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ВСТУП
Обравши шлях інноваційного розвитку, економіка

України поступово стає більш залежною від галузей
промисловості, зорієнтованих на випуск комерційно
затребуваної високотехнологічної продукції та техніч-
них засобів для надання знанняємних послуг. Господа-
рюючі суб'єкти, діяльність яких пов'язана з випуском
продуктів передових технологій, набувають стратегіч-
ного значення з точки зору ефективності економічної
системи та національної безпеки. Їх потенціал зумов-
лює можливість створення та випуску національних ви-
сокотехнологічних товарів, конкурентоспроможних на
зовнішніх ринках. Крім того, формування вірних пріо-
ритетів науково-технологічного розвитку України та їх
успішна реалізація неможливі без врахування ресурсів
зазначених підприємств [1].

Незважаючи на активізацію дослідницьких зусиль
та позитивні результати у питаннях методології та прак-
тики науково-технічної політики, визначення системи
науково-технологічних пріоритетів, оцінки національної
інноваційної системи, аналізу діяльності високотехно-
логічних секторів промисловості тощо [2—4], пробле-
ми оцінювання техніко-економічних, кадрових та інно-
ваційних аспектів діяльності безпосередніх виробників
високотехнологічних товарів не були предметом комп-
лексного наукового аналізу, що унеможливлювало роз-
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робку науково-обгрунтованої політики та програм з їх
розвитку в Україні.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Для вирішення цієї проблеми у 2006 р. було прий-

нято Указ Президента України "Про рішення Ради на-
ціональної безпеки і оборони України від 6 квітня "Про
стан науково-технологічної сфери та заходи щодо за-
безпечення інноваційного розвитку України" від 11 лип-
ня 2006 р. № 606/2006, а також підготовлено Доручен-
ня Кабінету Міністрів України від 05.02.2007р. №25104/
252/1-06 до листа Міністерства економіки України від
27.01.2007р. № 84-20/281-10 "Щодо здійснення оцін-
ки наявного потенціалу виробництва конкурентоспро-
можної високотехнологічної продукції".

На виконання цього доручення фахівцями ДП "Дер-
жавний інститут комплексних техніко-економічних дос-
ліджень Мінпромполітики України" (ДП ДІКТЕД) було
здійснено ряд заходів, серед яких: створення відпові-
дного науково-методичного та інформаційно-статистич-
ного інструментарію оцінювання високотехнологічної
виробничої сфери України, в основу якого покладено
критичний аналіз багаторічного світового досвіду (як
міжнаціонального, так і національного) щодо агрегуван-
ня продукції та видів діяльності за рівнем технологоєм-
ності [5].
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РЕЗУЛЬТАТИ
У ході дослідження в першу чергу було встановле-

но сутність високотехнологічної виробничої сфери як
складової національній інноваційній системі. Проаналі-
зовано існуючі в офіційних вітчизняних документах виз-
начення та подано авторське трактування наступних
понять.

Високотехнологічне промислове підприємство (ВТП)
— це господарюючий суб'єкт, який через застосування
передових промислових технологій і навичок праців-
ників технологоорієнтованих професій виробляє висо-
котехнологічну продукцію; а також, систематично ви-
користовуючи наукові та технічні знання, здійснює роз-
робку, розвиток та виведення на ринок нових товарів,
отримуючи високу додану вартість.

Додатковими ознаками ВТП є:
— використання проміжних високотехнологічних

сировини, матеріалів, комплектуючих для виробництва
кінцевої продукції підприємства;

— випуск проміжної високотехнологічної продукції,
котра входить до складу кінцевої високотехнологічної
продукції, конкурентоспроможної на зовнішніх ринках;

— інвестування у техніко-технологічне переозбро-
єння;

— отримання підприємством у компетентних
органах з охорони прав інтелектуальної власності
охоронних документів на об'єкти інтелектуальної
власності;

— наявність у підприємства міжнародних сертифі-
катів, як-то: сертифікатів ISO серії 14000 та 9000.

Передові промислові технології (ППТ) — це су-
купність виробничих методів, пов'язаних з проектуван-
ня та конструювання; обробкою, виробництвом та зби-
ранням; автоматичною подачею-вивантаженням мате-
ріалів; експертизою; мережевими комунікаціями; впро-
вадженням та контролем, що передбачає застосуван-
ня високотехнологічних засобів виробництва та знан-
няємних послуг.

Працівники технологоорієнтованих професій (ТОП)
— це професіонали, що мають професії, котрі перед-
бачають високий рівень знань в галузі фізичних, мате-
матичних, технічних, біологічних та медичних наук;
фахівці, що мають професії, котрі передбачають знан-
ня в одній з галузей природничих чи технічних наук;
робітники з обслуговування, експлуатації та контролю
за роботою технологічного устаткування, складання
устаткування та машин.

Ці працівники задіяні як у створенні (збільшенні)
наукового знання: проведенні досліджень та розробок,
розробці нових видів продукції та виробничих процесів,
обладнання та систем, розробці технологій тощо; так й
у застосуванні наукового знання: управлінні технологі-
чним обладнанням та процесами, управлінні якістю та
іншими видами виробничої діяльності, управлінні ком-
п'ютерними та інформаційними системами, спостере-
женні за безпекою інформаційних технологій, диспет-
черському контролі тощо.

Високотехнологічна промислово продукція (ВТПр)
— це продукція, що є втіленням останніх науково-тех-
нічних (інженерних) розробок (принципово нових, які
не мають аналогів, або нових у ключових технологіч-
них напрямах), випуск якої забезпечує монопольне по-

ложення або зміцнює конкурентні позиції на міжнарод-
ному ринку.

До ключових технологічних напрямів належать:
— авіаційно-космічні технології;
— технології для безпеки (озброєння);
— ядерні технології;
— оптичні технології;
— інформаційно-комунікаційні технології;
— електронні технології;
— виробничі технології;
— транспортні технології;
— нові матеріали та матеріали з покращеними вла-

стивостями;
— біотехнології;
— технології в галузі науки про життя (біохімія, іму-

нологія, генетика, фізіологія, екологія);
— нанотехнології.
Окрім понятійного апарату, для досягнення по-

ставленої мети — створення інструментарію оціню-
вання потенціалу виробництва конкурентоспромож-
ної високотехнологічної продукції в Україні — фахі-
вцями ДП ДІКТЕД було здійснено наступні послідовні
заходи:

1. З метою гармонізації української статистики до
світових стандартів моніторингу зовнішньої торгівлі ви-
сокотехнологічними товарами у 2006 р. адаптовано High
Technology Products List — SITC Rev. 3, що діє в сис-
темі Євростат 6 до Українського класифікатора товарів
зовнішньоекономічної діяльності. Це дозволило сфор-
мувати Перелік високотехнологічних товарів (далі Пе-
релік), що складається з 9 категорій та налічує 314 но-
менклатурних позицій за 10-ти та 6-ти значними кодами
УКТЗЕД, створити базу даних для моніторингу зовніш-
ньої торгівлі цієї групи товарів та здійснення прогноз-
них розрахунків [7]. (На початку 2010 р., згідно з нови-
ми агрегаціями промислових секторів і товарів за рівнем
технологоємності (за кодами нещодавно прийнятих кла-
сифікаторів SITC Rev. 4 та NACE Rev 2) [8; 9], нами було
скореговані раніш сформовані переліки та здійснено пе-
рерахунки).

2. У 2007 р. спільно з фахівцями Мінпромполітики
України розроблено Методику ідентифікації українсь-
ких високотехнологічних промислових підприємств (зат-
верджено Наказом Мінпромполітики України № 80 від
08.02.2008р.).

3. У 2008 р. спільно з фахівцями Держкомстату скла-
дено Форму №1-технологія "Обстеження потенціалу
виробництва високотехнологічної промислової про-
дукції за період 2005—2007 рр." (затверджено Нака-
зом Держкомстату України № 207 від 23.06.2008).

4. У 2009 р. створено базу даних 7639 господарюю-
чих суб'єктів (юридичні особи всіх організаційно-пра-
вових форм господарювання та їх відокремлені підроз-
діли, котрі виконують роботи, код яких класифікується
за КВЕД "D" (гр.15—37) за основним видом діяльності),
що взяли участь в опитуванні Держкомстату за формою
№1-технологія.

5. Проаналізовано фінансово-економічні, техніко-
технологічні, виробничі, кадрові, інноваційні аспекти
діяльності респондентів на основі 97 показників. Ко-
ефіцієнт охоплення респондентів складає 0,853. Тобто
кумулятивна частка виручки від реалізації продукції
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респондентів складає 85,3% загального показника по
Україні.

За даними Форми 1-технологія нами було проанал-
ізовано ресурси та результати роботи вітчизняних гос-
подарюючих суб'єктів, основний вид діяльності яких
належить до п'яти секторів, визнаних Організацією еко-
номічного співробітництва та розвитку як високотехно-
логічні, зокрема: фармацевтичного виробництва; вироб-
ництва офісного устаткування та електронно-обчислю-
вальних машин; виробництва апаратури для радіо, те-
лебачення та зв'язку; виробництва медичної техніки,
вимірювальних засобів, оптичних приладів та устатку-
вання, годинників; виробництво літальних апаратів,
включаючи космічні.

До вищезазначених видів економічної діяльності
належать 331 респондент. З них лише 132, або 40%
опитаних, повідомили про випуск високотехнологічних
товарів, а 69 з них (20,8% опитаних) — про їх експорту-
вання.

Проте лише 122 вітчизняних господарюючих
суб'єкта високотехнологічного сектора підтвердили
випуск високотехнологічної продукції, надавши
відповідні коди за НПП з Переліку. Аналіз первинних
даних цієї групи респондентів свідчить про те, що їх
діяльність значною мірою зосереджена на випуску
високотехнологічної продукції: середньозважена ви-
ручка від її реалізації складає 59,5% їх загальної ви-
ручки; при цьому 48,9% виробленої ВТПр (у вартісно-
му вимірі) експортується.

Однак, високотехнологічна продукція виробляєть-
ся не лише на тих підприємствах, що належать до вище-
зазначених секторів. Аналіз даних респондентів пока-
зав, що випуск високотехнологічної продукції за номен-
клатурою Переліку здійснювали 234 господарюючі су-
б'єкти. Стає очевидним, що в Україні серед промислових
виробників фактично лише 3% випускають ті товари
(окрім категорії "Озброєння"), що визнані на міжнарод-
ному рівні, як високотехнологічні. Причому майже по-
ловина цих виробників належать до галузей промисло-

вості, які формально не вважаються високотехнологіч-
ними.

Зрозуміло, що мізерна кількість тих, хто в Україні
виробляє високотехнологічну продукцію, є першопри-
чиною вкрай низьких показників експорту цієї групи
товарів. Так, за нашими розрахунками, за останні 6 років
частка поставок іноземним споживачам високотехноло-
гічних товарів (без категорії "Озброєння") з України не
перевищувала 4% загального експорту товарів. За
підсумками 2009 р. цей показник порівняно з минулим
роком впав ще на 9,5%. Однак через значне скорочен-
ня загального експорту товарів з України частка висо-
котехнологічних товарів склала 3,26% (табл.1).

Примітно, що з 314 номенклатурних позицій Пере-
ліку високотехнологічних товарів по 231 Держмитслуж-
бою України зафіксовано експорт. Отже, високотехно-
логічні товари постачаються з України на світовий ри-
нок в достатньо широкому асортименті, але їх частка у
загальному експорті промислових товарів країни вкрай
незначна.

У той же час ми вважаємо, що численна номенкла-
тура високотехнологічних товарів в експортних постав-
ках України ще не означає наявність в країні виробництв
всього цього спектра продукції.

Зокрема, 112 видів високотехнологічних товарів, що
експортувалися з України у 2007 р., не були зазначені у
структурі виробництва респондентів. Це стосується,
наприклад, таких позицій хімічного сегмента, як: селен;
кислотні барвники попередньо металізовані або неме-
талізовані; барвники протравлювальні та препарати, ви-
готовлені на основі цих барвників; кубові барвники
(включаючи ті, що використовуються як пігменти) та
препарати, виготовлені на основі цих барвників; гербі-
циди, засоби, що запобігають проростанню паростків,
та регулятори росту рослин тощо.

Ці та інші товари або виробляються тими, хто не взяв
участь в опитуванні, або, що більш вірогідно, не вироб-
ляються в Україні і є транзитними. Для отримання більш
чіткої картини щодо позиціонування високотехнологіч-
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Таблиця 1. Динаміка та структура експорту України високотехнологічними товарами за

Переліком (окрім категорії Озброєння), тис. дол.

Джерело: складено ДП ДІКТЕД за даними Держкомстату та Держмитслужби України
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них товарів, вироблених в Україні, на світовому ринку,
доцільно на рівні Державної митної служби диферен-
ціювати показник "загальний експорт країни" на "екс-
порт вітчизняних товарів" та "реекспорт", про що вже
неодноразово зазначалося у попередніх роботах [10,
11].

Одночасно з 132 високотехнологічних товарів, про
виробництво яких повідомили респонденти, лише по
деяких номенклатурних позиціях не було експорту в
звітному періоді. Серед них: фосфор; кальцій; стронцій
та барій; сполуки рідкоземельних металів (ітрію і скан-
дію) або суміші цих металів, сполуки церію; верстати
для свердління з числовим програмним керуванням;
верстати плоскошліфувальні з точністю позиціонуван-
ня за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм з числовим
програмним керуванням; тетрацикліни та похідні солі
цих речовин; далекоміри (стали експортувалися з
2008р.), а також комп'ютерні томографи (постачають-
ся за кордон з 2009 р.). Очевидно, що ті вітчизняні то-
варів, які формально належність до категорії "високо-
технологічні", в переважній більшості є конкурентос-
проможними на зовнішніх ринках.

Для того, щоб визначити характерні особливості
високотехнологічних підприємств, з'ясувати детермі-
нанти випуску високотехнологічних товарів та встано-
вити, що зумовлює ефективність їх діяльності нами було
досліджено вищезгадану групу 122 виробників високо-
технологічних товарів та зроблено наступні висновки.

У всіх виробників високотехнологічної продукції (за
секторами) спостерігаються достатньо схожа структу-
ра кадрів. Фахівці з вищою інженерною освітою домі-
нують у виробництві медичної техніки, вимірювальних
засобів, оптичних приладів та устаткування, а також у
виробництві літальних апаратів, включаючи космічні. Їх
дещо нижча питома вага спостерігається у виробництві
апаратури для радіо, телебачення та зв'язку. Виробни-
ки фармацевтичної продукції врівноважують показник
високоосвічених інженерних працівників спеціалістами,
що мають вищу освіту з інших спеціальностей. У резуль-
таті середньозважений показник частки персоналу з
вищою освітою варіює в досліджених секторах від 26%
до 38% (табл. 2). Примітно, що аналогічний показник
розрахований по всіх промислових виробництвах скла-
дає 20,4%.

Домінуюча частина виробників високотехнологічної
продукції застосовують у виробництві передові промис-
лові технології (із запропонованого переліку 26 кате-
горій ППТ). Серед фармацевтичних компаній лише тре-
тина повідомила про наявність зазначених технологій.
Тим часом технічна озброєність працівників (співвідно-
шення первісної вартості машин та обладнання до се-
редньооблікової кількості зайнятих) у цьому секторі
найвища — 159,1 тис. грн. на чол. Значення цього по-
казника, що вдвічі перевищує значення для виробництв
літальних апаратів, з одного боку, пояснюється тим, що
у фармацевтичних виробництв вартість машин та облад-
нання для технологічних процесів, введених після 1997
року, складає більш ніж 60%, з іншого — сумарна чи-
сельність працівників галузі майже в 4 рази менше за
персонал, задіяний на підприємствах з виробництва
літальних апаратів.

Витрати на виробничі машини та обладнання, прид-

бані протягом 2005—2007рр., або частка нових техно-
логічних процесів — найнижча у виробників літальних
апаратів. Отриманий результат пояснюється величезним
значенням показника зважування первинної вартості
наявного виробничого устаткування у підприємств га-
лузі, хоча в модернізацію вони вкладали не менше за
інших.

Що стосується результатів роботи ВТП, то за кри-
терій ефективності виробничо-господарської діяльності
підприємства було спочатку обрано співвідношення
доданої вартості (ДВ) та кількості працівників, або про-
дуктивність праці (ПП). Але в результаті розрахунків ви-
явилось, що цей показник може відрізнятися у вироб-
ників ВТПр у рази. На відміну від нього, індикатор "ДВ
зважена на виручку від реалізації продукції" виявився
більш адекватним практично для всіх ВТП.

Так, показник ДВ складається з суми чотирьох ком-
понентів: загальна сума витрат на робочу силу; аморти-
зація; сума податків, зборів (обов'язкових платежів), що
складається з платежів у цільові фонди та обов'язко-
вих платежів до бюджету, що відносяться на витрати;
прибуток від операційної діяльності. В результаті роз-
рахунку виявилось, що найвище значення ПП припадає
на фармацевтичне виробництво — 82 тис.грн./чол. на
рік, тим часом ця галузь має найнижче значення показ-
ника "частка ДВ у виручці" 35% (табл. 3). Отже, ВТП
галузі створюють високу додану вартість, але не від неї
залежать отримання доходів.

Результати розрахунків, подані таблицях 2 і 3,
відкривають можливість для подальшого порівняльно-
го аналізу високотехнологічної виробничої сфери та
оцінювання її місця у промисловому секторі економіки
України. Не вдаючись до загальної оцінки секторів, зу-
пинимось на зв'язку між ресурсами та основними ре-
зультатами роботи господарюючих суб'єктів, що до них
належать.

Для того, щоб з'ясувати, як і які ресурси підприєм-
ства впливають на випуск високотехнологічної продукції,
нами було побудовано матрицю коефіцієнтів парної
кореляції, здійснено аналіз на наявність мультиколіне-
арності, відібрано найбільш інформативні змінні та по-
будована модель регресії.

В якості функціональної форми використано лінійну
багатофакторну модель:
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де:
HTNP — чиста виручка від реалізації високотехно-

логічної продукції у 2007 р.;
PCS — витрати на професійне навчання працівників;
ACM — первісна вартість машин, обладнання для

технологічних процесів, впроваджених підприємством
протягом трьох років з 2005 по 2007 рр.;

ACM11 — первісна вартість машин, обладнання для
технологічних процесів, впроваджених підприємством
від 11 до 20 років;

HTTC — загальні витрати підприємства на високо-
технологічну сировину, матеріали, комплектуючі — про-
міжне споживання;

ADC — кількість працівників, що виконують роботу
з догляду за автоматами;
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MMHJ — кількість працівників, що виконують ручну
працю, пов'язану з наладкою та ремонтом машин і ме-
ханізмів;

PHD — кількість кандидатів наук;
EHE — кількість працівників з вищою освітою інже-

нера;
OHE — кількість працівників, що мають вищу освіту

з інших спеціальностей.
За допомогою пакету Eviews 4.0 здійснили оцінку

моделі. Результати виглядають наступним чином:
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Отже, вибіркова регресійна функція дорівнюватиме:
HTNP = 111,7200698*EHE +263,8043431*OHE +

5874,158945*PHD + 0,8958290746*HTTC — 12676,06989.

Згідно з результатами перевірки значущості регресії
(оскільки Prob(F-statistic)=0.000000, що менше 0,05 та
0,01 (рівень значущості)), можна зробити висновок про
значущість регресії при будь-якому рівні значущості.

Перевірка значущості коефіцієнтів моделі (Prob.)
показала, що по змінних HTTC, PHD, EHE, OHE отрима-
но результати менше за 0,01 та 0,05 (рівень значущості),
що говорить про значущість цих параметрів.

Коефіцієнт детермінації (R-squared)=0,82, що є до-
сить високим рівнем; скорегований коефіцієнт детерм-

інації (Adjusted R-squared) дорівнює 0,82. Отже, модель
можна вважати вдалою.

Отже, найбільш значущими детермінантами випус-
ку високотехнологічної продукції виявилися чотири по-
казники: кількість працівників з вищою освітою інжене-
ра; кількість працівників, що мають вищу освіту з інших
спеціальностей; кількість кандидатів наук; загальні вит-
рати підприємства на високотехнологічну сировину,
матеріали, комплектуючі — проміжне споживання.

Згідно з отриманими коефіцієнтами регресії, збіль-
шення кількості працівників з вищою освітою інженера
та працівників, що мають вищу освіту з інших спеціаль-
ностей, на 1 чоловіка призведе на зростання виручки
від реалізації високотехнологічної продукції дослідже-
них підприємств відповідно на 111,7 тис. грн. та 263,8
тис. грн. Крім того, витрати на високотехнологічну си-
ровину та матеріали, збільшені на 1 тис. грн., зумовлю-
ють зростання виробництва на 0,9 тис. грн.

Аналогічну процедуру було здійснено для побудо-
ви та оцінки моделі створення доданої вартості високо-
технологічними виробниками:
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Таблиця 2. Ресурси виробників високотехнологічної продукції, що належать за основним

видом діяльності до високотехнологічного сектора

Джерело: складено ДП ДІКТЕД за даними Ф.1-технологія

Таблиця 3. Результати діяльності виробників високотехнологічної продукції, що належать за

основним видом діяльності до високотехнологічного сектора

Джерело: складено ДП ДІКТЕД за даними Ф.1-технологія
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Отже, вибіркова регресійна функція доданої вар-
тості виглядає наступним чином:

GVA = 0,8848367918*ACM + 0,1427874152*HTNP +

36,70567851*TE — 5811,065854,

де GVA — додана вартість;
ACM — первісна вартість машин, обладнання для

технологічних процесів, впроваджених підприємством
протягом трьох років з 2005 по 2007 рр.;

HTNP — чиста виручка від реалізації високотехно-
логічної продукції 2007 р.;

ТЕ — середньооблікова кількість усіх працівників.
Таким чином, створення доданої вартості, яка за

розрахунками у підприємств високотехнологічного сек-
тора складає близько 40% у виручці від реалізації про-
дукції, зумовлено трьома факторами: модернізацією
машин та обладнання для технологічних процесів,
здійсненою виробниками протягом 2005—2007 рр.,
кількістю зайнятих та виручкою від реалізації високо-
технологічної продукції. Згідно коефіцієнта моделі,
збільшення виручки від реалізації високотехнологічної
продукції на 1 тис. грн. призводить до зростання дода-
ної вартості виробника на 0,14 тис. грн.

Отже, за допомогою економіко-математичних ме-
тодів було визначено детермінанти випуску високо-
технологічних товарів. Найбільш значущими і в той же
час доступними для розрахунку для значного кола ви-
робників виявився індикатор кількість працівників з
вищою освітою (ВО інженера та ВО з інших спеціаль-
ностей, тобто працівників технологоорієнтованих
професій).

Для того, щоб з'ясувати концентрацію високоосві-
чених фахівців на підприємствах, що виробляють висо-
котехнологічну продукцію, було розраховано показник
частка ТОП у загальній кількості працівників на під-
приємстві, згрупованих за рівнем освіти, та зроблено
частотний розподіл. Середньозважене значення цього
показника по дослідженій нами групі підприємств скла-

ла 0,3. Стандартне квадратичне відхи-
лення дорівнює 0,20. Тобто підприєм-
ства, що працюють у високотехнологіч-
ному секторі та виробляють високотех-
нологічну продукцію, у штаті мають в
середньому 30 і вище відсотків праців-
ників з вищою освітою.

Таким чином, першою характерною
ознакою і одночасно критерієм іденти-
фікації високотехнологічних підпри-
ємств є ресурсний показник — частка
працівників ТОП у загальній кількості
працівників. Інфінум 0,2. Еталон — 0,3.

Для оцінки віддачі ресурсів вироб-
ництва було вирішено застосувати по-
казник ДВ, зважений на чисту виручку
від реалізації продукції. Середньозва-
жене значення цього показника у дос-
лідженої сукупності виробників склала
0,42. Частотний розподіл респондентів
показав, що у більшості випадків зна-
чення цього показника є вищим за 0,25,
але нижчим від 0,80.

Отже, другою характерною озна-
кою і одночасно критерієм ідентифікації

високотехнологічних підприємств є результатний показ-
ник — частка ДВ у чистій виручці від реалізації продукції
(Інфінум — 0,25. Супремум — 0,8. Еталон — 0,4).

За цими нормативними ознаками було проранжо-
вано 7639 виробників промислової продукції України та
складено попередній Перелік високотехнологічних про-
мислових підприємств, що налічує 1436 господарюючих
суб'єктів, з них у 611 основний вид економічної діяль-
ності належить до високо- та середньовисокотехноло-
гічних галузей переробної промисловості. Відібрані
підприємства мають параметри, аналогічні тим, що при-
таманні провідним вітчизняним виробникам високотех-
нологічних товарів. Процедуру ранжування подано на
рис. 1.

Проте, сформований Перелік підлягає подальшій
експертизі фахівцями галузевих департаментів Мін-
промполітики України та Міністерства охорони здоро-
в'я України (стосовно виробників фармацевтичної про-
дукції та медичної техніки).

У результаті цієї спільної роботи буде створено Дер-
жавний реєстр високотехнологічних товарів промисло-
вого комплексу та високотехнологічних промислових
підприємств України, а також визначено види діяльності,
де сконцентровано найбільший потенціал із випуску
високотехнологічних товарів.

Примітно, що у більшості країн світу не здійснюєть-
ся персоніфікований підхід до оцінювання високотех-
нологічних виробництв. Аналіз високих технологій зо-
середжується переважно на рівні видів діяльності. Цей
підхід доцільний за умов наявності вузько спеціалізо-
ваних виробництв та схожих техніко-технологічних,
кадрових та інноваційних параметрів підприємств. В
умовах України аналіз високих технологій на рівні видів
діяльності спотворює реальну картину щодо фактично-
го стану та потенціалу підприємств з випуску високотех-
нологічних товарів.

Персоніфікований підхід має місце у Китаї, що ди-

Рис. 1. Схема ідентифікації вітчизняних

високотехнологічних промислових підприємств
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ

намічно розвивається у напрямі створення власних ви-
сокотехнологічних продуктів [12]. Зокрема, уряд краї-
ни задля стимулювання розвитку високотехнологічних
підприємств надав їм податкові преференції у вигляді
зниження податку на прибуток до 15% (для всіх інших
господарюючих суб'єктів — резидентів країни — 25%).
Але виробник, щоб отримати статус "високотехнологі-
чний", має пройти експертизу в Міністерстві фінансів,
Міністерстві науки та технологій та Державній податко-
вої адміністрації (установ, що уповноважені управляти,
координувати, контролювати інноваційні та високотех-
нологічні підприємства). Основні критерії, за якими
відбираються високотехнологічні підприємства у Китаї,
наступні:

1. Права інтелектуальної власності.
Підприємство має бути резидентом країни (засно-

ване в материковому Китаї за виключенням Гонконгу,
Макао і Тайваню), володіти інтелектуальною власністю
на ключову технологію його основної продукції (послу-
ги), отриману шляхом: самостійного створення, транс-
феру, дарування, злиття та поглинання тощо або про-
тягом останніх трьох років працювати за ексклюзивною
ліцензією, отриманою на строк більше п'яти років.

2. Кондиційність товарів (послуг).
Продукція (послуги) підприємства відносяться до

тих технологічних напрямів, що визначені пріоритетни-
ми для державної підтримки. Зокрема, у Китаї затверд-
жено 8 пріоритетних сфер, за якими визначено 51 кате-
горію пріоритетних технологій та 218 окремих техно-
логічних продуктів.

3. Технологічний персонал.
Технологічний персонал, що має вищу освіту і вче-

ну ступінь, повинен складати не менше 30% від загаль-
ного числа співробітників підприємства. А також не мен-
ше 10% загальної чисельності персоналу мають бути
задіяні у дослідженнях і розробках.

4. Витрати на дослідження і розробки.
Підприємство повинно постійно концентруватися на

дослідженнях і розробці нових технологій. Витрати на
ДіР протягом останніх трьох років повинні задовольня-
ти наступні вимоги:

— для підприємств з виручкою від реалізації мен-
ше ніж 50 млн юань на рік ДіР повинні бути не менше 6
відсотків від загального обсягу продажів;

— для підприємства з виручки від реалізації менше
ніж 200 млн юань ДіР витрати повинні бути не менше 4
відсотків від загального обсягу продажів;

— для підприємств з виручкою від реалізації більше
ніж 200 млн юань в останньому році ДіР повинні бути не
менше 3 відсотків від загального обсягу продажів;

— крім того, принаймні 60 відсотків досліджень і
розробок повинні проводитись в материковому Китаї;

— для підприємств, зареєстрованих менш, ніж три
роки, співвідношення розраховується, виходячи із фак-
тичного строку діяльності.

5. Обсяги продажів.
Загальний дохід від продажу продукції (послуг),

виробленої на базі високих та нових технологій, пови-
нен перевищувати 60 відсотків від загальної виручки
підприємства за поточний рік.

Крім того, в рамках багатоаспектної експертизи ки-
тайських виробників та надання їм статусу "високотех-
нологічний" з усіма подальшими преференціями впов-
новаженим органом оцінюється ефективність управлі-
ння діяльністю у сфері досліджень та розробок, здат-
ність до перетворення технологічних досягнень в про-
дукти, число отриманих прав на об'єкти інтелектуаль-
ної власності, темпи зростання продажів і загальної вар-
тості активів тощо.

Цей досвід, а також вищезазначені результати дос-
лідження українських підприємств мають стати підгрун-
тям для створення інструментарію стимулювання роз-
витку високих технологій в Україні та зміцнення конку-
рентних позицій нашої країни на світовому ринку.
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