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Розвиток глобальної економічної інтеграції, яка охоплює всі елементи та рівні функціонуван-

ня світового ринку, на сьогодні формує міжнародну інтеграцію вищого етапу та призводить до

глобальної конкуренції, як одного з основних факторів розвитку експортного потенціалу краї-

ни. Швидкий розвиток сфери високотехнологічних послуг став визначальним фактором зрос-

тання експортного потенціалу національних економік. Метою роботи є дослідження впливу ек-

спортного потенціалу високотехнологічних послуг на конкурентоспроможність національної

економіки в умовах глобального інноваційного середовища. За допомогою побудови кореля-

ційного поля, були знайдені залежності між міжнародними індексами оцінки конкурентоспро-

можності національних економік та експортного потенціалу високотехнологічних послуг. Дос-

ліджено розвиток експортного потенціалу країн ЄС у сфері високотехнологічних послуг в коор-

динатах індексів глобальної конкуренції. Обгрунтовано гіпотезу щодо залежності між ступе-

нем розвитку експортного потенціалу у сфері високотехнологічних послуг та рівнем конкурен-

тоспроможності національної економіки.

The development of global economic integration, covering all elements and levels of functioning

of the global market, today forms the international integration of higher stage and leads to global

competition as one of the major factors in the development of export potential. The rapid development

of knowledge intensive services has become a determining factor in the growth of export potential of

national economies. The aim of paper is to study the impact of the export potential of knowledge

intensive services on the competitiveness of the national economy in the global innovation

environment. There were found relationship between international indexes assessing the

competitiveness of national economies and the export potential of knowledge intensive services with

construction of the correlation fields. There are studies the development of the export potential of

the EU in the field of knowledge intensive services in terms of the indices of global competition.

Reasonable hypotheses regarding relationship between the degree of development of export

potential in knowledge intensive services and the level of competitiveness of the national economy.
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створюють передумови для розвитку експортного потенці-
алу країни у сфері високих технологій. Експорт слугує за-
собом підвищення економічного розвитку країни та інстру-
ментом стимулювання конкурентних переваг країни в умо-
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вах глобальної економічної інтеграції. У зв'язку з цим є ак-
туальною проблема підвищення конкурентоспроможності
експортного потенціалу національної економіки за раху-
нок розвитку сфери високотехнологічних послуг, яка зай-
має провідну роль у швидкому розвитку світового ринку
високих технологій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальні тенденції розвитку світового ринку високо-
технологічних послуг є досить актуальною темою, якою
займаються наступні українські та російські вчені: В.В.
Смаль, О.Б. Саліхова, Л.І. Федулова, І.В. Туманян, М.Є. До-
рошенко, Н.І. Іванова та інші. Аналіз наукової літератури з
питань міжнародної конкурентоспроможності національ-
ної економіки свідчить про різноманітність підходів щодо
його оцінювання. Серед зарубіжних вчених істотний вклад
у дослідження даного питання внесли Є. Скоглі, М. Каутонен,
П. Хертог, Дж. Робертс, Р. Вернер, М. Родрігес, Е. Мюл-
лер, Т. Мері, А. Зенкер, Б. Хермелін, Б. Ловендахл,
Дж. Камачо та інші науковці. Дослідження проблеми оці-
нювання експортного потенціалу національної економіки
містяться в роботах С. М. Козьменко, Є.О. Шелеста, Н.М. Юрі-
ної, Т. Г. Мельниката та ін. Щодо питання оцінки експорт-
ного потенціалу країни у сфері високотехнологічних по-
слуг як фактора забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки, то воно залишається мало вивче-
ним, що й обумовлює актуальність даної роботи.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою роботи є дослідження впливу експортного по-

тенціалу високотехнологічних послуг на конкурентоспро-
можність національної економіки в умовах глобального
інноваційного середовища. Відповідно до мети роботи по-
ставлено і вирішено такі задачі: систематизувати існуючі
міжнародні індекси оцінки національної економіки та ви-
сокотехнологічної сфери; дослідити розвиток експортно-
го потенціалу країн ЄС в координатах індексів глобальної
конкуренції; обгрунтувати гіпотезу щодо залежності між

ступенем розвитку сфери високотех-
нологічних послуг та рівнем конкурен-
тоспроможності національної еконо-
міки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах розширення міжнарод-
ного поділу праці у науково-техно-
логічній сфері, формування світово-
го ринку високотехнологічних товарів
та послуг та поглиблення глобальної
економічної інтеграції, на перше
місце виходить розвиток експортно-
го потенціалу країни у конкурентних
сферах економіки. Експортний потен-
ціал національної економіки та його
фактична реалізація є основним інди-
катором конкурентоспроможності
країни, що слугує підтвердженням
реальних конкурентних переваг на
світовому ринку товарів та послуг.

Швидкий розвиток сфери високо-
технологічних послуг став визначаль-
ним фактором зростання експортно-
го потенціалу національних економік.
Розвиток сфери високотехнологічних
послуг приводить до зниження мате-

ріалоємності та енергоємності, підвищення продуктивності
праці та конкурентоспроможності економіки країни в ціло-
му.

Існують різні наукові підходи щодо розрахунків екс-
портного потенціалу країни [1, 2, 3, 4, 5]. В межах даного
дослідження оцінку експортного потенціалу високотехно-
логічних послуг національної економіки ми будемо розг-
лядати через показник експорту високотехнологічних по-
слуг, який взято як результативний чинник [6].

У світовій практиці використовуються різні методики
оцінки конкурентоспроможності країн, які грунтуються на
різних критеріях та підходах розрахунку. Завдяки аналі-
тичному огляду наукових джерел з питань методології оц-
інки конкурентоспроможності національних економік було
виокремлено дві групи індексів, які характеризують рівень
інноваційного розвитку країн: загальні індекси та спец-
іальні індекси, що складаються з 12 міжнародних індексів
(рис. 1).

У ході досліджень нами було виокремлено наступні
міжнародні індекси оцінки конкурентоспроможності націо-
нальної економіки, які представлені в таблиці 1. До цих
індексів були долучені індекси глобалізації та індекс роз-
витку людського потенціалу.

Дані індекси були виділені нами як базові для подаль-
ших досліджень щодо статистичних взаємозв'язків між
розвитком експортного потенціалу сфери високотехноло-
гічних послуг та конкурентноздатністю національної еко-
номіки. У ході аналізу взаємозв'язків експортного потен-
ціалу високотехнологічних послуг країн ЄС-27 з міжнарод-
ними індексами оцінки національної економіки країни з до-
помогою побудови кореляційного поля, нами були знай-
дені залежності між міжнародними індексами оцінки кон-
курентоспроможності національних економік і індексом
глобалізації (KOF Globalization) та індексом розвитку
людського потенціалу (HDI). У ході досліджень нами були
виключені невеликі країни ЄС (Люксембург, Мальта, Кіпр,
Ірландія, Латвія) з аномально великим значенням експор-
тного потенціалу високотехнологічних послуг на душу на-
селення. Отже, для остаточного аналізу було виділено
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Рис.  1. Міжнародні індекси оцінки

конкурентоспроможності країн

Складено автором на підставі даних [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17].
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22 країни ЄС для знаходження найбільш сильного статис-
тичного зв'язку.

Для пошуку взаємозв'язку між експортним потен-
ціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу населен-
ня країн з індексом глобалізації (KOF Globalization) ми
побудували кореляційне поле країн ЄС (рис. 2).

Із даної діаграми випливає висновок про існування
зв'язку між експортним потенціалом високотехнологічних
послуг (EP) на душу населення країн ЄС-22 з індексом гло-
балізації, зі значенням коефіцієнта детермінації R2 =
0,6813.

Таким чином, рівняння регресії має такий вигляд:
y = 0,0342e0,1379x (1).
Адекватність моделі підтверджується розрахунком ко-

ефіцієнта Фішера.
Отже, чим більший індекс глобалізації національних

економік ЄС, тим більшим є експортний потенціал високо-
технологічних послуг на душу населення. Дане рівняння
показує, що в країнах ЄС в середньому при збільшенні
індексу глобалізації національних економік на 1 бал, екс-
портний потенціал високотехнологічних послуг на душу на-
селення зросте на 14,78 %.

Для аналізу взаємозв'язку між експортним потенціа-
лом високотехнологічних послуг (EP) на душу населення
країн ЄС-22 з індексом глобальної конкурентоспромож-
ності побудовано експоненціальну та лінійну залежність
(рис. 3).

У наведеній діаграмі бачимо, що лінійна залежність
краще за експоненціальну описує взаємозв'язок між екс-

портним потенціалом високотехнологічних послуг (EP) на
душу населення з індексом глобальної конкурентоспро-
можності. Лінійна залежність має значенням коефіцієнта
детермінації R2 = 0,696, а експоненціальна — R2 = 0,6355.
Таким чином, побудова саме лінійної залежності між індек-
сом глобальної конкурентоспроможності та експортним
потенціалом високотехнологічних послуг на душу населен-
ня є найбільш доцільною у ході даного дослідження.

Остаточне рівняння лінійної регресії має такий вигляд:
y = 5521,6x — 21698 (2).
Адекватність моделі підтверджується розрахунком ко-

ефіцієнта Фішера.
На прикладі цих останніх досліджень, нами була по-

будована обернена лінійна залежність та рівняння регресії
має наступний вигляд:

y = 0,0001x + 4,1699 (3).
Отже, чим більший обсяг експортного потенціал висо-

котехнологічних послуг на душу населення, тим більшим є
індекс глобальної конкурентоспроможності національної
економіки. Дане рівняння показує, що в країнах ЄС при
збільшенні обсягу експортного потенціал високотехноло-
гічних послуг на душу населення на 1000 дол. США, індекс
глобальної конкурентоспроможності в середньому зрос-
те на 0,1 бал.

Для аналізу взаємозв'язку між експортним потен-
ціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу населен-
ня країн ЄС-22 з рейтингом конкурентоспроможності країн
нами було збудовано експоненціальну та лінійну залеж-
ності (рис. 4).
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Рис. 2. Взаємозв'язок між експортним потенціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу

населення країн ЄС-22 з індексом глобалізації (KOF Globalization)

Таблиця 1. Міжнародні індекси оцінки національної економіки країни

Складено автором на основі досліджень [8, 18, 19, 20, 21, 22].

№, 

з/п 
Індекси Джерело 

1 Індекс глобальної конкурентоспроможності Всесвітній економічний форум  

2 Рейтинг конкурентоспроможності країн  Міжнародний інститут розвитку управління  

3 Європейське Інноваційне табло Європейська комісія  

4 Індекс глобалізації (KOF Globalization) Швейцарський економічний інститут  

5 Індекс розвитку людського потенціалу (HDI)   

6 Індекс економічної свободи Стратегічний дослідницький інститут The Heritage Foundation  
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У даній діаграмі лінійна залежність краще за експо-
ненціальну залежність описує статистичний взаємозв'язок.
Лінійна залежність має значення коефіцієнта детермінації
R2 = 0,6245, а експоненціальна залежність R2 = 0,603.

Таким чином, рівняння лінійної регресії має такий виг-
ляд:

y = 228,61x — 11468 (4).
Адекватність моделі підтверджується розрахунком ко-

ефіцієнта Фішера.
На прикладі цих останніх досліджень, нами була по-

будована обернена лінійна залежність та рівняння регресії
має вигляд:

y = 0,0027x + 57,33 (5).

Можна зробити висновок, що чим більший обсяг екс-
портного потенціал високотехнологічних послуг на душу на-
селення, тим більший є рейтинг конкурентоспроможності
країн національної економіки. Дане рівняння показує, що в
країнах ЄС при збільшенні обсягу експортного потенціал ви-
сокотехнологічних послуг на душу населення в середньому
на 1000 дол. США, рейтинг конкурентоспроможності країн
національної економіки в середньому зросте на 2,7 бала.

Для аналізу взаємозв'язку між експортним потен-
ціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу населен-
ня країн ЄС-22 з індексом економічної свободи країн нами
було збудовано було збудовано експоненціальну за-
лежність (рис. 5).

Рис. 3. Взаємозв'язок між експортним потенціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу

населення країн ЄС-22 з індексом глобальної конкурентоспроможності

Рис.  4. Взаємозв'язок між експортним потенціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу

населення країн ЄС-22 з рейтингом конкурентоспроможності країн
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Діаграма дає можливість встановити, що існує взає-
мозв'язок між експортним потенціалом високотехнологі-
чних послуг (EP) на душу населення країн ЄС-22 з індек-
сом економічної свободи, що підтверджується значенням
коефіцієнта детермінації R2 = 0,6618, а рівняння регресії
має вигляд:

y = 0,4793e0,1281x (6).
Адекватність моделі підтверджується розрахунком ко-

ефіцієнта Фішера.
Отже, чим більший індекс економічної свободи краї-

ни, тим більшим є обсяг експортного потенціал високотех-
нологічних послуг на душу населення. Дане рівняння по-
казує, що в країнах ЄС при збільшенні індексу економіч-
ної свободи в середньому на 1 бал, обсяг експортного по-
тенціалу високотехнологічних послуг на душу населення
зросте на 13,66 %.

Для аналізу взаємозв'язку між експортним потенціа-
лом високотехнологічних послуг (EP) на душу населення
країн ЄС-22 з Європейським інноваційним табло нами було
збудовано експоненціальну та лінійну залежності (рис. 6).

Як видно з діаграми, експоненціальна залежність кра-
ще за лінійну залежність описує взаємозв'язок між експор-
тним потенціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу
населення країн ЄС-22 та Європейським інноваційним таб-
ло, що підтверджується значенням коефіцієнта детермі-
нації першого R2 = 0,867, та другого R2 = 0,706.

Рівняння експоненціальної регресії має вигляд:
y = 379,86e4,6074x (7).
Адекватність моделей підтверджується розрахунком

коефіцієнта Фішера.
Отже, чим більше Європейське інноваційне табло на-

ціональної економіки країн ЄС, тим більшим є обсяг екс-
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Рис. 5. Взаємозв'язок між експортним потенціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу

населення країн ЄС-22 з індексом економічної свободи країн
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Рис. 6. Взаємозв'язок між експортним потенціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу

населення країн ЄС-22 з Європейським інноваційним табло
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портного потенціал високотехнологічних послуг на душу
населення. Дане рівняння показує, що в країнах ЄС при
збільшенні Європейського інноваційного табло на 0,1 бал,
обсяг експортного потенціал високотехнологічних послуг
на душу населення в середньому зросте на 58,51 %.

Для аналізу взаємозв'язку між експортним потен-
ціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу населен-
ня країн ЄС-22 з індексом розвитку людського потенціалу
було збудовано експоненціальну залежність (рис. 7).

Дана діаграма свідчить, що існує експоненціальна за-
лежність між експортним потенціалом високотехнологіч-
них послуг (EP) на душу населення країн ЄС-22 та індек-
сом розвитку людського потенціалу, що підтверджується
значенням коефіцієнта детермінації першого R2 = 0,4653.

Рівняння експоненціальної регресії має вигляд:
y = 0,0035e0,1767x (8).
Адекватність моделей підтверджується розрахунком

коефіцієнта Фішера.
Отже, у ході досліджень можна зробити висновок, що

чим більше індекс розвитку людського потенціалу, тим
більшим є обсяг експортного потенціалу високотехнолог-
ічних послуг на душу населення. Дане рівняння показує,
що в країнах ЄС при збільшенні індексу розвитку людсь-
кого потенціалу в середньому на 1 бал, обсяг експортного
потенціалу високотехнологічних послуг на душу населен-
ня в середньому зросте на 19,32 %.

Для більшості країн ЄС-27 експортний потенціал ви-
сокотехнологічних послуг національної економіки статис-
тично пов'язаний з чотирма міжнародними індексами
(індекс глобалізації, індекс економічної свободи, Євро-
пейське інноваційне табло, індекс розвитку людського по-
тенціалу), про що може свідчити значення коефіцієнта ко-
реляції, який більший за 0,4. Для підвищення рівня конку-
рентоспроможності національної економіки слід приділи-
ти увагу підтримки розвитку експортного потенціалу висо-
котехнологічних послуг країни.

ВИСНОВКИ
Систематизовано міжнародні індекси оцінки конку-

рентоспроможності національної економіки та високо-
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Рис. 7. Взаємозв'язок між експортним потенціалом високотехнологічних послуг (EP) на душу

населення країн ЄС-22 з індексом розвитку людського потенціалу

технологічної сфери. Досліджено розвиток експортно-
го потенціалу країн ЄС в сфері високотехнологічних по-
слуг в координатах індексів глобальної конкуренції. Об-
грунтовано гіпотезу щодо залежності між ступенем роз-
витку експортного потенціалу у сфері високотехнологі-
чних послуг та рівнем конкурентоспроможності націо-
нальної економіки. Аналіз впливу експортного потенці-
алу високотехнологічних послуг з найбільш інтенсивним
використанням знань (HKIS) на конкурентоспро-
можність національних економік країн ЄС є актуальни-
ми науковими завданнями для подальшого досліджен-
ня.
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