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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Питання розвитку ринку високих технологій на те�

перішній час є актуальним, оскільки спостерігається швид�

кий розвиток процесів міжнародної передачі технологій,

в тому числі і високих технологій. Розвиток ринку високих

технологій здійснюється за рахунок розвитку локальних

високотехнологічних кластерів, які, в свою чергу, беруть

участь в міжнародному розвитку високих технологій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
ЗА ТЕМОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ

Проблеми функціонування та розвитку ринку висо�

ких технологій є предметом дослідження багатьох нау�

ковців, як вітчизняних, так і іноземних, в тому числі се�

ред них можна виділити: Друкера П., Портера М., Позне�

ра М., Соллоу Р., Шумпетера Й., Дахно І.І., Дідківського

М.І., Рогача О.І., Савчука В.С., Федулову Л.І. та ін.

Невирішені раніше частини загальної проблеми.

Незважаючи на чисельні дослідження питання експлі�

цитних чинників геоекономічного розвитку ринку висо�

ких технологій не було досліджено в повному обсязі.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є визначення основних експліцитних

чинників геоекономічного розвитку ринку високих тех�

нологій, для чого були поставлені та розв'язані такі зав�

дання:

— визначити дефініцію понять "експліцитні чинни�

ки", "високі технології", "геоекономіка";

— охарактеризувати сутність високотехнологічних

кластерів та їх роль в розвитку ринку високих технологій;

— визначити експліцитні чинники, що впливають на

розвиток ринку високих технологій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Перш за все визначимо дефініції понять, які будуть

застосовані під час дослідження.
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Експліцитний — походить від латинського explicitus

"розгорнутий, розкритий", що походить від дієслова

explicare "розгортати, розкривати, пояснювати, тлума�

чити" [1]. Виходячи з цього експліцитні фактори — це

розгорнуті фактори.

На теперішній час в літературі дефініція поняття

"геоекономіка" не визначена чітко. Це пов'язано з тим,

що це поняття з'явилося нещодавно. Науковці інтерп�

ретують його відповідно до власної точки зору. Можна

виділити два основних тлумачення:

1) концептуальні принципи, що відображають інтер�

претацію глобального світу крізь систему економічних

атрибутів [2];

2) винесена за національні межі система економіч�

них атрибутів та економічних відносин, що визначають

контур глобального економічного простору, у якому

розгортаються світові економічні процеси [3].

Технологія — це сукупність систематизованих нау�

кових знань, а також вироблених на цій основі техніч�

них, організаційних та інших рішень, що стосуються

процесу виробництва, споживчих властивостей про�

дукції чи наданих послуг у різних сферах діяльності [4].

Щодо високих технологій, то у відповідності до

стандартної міжнародної торгової класифікації (SITC),

до високих технологій включені виробництва таких про�

дуктів:

— прогресивні продукти органічної хімії та пластики;

— фармацевтична продукція;

— хімікати для сільського господарства;

— радіоактивні матеріали;

— турбіни та обладнання реакторів;

— генератори для ядерних, гідро� та вітрових елек�

тростанцій;

— обладнання для автоматизованої обробки інфор�

мації;

— телекомунікаційне обладнання;
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— електронні прибори та обладнання для медицини;

— напівпровідникові пристрої;

— прогресивна продукція електромашинобудування;

— авіаційна та космічна техніка;

— прогресивні оптичні прилади та вимірювальне

обладнання;

— зброя та системи озброєння [5].

Як нами вже було зазначено, основною розвитку

ринку високих технологій є локальні кластери. У загаль�

ному вигляді поняття "локальний кластер" закордонні

дослідники визначають, як "..просторова та галузева

концентрація взаємопов'язаних фірм" [6]. Таки визна�

чення є занадто узагальненим і потребує уточнення.

Щодо уточнення, то слід відзначити, що локальний кла�

стер як одиниця ринку високих технологій, відрізняєть�

ся спрямованістю на міжнародний трансфер. Таким чи�

ном, доцільно у нашому дослідженні, наводити таке виз�

начення: "локальний кластер — це просторова та галу�

зева концентрація взаємопов'язаних фірм, кінцева про�

дукція або послуги яких експортується за межі локаль�

ного територіального утворення".

Успішний геоекономічний розвиток ринку високих

технологій залежить від успішного створення та функ�

ціонування окремих локальних високотехнологічних

кластерів. Це можна пояснити в такий спосіб:

1. Наявність прямих зв'язків між елементами клас�

теру. До цих зв'язків можна віднести інформацію про

стан ринку, постачальників та покупців, підрядників та

субпідрядників. Також до цього елементу варто вклю�

чити обмін досвідом, знаннями, технологіями. Наявність

такої інфраструктури підвищує ефективність функціо�

нування кожного окремого елементу кластера.

2. Ефект масштабу. Концентрація високотехнологі�

чних фірм може сприяти залученню інвесторів, поста�

чальників, потенційних покупців та замовників. Такі

об'єднання підвищують популярність території.

Поведений аналізу існуючого досвіду розвинутих

країн дозволив виділити основні етапи розвитку, як ос�

новного елементу розвитку ринку високих технологій

(рис. 1).

Отже, на кожному з етапів життєвого циклу на кла�

стер впливають різноманітні фактори. Кожен з етапів

життєвого циклу кластера має різні потреби, характе�

ристики та заходи щодо підтримки розвитку.

Перший етап — етап зародження високотехнологі�

чного кластеру, характеризується тривалим періодом, і

під час цього етапу високотехно�

логічний кластер потребує пост�

ійної фінансової та не фінансової

підтримки від регіональних та

місцевих органів влади, яка цілес�

прямована на розвиток цього кла�

стера.

Слід відзначити, що зароджен�

ня кластера не повинно відбувати�

ся на "пустому місці", відсутність

умов для виникнення високотехно�

логічних фірм, зовнішніх інвес�

торів, покупців — це умови, що

будуть перешкоджати створенню

кластера. Дослідження вчених

Стенфордського університету [7]

дозволили виділити такі чинники успіху в створенні ви�

сокого технологічного кластера:

— створення економічного базису нової галузі або

технології;

— визначення технологічної ніші (технологічної

спеціалізації);

— визначення ринкової ніші для реалізації високо�

технологічної продукції;

— випадковий фактор.

Оскільки успішне створення і функціонування висо�

котехнологічного кластеру є основною розвитку ринку

високих технологій, отже розглянемо детальніше ці чин�

ники.

1. Економічно обгрунтованою основою зароджен�

ня високотехнологічних кластерів є технічні фахівці, які

мають високу кваліфікацію та певний рівень якісної ос�

віти. Для створення цього фактору використовують такі

заходи:

— організація навчання в університетах або науко�

во�дослідних інститутах;

— внутрішньофірмове навчання;

— навчання на підприємствах, що відносяться до

оборонних або збройних.

2. Другим основним чинником є правильне обгрун�

тування технологічної спеціалізації високотехнологічно�

го кластера. Практика свідчить, що така спеціалізація,

найчастіше, дуже вузька. На теперішній час в світі існує

велика кількість високотехнологічних кластерів, і

більша частина перспективних напрямів розвитку висо�

ких технологій вже розробляється. Таке становище

створює умови для серйозної конкуренції, що підкрес�

лює важливість впливу цього фактору. Дослідження

літературних джерел виявило, що виділяють такі основні

варіанти визначення технологічної ніші:

— розробка принципово нових технологій. У цьому

випадку у кластера не буде конкурентів і в разі успіху

цей шлях обіцяє найбільш привабливі перспективи. Ра�

зом з цим, цей шлях може мати високий рівень невизна�

ченості та високий ступень ризику, характеризується

значними складнощами, які полягають у необхідності

не тільки розробки нової технології, але і її поєднання

та інтеграції із технологіями, які вже існують;

— виконання разових другорядних робіт на замов�

лення великих високотехнологічних фірм (аутсорсинг),

що, як правило, грунтується на окремих конкурентних

перевагах території, які дозволяють запропонувати

Рис. 1. Етапи розвитку високотехнологічних кластерів
на основі життєвого циклу

Джерело: розроблено автором на основі джерела [7].
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якісні послуги, але за цінами нижче, ніж якби їх викону�

вала сама фірма�замовник. Внаслідок впливу цього

фактору високотехнологічні кластери в Індії, Тайвані,

Ірландії [8].

3. Наступним чинником є визначення ринкової ніші

для реалізації високотехнологічної продукції. На пер�

шому етапі життєвого циклу кластера його ринковою

нішею може бути наявність держаних, в тому числі і

військових, замовлень. Під час розвитку високотехно�

логічного кластера необхідний вихід на міжнародний

ринок технологій. Це пояснюється тим, що сучасною

тенденцією у сфері високих технологій є не конкурен�

ція, а поширення міжнародної співпраці. Основними

напрямками міжнародного співробітництва в сфері ви�

соких технологій є співпраця, обмін досвідом, фахівця�

ми, ідеями, спільні науково�дослідницькі проекти, пре�

зентації та ін. [7].

Проведений аналіз джерел виявив, що високотех�

нологічні кластери, спираючись на відносини співробі�

тництва, можуть використовувати такі моделі зв'язку з

ринком:

— позиціонування на територіях, що не захоплені

існуючими лідерами;

— пропозиція нових продуктів, які створені на ос�

нові нових технологій;

— зв'язки з основним ринком і виробництво допов�

нюючих товарів та послуг (аутсорсинг) [7].

4. Випадковий фактор. Цей фактор ще раз зупиняє

увагу на високому ступені невизначеності розвитку ви�

сокотехнологічних кластерів. Прикладом можна наве�

сти неможливість реалізації високотехнологічних роз�

робок, високий рівень конкуренції на території, неста�

ча фінансових та організаційних ресурсів для розвитку

кластера. В таких умовах позитивний збіг обставин виз�

начається як фактор успіху.

Слід зазначити, що сучасний досвід показує, що ство�

рення та розвиток високотехнологічних факторів потре�

бує підтримки з боку державних або місцевих органів вла�

ди, більш того, заходи такої підтримки повинні базувати�

ся на відповідності зазначених вище експліцитних чинників

геоекономічного розвитку. Як визначають сучасні закор�

донні дослідники, у першу чергу необхідно створення еко�

номічного базису нової галузі або технології:

— залучення або вирощування висококваліфікова�

них технічних фахівців;

— організація і, можливо, часткове фінансування

наукових досліджень у вибраних галузях спеціалізації;

— створення спеціалізованих науково�дослідних

інститутів і вузів;

— заохочення підприємницької активності;

— стимулювання створення нових інноваційних

фірм на території [6].

Отже, необхідно забезпечити умови розвитку інфра�

структури для розвитку інноваційної діяльності, а саме:

створення маркетингових та консалтингових фірм за

міжнародним законодавством, бізнес�інкубаторів, вен�

чурних підприємств, агенцій, які спеціалізуються на інте�

лектуальній власності. Після створення інфраструкту�

ри необхідні заходи щодо підвищення привабливості

території. Такі заходи можуть включати в себе органі�

зацію виставок, науково�технічних конференцій, фо�

румів присвячених високотехнологічній продукції тощо.

Основними чинниками, що мають вплив на розви�

ток високотехнологічного кластера, як одиниці міжна�

родного ринку високих технологій, є такі:

— наявність територій та кадрів для забезпечення

умов зростання розмірів кластера;

— підвищення популярності кластера, внаслідок

чого, залучення інвесторів, покупців, замовників.

На цьому етапі підтримка діяльності кластера з боку

державних та місцевих органів влади здійснюється за

допомогою маркетингу території (формування і просу�

вання бренду території як привабливою для висококва�

ліфікованих фахівців, покупців наукомісткої продукції

та інвесторів тощо), налагодження корпоративної взає�

модії між місцевими органами влади, підприємствами

кластера, зовнішніми покупцями та інвесторами, дер�

жавними органами влади, підвищення якості наукових

досліджень та освіти [7]. На цьому етапі слід визначити,

що основні проблеми, які стосуються створення на�

вчальних центрів, бізнес�інкубаторів, підвищення актив�

ності підприємницької діяльності вже мають бути вирі�

шені.

Щодо третього етапу, то відповідно до сучасних

поглядів можливі два основні варіанти розвитку клас�

тера:

— спеціалізація на розробці нових продуктів і тех�

нологій. Такий варіант передбачає значний обсяг інвес�

тицій в наукові дослідження і розробки, залучення про�

відних світових вчених і технічних фахівців. Підприєм�

ства кластера повинні постійно генерувати потік нових

технологій, потік патентів на винаходи. До недоліків

цього шляху можна віднести високий ступень ризику та

значні фінансові витрати. Якщо процес постійної гене�

рації нових ідей і продуктів на території буде перерва�

ний, кластер виявиться у важкому стані;

— спеціалізація на масовому виробництві дешевих

товарів і послуг, аутсорсинг у сфері високих технологій.

Така територія не займає положення світового лідеру

на ринку високих технологій, але підтримує досить ви�

сокий рівень технічних фахівців при відносно невисокій

оплаті праці (порівняно з лідерами), пільгове оподатку�

вання — тобто забезпечує досить низьку собівартість

вироблених високотехнологічних товарів і послуг. Прак�

тика свідчить, що значна кількість виробничих під�

приємств, які розташовані на території, є філіями або

дочірніми компаніями, штаб�квартири яких розташовані

на територіях�лідерах технологічного розвитку [7].

Отже, враховуючи наведене вище, слід охарактери�

зувати чинники, які мають вплив на розвиток ринку ви�

соких технологій на третій стадії життєвого циклу висо�

котехнологічного кластера:

— ступень насиченості ринку збуту високотехноло�

гічної продукції;

— динаміка попиту і пропозиції на ринку, поведінка

конкурентів;

— поточна технологічна спеціалізація та ринкова

ніша території;

— рівень розвитку кластера;

— фінансові можливості території.

Як нами вже зазначалося, четвертий етап — це руй�

нування високотехнологічного кластера. Дослідженню

цього етапу присвячена, зокрема, робота. Проведений

аналіз виявив, що в якості основних причин руйнування
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високотехнологічних кластерів можна виділити на�

ступні:

1. Технологічні прориви (створення нових техно�

логій). Цей чинник можна вважати провідним чинником

руйнування високотехнологічних кластерів.

2. Недостатня гнучкість кластера, неможливість адап�

тації до змін технології, життєвого циклу продукту.

3. Припинення фінансової підтримки розвитку кла�

стера державними або місцевими органами влади (на�

самперед — припинення фінансування державних за�

мовлень), ослаблення зусиль по маркетингу території.

4. Поява нових конкурентів, насичення або перена�

сичення ринків збуту.

Отже, внаслідок впливу цих чинників, території швид�

ко приходять до складного економічного становища.

Спостерігається процес підвищення безробіття серед

кваліфікованих фахівців, відток молодих фахівців у більш

привабливі високотехнологічні кластери, зниження якості

освіти та бажання одержувати таку освіту. На деякий час

спостерігається наявність високого базового рівня осві�

ти та технічної підготовки на території колишнього висо�

котехнологічного кластера. Саме цей процес можна було

спостерігати в 90�ті роки минулого століття в Україні. В

таких умовах державні та місцеві органи влади повинні

прийняти рішення щодо розвитку території: або віднов�

лювати високотехнологічні кластери, або відмовитися від

спеціалізації у сфері високих технологій і обирати аль�

тернативні шляхи розвитку.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Проведене дослідження виявило, що експліцитні

чинники геоекономічного розвитку високих технологій

залежать від етапу життєвого циклу окремого елемен�

ту ринку високих технологій — високотехнологічного

кластера. Серед таких чинників нами було виділено на�

ступні:

— наявність фахівців та можливості їх навчання;

— наявність підтримки державних та місцевих

органів влади на всіх етапах життєвого циклу;

— наявність вузької спеціалізації в сфері високих

технологій;

— чітке уявлення ринкової ніші для високотехно�

логічної продукції;

— можливість швидкого реагування на зміни.

Отже, для розвитку ринку високих технологій не�

обхідно підтримувати розвиток високотехнологічних

кластерів, що потребує довгострокових та цілеспрямо�

ваних зусиль місцевих органів влади та суб'єктів ринку

високих технологій. Подальші дослідження питання

можуть грунтуватися на розробці моделі впливу експл�

іцитних чинників геоекономічного розвитку ринку висо�

ких технологій.
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