
 

УДК: 332.145                                                                                 https://doi.org/10.33271/ev/66.043 

 

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Е. В. Прушківська, д. е. н., професор, em.prushkovskaya@gmail.com,  

А. М. Ткачук, аспірант, НУ «Запорізька політехніка», tkachuk.a.m.2019@gmail.com 

 

У статті розглядається проблема визначення сутності високотехнологічного сектору 

національної економіки. Аналіз наукових праць вітчизняних та іноземних вчених дозволив 

авторам прийти до висновку, що критерій високо технологічності може бути застосованим 

тільки до сектору національної економіки, а не до її сфери. Доведено, що основними складо-

вими високотехнологічного сектора  виступають дві основні  дві сфери, а саме: сфера висо-

котехнологічного матеріального виробництва (що виробляє продукти промисловості та 

АПК) та сфера надання високотехнологічних послуг (що виробляє сервісні продукти, у тому 

числі й товари соціальної спрямованості).  

Здійснено дослідження  існуючих підходів та критеріїв визначення високотехнологіч-

них галузей економіки у різних країнах світу, що реалізовані  міжнародними організаціями 

та окремими країнами (ОЕСР, США, Канада, країни ЄС, Китай, Україна). Виявлено, що най-

більш поширеним у світі є кількісний підхід ОЕСР, який базується на розрахунку показників 

відношення витрат на НДДКР до показників випуску продукції. У США та Канаді широке 

застосування (в організаціях АеА та СВ) отримали експертний та товарний підходи. Вони 

дозволяють визначити рівень технологічності по кожній конкретній товарній групі. 

У ході дослідження встановлено, що для різних дослідницьких цілей можуть викорис-

товуватися різні підходи щодо визначення високотехнологічних галузей економіки. Показа-

но, що галузевий підхід слід застосовувати для цілей макроекономічного аналізу та міжнаро-

дних співставлень; товарний підхід – для зіставлення обсягів експорту / імпорту продукції; 

підхід, що базується на визначенні високотехнологічного підприємства – для розробки дер-

жавної    системи підтримки та стимулювання розвитку високотехнологічного сектору. 

Представлена адаптована до українських реалій галузева структура високотехнологіч-

ного сектору національної економіки, в якій поряд з високотехнологічними галузями проми-

словості та АПК виділено галузі сфери послуг, що відрізняються високою знаннєємністю 

(knowledge intensive high-technology services) 
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Постановка проблеми. У сучасній 

економічній системі все більшого значення 

набуває високотехнологічна сфера. Саме 

вона формує конкурентні переваги розвине-

них країн світу, саме тут  створюється  най-

більша частка доданої вартості, закладають-

ся підвалини для економічного прориву і 

зростання економік (прикладом можуть 

служити економіки Японії, Сінгапуру, Пів-

денної Кореї тощо). Проте, сфера високих 

технологій за сучасних умов не лише сприяє 

економічним трансформаціям, зростанню 

продуктивності праці, підвищенню якості 

житті населення, але й сама зазнає суттєвих 

змін. У зв’язку з цим постає проблема по-

шуку нових способів її визначення та опису.  

Актуальність цих проблем також підтверд-

жується державною економічною політи-

кою. Так, в Україні розроблюються страте-

гічні документи спрямовані на становлення 

економіки, заснованої на знаннях.  

 
© 2019. Е. V. Pruschkivska, A. M. Tkachuk. Published by the National Technical University Dnipro Polytechnic on behalf of 

Economics bulletin of the National Mining University. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative 

Commons Attribution License (http: // creativecommons.org/licenses/by/4,0/), which permits unrestricted reuse, distribution and 

reproduction in any medium provided the original work is property cited 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ______________________________________________________________________________________

ISSN 2073-9982, Економічний вісник, 2019, №2 43_________________________________________

https://doi.org/10.33271/ev/66.043
mailto:tkachuk.a.m.2019@gmail.com


 

Їх метою є активізація інноваційного роз-

витку, підвищення технологічності, зро-

стання конкурентоздатності та забезпе-

чення ефективності діяльності існуючого 

виробництва (наприклад, Проект Страте-

гії розвитку високотехнологічних галузей до 

2025 року від 15.06.2016 р. [1]). Однак, за-

значений документ складено на основі зага-

льноприйнятої класифікації  Організації  

економічного співробітництва та розвитку 

(ОЕСР) до високотехнологічних галузей [2], 

яка має занадто узагальнюючий характер, не 

адаптована до реалій української економіки 

та не враховує частину високотехнологічних 

соціальних послуг. 

Відтак, виникає необхідність структу-

рування високотехнологічної  сфери  націо-

нальної економіки, що у подальшому сприя-

тиме більш чіткій розробці стратегічних 

документів, програм підтримки розвитку 

високотехнологічних підприємств, а отже і 

цільовому використанню бюджетних кош-

тів. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. За останні 10 років в українській нау-

ковій літературі з’явилося багато наукових 

праць, присвячених вивченню особливостей 

розвитку високотехнологічної сфери. Зазви-

чай, в них представлено аналіз галузевої 

структури високотехнологічного виробниц-

тва в Україні, виділяються його основні 

проблеми та тенденції (Волкова О. Д., Ма-

наєнко І. М. [3], Оппельд Л. І. [4] та ін.).  

Питання методології визначення висо-

котехнологічної сфери не так поширені у     

вітчизняній літературі. Проте, існує низка 

ґрунтовних доробків, зокрема монографія 

Саліхової О. Б. «Високотехнологічні вироб-

ництва: від методології оцінки до піднесен-

ня в Україні» [5], статті Федулової Л. І. [6, 

7] та Мельника О. Г. [8], в яких розкрива-

ється сутність високотехнологічних галузей, 

а також виділяються та систематизуються 

критерії їх визначення. Однак, зазначені  

автори  зосереджують свою увагу на висо-

котехнологічному виробництві, не включа-

ючи у це поняття високотехнологічні галузі 

сфери послуг. 

У наукових працях іноземних вчених 

Скорської А. [9] та Ваврової Д. [10]  цей 

недолік усувається та чітко виділяються ок-

ремі види послуг, які можна віднести до  

високотехнологічної сфери економіки. 

Таким чином, вважаємо за доцільне 

удосконалити вітчизняний підхід до струк-

турування високотехнологічної сфери, за 

рахунок врахування іноземного досвіду та 

його адаптації до української статистичної 

традиції.  

Формулювання мети статті. Метою 

даної статті є  визначення сутності  високо-

технологічної сфери національної економі-

ки, а також виділення конкретних галузей, 

видів діяльності та виробництв, які проду-

кують високі технології. 

Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Поняття «високі технології» (high 

technology, or high tech) отримало широке 

поширення у науковій та іншій літературі, 

починаючи з 70-х років ХХ ст. Вперше його 

використав Роберт Мец у своїй авторській 

колонці на сторінках газети «New York 

Times» у 1969 р. [11]. За 50 років свого ак-

тивного використання це поняття значно 

розширило свої межі та з суто технічного 

перетворилося на комплексне та багатог-

ранне.  

Так, у Наказі Міністерства промисло-

вої політики України «Про затвердження 

методики ідентифікації українських високо-

технологічних промислових підприємств» 

високі технології визначаються як система-

тизовані передові знання на певний період, 

спрямовані на випуск продуктів чи ство-

рення процесу, які є принципово новими 

(тими, що не мають аналогів) або новими в 

певній галузі знань, застосування яких до-

зволить отримати монопольне становище на 

міжнародному ринку або покращити конку-

рентні позиції того, хто їх розробляє чи за-

стосовує, та отримати високу додану вар-

тість [12].  

На нашу думку, таке визначення є до-

статньо повним та в повній мірі розкриває 

значення високих технологій для економіки 

у цілому та окремих економічних суб’єктів. 

Крім того, тут розкривається не лише мате-

ріальний підтекст, тобто зв’язок технологій 

з конкретними технічними розробками, а й 

нематеріальний, оскільки зазначається, що 

високі технології можуть бути спрямовані 

на створення процесу.  
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Відтак, високі технології, як система-

тизовані передові знання, проникають у зна-

чну кількість галузей та видів економічної 

діяльності, використовуються при розробці 

нових механізмів, виробництві складних 

продуктів та наданні знаннєємних послуг 

(knowledge-intensive services). При цьому в 

структурі національної економіки утворю-

ється окрема потужна сфера високих техно-

логій.  

Слід зазначити, що у науковій літера-

турі не існує єдиного розуміння, що саме   

формують високі технології: сферу чи сек-

тор. Наприклад, Саліхова О. Б. [5] оперує 

поняттям сфера високих технологій, Оп-

пельд Л. І. [4] та Федулова Л. І. [6] – сектор 

високих технологій.  

Вважаємо за доцільне для вирішення 

цього протиріччя звернутися до економічної 

теорії. Відтак, під сферою економіки тради-

ційно розуміються великі структурні блоки 

економіки, які діляться на галузі, комплекси 

й інші складові. Вони можуть виділятися 

залежно від участі у створенні сукупного 

суспільного продукту і національного дохо-

ду (сфера матеріального виробництва та 

невиробнича сфера, сфера виробництва то-

варів та сфера послуг), або ж залежно від 

етапів суспільного виробництва (виробниц-

тво, розподіл, обмін, споживання).  

Сектор економіки, у свою чергу, ви-

значається як велика частина економіки, 

якій притаманні схожі спільні характерис-

тики, що дозволяє виокремити її від інших 

частин народного господарства у теоретич-

них та практичних цілях. З точки зору ін-

ституційного підходу виділяють: сектор до-

машніх  господарств, підприємницький, 

державний, та зовнішній сектори економіки. 

Розрізняють також державний і приватний 

сектори залежно від відношення права влас-

ності; ринковий та неринковий сектори – від 

виду економічних відносин; первинний, 

вторинний, третинний сектори – від етапу 

розвитку суспільства. 

Враховуючи визначення поняття «сфе-

ра економіки», приходимо до висновку, що 

високі технології не можна віднести до кон-

кретної сфери, оскільки вони з одного боку 

створюються у сфері матеріального вироб-

ництва завдяки ефективному функціонуван-

ню сфери послуг, зокрема освіти; з іншого 

боку високі технології пронизують усі етапи 

суспільного виробництва: і виробництво, і 

розподіл, і обмін, і споживання. 

Крім того, у вітчизняній та зарубіжній 

літературі достатньо поширеною є структу-

ризація національної економіки за ознакою 

технологічності. Відповідно до якої виділя-

ють високотехнологічний, середньо техно-

логічний та низькотехнологічний сектори 

(іноді виокремлюються й проміжні складо-

ві). 

Таким чином, на нашу думку, в еконо-

мічній літературі доречніше використовува-

ти поняття «високотехнологічний сектор», 

який, у свою чергу, може складатися зі сфе-

ри високотехнологічного матеріального ви-

робництва та сфери надання високотехноло-

гічних послуг (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Високотехнологічний сектор націо-

нальної економіки та його сфери. Джерело: 

складено авторами 

 

На рис. 1 представлена структура ви-

сокотехнологічного сектору національної 

економіки, яка одразу поєднує галузевий та 

товарний підходи, і дає комплексне уявлен-

ня про цей сектор. 

Однак, для ґрунтовного аналізу та сис-

темного вивчення цього сектору економіки 

потрібно чітко визначити, які саме галузі 

належать до сфери високотехнологічного 

матеріального виробництва, а які до сфери 

надання високотехнологічних послуг.  

Єдиного методологічного підходу до 

визначення високотехнологічних галузей 
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національної економіки у світі не існує. Во-

ни різняться залежно від країни, а також 

залежно від організації, яка здійснює розра-

хунки.  

Найпопулярнішим наразі у світі зали-

шається підхід ОЕСР. Він засновується на 

такому показникові як інтенсивність НДД-

КР (науково-дослідні та дослідно-

конструкторські розробки), який визнача-

ється як відношення витрат на НДДКР до 

показників  випуску (або до валової доданої 

вартості, або до валового випуску). Відпо-

відно до цього критерію визначають п’ять 

груп галузей: високотехнологічні, середньо-

високотехнологічні, середньо-технологічні, 

середньо-низькотехнологічні та низькотех-

нологічні. Зазвичай саме цю класифікацію 

окремі країни беруть за основу, проте вно-

сять у неї певні    правки. 

Так, у США у діє декілька організацій, 

які досліджують високотехнологічний сек-

тор і намагаються чітко його визначити. На-

приклад, Міжнародна торгова адміністрація 

(ITA) Міністерства торгівлі США визначає 

високотехнологічні галузі за часткою витрат 

на НДДКР у продажу промислових товарів.  

Бюро перепису населення (CB) Мініс-

терства торгівлі США визначає конкретні 

категорії продукції відповідно до HTSUS 

(Harmonized Tariff Schedule of the United 

States), які містять передові технології у цій 

області. Тут  також  використовується  екс-

перта оцінка конкретних товарів.  

Американська асоціація електронної 

промисловості (АеА) використовує теж екс-

пертний та товарний підходи, однак, бере за 

основу класифікацію NAICS (North Ameri-

can Industrial Classification System). Ця орга-

нізація вважає галузі високотехнологічними, 

якщо вони охоплюють виробництво проми-

слової продукції на основі високих техноло-

гій або надання комунікаційних і технологі-

чних послуг та розробку програмного забез-

печення.  

На основі кількісної ідентифікації за 

питомою вагою зайнятих технологоорієнто-

ваними професіями у загальній зайнятості 

визначає високотехнологічні галузі Бюро 

трудової статистики (BLS) Міністерства 

праці США. Високотехнологічними вони 

вважають ті галузі, де значення галузевого 

показника перевищує як мінімум удвічі  се-

редній рівень по всіх галузях промисловості. 

Крім того, у США кожен окремий 

штат має право вносити зміни у загально-

прийняті класифікації та самостійно визна-

чати саме ті високотехнологічні галузі, чий 

розвиток буде стимулюватися на конкретній 

території.  

Канада, як член НАФТА, у 2005 р. 

привела у відповідність власні підходи ви-

значення високотехнологічних галузей до 

підходів США, заснованих на критеріях 

АеА. Проте, до того високотехнологічність 

галузей визначалася за: співвідношенням 

витрат на НДДКР до валової продукції; 

співвідношенням персоналу, задіяного в 

НДДКР, до загальної чисельності персоналу 

та чисельність висококваліфікованого пер-

соналу, зайнятого розумовою працею; виро-

бництво товарів, що втілюють результати 

широкого кола науково-дослідних і дослід-

но-конструкторських робіт та є передовими 

у своїй сфері. 

У країнах ЄС за основу визначення ви-

сокотехнологічних галузей прийнято крите-

рії Р. Бачарта, розроблені у 1987 р. Він до-

тримувався кількісного підходу, в основі 

якого було два основних показника: рівень 

витрат на НДДКР в обсягах продажів та час-

тка вчених, інженерів і техніків у загальній 

кількості зайнятих галузі. Пізніше цей під-

хід адаптували спочатку до NACE Rev. 1, 

потім до NACE Rev. 2 і почали активно ви-

користовувати у Великій Британії, Німеччи-

ні,  Нідерландах тощо. В Італії спочатку за 

основу було прийнято підхід ОЕСР, адапто-

ваний до національних   вимог, а потім  під-

хід Р. Ба-чарта, у зв’язку з гармонізацією 

статистичних показників країн-членів ЄС. 

Підхід ОЕСР взято за основу і Китаєм. 

Проте його уточнено за рахунок національ-

ної специфіки. Так, додатково враховується 

технологічне наповнення промисловості 

(тут оцінюються витрати на НДДКР до зага-

льного прибутку від реалізації, частка пер-

соналу, задіяного у НДДКР, та створення 

нових продуктів), а також промисловий роз-

поділ високотехнологічної продукції та 

промисловий розподіл високотехнологічних 

підприємств та підприємств, що використо-

вують нові технології. Таким чином, у Китаї 

високотехнологічними можуть вважатися 

лише ті галузі, для яких характерна висока 
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концентрація високотехнологічних продук-

тів. 

В Україні основним критерієм високо-

технологічного виробництва є питома вага 

виручки високотехнологічної продукції в 

загальному обсязі продукції підприємства. В 

комплексі з даним показником оцінюється 

ефективність виробництва (валова додана  

вартість, продуктивність праці), техніко-

технологічний рівень виробництва (коефіці-

єнт технологічного розвитку, в основі якого 

кількість працівників на лініях автоматизо-

ваного виробництва, питома вага високих 

технологій у технологічних процесах тощо), 

оцінка рівня кваліфікації працівників (зок-

рема кількість людей, зайнятих в НДДКР) 

[8]. 

Для наочності аналізу згрупуємо дос-

ліджувані підходи (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Критерії визначення високотехнологічних галузей  

різними країнами світу та міжнародними організаціями 

 
Країна, 

організа-

ція 

Критерії 

ОЕСР 
Відношення витрат на НДДКР до показників випуску (зазвичай, до валової доданої   вар-

тості або до валового випуску) 

США 
Експертний та това-

рний (СВ, АеА) 

Частка витрат на НДДКР у 

продажу промислових това-

рів (ІТА) 

Питома вага зайнятих технолого-

орієнтованими професіями у зага-

льній зайнятості (BLS) 

Канада 

Співвідношення 

персоналу, задіяного 

в НДДКР, до загаль-

ної чисельності пер-

соналу та чисель-

ність висококваліфі-

кованого персоналу, 

зайнятого розумо-

вою працею  

Співвідно-

шення витрат 

на НДДКР до 

валової про-

дукції 

Виробництво товарів, що 

втілюють результати ши-

рокого кола НДДКР та є 

передовими у своїй сфері  

Експертний та 

товарний з 2005 р. 

ЄС 
Частка вчених, інженерів і техніків у 

загальній кількості зайнятих галузі  

Рівень витрат на НДДКР в 

обсягах продажів 

Товарний підхід 

адаптований за 

NACE Rev. 2 

Китай 

Відношення витрат 

на НДДКР до показ-

ників випуску 

Технологічне 

наповнення 

промисловості 

Промисловий розподіл 

високотехнологічних підп-

риємств та підприємств, 

що використовують нові 

технології 

Промисловий роз-

поділ високотех-

нологічної  про-

дукції 

Україна 

Частка високотехно-

логічної продукції в 

загальному обсязі 

продукції, валовій 

доданій вартості 

Питома вага 

персоналу, 

задіяного в 

НДДКР 

Частка ви-

соких тех-

нологій в 

комплекта-

ції продук-

ції 

Оцінка  

рівня інно-

ваційності 

Техніко-

технологічний 

рівень 

Виробництва 

Джерело: систематизовано авторами на основі [5, 8, 13] 

 

Отримані дані дають підстави дійти до 

висновку, що в одній і тій самій країні мо-

жуть використовуватися різні підходи до 

визначення високотехнологічних галузей. 

Проте, їх застосування залежить від напрям-

ків та мети дослідження.  

Вважаємо, що в Україні для цілей мак-

роекономічного аналізу, та співставлень на 

макрорівні доцільно використовувати галу-

зевий підхід, заснований на методології 

ОЕСР. Для зіставлення обсягів експор-

ту/імпорту – підхід, що базується на конкре-

тних товарних позиціях та може бути адап-

тований до міжнародних статистичних баз 

(це дозволяє усунути протиріччя між краї-

нами у визначенні високотехнологічних га-
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лузей, адже характеристики окремого това-

ру не повинні різнитися залежно від країни 

походження). Для розробки державної сис-

теми підтримки та  стимулювання розвитку  

високотехнологічного сектору – підхід, що 

базується на визначенні високотехнологіч-

ного підприємства. 

Розглянемо докладніше галузеву стру-

ктуру високотехнологічного сектору еконо-

міки за підходом ОЕСР (який засновано на 

міжнародній класифікації ISIC Rev. 4) та 

підходом ЄС (який засновано на європейсь-

кій класифікації NACE Rev. 2) (табл. 2).  

 

Таблиця 2 

Структура галузей високотехнологічного сектору національної економіки  

за ISIC Rev. 4 та NACE Rev. 2 

 
Група  

галузей 

ISIC Rev. 4 NACE Rev. 2 Група 

галузей 

сфера високотехнологічного матеріального виробництва 

Галузі з 

високою 

інтенсивні-

стю НДДКР 

21: Фармацевтика; 

26: Виробництво комп'ютерної, елект-

ронної та оптичної продукції; 

303: Повітряне, космічне та пов’язане 

машинобудування. 

21: Виробництво основних фа-

рмацевтичних препаратів та 

фармацевтичних препаратів;  

26: Виробництво комп'ютерної, 

електронної та  оптичної про-

дукції 

Високі  

технології 

Галузі з 

інтенсивні-

стю НДДКР 

вище за 

середнє 

20: Хімічна промисловість 

252: Виробництво зброї та боєприпасів; 

27: Виробництво електричного облад-

нання 

28: Виробництво машин та обладнання; 

29: Виробництво автомобілів, причепів 

та напівпричепів; 

302, 304, 309: Виробництво залізнично-

го обладнання, військової техніки та 

транспорту; 

325: Виробництво медичного та стома-

тологічного обладнання 

20: Виробництво хімічних ре-

човин та хімічних продуктів; 

27-30: Виробництво електрооб-

ладнання; Виробництво машин 

та обладнання; Виробництво 

автомобілів, причепів та напів-

причепів; Виробництво іншого 

транспортного обладнання 

Середньо-

високі   

технології 

сфера надання високотехнологічних послуг 

Галузі з 

високою 

інтенсивні-

стю НДДКР 

582: Розробка програмного забезпе-

чення; 

72: Наукові дослідження та розробки 

 

59-63: Виробництво кіно-, ві-

део- і телевізійних програм, 

звукозапис та публікація музи-

ки; Діяльність з програмування 

та мовлення; Телекомунікації; 

комп'ютерне програмування, 

консультування та пов'язані з 

цим заходи; інформаційне об-

слуговування; 

72: Наукові дослідження та 

розробки 

Високо-

техноло-

гічні 

знаннєєм-

ні послуги 

Галузі з 

інтенсивні-

стю НДДКР 

вище за 

середнє 

62-63: ІТ та інші інформаційні послуги 

Джерело: розроблено авторами на основі [14, 15, 16] 

 

Відповідно до даних, наведених у табл. 

2, стає зрозумілим, що у цілому міжнародні 

статистичні бази ISIC Rev. 4 та NACE Rev. 2 

дублюють одна одну. Проте, наявні певні    

відмінності. Так, в ISIC Rev. 4 використову-

ється деталізація вищого рівня. За цим під-

ходом повітряне, космічне та пов’язане ма-

шинобудування включається до галузей з 

високою інтенсивністю НДДКР, а за NACE 

Rev. 2 до галузей з інтенсивністю НДДКР 

вищою за середнє. Крім того, класифікація 

NACE Rev. 2 у сфері надання високотехно-

логічних послуг використовує дещо інший 

підхід, який засновується на показнику 

знаннємності (knowledge – intensive).  При  

цьому у загальній сфері знаннєємних послуг 

виділяються окремою групою високотехно-

логічні знаннєємні  послуги. Окрім  високо-
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технологічних також виділяють групи рин-

кових, фінансових та інших знаннєємних 

послуг. 

Тож, поєднуючи у цілому класифікації 

ISIC Rev. 4 та NACE Rev. 2 можемо пред-

ставити високотехнологічний сектор націо-

нальної економіки за вітчизняним класифі-

катором КВЕД-2010 (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Галузева структура високотехнологічного сектору України за КВЕД-2010.  

Джерело: складено авторами 

 

Представлене на рис. 2 співставлення 

КВЕД-2010 з міжнародним та європейським 

аналогом дозволить у подальшому більш  

якісно проводити компаративний аналіз ро-

звитку високотехнологічного сектору Укра-

їни та інших країн світу. 

Висновки. Високотехнологічний сек-

тор є потужним каталізатором розвитку 

будь-якої економіки світу. У зв’язку з цим 

державна економічна політика має бути 

спрямована на його підтримку та стимулю-

вання. Це вимагає чіткого  визначення  сут-

ності високотехнологічного сектору, крите-

ріїв його визначення та галузевої структури. 

Тож, у даній роботі подані авторські підхо-

ди до вирішення зазначених проблем.  

Новизна запропонованих ідей полягає 

у виділенні у структурі високотехнологічно-

го сектору не лише сфери матеріального 

виробництва, а й сфери послуг. Тим самим 

автори підкреслюють значення останньої у 

сучасному народному господарстві.  

Співставлення галузевих класифікацій 

України, ЄС та світу, запропоноване авто-

рами, стане базою для проведення компара-

тивного аналізу. Це дозволить виявити про-
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20: Виробництво хімічних речовин та хімічної продукції

21: Виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів

26: Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

27: Виробництво електричного устатковання

28: Виробництво машин і устаткування

29: Виробництво автотранспортних засобів, причепів та напівпричепів

30: Виробництво іншого транспортних засобів

32.5: Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів

С
ф

ер
а

 н
а

д
а

н
н

я
 

в
и

со
к

о
т

ех
н

о
л

о
гі

ч
н

и
х

 п
о

сл
уг

58.2: Видання програмного забезпечення

59: Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

60: Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

61: Телекомунікації (електрозв'язок)

62: Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

63: Надання інформаційних послуг

72: Наукові дослідження та розробки
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галини у розвитку національного сектору 

високих технологій та виділити ті країни, 

чий позитивний досвід можна запозичити.  
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЕКТОРА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Э. В. Прушковская, д. э. н., профессор, А. Н. Ткачук, аспирант,  

НУ «Запорожская политехника» 

 

В статье рассматривается проблема определения сущности высокотехнологического 

сектора национальной экономики. Анализ научных работ отечественных и иностранных 

ученых позволил авторам прийти к заключению, что критерий высокотехнологичности мо-

жет быть применен  только к секторунациональной экономики, но не к ее сфере.  Доказано, 

что основными составляющими высокотехнологического сектора выступают две основные 

сферы, а именно: сфера высокотехнологического материального производства (которая вы-

рабатывает продукты промышленности и АПК) и сфера предоставления высокотехнологиче-

ских услуг (которая производит сервисные продукты, в том числе и социальной направлен-

ности).  

Осуществлено исследование существующих подходов и критериев определения высо-

котехнологических отраслей экономики в разных странах, которые реализованы междуна-

родными организациями и отдельными странами (ОЕСР, США, Канада, страны ЕС, Китай, 

Украина). Выявлено, что наиболее распространенным в мире является количественный под-

ход ОЕСР, который базируется на расчете показателей соотношения затрат на НИОКР к по-

казателям выпуска. В США и Канаде широкое распространение (в организациях АеА и СВ) 

получили экспертный и товарный подходы. Они позволяют определить уровень технологич-

ности по каждой конкретной товарной группе. 

Кроме того, установлено, что для разных целей исследования могут использоваться 

разные подходы. Так, отраслевой подход следует применять для целей макроэкономического 

анализа и международных сопоставлений; товарный подход – для сопоставления объемов 

экспорта/импорта; подход, который базируется на определении высокотехнологического 

предприятия, – для разработки государственной системы поддержки и стимулирование раз-

вития высокотехнологического сектора. 

Представлена адаптированная к украинским реалиям отраслевая структура высокотех-

нологического сектора национальной экономики, в которой наряду с высокотехнологичес-

кими отраслями промышленности и АПК выделены отрасли сферы услуг, которые отлича-

ются высокой знанеемкостью (knowledge іntensіve hіgh-technology servіces). 

Ключевые слова: высокие технологии, сектор, сфера, высокотехнологический сектор, 

национальная экономика, отраслевая структура, критерии, подходы. 
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The article considers the problem of determining the substance of the high-tech sector of the 

national economy. The analysis of domestic and foreign scientific works allowed the authors to 

conclude that the high-tech criterion can be applied to a sector of the national economy, rather than 

to its sphere. It has been proved that the main components of the high-tech sector are two areas: the 

sphere of high-tech material production (which produces industrial products and agricultural indus-

trial complex products) and the sphere of high-tech services (which produces service products, in-

cluding social ones). 

The existing approaches and criteria for determining high-tech industries in different countries 

implemented by international organizations and certain countries (OECD, USA, Canada, EU coun-

tries, China, Ukraine) are investigated. It has been revealed that most widespread in the world is the 

quantitative approach of the OECD, which is based on the calculation of indicators of the ratio of 

R&D costs to output indicators. In the USA and Canada, expert and product approaches have be-

come widespread (in AeA and CB organizations). They allow us to determine the level of manufac-

turability for each specific product group.  

In addition, it was found that different approaches can be used for different research purposes. 

Thus, the sectoral approach should be applied for the purposes of macroeconomic analysis and in-

ternational comparisons; commodity approach – for comparing export / import volumes; an ap-

proach based on the high-tech enterprise definition - for developing a state support system and 

stimulating the high-tech sector development. 

The sectoral structure of the high-tech sector of the national economy, adapted to Ukrainian 

environment, is presented, in which, along with high-tech industries and agricultural industrial 

complex, the service industries are differentiated, which are characterized by knowledge intensity. 

Keywords: high technologies, sector, sphere, high-tech sector, national economy, industry 

structure, criteria, approaches. 
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