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Стаття присвячена дослідженню особливостей розвитку високотехнологічного експор-

ту підприємств України та розробці підходу до визначення галузевих пріоритетів фінансу-

вання високотехнологічних виробництв. Проаналізовано особливості розвитку експорту Ук-

раїни та визначено, що він має переважно сировинний характер (продукція АПК, металур-

гійна і хімічна промисловість) та складається з проміжних товарів з відносно низькою техно-

логічною складовою. У структурі зовнішньої торгівлі України найбільша частка високотех-

нологічної продукції припадає на машинобудування. Водночас, протягом останніх років в 

Україні спостерігається стрімкий розвиток експорту високотехнологічних послуг, які набу-

вають своєї ваги, зокрема, за рахунок розвитку сектору інформаційно-комунікаційних техно-

логій. Висвітлено динаміку позицій України за Індексом економічної складності. Відсутність 

істотних змін у структурі українського експорту призвела до відставання України від розви-

нених країн світу. Проте Україна за 2016-2017 рр. істотно покращила позиції у рейтингу кра-

їн за рівнем високотехнологічності. Обґрунтовано, що з метою розвитку високотехнологіч-

ного експорту необхідно здійснювати виважену експортну підтримку національних  підпри-

ємств, які виробляють інноваційну продукцію. Вирішення проблеми активізації інноваційної 

діяльності в експортоорієнтованих галузях України може бути забезпечене за умови поліп-

шення її фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.  

Авторами запропоновано підхід до визначення галузевих пріоритетів фінансування ви-

сокотехнологічних виробництв, який базується на таких критеріях відбору видів економічної 

діяльності: а) ефективність використання власних фінансових коштів у інноваційній діяль-

ності підприємств високотехнологічної галузі; б) привабливість галузі для вкладення фінан-

сових коштів інституційними одиницями (державою, кредиторами, інвесторами); в) темп  

розвитку експорту високотехнологічної продукції певної галузі. Використання запропонова-

них критеріїв дозволяє чітко обґрунтувати перспективні напрями фінансування високотехно-

логічних виробництв підприємств України. 

Ключові слова: високотехнологічний експорт, галузь, зовнішня торгівля, розвиток, під-

приємство, фінансування інноваційного розвитку. 

 

Постановка проблеми. В сучасних 

умовах розвитку зовнішньої торгівлі Украї-

ни близько 70% експорту припадає на сиро-

винний сектор [1], а товари переробної про-

мисловості все ще залишаються неконку-

рентоспроможними на світовому ринку, що 

призводить до великої вразливості націо-

нальної економіки. Одним із найважливіших 

завдань структурної перебудови української 

економіки є розвиток високотехнологічних 

експортно-орієнтованих галузей промисло-

вості, які виробляють продукцію з високим 

ступенем доданої вартості. 
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В Україні за останнє десятиліття від-

бувся  процес  трансформації  зовнішньої 

торгівлі з огляду на підписання «Угоди про 

асоціацію між Україною та Європейським 

Союзом» та українсько-російський конф-

лікт.  Експортні   підприємства  задля   ди-

версифікації  та оптимізації своєї діяльності 

здійснювали активний пошук ринків збуту, 

підвищення конкурентоспроможності про-

дукції, ефективне використання виробничих 

ресурсів. 

У 2017 р. в нашій державі була 

прийнята Експортна стратегія України («до-

рожня карта» стратегічного розвитку тор-

гівлі) на 2017–2021 роки [2], проте на сьо-

годні відсутні системні  заходи   щодо   екс-

портної політики розвитку відповідно до 

сучасних економічних умов, що ставить під 

загрозу можливість ефективно використову-

вати високотехнологічний експортний поте-

нціал підприємств України. В таких умовах 

необхідно поліпшити становище та активі-

зувати експортну діяльність. Для того, щоб 

успішно   експортувати   продукцію на  зов-

нішній ринок з урахуванням ускладнених 

умов конкуренції, важливим є визначення 

особливостей розвитку високотехнологічно-

го експорту підприємств України. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Теоретико-методичні та практичні 

аспекти розвитку зовнішньої торгівлі Украї-

ни знайшли своє відображення в наукових 

дослідженнях таких вітчизняних вчених як 

Артеменко І., Гончаренко В., Шкурупій О. 

[3], Кальченко Т., Петрашко Л., Циганко-

ва Т. [4] та ін. Проблеми та тенденції екс-

портної діяльності національних підпри-

ємств розглянуто в працях Авраменко Д., 

Урванцевої С. [5], Венгерської Н. [6]. Проте, 

недостатньо дослідженими є питання визна-

чення перспектив розвитку високотехноло-

гічного експорту підприємств України.  

Формулювання мети статті. Метою 

статті є вивчення особливостей  високотех-

нологічного експорту підприємств України 

та розробка підходу до визначення галузе-

вих пріоритетів фінансування високотехно-

логічних виробництв. 
Виклад основного матеріалу дослід-

ження. Головною умовою розвитку та ста-

новлення ринкової економіки на основі ін-

тенсифікації економічних відносин між кра-

їнами протягом останнього століття є поси-

лення експортної діяльності як для окремого 

суб’єкта господарювання, так і для всієї кра-

їни чи її регіонів в цілому. При здійсненні 

дослідження ролі експорту у національній 

економіці використовують низку показни-

ків, розрахунки яких ґрунтуються на спів-

відношенні обсягів експорту до ВВП, зок-

рема, коефіцієнт відкритості економіки та 

експортна квота [7]. 

Основу функціонування зовнішньо-

економічного комплексу становить експорт-

ний потенціал, який розглядається як вихід-

на база при оцінці можливостей перспек-

тивного зовнішньоекономічного розвитку 

[8]. Для  обґрунтованого   визначення екс-

портних пріоритетів необхідна оцінка умов і 

особливостей експортного потенціалу краї-

ни, а також урахування факторів, які впли-

вають на тенденції формування національ-

ної економічної системи, попит на зовніш-

ньоекономічний обмін. Збалансоване рі-

шення питань розвитку експортної діяльно-

сті повинне виходити з макро- і мікроеко-

номічних інтересів держави. 

Україна є експортозалежною країною, 

оскільки питома вага її експорту в ВВП ста-

новить 49,3 % [9]. За 2018 р., після триріч-

ного спаду, Україна експортувала товарів і 

послуг на суму 52,3 млрд. дол., що на 16% 

більше, ніж за 2017 р. При цьому частка ек-

спорту до інших країн світу падає, що гово-

рить про переорієнтацію  зовнішньої торгів-

лі України на європейський регіон [9]. 

За даними Мінекономрозвитку [1] ук-

раїнський експорт має переважно сировин-

ний характер (частка продукції АПК, мета-

лургійної та хімічної промисловості та міне-

ральної сировини становить 70%) та склада-

ється з проміжних товарів з відносно низь-

кою технологічною складовою – частка ви-

сокотехнологічного експорту у 2015 р. ста-

новила лише 5,5% від загального обсягу 

українського експорту. Частка високотехно-

логічного експорту України у 2018 р. стано-

вила менше 5,4%, тоді як  в розвинених кра-

їнах переважає вторинний сектор – обробна 

і будівельна промисловість. Отже, існує по-

треба в оновленні технологічних процесів на 

українських підприємствах з метою посту-

пового перетворення економіки України в 

більш інноваційну і, як наслідок, більш кон-
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курентоспроможну на світових ринках.  

Основними перешкодами для експор-

терів є непередбачуваність торговельної по-

літики України, недостатній рівень транс-

портної інфраструктури та несприятливе ва-

лютне регулювання. Мікробізнес частіше за 

інші підприємства стикається з такими пе-

решкодами, як неефективність механізму 

відшкодування ПДВ, непрозорість та бюро-

кратія в політиці податкової інспекції та не-

сприятливе валютне регулювання [10]. 

З метою аналізу позиції країни у сфері 

високотехнологічності у світі вже більше 

п'яти років активно використовується Індекс 

економічної складності (ECI), який відобра-

жає взаємозв'язок між тим ступенем різно-

маніття та складності товарів, що виробля-

ється країною, з одного боку, і рівнем її до-

бробуту та потенціалу розвитку, з іншого. 

Перший такий розрахунок був здійснений в 

2011 р. економістами Хаусмана та Ідальго з 

Гарвардського університету. Логіка розра-

хунку побудована на оцінці обсягу вироб-

ничих знань (продуктивного знання) через 

два поняття: різноманітність – різнорідність 

і повнота – поширеність. Під різнорідністю 

розуміється кількість промислових товарів, 

які експортує країна. Під поширеністю – кі-

лькість країн, які також експортують цей 

товар. Чим більше різних товарів експортує 

національна економіка і чим менша поши-

реність цих товарів (менше конкурентів), 

тим вищим є  індекс економічної складності. 

Даний індекс відображає здатність економі-

ки швидко перебудовуватися з виробництва 

товарів, які перестали бути конкуренто-

спроможними, на ті, які залишилися такими. 

За Індексом економічної складності 

Україна у 2016 р. займала  43 місце серед 

121 країн світу, а у 2017 р. – 39 місце.   Від-

сутність протягом 20 років істотних змін у 

структурі українського експорту з великою 

часткою сировинних товарів призвела до 

відставання України не тільки від розвине-

них країн, а навіть від   більшості країн-

сусідів. Проте за останній роки Україна по-

кращила свої позиції у даному рейтингу. В 

структурі її зовнішньої торгівлі найбільша 

частка високотехнологічної продукції при-

падає на машинобудування, проте тут спо-

стерігається від’ємнє сальдо торговельного 

балансу, як і за більшістю інших позицій 

високотехнологічної продукції [11]. 

Водночас, протягом останніх років в 

Україні спостерігається стрімкий розвиток 

експорту високотехнологічних послуг, які 

набувають своєї ваги, зокрема, за рахунок 

розвитку сектору інформаційно-комуні-

каційних технологій (ІКТ). Так, у 2016 р. 

обсяг послуг цього сектору склав 16,7% від 

загального обсягу експорту і значно пере-

вищив частку імпорту цього ж виду послуг 

більше, ніж удвічі. Така тенденція свідчить 

про поступову диверсифікацію вітчизняного 

експорту та трансформацію сфери послуг з 

традиційних до сучасних і конкурентоспро-

можних, що здатні створювати більшу до-

дану вартість і більш ефективний експорт. 

Водночас, на даний момент техноло-

гічна активність України є низькою, що де-

монструє її частка у світовому високотехно-

логічному виробництві, яка, за даними 

Scienceand Engineering Indicators, складає 

0,1%. Дані Світового банку щодо частки ек-

спорту високотехнологічної продукції у за-

гальному обсязі українського експорту свід-

чать про те, що починаючи з 1996 р. високо-

технологічний експорт зростав стрибко-

подібно і не мав тенденції до стійкості. 

Найвищі показники його зростання 

припадали на 2003, 2012, 2014 та 2015 рр. 

Сьогодні за даним показником Україна пос-

тупається таким країнам пострадянського 

простору, як Естонія (10,5%), Казахстан 

(41,1%), Киргизстан (11,8%), Латвія (15%), 

Литва (11,8%), Російська Федерація (13,7%). 

Ще більший розрив у значеннях даного по-

казника спостерігається між Україною та 

розвиненими країнами (США він складає 

20%, в Японії – 16,4%, у Німеччині – 16,6%, 

у Франції – 26,8%). Відсутність тенденції до 

стійкого зростання експорту високих техно-

логій   свідчить про необхідність розробки 

чіткої стратегії технологічного розвитку Ук-

раїни та механізмів її реалізації. 

Як вже зазначалось, незважаючи на 

присутність у товарній структурі експорту 

високотехнологічної продукції, її обсяги є 

незначними. Аналіз обсягів експорту та ім-

порту окремих видів високотехнологічної 

продукції України дає можливість стверд-

жувати, що за більшістю виділених для дос-

лідження товарних груп спостерігається на-

явність негативного сальдо торговельного 
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балансу, за винятком експорту літальних та 

космічних апаратів [12] 

Розвиток більшості високотехнологіч-

них галузей в Україні відбувається без необ-

хідної державної підтримки, яка мала б на-

даватися з урахуванням їх пріоритетності та 

здатності підвищити експортну спромож-

ність вітчизняної економіки. В Україні ви-

сокотехнологічні сектори промисловості 

практично не охоплені субсидіями. Субси-

діювання виробництва мало місце лише у 

виробництві хімічних речовин та хімічної 

продукції (0,2% від обсягу створеної ними 

валової доданої вартості) та виробництві 

машин і устаткування, не віднесених до ін-

ших угруповань (0,7%) [13]. 

Слід також зазначити, що Проектом 

«Стратегії розвитку високотехнологічних 

галузей до 2025 року» визначено дев’ять  

перспективних секторів для розвитку висо-

ких технологій: сільське господарство; вій-

ськово-промисловий комплекс; створення 

нових речовин, матеріалів і нанотехнологій; 

енергетика; технологічне будування; розви-

ток гуманітарних наук; біоінженерія, клі-

тинна медицина, фармацевтика; розвиток 

транзитної інфраструктури; туризм і відпо-

чинок [1]. Визначення пріоритетних секто-

рів для розвитку вітчизняного експорту має 

здійснюватися з урахуванням не лише їх 

здатності до формування високої доданої 

вартості, але й інших критеріїв, що мають 

потенційну можливість забезпечувати еко-

номічне зростання. «Дорожньою картою 

стратегічного розвитку торгівлі України 

2017–2021» [1] визначено пріоритетні сек-

тори для розвитку експорту за трьома кри-

теріями (табл. 2):рушійна сила для інновацій 

або створення високої доданої вартості; по-

тенціал для розвитку МСП; високий попит 

на світових ринках. 

Таблиця 1  

Пріоритетні сектори для розвитку вітчизняного експорту 

Сектор 

Рушійна сила для інно-

вацій або створення ви-

сокої доданої вартості 

Потенціал 

для розвит-

ку МСП 

Високий по-

пит на світо-

вих ринках 

Хімічна промисловість Х  х 

Освітні послуги Х   

Енергія і тверде біопаливо Х  х 

Фармацевтична промисловість Х  х 

Титанові вироби Х   

Авіаційно-космічна промисловість Х х х 

Будівельні послуги  х  

Креативні послуги   х  

Медичні послуги    

Вироби з деревини  х х 

Туризм  х х 

Харчова промисловість Х х х 

Легка промисловість  х х 

Машинобудування Х х х 

Транспортні та логістичні послуги  х х 

Інформаційні та комунікаційні технології Х х х 

Джерело: складено автором на основі [1] 

 

Як видно з табл.1, сектори, що мають 

потенційну здатність до продукування висо-

котехнологічної продукції та послуг, зокре-

ма, такі, як авіакосмічна промисловість, ма-

шинобудування,інформаційно-омунікаційні 

технології тощо, відповідають не лише пер-

шому критерію, який на сьогоднішній день 

можна вважати визначальним, але й одноча-

сно усім трьом критеріям. 

Вирішення проблеми активізації інно-

ваційної діяльності в експортоорієнтованих 

галузях України може бути забезпечене за 

умови поліпшення її державного фінансу-

вання. Однак неефективна методика, відсут-

ність чіткості та  прозорості у розподілі ре-

сурсів, що виділяються на інноваційну дія-

льність, робить процес її фінансування хао-

тичним, непослідовним, нестійким.  
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Враховуючи стратегічний орієнтир 

України на активізацію торгівлі та співро-

бітництва з країнами світу, державі необхід-

но спрямовувати зусилля на розвиток висо-

котехнологічних галузей. Відповідно необ-

хідно визначити стратегічні напрями фінан-

сування їх інноваційного розвитку з ураху-

ванням зовнішньополітичного та економіч-

ного курсу України та критеріїв ефективно-

сті інноваційної діяльності даних галузей. 

З метою формування стратегічних на-

прямів фінансування інноваційного розвит-

ку високотехнологічних галузей пропонуємо 

методичний підхід, який базуватиметься на 

трьох критеріях: результативності функціо-

нування, а саме ефективності використання 

фінансових коштів; привабливості галузі 

для вкладення фінансових коштів інститу-

ційними одиницями (державою, кредитора-

ми, інвесторами); темп розвитку національ-

ного експорту високотехнологічної продук-

ції певної галузі. Критерії стають основою 

для вибору показників, за якими доцільно 

формувати стратегічні напрями. 

Висновки. Аналіз особливостей роз-

витку експорту України свідчить, що він має 

переважно сировинний характер (продукція 

АПК, металургійна та хімічна промисло-

вість) та складається з проміжних товарів з 

відносно низькою технологічною складо-

вою. Щодо структури експорту товарів з бі-

льшою доданою вартістю, слід виділити  

експорт машин, обладнання та механізмів, 

зокрема ядерних реакторів та електричних 

машин.  

За Індексом економічної складності 

Україна у 2016 р. займала  43 місце серед 

121 країн світу, а у 2017 р. покращила пози-

ції та зайняла 39  місце. Відсутність протя-

гом 20 років істотних змін у структурі укра-

їнського експорту з великою часткою сиро-

винних товарів, що призвело до відставання 

України не тільки від розвинених країн, але 

й від більшості країн-сусідів. Проте основ-

ний напрямок продажів закордон складають 

сировинні товари, а основними споживача-

ми даних товарів є країни Європи. 

З метою розвитку високотехнологічно-

го експорту необхідно здійснювати виваже-

ну експорту підтримку  підприємств, які ви-

робляють інноваційну продукцію. Нами за-

пропоновано підхід до визначення галузевих 

пріоритетів фінансування високотехноло-

гічних виробництв, який базується на таких 

критеріях відбору видів економічної діяль-

ності: а) ефективність використання власних 

фінансових коштів у інноваційній діяльності 

підприємств високотехнологічної галузі; б) 

привабливість галузі для вкладення фінан-

сових коштів інституційними одиницями 

(державою, кредиторами, інвесторами); 

в) темп розвитку експорту високотехнологі-

чної продукції певної галузі. Використання 

запропонованих критеріїв дозволяє чітко 

обґрунтувати перспективні напрями фінан-

сування високотехнологічних виробництв 

підприємств України. Стратегічне бачення 

розвитку експорту розглядаються у форму-

ванні нових факторів порівняльних переваг, 

які мають стати драйверами збільшення   

експорту, наприклад розвиток інформацій-

но-комунікаційних   технологій, нанотехно-

логій, біотехнологій, «зелених» технологій, 

фотовольтаїки, водневих (паливних) елеме-

нтів, світлодіодів тощо. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ЭКСПОРТА  

ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ 

Э. В. Прушковская, д. э. н., профессор, А. Р. Буюкян, магистр,  

Национальный университет «Запорожская политехника» 
 

Статья посвящена исследованию особенностей высокотехнологичного экспорта пред-

приятий Украины и разработке подхода к определению отраслевых приоритетов финансиро-

вания высокотехнологичных производств. Проанализированы особенности развития экспор-

та Украины и определено, что он имеет преимущественно сырьевой характер (продукция 

АПК, металлургическая и химическая промышленность) и состоит из промежуточных това-

ров с относительно низкой технологической составляющей. В структуре внешней торговли 

Украины наибольшая доля высокотехнологичной продукции приходится на машинострое-

ние. В то же время, за последние годы в Украине наблюдается стремительное развитие экс-

порта высокотехнологичных услуг, которые приобретают вес, в частности, за счет развития 

сектора информационно-коммуникационных технологий. Выявлена динамика позиций 
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Украины по индексу экономической сложности. Отсутствие существенных изменений в 

структуре украинского экспорта привело к отставанию Украины от развитых стран мира. 

Однако Украина за 2016-2017 гг. существенно улучшила позиции в рейтинге стран по уров-

ню высокотехнологичности. Обосновано, что с целью развития высокотехнологичного экс-

порта необходимо осуществлять взвешенную экспортную поддержку национальных пред-

приятий, которые производят инновационную продукцию. Решение проблемы активизации 

инновационной деятельности в экспортоориентированных отраслях Украины может быть 

обеспечено при условии улучшения ее финансирования за счет средств государственного и 

местных бюджетов. 

Предложен подход к определению отраслевых приоритетов финансирования высоко-

технологичных производств, основанный на таких критериях отбора видов экономической 

деятельности: а) эффективность использования собственных финансовых средств в иннова-

ционной деятельности предприятий высокотехнологичной отрасли; б) привлекательность 

отрасли для вложения финансовых средств институциональными единицами (государством, 

кредиторами, инвесторами); в) темп развития экспорта высокотехнологичной продукции 

определенной отрасли. Использование предложенных критериев позволяет четко обосновать 

перспективные направления финансирования высокотехнологичных производств предприя-

тий Украины. 

Ключевые слова: высокотехнологичный экспорт, отрасль, внешняя торговля, развитие, 

предприятие, финансирование инновационного развития. 
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The article is devoted to the study of high-tech export of Ukrainian enterprises and the devel-

opment of an approach to determining industry priorities for financing high-tech industries. The fea-

tures of the Ukrainian export development are analyzed, and it is determined that it is mainly of a 

raw material nature (agricultural products, metallurgical and chemical industries) and consists of 

intermediate goods with a relatively low technological component. In the structure of foreign trade 

of Ukraine, the largest share of high-tech products is in mechanical engineering. At the same time, 

in recent years, there has been a rapid development of exports of high-tech services that are gaining 

weight in Ukraine, in particular, thanks to the development of the information and communication 

technology sector. The dynamics of the positions of Ukraine according to the Economic Complexity 

Index are determined. The absence of significant changes in the structure of Ukrainian exports has 

led Ukraine to lag behind the developed countries of the world. However, Ukraine within 2016-

2017 significantly improved position in the ranking of countries in terms of high technology. 

It is substantiated that in order to develop high-tech exports, it is necessary to carry out bal-

anced exports to support national enterprises producing innovative products. The problem of activa-

tion of innovative activity in export-oriented industries of Ukraine can be solved, provided its fi-

nancing is improved at the expense of state and local budgets. 

An approach to determining industry priorities for financing high-tech industries is proposed 

based on the following criteria for selecting types of economic activity: a) the effectiveness of using 

own financial resources in the innovative activities of high-tech industry enterprises; b) the attrac-

tiveness of the industry for investing in institutional units (government, creditors, investors) c) the 

pace of development of exports of high-tech products of a particular industry. The use of the pro-

posed criteria allows us to clearly substantiate the promising areas of financing high-tech industries 

in Ukraine. 

Keywords: high-tech export, industry, foreign trade, development, enterprise, financing of in-

novative development. 
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