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Постановка проблеми. Початок третього тися-
чоліття у глобальному вимірі характеризується 
масштабними зрушеннями в розвитку та управлін-
ні світовою економікою, які ґрунтуються на висо-
ких технологіях, економіці знань та інноваціях, що 
призвело до зміни глобальних (світових) ринків, роз-
витку відкритої мережевої економіки (wikinomics), 
фінансової системи. Відбулися зміни у взаємовідно-
синах між економіками різних країн, глобальними 
гравцями світового масштабу (ТНК, регіональни-
ми угрупуваннями), суттєво змінилася роль дер-
жав як організаційно-політичних інструментів, що 
пов’язано з модернізацією світової економіки. Мо-
дернізація – явище комплексне, детермінанти якого 
охоплюють соціальні, економічні, політичні та еко-
логічні зміни розвитку світового господарства, тим 
самим забезпечуючи якісну перебудову суспільства. 
Сьогодні усвідомлення нової біфуркації, нелінійності 
світового розвитку, об’єктивної трансформації світо-
вої архітектоніки, нагромадження наукових знань 
ставлять перед суспільством завдання – перегляду 
теорії модернізації, пошуку механізмів, підходів, 
принципів і цінностей, що сприяють формуванню 
ефективної системи світового господарства, подаль-
шому динамічному безперервному розвитку суспіль-
ства і збереженню інтересів як окремої країни, так і 
людства в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ма модернізації економіки відносно нова, і розгля-
далася авторами з 60 років ХХ ст., нею займалися 
провідні зарубіжні дослідники, серед яких Дж. Бер-
лі, Х. Блекленд, С. Гавров, О. Конт, І. Побережні-
ков, Б. Старостин, К. Чін та ін., які виокремлюва-
ли, переважно, соціокультурні основи модернізації. 
У вітчизняній теорії та практиці дослідження цієї 
проблеми розпочалося накінці 90-х рр. ХХ століт-
тя та продовжується до нашого часу, варто виділи-

ти праці О. Амосова, В. Городяненка, Н. Гавкало-
ва, С. Жукова, Е. Лібанової та ін., тематика яких 
переважно пов’язана з суспільно-політичними чин-
никами та передумовами модернізації українського 
суспільства. Проте дана проблематика залишається 
недостатньо дослідженою, оскільки переважна біль-
шість досліджень охоплювали основи трансформації 
соціально-політичної модернізації, залишаючи поза 
увагою економічну складову модернізації світового 
господарства.

Постановка завдання. Мета дослідження – сис-
тематизувати теоретико-методологічні основи дослі-
дження модернізації світової економіки, які засто-
совуються у контексті модернизаційної перспективи. 
Подобний підхід дозволяє більш глибинно розкрити 
еволюцію парадигми модернізації світової економіки 
та намітити можливі перспективи її подальшого роз-
витку.

Досягнення мети зумовило постановку та вирі-
шення таких завдань: розкрити сутність дефініції 
«модернізація»; визначити етапи становлення шко-
ли модернізації; обгрунтувати перспективи подаль-
шої модернізації світової економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дефі-
ніція модернизация походить від англ. «modern», що 
дослівно означає оновлений, сучасний, швидкісний 
приріст наукових знань. Зазвичай під модернізаці-
єю розуміють суспільно-історичний процес, що пред-
ставляє собою будівництво та оновлення суспільства 
зі зміною суспільного й індивідуального, технологіч-
ного і соціального розвитку; рівністю громадянських 
прав і обов’язків для всіх верств населення, зміною 
світогляду, зростанням ролі науки як основного 
культуроутворюючого чинника.

Теоретико-методологічні основи модернізаційної 
парадигми утворюють классичні теорії соціальних 
змін К. Маркса, Ф. Тьонніса, Г. Спенсера, Е. Дюрк-
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гейма, М. Вебера, Е. Конта та ін. Одним із перших 
дослідників процесу модернізації був К. Маркс (Marx 
[1858] 1973), який зазначав, що технічні інновації 
та соціально-економічний розвиток ведуть до пе-
редбачуваних наслідків у сфері культури та політи-
ки, зберігає свою актуальність і сьогодні. На думку  
К. Маркса, теорія «модернізації» розглядає соціа-
лізм як один з варіантів економічної та соціальної 
модернізації суспільства.

На противагу К. Марксу А. Сміт висунув гіпоте-
зу теорії модернізації, яка підтримувала капіталізм 
(Smith [1776] 1976). Проте, незважаючи на різку 
розбіжність у поглядах на шляху модернізації, оби-
два дослідника вважали, що технічні інновації та їх 
соціально-економічні наслідки є основою прогресу 
людства та зміни політичних інститутів і культурної 
сфери. 

Поняття модернізації охоплює дослідження кар-
динальних суспільних змін у різних вимірах, таких 
як: історичний процес, а всередині нього – історична 
ранньокапіталістична модернізація у країнах захід-
ної цивілізації; модернізація в умовах бюрократич-
ного державно-монополістичного капіталізму і сучас-
ні зміни у країнах, які ще відстають від розвинутих; 
суспільство як система (синхронний аналіз економіч-
ної, соціально-політичної і культурної модернізації); 
модернізація людської особистості [1, с. 460-461].

Згідно з сучасними поглядами на теорію модер-
нізації [2] – розвинутою може вважатися та країна, 
яка має значний рівень індустріалізації, стабільний 
економічний розвиток, віру суспільства у силу раці-
онального наукового знання як основу прогресу, ви-
сокий рівень та якість життя, розвинуті політичні 
структури, вагому частку середнього класу у струк-
турі населення. Суспільства, які не відповідають цим 
критеріям, належать або до «традиційних», або до 
«перехідних».

У більшості класичних концепцій модернізації 
акцент робиться на формуванні індустріального сус-
пільства, де модернізація розглядається як процес, 
паралельний індустріалізаці, тобто перетворення 
традиційного аграрного суспільства в індустріальне, 
трансформація самої системи господарства, техніч-
не озброєння й ефективна організація праці. З та-
ких позицій розрізняють «первинну» та «вторинну» 
модернізацію [3]. Під «первинною» модернізацією 
розуміють процес, здійснений в епоху промислових 
революцій, – класичний «чистий» тип «модернізації 
першопрохідників». Під «вторинною» модернізацією 
розуміється процес, що супроводжується формуван-
ням індустріального суспільства у країнах третього 
світу – вона відбувається за умов наявності зрілих 
моделей, апробованих у країнах індустріально-рин-
кового виробництва, і також за можливості прямих 
контактів з ними – як у торгово-промисловій, так і в 
культурній сферах.

Таким чином, дефініція модернізація з різних 
точок зору розглядається через: призму соціальних 
перетворень суспільства (М. Вебер, Е. Дюркгейм,  
О. Конт, Г. Спенсер); «історичну модернізацію – як 
процес змін, що приводить до двох типів соціаль-
них, економічних і політичних систем, які склалися 
в Західній Європі і Північній Америці в період між 
XVII і XIX століттями і поширилися на інші країни і 
континенти » (Ш. Эйзенштадт [4, с. 173]); створення 
нових інституціональних механізмів, кардинальну 
трансформацію, пов’язану з рухом від традиційнос-
ті до сучасності (С. Хантінгтон, В. Алексєєв, І. По-
бережников); економіко-технологічну трансформа-
цію суспільства шляхом індустріалізації (К. Маркс, 

Б. Старостін); формування нового типу динамічної 
і активної особистості, орієнтованої на досягнення 
нових, нетрадиційних цілей (А. Сміт, П. Бергера); 
високий рівень індустріалізації, техніко-економічні 
відносини (В. Городяненко); еволюційний характер 
змін, що призводять до зміни суспільного устрою  
(Г. Спенсер, Ш. Ейзенштадт).

Модернізація як процес і модерність як її наслі-
док, виникнувши в західному світі, у XX ст. стали 
поширюватися в глобальному масштабі. Е. Гідденс 
[5, с. 119] вважає, що «ніякі інші, більш традиційні, 
суспільні форми не можуть протистояти їй, зберіга-
ючи повну ізольованість від глобальних тенденцій». 
Модернізація є виключно західним феноменом з точ-
ки зору способу життя і прискореного науково-тех-
нічного розвитку.

Отже, поняття модернізація є неоднозначним і 
сприймається з декількох точок зору: по-перше, це 
процес людського розвитку, в межах якого соціаль-
но-економічний прогрес веде до змін у культурній, 
соціальній та економічній сферах внутрі окремого 
суспільства; по-друге, це оновлення об’єкту, врахо-
вуючи нові вимоги, норми, якісні характеристики; 
по-третє, з точки зору історичного розвитку – це ма-
кропроцес переходу від традиційного суспільства до 
сучасного суспільства, від аграрного – до індустрі-
ального; по-четверте, модернізація – це процес по-
вної або часткової трансформації глобальної системи 
з метою прискорення розвитку.

У межах нашого дослідження модернізація – це 
соціальний та цивілізаційний процес удосконален-
ня, трансформації суспільства, економіки і перехід 
до нового технологічного укладу. Модернізація сві-
тової економіки розглядається як комплексний про-
цес глибинних змін цивілізаційного характеру, який 
здійснюється у різних країнах під впливом потреб 
розвитку суспільства і людини, досягнень науки і 
техніки, конкуренції та інших способів взаємодії ін-
ститутів всередині країн і між ними. Підтверджен-
ням нашої думки є теза щодо сутності модернізації у 
доповіді «Оглядова доповідь про модернізацію у світі 
і Китаї (2001–2010)» [6, с. 46)], де модернізація – 
один із видів фундаментальних трансформацій люд-
ської цивілізації, починаючи з XVIII ст. Маються на 
увазі зміни у діяльності, поведінці, процесі, змісті, 
структурі, системі й самій идеї людської цивілізації.

Нечіткість вихідних понять, еволюція історич-
ного процесу викликали необхідність численних до-
повнень вихідної концепції модернізації. Сучасний 
модифікований модернізаційний підхід помітно дис-
танціювався від класичної версії, перетворившись із 
односторонньої, абстрактної концепції в історико-ем-
піричних дослідженнях, у суперечливу, заплутану 
й еластичну по відношенню до історичної реальнос-
ті дослідницьку програму. Але прихильники теорії 
модернізації підкреслюють, що модернізаційна пер-
спектива ніколи не претендувала на роль універсаль-
ної пізнавальної відмички, що пояснює все і вся в 
історичному минулому.

Таким чином, теорія модернізації охоплює велике 
коло питань. Зазначимо, що термін «модернізація» 
не варто застосовувати до всього періоду соціально-
го прогресу, а лише до сучасного етапу (середина  
ХХ ст. – початок ХХІ ст.) – зародження розвинутого 
апіталізму, коли модернізацію розглядають у форма-
ті цінностей зазначеної історичної епохи, серед яких 
раціоналізм, урбанізація, ефективність, індустріалі-
зація, інформатизація тощо. 

Виходячи з результатів дослідження, на нашу 
думку, концептуально, можна виділити декілька 
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підходів до визначення модернізаційної парадигми: 
глобальний, соціальний, радікальний, еволюційний. 
Глобальний, коли модернізація сприймається як 
процес змін в напрямку тих типів соціальної, еконо-
мічної і політичної організації, які склалися в Захід-
ній Європі і Північній Америці в XVII–ХІХ століт-
тях, потім поширилися на інші європейські країни, 
а в ХІХ–XX століттях – на південноамериканський, 
азіатський і африканський континенти. Модерніза-
ція, відповідно до даного підходу, є широкомасш-
табним, багатостороннім процесом, який передбачає 
швидку економічну динаміку, радикальні зміни в 
соціальній, економічній структурі, науці, техніці, 
життєвих стандартах, культурних нормах і ціннос-
тях. Радікальний – модернізація супроводжуються 
процесами індустріалізації, біфуркації, урбанізації, 
секуляризації суспільства, розвитком нових систем 
комунікації та освіти (зростання грамотності, поява 
нових програм тощо). Соціальний – трансформація 
суспільства, формування суспільства знань, удоско-
налення відносин, інфраструктури, розвиток інсти-
тутів, які б враховувати соціальні зміни. Еволюціий 
підхід здійснювався в межах проходження певних 
стадій або фаз модернізації, через які повинні були 
пройти всі суспільства (наприклад, зазвичай виділя-
ються стадії традиційного, перехідного і модернізо-
ваного суспільства). 

С. Блеком запропоновано чотири фази модерні-
зації, які ідентифіковані як: 1) виклик modernity – 
первісна конфронтація суспільства, що характеризу-
ється традиційним рівнем знань, з сучасними ідеями 
та інститутами; 2) консолідація модернізаторської 
еліти – перехід влади від традиційних до нових, мо-
дернізаторських лідерів у процесі, зазвичай, револю-
ційної боротьби, яка може тривати кілька поколінь;  
3) економічна і соціальна трансформація – економіч-
не зростання і соціальні зміни до того моменту, коли 
суспільство трансформується з переважно аграрного з 
домінуванням сільськогосподарського способу життя 
в переважно урбанізоване й індустріальне; 4) інтегра-
ція суспільства – фаза, на якій економічна і соціальна 
трансформація впроваджує фундаментальну реоргані-
зацію соціальної структури суспільства) [7]. Пізніше 
С. Блек пропонує розглядати міжнародну модерніза-
цію – глобальне управління процесами зміни суспіль-
ства, як логічну наступну фазу модернізації.

Еволюційно модернізація, на думку багатьох вче-
них (І. Побережніков, Г. Альмонд, Е. Соу, О. Амосов, 
Н. Гавкалова. Ш. Эйзенштадт [8-9]) має такі етапи 
розвитку: 1) 1950-ті-перша половина 1960-х рр. – пе-
ріод зародження і швидкого нагромадження модерні-
заційних досліджень у класичній версії (Г. Альмонд, 
Ш. Эйзенштадт); 2) кінець 1960-1970-х рр. – період, 
протягом якого модернізаційна перспектива підля-
галася значній критиці, зокрема з боку таких кон-
курируючих теорій, як: відсталості (залежності) роз-
витку, міросистемного аналізу І. Валлерстайна [10], 
неомарксизму; 3) 1980-і роки – посткритичний пе-
ріод відродження модернізаційних досліджень, про-
тягом якого проявилися тенденції конвергенції шкіл 
модернізації та міросистемного аналізу; це період 
"нових модернізаціонних штудій", за трактовкою 
Е. Соу; 4) кінець 1980-х – 1990-х рр. – становлення 
неомодернізаційного та постмодернізаційного анали-
зу переважно під впливом значних трансформацій 
в країнах Центральної і Східної Європи і Азії [8]; 
5) ХХІ ст. – процеси модернізації пов’язані з дослі-
дженнями постіндустріального, інформаційного сус-
пільства, технологічно-інноваційного розвитку, гар-
монізації глобального управління тощо.

Модернізація України, яка відбулася протя-
гом останніх десятиліть, пов’язана з цивілізацій-
ним розвитком, географічними особливостями і 
нав’язуванням різних, іноді діаметрально проти-
лежних думок: радянська буржуазно-демократична 
модернізація, пострадянська бюрократично-капіта-
лістична, неоднорідна за своїм змістом модернізація 
перехідного періоду. Українська модернізація, на 
сьогодні, торкається окремих галузей, підприємств, 
не проводиться масштабно, проте від ефективних на-
прямів програми модернізації залежить подальший 
розвиток нашого суспільства. Власне сама програма 
модернізації сприймається як прискорений перехід 
від традиційної економіки до сучасної, як альтерна-
тива (перспектива) еволюційного розвитку. 

Варто зазначити, що у середині XX ст. процеси 
модернізації економічних систем набули глобально-
го характеру. Модернізаційна перспектива, на дум-
ку І. Побережнікова – це приклад теорії, яка розви-
валася в постійній взаємодії з реальними процесами 
розвитку, і вносила корективи в її зміст [8]. Надалі, 
модернізаційна парадигма, що сформувалася, в зна-
чній мірі, під впливом еволюціонізму, радикалізму 
та функціоналізму, пройшла тривалий шлях вдоско-
налення. 

В якості методики вимірювань модернізації вва-
жаємо на даному етапі доцільним використовувати 
інструментарій Центру досліджень модернізації Ки-
тайської академії наук (ЦДМ КАН), за допомогою 
якого китайські вчені щорічно, з 2001 р. вимірю-
ють стадії, їх рівні і фази динаміки всесвітньої мо-
дернізації – для 131 країни, з населенням не менше  
1 млн. осіб у яких живуть 97% населення Землі [11]. 
Згідно даної методики розрізняють первинну і вто-
ринну модернізації. 

Методика вимірювання первинної модерніза-
ції (ПМ) враховує три галузі життя індустріально-
го суспільства: економічну, соціальну та когнітивну 
(знання). Вони розраховуються за допомогою 10 ін-
дикаторів, з яких 9 – стандартні, середні для інду-
стріальних країн початку 60-х років ХХ ст., а один 
індикатор (ВВП на душу населення) щорічно перера-
ховується. Значення вторинної модернізації (ВМ) ви-
значаються для чотирьох сфер: інновації в знаннях, 
трансляція знань, якість життя, якість економіки. 
При цьому використовуються 16 індикаторів, які 
щорічно підраховуються як середні по 18-20 розви-
нутим країнам.

Для кожної стадії визначаються чотири фази: по-
чаток, зростання, зрілість, перехід до наступної ста-
дії. Ідентифікація з фазою здійснюється за допомо-
гою структурних індикаторів, стандартні значення 
яких враховують 200-річну історію індустріальних 
країн [11]. Введено також інтегрований індекс (ІІ) 
модернізації, що включає 12 індикаторів, більшість 
яких запозичені з методик вимірювання двох стадій. 
За допомогою цього індексу вимірюється сукупний 
рівень обох стадій модернізації. 

Таким чином, існує декілька варіантів широкого 
розуміння модернізації. Основою їх відмінності є ви-
ділення в якості головного різних складових цього 
процесу. Проте усі дослідники наголошують на комп-
лексному характері процесу модернізації. Модерніза-
цію розглядають через призму різних сценаріїв май-
бутнього суспільства та пов’язують з виникненням 
політично стабільної, правової демократичної держа-
ви з високотехнологічною економікою та розвинутою 
соціальною сферою. Модернізоване суспільство має 
комплекс взаємопов’язаних рис, котрі часто розгля-
дають як окремі процеси економічної, політичної, 
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соціальної та культурної, індустріальної та міжна-
родна модернізації.

Метою економічної модернізації є підвищення 
конкурентоспроможності країни на світовому ринку. 
Перспектива модернізації розглядається як гіпоте-
за (один із можливих варіантів розв’язку проблеми 
модернізації) розвитку модернізації – перетворення 
науки на виробничу (економічну) силу та розвиток 
раціонального управління виробництвом. 

Модернізація світової економіки стала чинником 
формування різноманітних економічних форм та ін-
ститутів, які сприяють розвитку та домінуванню то-
варно-грошових відносин у виробництві, споживанні 
та примусі до праці, що призвело до розвитку буржу-
азного укладу та капіталізму. Це, у свою чергу, спри-
чинило розвиток та поширення ринкових відносин, 
формування та розвиток національних і транснаціо-
нальних ринків. Економічна модернізація також пе-
редбачає постійне вдосконалення методів управління 
економікою та виробничими технологіями, раціона-
лізацію ведення господарства, менеджменту і є пози-
тивною рушійною силою розвитку.

Модернізаційна перспектива вказує шлях входжен-
ня до світового співтовариства у вигляді розвинутої 
ринкової економічної системи. Міжнародний досвід де-
монструє два різновиди модернізаційної перспективи: 
органічну (власний розвиток держави, визначений по-
передньою еволюцією) та неорганічну, як відповідь на 
виклик більш розвинутих країн, це «розвиток, що на-
здоганяє». Прикладом можуть слугувати держави, які 
в силу тих чи інших геокультурних або геополітичних 
обставин «загальмували» свій розвиток. 

Модернізація нарівні із глобалізацією стала про-
відним способом поширення капіталізму (ринкової 
економіки) у світі. У західних країнах культурна мо-
дернізація призвела до реформації та контрреформа-
ції, свідченням є важливі етапи розвитку пізнє Від-
родження, доба Гуманізму, Просвіти тощо. 

У ході модернізації зростає роль економічних орга-
нізацій (підприємств, банків, торгово-посередницьких 
фірм, міжнародних об’єднань, ТНК) у житті суспіль-
ства, посилюється їх незалежність від політики та іде-
ології. Відбувається перенесення стандартних, простих 
виробництв і простої важкої праці з розвинутих країн 
до до «традиційних країн». Структурні зміни, які спо-
стерігаються нині, призводять до поглиблення розри-
ву між економічними центрами і периферією. В еко-
номічних центрах відбуваються процеси централізації 
і концентрації, а в периферійних районах – процеси 
децентралізації та деконцентрації. Тому дуже важли-
во не відставати від прогресу,а рухатися разом з ним і 
економічно модернізувати народне господарство.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, мо-
дернізація світової економіки являє собою раціональ-
ний контроль над політичним і соціальним середови-
щем суспільства; поглиблену інтеграцію у світову 
економіку; здійснення наукової революції поетапно 
в усіх країнах, розширення прикладних наукових 
досліджень з найбільш до найменш розвинутих кра-
їн; розповсюдження раціонального погляду на сві-
тові ресурси; побудову демократичного суспільства. 
Модернізація пов’язана з використанням відтворю-
ваних джерел енергії, індустріалізацією, розповсю-
дженням нових глобальних акторів. 

Модернізаційна парадигма продовжує розвивати-
ся, здійснюючи при цьому експансію в нові для неї 
галузі теоретизування, абсорбуючи і адаптуючи нові 
теоретико-методологічні підходи. Класична і сучасні 
версії модернізаційної перспективи істотно різнять-
ся. Модифікація теоретичних основ модернізаційно-
го підходу сприяла перетворенню односторонньою і 
абстрактної теоретичної моделі, що не грала істотної 
ролі в емпіричних дослідженнях, у багатовимірну й 
еластичну по відношенню до економічної реальності 
розвитку.
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