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СПЕЦИФІЧНІ РИСИ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ 

ТА ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІК 

 

Формування постіндустріального суспільства почалось у 60-70 роках ХХ ст.. 

Цей етап розпочався у розвинених індустріальних країнах.  

Індустріальна цивілізація супроводжувалась нагромадженням у вигляді 

централізації капіталу (зростанням його розміру шляхом об'єднання кількох 

капіталів або шляхом поглинання одним великим капіталом інших, менших за 

обсягом), його концентрації (збільшенням обсягів індивідуальних капіталів 

переважно шляхом реінвестування прибутку або його частини), поширення 

акціонерної форми капіталу, панування фінансового капіталу, централізації 

виробництва. Паралельно змінюється роль банків, які стали монополістами. 

Індустріальна економіка базувалася на потужних технологіях, які достатньо 

розвинулися та в окремих випадках навіть загрожували існуванню природного 

середовища, суспільства. Виробництво набувало масового та стандартизованого 

характеру, мало переважно товарний характер, було орієнтоване на ринок. 

Фундаментальною складовою капіталу був грошовий. Існували у такій економіці 

ринки сировини, готової продукції, з'явився ринок праці. Особливості 

промислового розвитку виступили передумовами нерівномірного економічного 

розвитку. Промисловий переворот вплинув на спеціалізацію виробництва, 

міжнародний поділ праці тощо [4; 5]. 

У книзі професора Д. Белла «Настання постіндустріального суспільства» 

(1973) викладено елементи постіндустріальної теорії. У цій роботі проаналізовано 

тенденції змін між секторами суспільного виробництва, економіки послуг, 
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особливості формування наукового знання як елементу виробничих сил, 

оцінюється стан постіндустріального суспільства у соціальному прогресі, його 

концепції тощо [1; 3] (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Розвиток доіндустріального, індустріального 

та постіндустріального суспільства 

 

Постіндустріальна економіка включає економіки послуг, знань, інформації, 

контролю, управління та виникла у процесі вдосконалення технологій, 

автоматизації виробництва. Працівники повинні в таких умовах постійно 

підвищувати свій освітній, інтелектуальний потенціал. Кваліфікація працівників 

стає фундамельним засобом виробництва, а це, відповідно, змінює структуру 

суспільства. Характерні особливості постіндустріальної економіки як способу 

суспільного відтворення полягають у переході від виробництва товарів до 

розширення сфери послуг (торгівля, комунальне господарство, побутове 

обслуговування, фінансові послуги, послуги у сфері охорони здоров'я, освіти, 

науки, культури тощо), виробництві послуг (інформація, знання є ресурсами 

такого виробництва та його обсяги, як правило, не знижуються), домінуванні 

службовців та менеджерів (з використанням відповідних знань) у сфері зайнятості, 

цінності освітнього рівня, професіоналізму, креативності робітника, домінуванні 

теоретичного знання (як джерела нововведень), посиленні ролі технології, 

створенні «інтелектуальної технології», поширенні наукових розробок, зниженні 

питомої ваги зайнятих (приблизно до 20%) і частки промисловості у ВВП 

(приблизно до 25-28%), деіндустріалізації економічно розвинених держав та 

застарілих галузей, реіндустріалізації (розвиток нових, високотехнологічних 

виробництв, що заміщають застарілі галузі). Також на сферу послуг припадає 

значно більше половини ВВП (від 60%). Отже, для такої економіки темпи і 

масштаби науково-технічного прогресу такі, що зміни в матеріальній базі 

виробництва, якості трудових ресурсів не встигають за зростанням науково-

технічних можливостей. Також зростають транзакційні витрати (пов'язані не з 

виробництвом, а з витратами, обумовленими пошуком інформації, вивченням 

ринків тощо), відбувається посилення ролі менеджменту в області інтелектуальних 

ресурсів, в умовах оновлення знань, конкуренції. Постіндустріальне суспільство 

Доіндустріальне суспільство 
Визначальна сфера – сільськогосподарська; 

головні структури – церква, армія 

Індустріальне суспільство 
Визначальна сфера – промисловість; 

головні структури – корпорація, фірма 

Постіндустріальне суспільство 
Визначальна сфера – теоретичні знання; 

головна структура – університет як місце виробництва та 
накопичення знань 
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стає перед необхідністю постійного навчання, набувають поширення 

самозайнятість, віртуальні форми організації праці тощо [2; 3]. 

Розглянемо відмінності заснованої на знаннях економіки постіндустріального 

суспільства від індустріальної економіки (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз індустріальної та постіндустріальної економік [4] 

Критерій 

порівняння 

Індустріальна 

економіка 

Постіндустріальна 

економіка 

Технічний базис Індустріальний Інформаційний 

Основа суспільного 

добробуту 
Товари Знання 

Масовий клас Робітники Службовці, менеджери 

Принцип управління Керівництво Узгодження 

Форма власності Приватна Акціонерна 

Політичний режим 

Авторитаризм, 

представницька 

демократія 

Безпосередня 

демократія, 

самоуправління 

 

В'язкість ринків (у тому числі й фінансових) буде приблизно однаковою для всіх 

їх видів у рамках однієї економіки. Кризи на фінансових ринках залежать від раптової 

зміни такої в'язкості, що призводить до різкого підвищення турбулентності, а, отже, 

невизначеності фінансових потоків в економіці. Якісні стрибки в'язкості фінансових 

ринків відбуваються в моменти переходу: індустріальна економіка – 

постіндустріальна економіка тощо. Отже, причиною зміни в'язкості ринків 

виступають відповідні зміни в інституційній структурі економіки. 

Трансформаційні процеси в економіках країн призвели до переходів від 

доіндустріальної до індустріальної, а потім постіндустріальної економік. Для 

економіки нового суспільства характерно виробництво послуг, яке перевищує 

виробництво товарів, вона заснована на знаннях, новітніх технологіях. 
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