремлено низку визначальних умов ефективного впровадження даних процесів. 
Доведено, що досягнення визначеної мети становлення та розвитку національного виробництва, нарощування потенціалу та забезпечення 
конкурентоспроможності галузей промисловості та інших базових видів економічної діяльності на засадах інтелектуалізації можливе за умо-
ви реалізації окреслених пріоритетних завдань, серед яких: активізація розвитку перспективних галузей і зміцнення конкурентоспроможності 
економіки на зовнішньому ринку; розвиток освіти, науки, інноваційного сектора та впровадження інновацій, посилення взаємодії науки, освіти 
та виробництва; покращення структури економіки та створення нових робочих місць; забезпечення умов для цифровізації економіки та суспіль-
ства; розбудова нових прогресивних сфер розвитку інформаційних технологій, біотехнологій, технологій у машинобудуванні, новій енергетиці 
та ін. Визначено, що для ефективного впровадження даних процесів потрібний системний підхід, який передбачає залучення не тільки еконо-
міко-правових засад, але й інституційних, організаційних, фінансових, інвестиційних інструментів та заходів державної промислової політики. 
Перспективи подальших досліджень автори вбачають у вивченні базисних механізмів та інструментів державного регулювання процесів реінду-
стріалізації та технологічної модернізації реального сектора економіки України.
Ключові слова: індустріалізація, реіндустріалізація, модернізація, технологічна модернізація.
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Сытнык Н. С., Шушкова Ю. В. Концептуальные аспекты  
реиндустриализации экономики  

на основе технологической модернизации
В статье разработаны концептуальные аспекты реиндустриализа-
ции экономики на основе технологической модернизации. На основе 
анализа трактовок дефиниций «индустриализация», «реиндустри-
ализация» и «модернизация» представлено авторское определение 
сущности реиндустриализации экономики на основе технологической 
модернизации. Сформулированы цель, задачи и выделен ряд основных 
условий эффективного внедрения данных процессов. Доказано, что 
достижение определенной цели становления и развития националь-
ного производства, наращивания потенциала и обеспечения кон-
курентоспособности отраслей промышленности и других базовых 
видов экономической деятельности на основе интеллектуализации 
возможно при условии реализации определенных приоритетных за-
дач, среди которых: активизация развития перспективных отраслей 
и укрепление конкурентоспособности экономики на внешнем рынке; 
развитие образования, науки, инновационного сектора и внедрение 
инноваций, усиление взаимодействия науки, образования и произ-
водства; улучшение структуры экономики и создание новых рабочих 
мест; обеспечение условий для цифровизации экономики и общества; 
развитие новых прогрессивных сфер развития информационных тех-
нологий, биотехнологий, технологий в машиностроении, новой энер-
гетике и др. Определено, что для эффективного внедрения данных 
процессов нужен системный подход, который предусматривает при-
менение не только экономико-правовых основ, но и институциональ-
ных, организационных, финансовых, инвестиционных инструментов 
и мер государственной промышленной политики. Перспективы даль-
нейших исследований авторы видят в изучении базовых механизмов 
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Sytnyk N. S., Shushkova Yu. V. The Conceptual Aspects  
of Reindustrialization of Economy, Based  

on Technological Modernization
The article developes the conceptual aspects of reindustrialization of econ-
omy, based on technological modernization. Based on the analysis of inter-
pretations of definitions such as «industrialization», «reindustrialization» and 
«modernization», the authors’ own definition of the essence of reindustrial-
ization of economy, based on technological modernization, is presented. The 
goal and tasks are formulated, a number of basic conditions for efficient im-
plementation of these processes is allocated. It is proved that achieving a spe-
cific goal in the formation and development of national production, building 
up the potential and ensuring competitiveness of industries and other basic 
economic activities based on intellectualization is possible if certain priority 
tasks are realized, including: activization of the development of promising in-
dustries and strengthening the competitiveness of the economy in the foreign 
market; development of education, science, innovation sector and introduc-
tion of innovations, strengthening the interaction of science, education and 
production; improvement of structure of the economy and creating new jobs; 
ensuring the conditions for digitalization of the economy and society; devel-
opment of new progressive spheres of information technology development, 
biotechnology, technology in machine-building, new energetics, etc. It is de-
fined that a systematic approach is needed to effectively implement these 
processes, which involves the application not only of the economic and legal 
frameworks, but also of the institutional, organizational, financial, invest-
ment instruments and measures in terms of public industrial policy. The au-
thors see the prospects for further research in the study of basic mechanisms 
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и инструментов государственного регулирования процессов реинду-
стриализации и модернизации реального сектора экономики Украины.
Ключевые слова: индустриализация, реиндустриализация, модерни-
зация, технологическая модернизация.
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Особливості та виклики сучасного еконо-
мічного світу, подальший руйнівний вплив 
деіндустріалізаційних процесів на стан еко-

номіки обумовлює пріоритетність та необхідність 
впровадження процесів реіндустріалізації на основі 
технологічної модернізації. Головною метою цих про-
цесів є становлення та розвиток національного ви-
робництва, нарощування потенціалу та забезпечення 
конкурентоспроможності галузей промисловості та 
інших базових видів економічної діяльності на заса-
дах інтелектуалізації. Проте досягнення даної мети 
неможливе без уточнення концептуальних аспектів 
цього поняття.

Дослідженню процесу реіндустріалізації та 
її впливу на функціонування економічних систем 
приділялась значна увага таких вітчизняних і зару-
біжних учених: Дж. Міллер, Т. Уолтон, У. Ковачич,  
Дж. Рабкин, В. М. Геєць, С. В. Мочерний, Ю. В. Кін-
дзерський, В. І. Ляшенко, Є. В. Котов, Ю. П. Пащен-
ко, Й. М. Петрович, В. Г. Бурлака, Л. І. Федулова та 
ін. Проте, незважаючи на велику кількість наукових 
праць, концептуальні аспекти реіндустріалізації еко-
номіки на основі технологічної модернізації недо-
статньо досліджені.

Метою статті є вивчення концептуальних ас-
пектів реіндустріалізації економіки на основі техно-
логічної модернізації, які можуть бути використані та 
служити основою для впровадження даних процесів 
на рівні економіки України.

У сучасних умовах економічного розвитку проце-
си перебудови, розбудови й оновлення техніко-техно-
логічних систем функціонування національної еконо-
міки невід’ємно пов’язують із поняттями індустріаліза-
ції та реіндустріалізації, а також з поняттями технічної 
та технологічної модернізації економіки. Для вирішен-
ня завдань та впровадження цілей процесу реіндустріа-
лізації на основі технологічної модернізації необхідно 
дослідити погляди вітчизняних і зарубіжних науковців 
щодо визначення сутності даних понять.

Досліджуючи первинну сутність поняття інду-
стріалізації в її історичному контексті, зазначимо, 

що індустріалізація визначається як створення нової 
техніки, обладнання та впровадження їх у господар-
ство країни, і, перш за все, в оснащення виробничого 
комплексу. На думку Ю. Кіндзерського, саме завдяки 
швидкому індустріальному зростанню окремі країни, 
які розвиваються, стають впливовими активними 
гравцями світової економіки та політики, створюю-
чи внаслідок цього багатополярність та посилюючи 
невизначеність світового економічного розвитку [1, 
с. 93]. Таким чином, індустріалізація виступає по-
тужним двигуном швидкого економічного зростан-
ня, процеси та механізми якого є актуальними для 
застосування протягом тривалого історичного пе-
ріоду. І якщо економічно розвинені країни пройшли 
періоди індустріалізації ще на початку 20 століття, 
то для країн, що розвиваються, впровадження про-
цесів індустріалізації є сучасним інструментом до-
сягнення значних темпів економічного розвитку та 
розбудови потужних економічних систем. Водночас 
наслідки індустріалізації приводять до значних змін 
кон’юнктури світових економічних ринків та дина-
міки його економічного розвитку, завдяки цьому ак-
тивують процеси конкуренції на світових ринках та 
інноваційні процес, як інструменти отримання зна-
чних техніко-технологічних і конкурентних переваг 
сучасного індустріального розвитку. 

Проте з часом, як зазначається у працях С. Бо-
друнова [2, с. 128], С. Ковальова [3, с. 128], 
В. Ярошевича [4, с. 22] та інших науковців, 

процеси економічного зростання провідних країн 
світу значно сповільнилися, системно зменшували-
ся частки переробних галузей у структурі ВВП країн, 
поступаючись місцем добувним галузям, а в країнах 
із розвиненою економікою – сфері послуг, зріс рівень 
безробіття в реальному секторі економіки. Усі ці фак-
тори окреслювали основні ознаки процесу деінду-
стріалізації як згортання промислової, індустріальної 
активності економічного розвитку країн світу. Таким 
чином, внаслідок зменшення обсягів промислового 
виробництва та його концентрації в розвинених кра-
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їнах чи перенесення виробничих комплексів у країни, 
що розвиваються, з метою оптимізації та зменшення 
вартості ресурсів та за відсутності впровадження ви-
важеної економічної політики, спрямованої на дов-
готривалий економічний розвиток, на зміну процесу 
індустріалізації прийшов процес деіндустріалізації, 
що характеризується значним згортанням обсягів на-
ціонального виробництва та сповільненням темпів 
економічного розвитку.

Світова економічна криза 2008–2011 рр. і не-
обхідність подолання її руйнівних наслідків 
окреслили необхідність актуалізації нових 

хвиль техніко-технологічного розвитку, що визна-
чаються як процеси реіндустріалізації. На думку  
В. Ярошевича [4, с. 23], реіндустріалізація виникла 
внаслідок необхідності виправлення процесів значно-
го згортання темпів техніко-технологічного промис-
лового розвитку, пов’язаних із деіндустріалізацією.

Одними із перших сутність процесу реіндустрі-
алізації та її вплив на функціонуванням економічних 
систем дослідили Дж. Міллер, Т. Уолтон, В. Ковачич, 
Дж. Рабкін (J. C. Miller, T. F. Walton, W. E. Kovacic,  
J. A. Rabkin). За їх визначенням, реіндустріалізацією є 
поєднання зусиль держави, підприємництва та освіт-
ньої сфери з метою створення, координації та про-
вадження єдиної промислової політики, спрямованої 
на відтворення промислового потенціалу країни [5, р. 
1–4]. Дане визначення можна вважати одним із пер-
ших намагань науковців дослідити проблематику інду-
стріальних процесів у їх еволюціонуванні та окреслити 
реіндустріалізацію як певні дії державних інститутів та 
бізнесу, спроби здійснити відповідні зміни засобами 
промислової політики, зосереджуючи увагу на аспекті 
забезпечення промислового розвитку, не впроваджу-
ючи при цьому системних економічних змін.

Водночас узагальнення результатів досліджен-
ня сутності реіндустріалізації дають можливість ви-
окремити та констатувати наявність у сучасних на-
укових дослідженнях цього напряму трьох основних 
підходів до розуміння цих процесів: 
 за першим підходом реіндустріалізація роз-

глядається як загальна тенденція відродження 
промисловості як основи економіки країни;

 за другим – реіндустріалізація визначається 
як комплекс заходів державної промислової 
чи економічної політики, спрямованої на від-
новлення промисловості та її значення в еко-
номіці;

 за третім – реіндустріалізація розуміється 
як процес, пов’язаний із розвитком високо-
технологічних галузей і відновленням тради-
ційних галузей реального сектора економіки 
на технологічних засадах із активним розви-
тком та впровадженням інновацій.

У науковій праці із проблем сучасного еконо-
мічного розвитку В. Ляшенко та Є. Котова процес ре-

індустріалізації розглядається як перехід до системи 
гнучкого виробництва, пристосованого до динаміки 
змін сучасного світу та змін кон’юнктури ринку, а ло-
комотивом таких системних змін є модернізація та 
переоснащення виробничих потужностей, їх повер-
нення, перенесення із Китаю, країн Азії [6, с. 24–25]. 
Погоджуючись із думкою вчених, слід зазначити, що 
активне впровадження в процесі такого переосна-
щення модернізації техніко-технологічних інновацій 
спрямоване на активування промислових процесів, 
процесів відтворення та спроможне дати новий ви-
ток соціально-економічному розвитку країни.

Сучасне розуміння модернізації бере свій поча-
ток у теоріях Й. Шумпетера як економічне зростання 
на засадах техніко-технологічних змін та трансфор-
мацій. На цій теорії Ф. Агійон та П. Ховітт (Ph. Aghion, 
P. W. Howitt) окреслили процеси модернізації як ко-
піювання технологій, водночас визначаючи переваги 
модернізації в подоланні значного техніко-техноло-
гічного відставання в технічному та технологічному 
розвитку [7, р. 94]. Таким чином, було здійснено пере-
хід від розуміння модернізації як певного поліпшен-
ня, оновлення елементів конструкцій чи обладнан-
ня, його техніко-технологічного вдосконалення – до 
оновлення, осучаснення технічних, управлінських, 
організаційних процесів.

За дослідженням Л. Федулової, модернізація 
визначається як технологічне оновлення існу-
ючого промислового потенціалу та активний 

швидкий розвиток високотехнологічного виробни-
цтва, спрямований на перетворення технологічних та 
організаційних, управлінських інновацій на головний 
фактор економічного розвитку [8, с. 128]. Зокрема, 
автором підкреслюється, що основою модернізацій-
них змін є активний науковий розвиток, створення 
інновацій і нових технологій чи їх залучення, оскіль-
ки сам процес модернізації потребує значної динамі-
ки впровадження інноваційних процесів.

Своєю чергою, Й. Петрович і Н. Лущак роз-
глядають модернізацію як стан ефективного роз-
витку, заснований на впровадженні у виробництво 
результатів науково-технічного прогресу, розбудові, 
оновленні техніки та технологій у всіх галузях і ви-
дах економічної діяльності, спрямований на вироб-
ництво нової інноваційної продукції, конкуренто-
спроможної як на внутрішньому, так і на зовнішніх 
ринках, оновлення існуючих і застосування нових ін-
новаційних технологій [9, с. 201]. Автори підіймають 
питання зв’язку та залежності виробництва продук-
ції, конкурентоспроможної як на внутрішньому, так і 
на зовнішніх ринках, і пов’язують його зі зростанням 
рівня інноваційності продукції, а процес модернізації 
визначають як головний активатор таких інновацій-
них і технологічних змін. До того ж, дане твердження 
стосується всіх секторів національного господарства, 
тому проблематика модернізації також стосується 
всіх секторів економічної системи країни.
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На думку Ю. Пащенко, головною ознакою мо-
дернізації є пріоритетність технологічного розвитку 
на засадах нових наукових знань. Із впровадженням 
модернізації поглиблюється суспільний і техніч-
ний поділ праці, отримують розвиток інші сектори 
економіки, торгівля, сфера послуг, розширюються 
ринки товарів, капіталів, робочої сили, відбувається 
формування та розвиток соціальних і громадських 
інститутів [10, с. 51]. Таким чином, підкреслено про-
відну роль технологічної модернізації, основою якої 
є продукування та використання нових наукових 
знань – інновацій. Разом із тим, зазначається, що 
технологічна модернізація стосується не лише сфери 
виробництва, а поширюється на сектори торгівлі, по-
слуг, фінансову сферу, приводить до зростання ваги 
та ролі інноваційної інфраструктури, науки, освіти в 
економічному та соціальному житті країни.

Дослідження реіндустріалізації національної 
економіки країни на засадах технологічної модерні-
зації як масштабного проекту оновлення економіки 
країни, її галузей та секторів дає можливість окрес-
лити значні залежності між факторами сукупного 
обсягу всіх необхідних інвестицій, власного про-
мислового капіталу, що можуть бути авансованими 
та спрямованими на процеси модернізації; обсягу 
всіх необхідних матеріальних, природних, кадрових, 
інформаційних та інших ресурсів; часу, необхідного 
для розробки та реалізації проектів техніко-техноло-
гічної модернізації економіки країни, та отриманого 
результату індустріалізації як нової якості економіч-
ного розвитку, що в сукупності дають можливість пе-
реходу економічної системи країни на новий техніко- 
технологічний рівень розвитку – новий технологіч-
ний устрій. 

Разом із тим, окрім залежності між часом, вар-
тістю та якістю, для процесів індустріалізації в 
умовах сучасного світу та із урахуванням фак-

торів первинної та вторинної модернізації, що реалі-
зуються в різних економічно-суспільних, політичних 
умовах та обумовлюються певним рівнем розвитку 
економічних систем, для процесів реіндустріалізації 
національної економіки на засадах технологічної мо-
дернізації домінуючим є фактор власного інновацій-
ного розвитку та трансферу існуючих інновацій, який 
є настільки важливим, що не може розглядатися про-
сто як ресурс технологій. Внаслідок цього трансфер 
технологій для успішної реалізації процесів реінду-
стріалізації для країн із наздоганяючою економікою 
є першочерговим по важливості фактором, який 
виступає основним двигуном реіндустріалізаційних 
процесів, що в сучасних умовах техніко-технологіч-
ного розвитку не можуть бути реалізовані в рамках 
інноваційних напрацювань та можливостей однієї 
країни. Тому даний процес виходить за межі націо-
нального та потребує для його успішної та швидкої 
реалізації доступу до світових технологій і можли-
вості їх залучення та використання. 

У контексті процесів індустріалізації слід зазна-
чити, що реіндустріалізація сама по собі передбачає 
оновлення, швидке зростання ефективності функ-
ціонування виробничо-промислового комплексу 
економічної системи країни в цілому. Таким чином, 
процеси реіндустріалізації не можуть бути реалізо-
ваними без змін, оновлення самих виробничих, тех-
ніко-технологічних потужностей. Відповідно, реін-
дустріалізація в сучасних економічних реаліях може 
бути впровадженою за умов здійснення технологічної 
модернізації економіки країни та її секторів.

У підсумку проведених теоретичних досліджень 
слід зазначити, що реіндустріалізація, як про-
цес структурних змін та інституційних ре-

форм у системі національного господарства, орієн-
тована на становлення та розвиток, нарощування по-
тенціалу та забезпечення конкурентоспроможності 
нових прогресивних галузей промисловості та інших 
базових видів економічного діяльності (розвиток ін-
формаційних технологій, біотехнологій, технологій у 
машинобудуванні, альтернативній, новій та ефектив-
ній енергетиці тощо) на засадах інтелектуалізації.

При цьому під інтелектуалізацією слід розуміти 
розвиток цих галузей на основі розвитку та взаємо-
дії освіти, науки та активного застосування сучасних 
інформаційних технологій та засобів, що складають 
основу інтелектуально-кадрового забезпечення; ак-
тивне впровадження інновацій і забезпечення прав і 
захисту інтелектуальної власності; системне впрова-
дження процесів інтелектуалізації та розвитку на заса-
дах цифровізації економіки та господарських відносин. 

Водночас реіндустріалізація економіки на осно-
ві технологічної модернізації – це процес відновлен-
ня та зростання темпів індустріального розвитку 
внаслідок оновлення (на інноваційних засадах) тех-
ніко-технологічних потужностей економічної систе-
ми країни, активного впровадження інституційних 
реформ і структурних змін, відбудови реального 
сектора економіки з метою створення потужного ін-
дустріального базису, основи майбутнього ефектив-
ного соціально-економічного розвитку національної 
економіки. 

На рис. 1 наведено концептуальні аспекти впро-
вадження процесу реіндустріалізації національної 
економіки на основі технологічної модернізації.

Головною метою реіндустріалізації на основі 
технологічної модернізації є становлення та розви-
ток національного виробництва, нарощування по-
тенціалу та забезпечення конкурентоспроможності 
галузей промисловості та інших базових видів еконо-
мічної діяльності на засадах інтелектуалізації.

Пріоритетними цілями процесу реіндустріалі-
зації є: 
 активізація розвитку перспективних галузей 

і зміцнення тим самим конкурентоспромож-
ності економіки на зовнішньому ринку;
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Основні фактори впровадження 
реіндустріалізації на основі 
технологічної модернізації
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Реіндустріалізація на основі технологічної модернізації – це процес відновлення 
та зростання темпів індустріального розвитку внаслідок оновлення (на інноваційних засадах)

техніко-технологічних потужностей економічної системи країни, активного впровадження 
інституційних реформ і структурних змін, відбудови реального сектора економіки із метою 
створення потужного індустріального базису, основи майбутнього ефективного соціально-

економічного розвитку національної економіки

Інтелектуальне, 
кадрове, інноваційне, 
науково-технологічне 
та інше забезпечення 

Наявність 
інтелектуально-

кадрових ресурсів

Розвиток власної
бази розробок

і технологій

Пріоритетні цілі реіндустріалізації на основі технологічної модернізації 

Активізація 
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галузей і зміцнення 
конкурентоспро-
можності економіки 
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ринку
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науки, інновацій-
ного сектора 
та впровадження 
інновацій, 
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науки, освіти 
та виробництва
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структури 
економіки 
та створення 
нових 
робочих 
місць

Забезпечення
умов для 
цифровізації 
економіки, 
суспільства 
та е-уряду-
вання

Розбудова нових 
прогресивних сфер 
розвитку інформа-
ційних технологій, 
біотехнологій, 
технологій 
у машинобудуванні, 
новій енергетиці
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альтерна-
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та ефективної 
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економічного 
розвитку 
та розбудови 
економіки 
на засадах 
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Рис. 1. Концептуальні аспекти впровадження процесу реіндустріалізації національної економіки  
на основі технологічної модернізації 

Джерело: авторська розробка.

 розвиток освіти, науки, інноваційного сек-
тора та впровадження інновацій, посилення 
взаємодії науки, освіти та виробництва;

 покращення структури економіки та створен-
ня нових робочих місць;

 забезпечення умов для цифровізації економі-
ки, суспільства та е-урядування;

 розбудова нових прогресивних сфер розвитку 
інформаційних технологій, біотехнологій, тех-
нологій у машинобудуванні, новій енергетиці;

 розвиток альтернативної, нової та ефективної 
енергетики;

 забезпечення соціально-економічного розви-
тку та розбудови економіки на засадах інте-
лектуалізації.

Виходячи з того, що реіндустріалізація є склад-
ним процесом, оскільки активує комплексні та 
системні зміни у виробничій, технологічній, 

інноваційній, науковій, освітній та інших сферах, для 
його ефективного впровадження потрібний систем-

ний підхід, який передбачає залучення не тільки еко-
номіко-правових засад, але й інституційних, органі-
заційних, фінансових, інвестиційних інструментів та 
заходів державної промислової політики.

При цьому, основою ефективного впроваджен-
ня процесів реіндустріалізації є їх державне регулю-
вання, що здійснюється із розробкою та реалізацією 
державної стратегії реіндустріалізації на засадах тех-
нологічної модернізації, із визначенням стратегіч-
них пріоритетів державної політики, розробленням 
комплексу дій щодо вдосконалення інституційного 
базису технологічної модернізації економіки країни, 
а також розробкою організаційно-економічного ме-
ханізму та інструментарію реалізації стратегії реін-
дустріалізації на основі технологічної модернізації із 
активуванням інноваційної діяльності, формуванням 
інституційного механізму структурно-технологічних 
змін та розбудовою відповідної сучасної інфраструк-
тури створення та розвитку нових технологій. 

Разом із тим, ефективне впровадження проце-
сів реіндустріалізації на основі технологічної модер-
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нізації потребує залучення та використання значних 
обсягів фінансових, інтелектуальних, інформаційних, 
матеріальних та інших видів ресурсів, передусім на-
явність і можливість залучення та використання капі-
талу, інвестицій, інтелектуального потенціалу країни, 
інформатизації процесу – використання інформації 
та сучасних інформаційних технологій, можливість 
активізації та розробки власних інноваційних техно-
логій та продуктів і залучення провідних технологій. 

ВИСНОВКИ
Особливості та виклики сучасного економіч-

ного світу, подальший руйнівний вплив деіндустріа-
лізаційних процесів на розвиток економіки обумов-
лює пріоритетність та необхідність впровадження 
процесів реіндустріалізації на основі технологічної 
модернізації. Проте досягнення визначеної мети ста-
новлення та розвитку національного виробництва, 
нарощування потенціалу та забезпечення конкурен-
тоспроможності галузей промисловості та інших 
базових видів економічної діяльності на засадах ін-
телектуалізації можливе за умови реалізації окресле-
них пріоритетних завдань, серед яких:
 техніко-технологічна реструктуризація, мо-

дернізація, оновлення існуючих виробничих 
потужностей та розбудова нових; 

 зміна, збалансування структури промисло-
вості країни; 

 зміна структури продукції промисловості 
зі зростанням частки випуску високотехно-
логічної продукції та середньотехнологічної 
продукції в структурі промислового виробни-
цтва; 

 оптимізація виробничих процесів, розбудова 
нових технологічних зв’язків на засадах коо-
перації та спеціалізації, розбудова нових лан-
цюгів створення цінностей; 

 внаслідок цього – перехід на випуск нової 
конкурентоздатної як на внутрішньому, так і 
на зовнішніх ринках продукції; 

 зростання обсягів виробництва продукції з 
високою часткою доданої вартості; 

 впровадження нових технологій із метою 
зростання ефективності використання на-
явних матеріальних, енергетичних, кадрових 
ресурсів, зростання енергоефективності, еко-
логічності виробництва та стандартів якості; 

 забезпечення продукцією вітчизняного ви-
робництва потреб внутрішнього ринку країни 
та її населення; 

 зростання частки експорту продукції вітчиз-
няного виробництва з високою часткою до-
даної вартості, визначення місця держави в 
загальному світовому поділі праці. 

Реалізація всіх вищезазначених перспективних 
цілей забезпечить впровадження процесів реінду-
стріалізації, перехід промисловості на п’ятий тех-

нологічний рівень та стимулюватиме ефективний, 
динамічний промисловий і соціально-економічний 
розвиток країни.                    
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Кричевська Т. О. Причини вразливості та стійкості конвенційного монетарного режиму –  
гнучкого інфляційного таргетування

Мета статті – з’ясувати, які виклики сьогодні постають перед конвенційним монетарним режимом – гнучким інфляційним таргетуванням: 
технічно (з точки зору застосування функції реакції у вигляді різновиду правила Тейлора) і як до елементу суспільного договору, а також чому 
його досі позиціонують як своєрідний «кінець історії» в монетарній політиці. Виділено такі технічні умови ефективності гнучкого інфляційного 
таргетування: релевантність інфляції як ключового індикатора циклічної динаміки; наявність, спрямованість та щільність зв’язку між інфля-
цією та діловою активністю; адекватність оцінок нормальних значень макроекономічних показників. Розглянуто, наскільки вони виконуються 
на сучасному етапі. Показано, що в умовах фінансіалізації, на противагу інфляції, вагомими індикаторами економічного циклу стають показники 
стану фінансового ринку, а сама інфляція після здобуття довіри до національної антиінфляційної політики в багатьох країнах значною мірою 
визначається борговими циклами, глобальними чинниками, тривалим сповільненням економічного зростання, зниженням рівноважних реальних 
відсоткових ставок. Виявлено, що модифікацію кривих Філліпса можуть спричиняти: дія закону Гударта; зміна характеру ринку праці в розви-
нутих економіках; посилення впливу глобальних чинників на внутрішню інфляцію та їх невизначеність; технологічні фактори. Розкрито деякі 
суперечності інфляційного таргетування як елементу суспільного договору – цінова стабільність як одночасно універсальне та групове благо і 
позірність простоти та прозорості цього монетарного режиму. Сформульовано фактори стійкості інфляційного таргетування як конвенцій-
ного монетарного режиму: цінність його здобутків у стабілізації інфляційних очікувань; широта, гнучкість, складність і розмитість; мінливість 
і невизначеність самих структурних змін, що підривають його ефективність; вбудованість не лише в національні суспільні договори, але й у між-
народний, укладений після краху Бреттон-Вудської валютної системи. 
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Кричевская Т. А. Причины уязвимости и устойчивости конвенционного 
монетарного режима – гибкого инфляционного таргетирования

Цель статьи – выяснить, какие вызовы сегодня встают перед конвен-
ционным монетарным режимом – гибким инфляционным таргети-
рованием: технически (с точки зрения применения функции реакции 
в виде разновидности правила Тейлора) и как к элементу обществен-
ного договора, а также почему его до сих пор позиционируют как 
своеобразный «конец истории» в монетарной политике. Выделены 
следующие технические условия эффективности гибкого инфляцион-
ного таргетирования: релевантность инфляции как ключевого инди-
катора циклической динамики; наличие, направленность и плотность 
связи между инфляцией и деловой активностью; адекватность оце-
нок нормальных значений макроэкономических показателей. Рассмо-
трено, насколько они выполняются на современном этапе. Показано, 
что в условиях финансиализации, в противовес инфляции, весомыми 
индикаторами экономического цикла становятся показатели состо-
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Krychevska T. O. Causes of Vulnerability and Resilience of the Conventional 
Monetary Regime – Flexible Inflation Targeting

The article is aimed at identifying the challenges that the convention mon-
etary regime – flexible inflation targeting – faces today: both technically 
(in terms of applying the reaction function in the form of a variety of Tay-
lor’s rule) and as an element of public treaty, and the next: why it is still 
positioned as a kind of «end of history» in monetary policy. The following 
technical conditions for the efficiency of flexible inflation targeting are al-
located: relevance of inflation as a key indicator of cyclical dynamics; avail-
ability, focus and density of the link between inflation and business activity; 
adequacy of estimates of normal macro-economic indicators. The extent 
these conditions are implemented at in the present stage, is considered. It is 
shown that in the conditions of financialization, as opposed to inflation, the 
indicators of status of the financial market become significant indicators of 


