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ВСТУП 

У всіх розвинених економіках світу наука та інновації стають ключовими 

чинниками економічного зростання і соціального благополуччя. Інновації 

виступають тим контуром, який змушує рухатися всі компоненти економіки 

знань і приводить у кінцевому рахунку до економічного зростання і змін якості 

життя, найбільш очевидним з яких є вторгнення технологічних новинок в усі 

галузі життя людини - від робочого місця до сфери побуту й дозвілля. 

Інновації, практичне використання нових ідей стають найбільш істотною 

умовою:  

• збереження і розвитку нових робочих місць, що потребують 

висококваліфікованих добре навчених кадрів;  

• ефективності та успішності бізнесу, який створює нові та 

вдосконалені продукти і послуги;  

• застосування нових технологій, що знижують техногенні ефекти 

попередньої технологічної бази індустріальної економіки. 

Однак переваги нових знань, їх втілення в нових товарах і послугах не 

проявляються автоматично. Сучасна взаємодія науки і суспільства, високих 

технологій та бізнесу нелінійна, неоднозначна та існує у складному взаємному 

переплетінні інтересів, цілей і реальних перспектив. 

Для того, щоб постійно отримувати вигоди з сучасного рівня розвитку 

науки і технологій, держава повинна на основі моніторингу та аналізу 

інноваційних показників вміти вибудовувати оптимальну економічну політику, 

навіть за умови існування всіляких обмежень, наприклад, обмежень бюджетних 

витрат, зростаючої конкуренції на національних і глобальних ринках, високої 

швидкості оновлення продуктів та послуг, суттєвих ризиків на 

високотехнологічних ринках і швидкої змінюваності провідних гравців в 

інноваційній сфері. 
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Економічна оцінка конкурентоспроможності окремих галузей і секторів 

економіки дозволяє визначити і розробити програми їх розвитку та вбудувати в 

економіку знань або ж поступово їх згортати в тих випадках, коли аналіз 

показує, що істотні інвестиційні вливання не принесуть відчутних результатів 

навіть у віддаленій перспективі. 

У розвинених економіках простежується досить чіткий взаємозв'язок між 

інвестиціями в НДДКР та інноваційну діяльність і динамікою розвитку 

наукомістких галузей промисловості та послуг. Ця результативність 

підвищується внаслідок використання вироблених у наукових установах та 

ВНЗ наукових знань, насамперед для вирішення таких великомасштабних 

проблем, як зміна клімату та підвищення енергоефективності, вирішення 

соціальних, економічних  проблем тощо. 

Для вивчення результативності та ефективності витрат на науково-

технічну та інноваційну діяльність застосовується великий спектр показників, 

які дають можливість оцінювати таку діяльність і є джерелом інформації для 

розроблення відповідних політичних рішень [1]. 

У даній роботі здійснено оцінювання впливу інноваційної діяльності на 

основі різних підходів. При цьому оцінювання проведено як в цілому для 

інноваційної діяльності, так і для її пріоритетних напрямів. 
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1. ОГЛЯД  МЕТОДІВ  ОЦІНЮВАННЯ  ВПЛИВУ  НАУКОВОЇ  ТА 
ІННОВАЦІЙНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  НА  ЕКОНОМІЧНИЙ  РОЗВИТОК 

Статистика наукових досліджень та розвитку (R&D) сформувалася у 30-х 

роках минулого століття у таких розвинутих країнах як Великобританія, США, 

Канада, а її наступний розвиток і впровадження очолюється Організацією 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). У до- і післявоєнний період 

потреби розвитку військово-промислового комплексу вимагали від урядів 

підтримки масштабних наукових проектів з великими бюджетами та 

інвестиціями у високотехнологічне машинобудування. Сформувалася лінійна 

інноваційна модель з апріорі визначеною послідовністю руху продукції від 

наукової ідеї до прикладного дослідження, апробації та впровадження. А 

система показників для характеристики досліджень, розробок та інновацій 

довгий час залишалася притаманною лінійній моделі, фокусуючись на потребах 

обробної промисловості.  

У 70-х роках у розвинених країнах розпочався процес перетворення 

індустріальних економік у постіндустріальні з домінуванням сервісних галузей, 

переорієнтацією попиту на технології для життя та подвійного призначення, 

розбудовою системи ринкових мотиваційних механізмів, регуляторних правил 

та інституцій, що забезпечують як створення, так і швидке просування нових 

продуктів і технологій на ринок. У 90-х роках у практику розвинутих країн 

увійшли інтерактивні інноваційні моделі, що базуються на динамічній взаємодії 

всіх складових національних інноваційних систем: науково-дослідних установ, 

вищих навчальних закладів, установ з трансферу технологій та інших посеред-

ницьких інноваційних структур, які гнучко реагують на ринкові сигнали і забез-

печують комерціалізацію тих технологій, що користуються попитом. Відпо-

відно, система вимірювання результатів науково-технічної та інноваційної 

діяльності та її впливу на економіку мала поступово адаптуватися до нових 

умов з метою всебічної оцінки всіх складових цих процесів [2].  
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Існують різні підходи до оцінки впливу науково-технічної діяльності на 

економічний розвиток: на основі даних статистичних обстежень, експертних 

оцінок, оцінок з використанням абстрактних (економетричних) або 

конструктивних (ітераційних та моделей «витрати-випуск») моделей. 

Комбіноване використання цих підходів надало можливість сформувати чотири 

групи методів оцінки впливу науково-технічної та інноваційної діяльності на 

економічний розвиток [3]. Серед них: 

1. Методи побудови інтегральних індикаторів (переважно в 

міжнародних індексах); 

2. Методи експертних оцінок; 

3. Метод системи індикаторів.; 

4. Методи з використанням економетричних моделей. 

1.1  Методи побудови інтегральних індикаторів 

Інтегральні індикатори широко використовуються у світовій практиці для 

порівняльної оцінки стану та перспектив розвитку національних економік, у 

тому числі науково-технологічного та інноваційного розвитку, економічної та 

екологічної безпеки, конкурентоспроможності, спроможності до інновацій 

тощо.  

Інтегральні індикатори - це комплексні індекси окремих показників, які 

широко використовуються завдяки їхній спроможності агрегувати великі 

обсяги інформації у зручній та зрозумілій формі. Вони є цінними як політичний 

та інформаційний інструмент. Підвищення або зниження рангу країни в 

інтегральному міжнародному індексі свідчить про досконалість/недосконалість 

обраного політичного шляху. 

Узагальнення макроекономічних характеристик діяльності та розвитку 

сектору досліджень й інновацій різних країн та побудову відповідних 

інтегральних індексів здійснює декілька впливових міжнародних організацій, 

серед яких Всесвітній економічний форум, Світовий банк, ОЕСР, Європейська 

комісія тощо.  
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Інноваційна складова розвитку та розвиток технологій оцінюються в 

складі комплексних індексів конкурентоспроможності (Глобальний індекс 

конкурентоспроможності), а також спеціалізованих інноваційних індексів 

(Індекс здатності до інновацій, Індекс економіки знань, Глобальний 

інноваційний індекс та деякі інші).  

1.2  Методи експертних оцінок 

Вважається, що методи експертних оцінок із залученням провідних 

представників конкретних областей знань є найбільш об'єктивними і точними. 

Вони використовуються як для ретроспективних оцінок впливу нових наукових 

і технологічних досягнень на природу, економіку й суспільство, так і для 

прогнозування науково-технологічного розвитку. При цьому основний наголос 

у процесі прогнозування робиться на комбінації сценарного підходу та 

експертних оцінок.  

У процесі еволюції цього підходу, що базується на аналізі суджень 

висококваліфікованих експертів у тих або інших областях наукового знання, 

виокремилася низка методів, серед яких найчастіше використовуються методи: 

peer review, “круглого столу“, “мозкового штурму“, Делфі, Форсайт (або 

передбачення). 

Метод peer review (ґрунтовний, прискіпливий огляд) використовується 

для відбору та оцінки наукових проектів такими федеральними установами 

США як Національний науковий фонд (ННФ), Національний інститут охорони 

здоров’я, науковими радами в країнах Європи [4].  

Метод “круглого столу“ (або метод комісій) передбачає обговорення 

проблеми групою експертів з метою узгодження думок і вироблення єдиної 

думки. Недоліком цього методу є висока вірогідність впливу на остаточний 

результат авторитету учасників круглого столу. 

Метод “мозкового штурму“ відрізняється високим потенціалом для 

колективної генерації нових ідей. Оскільки під час мозкової атаки 
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забороняється критика суджень, остаточний результат може інтегрувати будь-

які думки, навіть дуже фантастичні. 

Метод Делфі має на меті одержання максимально погодженої точки зору 

команди експертів з певних питань шляхом організації декількох турів 

інтерактивних індивідуальних опитувань із використанням спеціально 

підготовлених анкет. Отримані в ході кожного туру результати опитувань 

обробляються аналітичною групою і узагальнені результати доводяться до 

експертів, які можуть погодитися із загальною думкою колег або обґрунтувати 

свою, відмінну від інших, позицію. Процедура опитування триває багаторазово 

доти, доки отримані результати виявляться досить близькими. 

Метод Форсайту (або “Передбачення“) поєднує якісні методи 

прогнозування (метод Делфі, сценарні підходи та ін.) із різноманітними 

методами побудови погоджених прогнозів. Мета застосування цього методу у 

самому широкому сенсі - досягнення найбільш повного консенсусу в 

суспільстві у процесі обговорення варіантів розвитку майбутнього та його 

сценаріїв різними соціальними групами.. За допомогою методу Делфі 

опитуються декілька тисяч експертів. В якості допоміжних індикаторів ви-

користовуються кількісні показники, але висновок експерта є основним.  

Якщо до початку 90-х років минулого сторіччя Форсайт розвивався 

тільки в чотирьох країнах (США, Німеччині, Японії й Австралії), то в 2001 р. 

число таких країн досягло 29, а з 2008 року – більше 50-ти. В Японії перший 30-

річний технологічний прогноз був розроблений Агентством по науці й техніці 

ще в 1970 р. з метою забезпечення уряду і приватного сектору загальним 

оглядом перспектив науки й техніки, вкрай необхідним для вироблення 

погоджених політичних, економічних і науково-технічних рішень у розглянутій 

сфері. З того часу такі дослідження проводяться на регулярній основі з 

періодичністю один раз на п'ять років. Перевірка результативності першого 

опитування, виконаного в 1970 р., показала, що протягом наступних 20 років 

повністю або частково виправдалися 64% зроблених оцінок. Разом з тим 

японські фахівці бачать цінність методології Форсайту навіть не стільки у 
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вірогідності одержуваних оцінок і прийнятих на основі прогнозів 

управлінських рішень, скільки в самому процесі вироблення погоджених 

оцінок. 

В Україні експертні опитування проводилися тільки з метою визначення 

пріоритетних напрямів науково-технічного та інноваційного розвитку на основі 

методології Форсайту. Оцінювання впливу наукової та інноваційної сфери на 

економічне зростання цим підходом не здійснювалося. 

1.3 Метод з використанням системи індикаторів 

1.3.1 Характеристика методу 

Значний внесок у розуміння напрямів і методів оцінювання впливу 

науково-технічної та інноваційної діяльності на економічну діяльність здійснив 

Другий форум з індикаторів наукової, технологічної та інноваційної політики в 

глобальній економіці (Blue Sky Forum), що відбувся у 2006 р. в Канаді (м. 

Оттава). При цьому результат впливу – це прямий кількісно вимірюваний 

продукт (кількість отриманих патентів, опублікованих статей, створених нових 

продуктів) або проміжний результат діяльності, який є основою (базою) для 

середньострокового результату або впливу (наприклад, збільшення частки на 

ринках, вища кваліфікація робочої сили). Прямі вимірювані результати та 

середньострокові результати мають своїм кінцевим результатом вплив науково-

технічної діяльності на економічний та соціальний розвиток - поліпшення 

макроекономічних і галузевих індикаторів [2]. 

У найбільш широкому сенсі під показником (показниками) 

результативності розуміють описовий або кількісний індикатор або систему 

індикаторів, що характеризують результат діяльності або успішність 

просування до досягнення поставленої мети, а також ефективність видатків на 

фінансування відповідної діяльності.  

Система індикаторів має відслідковувати просування до поставлених 

цілей та оцінювати ефективність дій.  
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В умовах економіки знань основними індикаторами функціонування і 

результативності інноваційної сфери є: 

- рівень підтримки сектору знань, який характеризується інтенсивністю і 

рівнем витрат на НДДКР та інноваційну діяльність; 

 - рівень використання знань в національній економіці, який оцінюється 

через обсяг продукції, виробленої в високотехнологічних галузях, а також на 

основі частки доданої вартості цих галузей у ВВП. Дані індикатори 

визначаються щодо ВВП країни, світового рівня або рівня передових країн; 

- збалансованість розвитку національної інноваційної економіки, яка 

визначається співвідношенням витрат на наукові дослідження й інновації і 

одержуваного ефекту, або вкладу споживачів знань - галузей підвищеного 

попиту на знання - у ВВП. 

Такі критерії ефективності реалізації проектів у будь-якій сфері 

діяльності рекомендує та використовує більшість міжнародних донорських 

організацій, зокрема Світовий банк, ООН, ЮНЕСКО тощо [5].  

Єврокомісією до індикаторів кінцевих результатів інноваційної діяльності 

і впливу на економічний розвиток віднесено частку високо- та 

середньовисокотехнологічних галузей у ВВП і загальній кількості зайнятих, 

частку знаннєємних послуг у ВВП та в загальній кількості зайнятих в 

економіці, продуктивність праці (обсяг ВВП виробленого в розрахунку на 

одного зайнятого або на одну відпрацьовану годину) і результати 

комерціалізації технологій (технологічний баланс платежів і торгівля 

високотехнологічними продуктами). Вважається, що галузі, які мають більш 

високу частку витрат на R&D у ВВП, також використовують більш сучасні 

обладнання і проміжні продукти. 

Вплив високотехнологічного сектору на соціально-економічний стан 

країни має переважно позитивний характер в силу того, що підприємства, які 

входять до його складу, відрізняються високою інноваційністю й самі задають 

напрямок та форми майбутнього розвитку всіх інших секторів і сфер діяльності. 
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Від того, наскільки розвинений у даній країні високотехнологічний комплекс, 

залежить не тільки поточний стан економіки, але також місце країни у 

міжнародному поділі праці та перспективи отримання гідного місця у 

світовому співтоваристві в майбутньому. 

В даній роботі вплив інноваційної діяльності на економічний розвиток 

буде визначено на основі декількох підходів: 

1) динаміки продуктивності праці;  

2) аналізу внеску високотехнологічного сектору в економічний розвиток, 

а саме:  

• як безпосередніх результатів фінансування наукової та інноваційної 

діяльності – динаміка обсягів реалізованої інноваційної продукції, кількості 

переданих нових технологій; 

• як ефективності наукової та інноваційної діяльності в цілому –

співвідношення одержуваного ефекту від інноваційної діяльності (обсягів 

реалізованої інноваційної продукції) та витрат на наукові дослідження й 

інновації;  

• як кінцевих результатів - внесок ВДВ високотехнологічного 

сектору у ВДВ України, частка високотехнологічного експорту інноваційної 

продукції у загальному обсязі експорту інноваційної продукції (як індикатор 

спроможності країни використовувати кінцеві результати наукової діяльності 

та трансформувати їх у новітню продукцію для продажу на глобальних ринках) 

та частка високотехнологічного експорту нової для ринку інноваційної 

продукції у загальному обсязі експорту нової для ринку інноваційної продукції. 

Якщо розраховані таким чином індикатори є нижчими за середні 

значення по країні або за відповідні значення низькотехнологічних секторів, то 

й витрати на виробництво і розповсюдження знань є неефективними. 

Вважається, що у такому випадку в країні або не розвинені сфери НДДКР, 

освіти та інновацій, або використовуються накопичені раніше наукові заділи; 
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3) впливу окремих пріоритетних напрямів інноваційної діяльності – на 

основі динаміки внеску виду економічної діяльності, який відповідає 

пріоритетному напряму, у ВВП країни, у загальний обсяг реалізації 

інноваційної продукції, загальний обсяг експорту інноваційної продукції та 

обсяг експорту нової для ринку інноваційної продукції, трансфер технологій. 

1.3.2 Класифікація високотехнологічної продукції та послуг 

Світовий ринок високотехнологічної продукції і послуг представлений 

сукупністю продукції і послуг, виробництво і надання яких нерозривно 

пов'язане з великими обсягами науково-дослідних і дослідно-конструкторських 

робіт (НДДКР). 

За методологією, прийнятою в країнах ОЕСР, до високотехнологічних 

належать виробництва, які витрачають суттєву частку своїх доходів на НДДКР 

(відношення витрат на НДДКР до ВДВ перевищує 3,5%; за іншими джерелами 

інформації, до високотехнологічного сектору належать такі галузі, де 

наукоємність ВДВ становить не менше 4%) та випускають продукцію з 

використанням новітніх технологій [6].  

Причому, до витрат на НДДКР належать як власні витрати на 

дослідження і розробки, так і непрямі витрати - витрати на науку 

постачальників нових товарів або нового обладнання. Технологія 

переміщається з однієї галузі (або країни) в іншу, коли промисловість, після 

впровадження результатів виконання НДДКР, продає свою нову продукцію, 

тим самим інші галузі (країни) – покупці нового обладнання або товарів, 

використовуючи їх як виробничі ресурси – здійснюють придбання нових 

технологій і знань. 

Вхідна-вихідна модель вимірювання сукупного втілення результатів 

досліджень і розробок може бути описана і розрахована за формулою: 

RTj = Rj  + ∑RII ij
d  + ∑RII ij

m   + ∑RINVij
d  + ∑RINVij

m    (1.1) 

за умови, що і ≠ j. 

У цій формулі: 
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RTj – загальний обсяг витрат на втілення результатів досліджень і 

розробок галуззю j; 

Rj – обсяг власних витрат на НДДКР; 

RII ij
d – обсяг витрат на НДДКР, які витрачені галуззю і на виробництво 

товарів, спожитих галуззю j; 

RINVij
d – обсяг витрат на НДДКР, які витрачені галуззю і на виробництво 

обладнання, спожитого галуззю j; 

RII j
m – обсяг витрат на НДДКР, які витрачені країною m на виробництво 

товарів, спожитих галуззю j; 

RINVj
m – обсяг витрат на НДДКР, які витрачені країною m на 

виробництво обладнання, спожитого галуззю j. 

У наведеному вище рівнянні діагональні елементи кожної матриці 

усунені, щоб уникнути подвійного обліку власних НДДКР з іншими. Перший 

член цього рівняння показує обсяг прямих витрат на НДДКР, а чотири інших 

члени - заходи щодо непрямих витрат на НДДКР.  

Інтенсивність цих показників або наукоємність виробленої продукції 

галузі j може бути розрахована шляхом ділення кожного члена вище 

наведеного рівняння на обсяг промислового випуску або валову додану 

вартість галузі j.  

ОЕСР було проведено дослідження 34 галузей 10-ти розвинених країн 

щодо витрат на НДДКР. За результатами цих досліджень, до 

високотехнологічної продукції відповідно до методології ОЕСР віднесено 

продукцію таких галузей промисловості: аерокосмічної, фармацевтичної, 

виробництва комп'ютерної та радіоелектронної техніки, сучасних засобів 

зв'язку, медичних, точних та оптичних інструментів. 

До високотехнологічних послуг належать фінансові, комунікаційні та 

бізнес послуги, послуги охорони здоров’я та освіти [6]. 
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1.4  Методи з використанням економетричних моделей 

У світі існують різні підходи до визначення рівня впливу науково-

технічної та інноваційної діяльності на економічний розвиток країни. Перший 

етап розвитку прикладних досліджень, присвячених впливу досягнень науково-

технологічного прогресу на економічний розвиток, прийшовся на 50-60 рр. ХХ 

ст. На той час помітний розвиток одержали методи, засновані на використанні й 

модифікації методів математики й математичної статистики, серед них: аналіз 

динамічних рядів, лінійний і множинний регресійний аналіз, розроблення 

економетричних моделей, методи стохастичного моделювання.  

Найбільш відомим є метод на основі виробничої функції Кобба-Дугласа 

та його варіації.  

Крім того, вплив науково-технологічного прогресу на економічне 

зростання можна оцінити на основі методу мультипікатору.   

1.4.1 Методи на основі виробничої функції Кобба-Дугласа 

Економетричні моделі на основі виробничої функції Кобба-Дугласа в 

загальному випадку представляють собою функцію виду 

Y = f(Xi),                                                         (1.2) 

де Y - ВВП країни або якийсь інший макроекономічний індикатор, 

найчастіше – випуск продукції.  

Xі - фактори, що впливають на прогнозований показник, причому в їхнє 

число не обов'язково входить час. Кількість цих факторів (і) звичайно більше 1, 

але може розглядатися й однофакторна модель.  

Якщо виявлені під час аналізу фактичних даних залежності між функцією 

і аргументами використовуються без змін, то модель є екстраполяційною. 

Відмінність такої економетричної моделі від моделі екстраполяційного тренду 

в тому, що вона дозволяє провести змістовний аналіз залежності Y від ряду 

факторів, а не тільки як тенденцію в часі. 
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У більшості випадків економетричний аналіз проводиться на базі 

багатофакторних моделей. Широку популярність, зокрема, одержала 

двофакторна модель у формі виробничої функції виду 

Y = AKαLβ   .                                                         (1.3) . 

Саме дана формула одержала в літературі назву "функція Кобба - 

Дугласа". У ній К і L відповідно капітал і жива праця як головні фактори, що 

впливають на Y; А - коефіцієнт пропорційності. Показники ступеню - α й β - у 

класичній функції Кобба - Дугласа в сумі передбачаються рівними одиниці. 

Залежно від характеру виробничого процесу, цілей та засобів 

моделювання виробничої функції можуть використовуватись функції різного 

виду, деякі з них представлені на прикладі двофакторної функції у табл. 1.1 [7]. 

Таблиця 1.1  

Види та практика використання виробничих функцій (ВФ) 

Назва ВФ Вид ВФ Використання 
1. Функція з 
фіксованими 
пропорціями 
факторів (ВФ 
Леонтьева) 

)/,/min( 2211 axaxY =  

Призначена для моделювання строго 
детермінованих технологій, що не допускає 
відхилення від технологічних норм використання 
ресурсів на одиницю продукції. Зазвичай 
використовуються для описування 
дрібномасштабних або повністю автоматизованих 
виробничих об'єктів  

2. ВФ Кобба-
Дугласа 2

2
1

10
aa xxaY =  

Використовується для опису середньомасштабних 
об'єктів (від промислового об'єднання до галузі), що 
характеризуються стійким, стабільним 
функціонуванням 

3. Лінійна ВФ 

2211 xaxaY +=  

Застосовується для моделювання 
великомасштабних систем (велика галузь, еко-
номіка у цілому), у яких випуск продукції є 
результатом одночасного функціонування великої 
кількості різних технологій 

4. ВФ Аллена 

2
22

2
11210 xaxaxxaY −−=  

Призначена для опису виробничих процесів, у 
яких значне зростання кожного з факторів 
негативно впливає на обсяг випуску. Зазвичай 
використовується для опису дрібномасштабних 
виробничих систем із обмеженими можливостями 
переробки ресурсів 

5. ВФ із лінійною 
еластичністю 
заміни факторів 

3
2211

0
1 )( aa xaxaxY +=  

Рекомендується для опису виробничих процесів, у 
яких можливість заміщення факторів, що 
залучаються, істотно залежить від їх пропорцій 

6. Функція Солоу 

54
22

3
11 )( aaa xaxaY +=  

Може використовуватися в тих же ситуаціях, що й 
ВФ ПЕЗ, однак припущення, що лежать у її основі, 
є більш слабшими за передумови ПЕЗ. 
Рекомендується в тих випадках, коли припущення 
про однорідність є невиправданим. Може 
моделювати системи будь-якого масштабу 
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Спроба включення науково-технічного прогресу у виробничу функцію 

була зроблена вперше ще Я. Тінбергеном у 1937 р. в роботі "Економетричний 

підхід до проблем ділового циклу".  

Представники класичної економії, незважаючи на різні підходи, вважали, 

що капітал і технічний прогрес істотно впливають на ріст економіки. Їх погляди 

стали підґрунтям для створення теорій економічного зростання, розроблених у 

минулому сторіччі, які враховували внесок розвитку технології у економічне 

зростання. Відповідні теорії можна згрупувати у дві моделі, відомі як теорії 

екзогенного та ендогенного зростання. 

Йозеф А. Шумпетер вважав технічний прогрес ендогенним процесом і 

розробив теорію зростання, що базується на інноваціях та підприємництві. Він 

розглядав економіку, котра динамічно розвивається, не як рівноважну систему, 

а як таку, що постійно зазнає руйнівних впливів внаслідок технологічних 

інновацій. Винаходи не мають економічного значення доти, поки до справи не 

беруться підприємці, щоб впровадити їх і забезпечити їхній збут. На його 

думку, підприємцями рухає бажання одержання потенційного прибутку. 

Продовження табл. 1.1 
7. Обмежена 
функція ПЕЗ 

))(

,,/min(
65

24
5

13

2211

aaa xaxa

axaxY

+

=
 

Призначена для опису дворежимного виробничого 
процесу, в якому один з режимів характеризується 
відсутністю змінюваності факторів, інший – 
ненульовою постійною (але невідомою 
заздалегідь) величиною еластичності заміни 

8. Багато-режимна 
функція 

aka

k

a

k

aaa

xaxa

xaxaY

)...(

)(
0

22
0

11

10
221

0
111

+

+=
 

Використовується при опису процесів, у яких 
рівень віддачі кожної нової одиниці ресурсу 
стрибкоподібно змінюється залежно від 
співвідношення факторів. Доцільно застосовувати 
при наявності апріорної інформації про число 
режимів, а іноді й про ширину "перехідної" області 
між режимами 

9. ВФЛП 

)/,/min(...

)/,/min(

2211

122111

kk axax

axaxY

++

+=
 

Має сенс використовуватися в тих випадках, коли 
випуск продукції є результатом одночасного 
функціонування к фіксованих технологій, що 
використовують ті самі ресурси 
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У 1950-ті роки неокласичні економісти, очолювані американським 

вченим Робертом Солоу, сконцентрували основну увагу на технічному прогресі 

як важливій змінній складовій економічного зростання. Р.Солоу одним із 

перших обґрунтував у 1950-х роках провідну роль науково-технічного прогресу 

у виробничому процесі та показав, що протягом 1909-1949 років понад 80% 

збільшення випуску продукції за 1 годину відпрацьованого часу відбулося за 

рахунок науково-технічного прогресу і висловив думку, що лише 50% приросту 

ВВП у цілому можна пояснити зростанням трудових ресурсів і капіталу [8]. Він 

дійшов висновку, що та непояснена частина зростання, яка залишається і 

згодом стала відомою як залишкова складова Солоу, є результатом технічного 

прогресу. Р.Солоу намагався довести, що економіка зростає, якщо значна 

частка її сукупного продукту спрямовується на інвестування або якщо є швидке 

зростання технології. 

Інший відомий вчений Едвард Денісон, аналізуючи дані за 1929-1957 

роки, вказував на процес накопичення знань, що забезпечує за рахунок 

науково-технічного прогресу 2/3 економічного зростання. Решта 1/3 пов'язана з 

більш ефективним розміщенням ресурсів та з економією факторів виробництва 

на одиницю продукції на основі збільшення масштабів виробництва, яке стало 

можливим завдяки науково-технічному прогресу.  

У 1980-ті роки з’явилися нові теорії ендогенного зростання, в яких 

технічний прогрес формулювався як ендогенна змінна, котра могла залежати 

від урядової політики, зокрема від охорони інтелектуальної власності, 

оподаткування тощо. Поль Ромер стверджував, що науково-дослідна діяльність 

та нагромадження людського капіталу шляхом освіти і професійної підготовки 

відіграють важливу роль у забезпеченні зростання доходів на душу населення в 

довготривалій перспективі. Він дійшов висновку, що для сприяння 

економічному зростанню економічна політика повинна:  

- стимулювати інвестиції у нові дослідження на противагу заохоченню 

акумулюванню інвестицій у фізичний капітал; 
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- субсидіювати нагромадження сукупного людського капіталу для 

досягнення продуктивності, необхідної для стійкого економічного зростання. 

Для того, щоб заохочувати людей або організації до участі у створенні нових 

знань, необхідно прийняти принцип винятковості прав на них і створити 

ефективні закони щодо інтелектуальної власності (ІВ) [9].  

Внаслідок стрімкого розвитку нових технологій виник ряд основних 

режимів охорони IB, а Угода ТРІПС у рамках Світової організації торгівлі 

встановила світові стандарти на охорону IB, які мають обов'язковий характер 

як для розвинених країн, так і для тих, що розвиваються. 

Дж. Гроссман і Е. Хелпман побудували трьохсекторну модель (сфера 

НДДКР, виробництво проміжних товарів, виробництво товарів для кінцевого 

використання), в якій допускається перерозподіл людського капіталу між двома 

країнами, і показали в рамках цієї моделі, що під час наближення до 

рівнозваженої траєкторії зростання можливе формування транснаціональних 

корпорацій. На основі цієї моделі були зроблені деякі цікаві висновки. Зокрема, 

з неї випливало, що додаткове субсидіювання НДДКР у країні, яка має у сфері 

досліджень і розробок відносну перевагу, призводить до підвищення загальних 

темпів економічного росту. Аналогічні субсидії у країні, де більш розвинене 

виробництво кінцевої продукції, а не інноваційна діяльність, можуть дати 

протилежні результати. Протекціоністська торгова політика сприяє 

економічному зростанню у тому випадку, якщо проводиться країною з менш 

високим рівнем розвитку сфери НДДКР, але здійснює протилежний ефект у 

країні, яка має деякі переваги у сфері досліджень та розробок.  

Ф. Агійон і П. Хоувітт [10] запропонували модель економічного росту, 

яка базується на ідеях Й. Шумпетера. Згідно з цією моделлю, економічний ріст 

досягається завдяки технологічному прогресу, який, в свою чергу, 

забезпечується завдяки конкуренції між фірмами, що генерують та здійснюють 

перспективні продуктові та технологічні нововведення. Кожне нововведення 

виводить на ринок новий проміжний товар (продукт, технологію), який може 

бути використаний для більш ефективного виробництва кінцевої продукції. 
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Основною мотивацією для дослідницьких фірм є перспектива отримання 

монопольної ренти за умови успішного патентування нововведення. За рахунок 

цієї ренти покриваються витрати на розробку та здійснення нововведень. Однак 

монополія автоматично втрачається при появі наступного нововведення, яке 

веде до морального старіння існуючих проміжних товарів. Патент лишається 

дійсним весь наступний час, але його використання стає економічно менш 

вигідним. Тривалість періоду між двома послідовними успішними 

нововведеннями є випадковою величиною внаслідок стохастичної природи 

інноваційного процесу. 

А. Янг запропонував альтернативну модель з ендогенною величиною 

технологічного прогресу, де обсяги та рівень витрат на НДДКР можуть 

впливати не тільки на темпи економічного росту, але й на функцію потреби 

нововведень для середнього споживача (через розширення асортименту 

пропонованої на ринку продукції) [11]. 

У 90-х роках актуалізується дослідження ефективності людського 

капіталу, хоча характеристики людського капіталу можна знайти у багатьох 

моделях, які постулюють ендогенне зростання. Людський капітал — це 

сукупність знань, здобутих у процесі навчання на різних рівнях шкільної 

освіти, підвищення кваліфікації і набутий досвід (проте сумарного показника 

набуття знань за всіма його формами досі не розроблено). Розрізняють 

чисельність зайнятих осіб з початковою і середньою освітою, інколи із 

включенням осіб з вищою освітою або їх часток у чисельності осіб 

працездатного віку, а в деяких випадках - ще й статеві та вікові групи, хоча їх 

роздільне введення ускладнює виробничу функцію. 

Сумарний вимір людського капіталу звичайно отримується шляхом 

зважування кількостей осіб з однаковими рівнями освіти. Їхня сума визначає 

рівень людського капіталу: 

Ht =∑(wi/w0)Nit  ,                                                                                (1.4), 

де і — рівень освіти, а і = 0 — початкова освіта. 
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Ілюстрацією цієї концепції є модель Н. Манківа, Д. Ромера і Д. Вейля 

(1992) : 

,)()
~

( )1( αβα −= t

W

t

N

ttt NAAKX                                     (1.5), 

де і Ht - людський капітал, зростання якого було 

апроксимоване шляхом включення осіб віком 15—19 років (учнів середніх 

шкіл). Частіше ця формула записується після виділення людського капіталу Ht 

як пояснювальної змінної: 
)1()( βαβα −−= t

W

tttt NAHKX                                           (1.6) .                    

У цій моделі інтерпретація впливу змін у технологічних знаннях може 

бути дискреційно широкою (і включати AW), оскільки автори розглядають такі 

зміни як функції часу [12]. 

У методичному плані найбільш досконалим є дослідження Девіда Т. Коу 

та Е. Хелпмена [13], в якому сукупна продуктивність факторів виробництва Аt 

розглядається як функція кумулятивних (а не поточних) реальних видатків на 

НДДКР. Автори враховують не тільки видатки всередині країни, але також, 

щоб врахувати трансфер інновацій, — і видатки, здійснені за кордоном (і 

зважені по імпорту з тих країн, де робляться ці видатки). Більше того, розмір 

останнього впливу був пов'язаний з імпортом товарів (через їх частку у ВВП). 

Звідси маємо: 

ln Аt = аd ln St
d + аfтtln St

f,                                   (1.7), 

де St
d
 — кумулятивні внутрішні видатки на НДДКР, тобто основні 

виробничі фонди, створені у процесі НДДКР, у постійних цінах;  

St
f
 — кумулятивні іноземні видатки на НДДКР, тобто зарубіжні основні 

виробничі фонди, створені у процесі НДДКР, зважені по імпорту з країн, де 

зроблені відповідні видатки (у постійних цінах);  

тt — частка імпорту промислових товарів у ВВП. 

На даний час існують дослідження із спробою декомпозиції показників 

зростання сукупної продуктивності факторів виробництва (СПФВ) під впливом 

t

W
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N

t NAHA /
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технологічного прогресу (проявляється у підвищенні фондовіддачі); 

співвідношення між реальним обсягом НДДКР та капіталом, як внутрішнім, так 

і зарубіжним, та динаміки чисельності зайнятих (людського капіталу). 

Огляд теорій економічного зростання дозволяє визначити такі основні 

чинники зростання: інвестиції в основний капітал, інвестиції у людський 

капітал, науково-технічний прогрес, структурно-економічні чинники, 

інституційні чинники [14]. 

Загалом, головна проблема економетричних функцій полягає в тому, що 

вони в принципі не дозволяють швидко оцінити, як протікають зміни 

досліджуваної динамічної системи, обумовлені появою нових факторів 

розвитку, наприклад, здійсненням великих технологічних нововведень та ін. 

Не дивлячись на це, завдяки використанню виробничих функцій на 

сьогодні можна оцінити ефективність як виробничих факторів (продуктивності 

праці, фондовіддачі), так і технологічного фактору, та визначити внесок 

кожного з них до загального приросту ВВП. 

1.4.2 Метод мультиплікатору 

Обґрунтуванню переваг фінансування інвестицій під кутом 

мультифакторної теорії присвятили свої роботи такі економісти як Дж. Кейнс, 

Р. Харрод, Е. Хансен, П. Самуельсон, Дж. Хікс, Г. Хаберлед, Л. Клейн, Н. 

Кальдор та ін. Ці вчені приділили значну увагу проблемам відтворення, 

економічного росту, пошуку адекватних методів державного регулювання 

цього росту та розкрили економічний зміст ефектів мультиплікації капітальних 

інвестицій для забезпечення економічного зростання. 

Наукову основу мультиплікації заклав Р.Ф. Кан у 1913 році у своїй роботі 

«Відношення внутрішніх інвестицій до безробіття». Він зосередив свою увагу 

на впливі розмірів внутрішніх інвестицій на динаміку зайнятості населення – 

зростання внутрішніх інвестицій породжує первинну зайнятість, збільшує 

доходи і підвищує купівельний попит працівників. Витрати отриманого доходу 
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на споживчі товари викликають новий попит, який є джерелом вторинної 

зайнятості. Таким чином, можна відслідкувати третинну і т. д. зайнятість. 

На основі моделі мультиплікатора зайнятості Дж. М. Кейнс побудував 

свою модель мультиплікатора інвестицій, які, на думку Дж. М. Кейнса, є 

основною причиною зміни сукупного попиту. В теорії Дж. М. Кейнса [15] 

зайнятість та обсяг виробництва залежать від зміни сукупного попиту, який є 

сумою всіх видатків, що плануються, на кінцеві товари і послуги в економіці в 

цілому. Вчений доводить, що зростання сукупного попиту означає зростання 

зайнятості, доходів і споживання. Зростання інвестиційної складової 

ефективного попиту спричиняє зростання зайнятості, доходів, які, у свою чергу, 

викликають необхідність забезпечення цього попиту. Кейнс стверджує, що 

доходи зростають на величину, яка у k разів більше приросту інвестицій, або: 

∆V = k · ∆L,                                                                (1.8), 

де ∆V – приріст доходу; ∆L – приріст інвестицій;  k – мультиплікатор, 

або         

 k = ∆V / ∆L.                                                             (1.9). 

Мультиплікатор – числовий коефіцієнт, який показує, у скільки разів 

сума приросту або зменшення національного продукту, доходу перевищує 

початкову ініціюючу дану зміну суму інвестицій, державних видатків, 

податкових відрахувань тощо. 

Загальним для всіх мультиплікаторів є те, що вони визначають вихідну 

величину під впливом зміни вхідної величини, яка не пов’язана з поточним 

національним доходом. Такими змінами можуть бути зміни державних 

видатків, будівництво житла за рахунок державних коштів, зростання чистого 

експорту тощо. 

У результаті поглиблення і розширення теорії мультиплікатору 

інвестицій, модель його впливу на зміну національного доходу була поширена 

на всі компоненти сукупних видатків. Іншими словами, рівноважний обсяг 

випуску продукції може коливатися під впливом зміни обсягу будь-якої 
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величини сукупних видатків: споживання, інвестицій, державних видатків, 

чистого експорту. Збільшення будь-якого з цих компонентів зрушує криву 

прогнозованих видатків вверх і сприяє росту рівноважного випуску. Зниження 

будь-якого з компонентів сукупного попиту закінчується зниженням зайнятості 

і рівноважного випуску. 

За Кейнсом, мультиплікатор є сталою величиною. Його мультиплікатор 

інвестицій залежить лише від граничної схильності до споживання. 

Пізніші дослідження інших вчених довели, що мультиплікатор залежить 

від характеру первинних витрат, розподілу доходів, еластичності зайнятості, 

характеру промислового виробництва та ін. Крім того, гранична схильність до 

споживання також не є сталою величиною. Тому мультиплікатор може бути 

сталою величиною лише на дуже короткому проміжку часу. 

Процес мультиплікації триває декілька років, але спочатку цей процес 

наростає, потім спадає. Так, наприклад, державні інвестиції в Україні мають 

ефект протягом 3-х років, за рахунок усіх джерел – 4-х років. 

На сьогодні досліджені та описані такі мультиплікатори [16]: 

• зайнятості; 

• інвестицій; 

• державних видатків; 

• споживчих витрат; 

• чистих податків; 

• збалансованого бюджету; 

• зовнішньоторговельний; 

• банківський; 

• динамічний; 

• матричний. 

Фінансування науково-технічної та інноваційної діяльності є інвести-

ціями і тому можна проаналізувати вплив цих інвестицій на зростання ВВП.  

Зростання обсягів фінансування науково-технічної та інноваційної 

діяльності сприяє зростанню заробітної плати наукової сфери. Зростання 
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заробітної плати через аналог ефекту Баласса-Самуельсона1 [17] буде 

стимулювати ріст заробітних плат в неторговельному секторі економіці, а 

також через зростання внутрішнього попиту та інфляції - ріст заробітних плат в 

секторі виробництва товарів внутрішнього споживання. Мультиплікатор росту 

доходів з урахуванням росту тіньової заробітної плати та заробітної плати у 

секторі малого і середнього підприємництва оцінюється світовими експертами 

приблизно у розмірі 3,5, тобто зростання видатків на заробітну плату на 100 тис 

грн. ініціює додаткові 350 тис грн. доходів населення в різній формі, що, у свою 

чергу, сприяє росту ВВП [18]. 

Зростання видатків підприємств на заробітну плату сприяє зменшенню 

власних коштів для інвестицій та зростанню інфляції, що, в кінцевому рахунку, 

зводить нанівець за 5 років ефект зростання видатків на заробітну плату [19]. 

Мультиплікаторна теорія застосовується лише для короткострокового 

періоду та в умовах неповної зайнятості, що характерно для досліджуваного 

нами періоду часу. 

                                                           
1 Темпи зростання продуктивності праці у торговельному секторі економіці вищі, ніж 

не у торговельному. Зростання продуктивності праці у торговельному секторі сприяє 
укріпленню національної валюти. 
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2 ОЦІНЮВАННЯ  ВПЛИВУ  НАУКОВОЇ  ТА  ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  НА  ЕКОНОМІЧНИЙ  РОЗВИТОК  В  УКРАЇНІ 

2.1 Методи інтегральних індикаторів - інноваційна 
спроможність та технологічна готовність української економіки у 

міжнародних порівняннях 

У сьогоднішньому висококонкурентному світі для забезпечення свого 

майбутнього компанії мають впроваджувати інновації як у процес виробництва, 

так і у процес управління, віднаходити джерела конкурентних переваг швидше і 

вправніше, ніж конкуренти. 

У даному розділі аналізуються позиції України у міжнародних індексах – 

Глобальному індексі конкурентоспроможності та Глобальному інноваційному 

індексі. 

Україна у 2014 р. покращила свої позиції у міжнародних індексах, що 

стосуються інноваційної діяльності. 

У Глобальному індексі конкурентоспроможності 2014-2015 рр. Україна 

піднялася на 8 позицій і посіла 76 місце серед 144 країн у результаті високих 

позицій за показниками “Ємність ринку” та “Освіта” та покращань позицій за 

підіндексами “Інновації” та “Технологічна готовність”. 

За 2014 р. Україна підвищила свої позиції і в рейтингу країн за 

Глобальним інноваційним індексом - 63 місце проти 71 місця у 2013 році, 

покращивши свої позиції за трьома підіндексами: “Інституції”, “Результати 

наукових досліджень” і “Творчість”. 

Глобальний індекс конкурентоспроможності 2014. Синтетичним 

показником, який об'єднує конкурентоспроможність товарів, товаровиробників, 

галузей і характеризує положення країни на світовому ринку, є глобальний 

індекс конкурентоспроможності. У загальному вигляді його можна визначити 

як здатність країни в умовах вільної конкуренції виробляти товари та послуги, 

що задовольняють вимогам світового ринку, реалізація яких збільшує добробут 

країни й окремих громадян.  
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За даними звіту Світового економічного форуму про глобальну 

конкурентоспроможність  2014-2015 рр., Україна піднялася на 8 позицій і 

посіла 76 місце серед 144 країн. Швейцарія вже шостий рік поспіль очолює 

рейтинг. Сінгапур залишився на 2 місці, США піднялися до 3 позиції. До 

першої п’ятірки також увійшли Фінляндія та Німеччина (рис. 2.1). 

Російська Федерація та Казахстан цього року зміцнили та покращили свої 

позиції за показниками конкурентоспроможності і посіли відповідно 53 і 50 

місця у загальному рейтингу. 

 

Рис. 2.1. Рейтинг країн за Глобальним індексом конкурентоспроможності  
Джерело: The Global Competitiveness Report 2014-2015. Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015  
 

Автори рейтингу відзначають, що Україна як і раніше займає високі 

позиції за показниками “Ємність ринку” (38 місце) та “Освіта” – 40 місце за 

вищою та за початковою освітою. 

Погіршилася позиція України лише за критерієм “Рівень розвитку 

бізнесу” – 99 місце проти 97 у минулому році. За показником “Інфраструктура” 

Україна залишилася на 68 місці, при цьому в дослідженні є коментар, що при 

підрахунку рейтингу не було враховано нинішню ситуацію у східних регіонах 

(рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Рейтинг України за 12 складовими Глобального індексу 
конкурентоспроможності 

Джерело: The Global Competitiveness Report 2014-2015. Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015 
                The Global Competitiveness Report 2013-2014. Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2013-2014 
 

Україна може підвищити ефективність своєї економіки за рахунок 

розвитку конкуренції на ринках та продовження реформи фінансово-

банківського сектору, оскільки за цими параметрами вона посіла відповідно 112 

і 107 місця. Рейтинг покращився, але все ще залишається низьким порівняно з 

провідними країнами світу. 

Автори дослідження акцентують увагу на тому, що виведення 

економічного зростання України на більш стабільну основу в майбутньому 

вимагатиме від країни вирішення серйозних завдань, з яких найбільш важливим 

є подальша перебудова інституційної структури (130 місце, рік тому - 137). 

Серед основних невикористаних можливостей особливу увагу слід 

приділити підіндексам “Інновації” та “Технологічна готовність”.  

Рейтинг України за підіндексом “Інновації” у 2014-2015 рр. відповідає 81 

місцю, тобто зростання становить 12 позицій (табл. 2.1).  
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Таблиця 2.1 
Підіндекс “Інновації” та його складові для України за період  

2011-2014 рр. 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Показники 
рейтинг 
зі 142 
країн 

бал  
(1-7) 

рейтинг 
зі 144 
країн 

бал  
(1-7) 

рейтинг 
зі 148 
країн 

бал  
(1-7) 

рейтинг 
зі 144 
країн 

бал  
(1-7) 

Інновації 74 3,11 71 3,2 93 3,0 81 3,2 

Інноваційна 
спроможність 

42 3,4 58 3,3 100 3,2 82 3,6 

Якість науково-
дослідних 
інститутів 

72 3,6 64 3,7 69 3,6 67 3,8 

Видатки компаній 
на дослідження і 
розробки (ДіР) 

75 3 104 2,7 112 2,7 66 3,1 

Взаємозв’язки 
університетів з 
промисловістю у 
сфері ДіР 

70 3,6 69 3,6 77 3,4 74 3,5 

Державні закупівлі 
новітніх технологій 
і продукції 

112 3,1 97 3,2 118 3,0 123 2,9 

Наявність вчених та 
інженерів 

51 4,3 25 4,8 46 4,5 48 4,3 

Кількість патентів, 
отриманих у США 
(на 1 млн. 
населення) 

71 0,3 51 2,1 52 2,9 52 3,2 

Джерело: The Global Competitiveness Report 2014-2015. Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015 
 

За всіма показниками, окрім “Державні закупівлі новітніх технологій і 

продукції” (123 місце) та “Наявність вчених та інженерів” (48 місце), Україна 

покращила свої позиції в рейтингу. Найбільше зростання відзначено за 

критерієм “Видатки компаній на дослідження і розробки”, Україна піднялася з 

112 позиції рейтингу на 66-у.  

За підіндексом “Технологічна готовність” у звіті за 2014-2015 рр. Україна 

розташувалася на 85 місці рейтингу (табл. 2.2). 
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Таблиця 2.2 
Підіндекс “Технологічна готовність” та його складові для України  

за період 2011-2014 рр. 

2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Показники 
рейтинг 
зі 142 
країн 

бал  
рейтинг 
зі 144 
країн 

бал  
рейтинг 
зі 148 
країн 

бал  
рейтинг 
зі 144 
країн 

бал  

Технологічна готовність 82 3,47 81 3,6 94 3,3 85 3,5 

Наявність новітніх 
технологій 

96 4,6 69 4,8 106 4,3 113 4,1 

Рівень освоєння 
технологій 

82 4,6 80 4,8 100 4,3 100 4,2 

Іноземні інвестиції та 
трансфер технологій 

124 3,8 109 4 131 3,6 127 3,7 

Інтернет користувачі, % 92 23 88 30,6 93 33,7 82 41,8 
Використання 
широкосмугового 
доступу до мережі 
Інтернет/ на 100 осіб 

59 8,1 69 7 71 8,1 68 8,8 

Джерело: The Global Competitiveness Report 2014-2015 [Електронний ресурс] / Режим 
доступу:  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015 
 

Значний вплив на покращення позиції України за цим підіндексом мало 

значення критерію “Іноземні інвестиції та трансфер технологій” – 127 місце 

проти 131 у минулій доповіді, “Інтернет користувачі” – зростання на 11 позицій, 

“Використання широкосмугового доступу до мережі Інтернет на 100 осіб” – 

зростання на 3 позиції. 

У ході дослідження респондентам пропонувалося вибрати зі списку п'ять 

найбільш проблемних факторів для ведення бізнесу в країні й розташувати їх у 

порядку зниження їх негативного впливу. 

Так, найбільш негативними чинниками для ведення господарської 

діяльності в Україні респонденти назвали корупцію – 17,8% (рік тому – 15,5%), 

політичну нестабільність – 14,0% (рік тому – 10,1%), доступ до фінансування – 

13,9% (рік тому – 16,7%). 

Глобальний інноваційний індекс 2014. Доповідь про глобальний 

розвиток інновацій у 2014 році носить назву “Людський фактор в 
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інноваційному процесі” і присвячена ролі творчих особистостей і груп в 

інноваційному процесі. У ній висвітлюються різні аспекти використання 

людського капіталу, які необхідні для створення інновацій, включаючи 

кваліфіковану робочу силу; об’єднання людського, фінансового та 

технологічного капіталу; збереження талановитих працівників; мобілізацію 

високоосвічених людей. Автори доповіді вказують, що розуміння важливості 

людського фактору в інноваційному процесі є особливо необхідним для 

розробки напрямів національної та місцевої політики, що допомагає сприяти 

економічному розвитку.  

Групу з 12 країн, які випереджають за показниками інші відповідні їм за 

рівнем доходів країни, автори дослідження називають “новими новаторами”: 

Молдова, Китай, Монголія, В'єтнам, Індія, Йорданія, Вірменія, Сенегал, 

Малайзія, Таїланд, Україна і Грузія. Ці країни демонструють зростаючу 

результативність інноваційної діяльності завдяки вдосконаленню нормативної 

бази, наявності кваліфікованої робочої сили, більш ефективної інноваційної 

інфраструктури, інтеграції з глобальними кредитно-інвестиційними та 

товарними ринками і наявності високорозвиненої ділової громади, хоча прогрес 

за цими напрямами не є однаковим серед країн. 

За даними доповіді за 2014 р., Україна в рейтингу країн за Глобальним 

інноваційним індексом (ГІІ) посіла 63 місце серед 143 країн світу, набравши 

36,3 бали зі 100 можливих. Для порівняння: у 2013 році Україна посідала 71 

місце серед 142 досліджуваних країн. Цього року Україна покращила свої 

позиції за трьома підіндексами: “Інституції”, “Результати наукових досліджень” 

і “Творчість”. 

У 2014 р. за підіндексом “Інституції”  Україна посіла 103 місце проти 105 

місця у 2013 р. (у т. ч. за показниками “Політична обстановка” – 86 місце, 

“Регуляторне середовище” - 90, “Стан бізнес-середовища” - 122).  

За підіндексом “Людський капітал” Україна посіла 45 місце (44 місце у 

2013 р.). При цьому за рівнем освіти у 2014 р. країна посіла 58 місце, вищої 

освіти – 34, досліджень та розробок – 48 місце. 
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За рівнем  розвитку інфраструктури Україна на 107 місці рейтингу проти 

91-го у доповіді за 2013 р. 

Ринкові показники України оцінені в 45,1 балів, що вивело її у 2014 р. за 

цим підіндексом на 90 місце (у т. ч за показниками “Кредити” - 67 місце, 

“Рівень торгівлі та конкуренції” - 65, “Інвестиції” - 127). 

За оцінкою бізнес-досвіду Україна посіла 87 місце (у т. ч за показниками 

“Кількість працівників розумової праці” - 65 місце, “Інноваційні зв’язки” - 105, 

“Сприйняття знань” - 90).  

За результатами наукових досліджень Україна у 2014 р. посіла 32 позицію 

(у т.ч. за показниками “Створення знань” – 15 місце, “Вплив знань” – 85, 

“Поширення знань” – 71). 

 

Рис. 2.3. Динаміка підіндексів ГІІ для України за 2012-2014рр. 

Джерело: The Global  Innovation Index 2012. Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/fullreport/index.html 
Джерело: The Global  Innovation Index 2013. Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2013.pdf  
Джерело: The Global  Innovation Index 2014. Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2014 

За складовою “Творчість” Україна посідає 77 місце рейтингу (у т.ч. за 

показниками “Нематеріальні активи” – 112 місце, “Креативні товари та 

послуги” – 82, “Онлайн творчість” – 42) (рис. 2.3). 
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Перше місце за значенням ГІІ посіла Швейцарія (64,78 балів зі 100 

можливих), друге - Великобританія, третє - Швеція. Також до першої десятки 

увійшли: Фінляндія (4), Голландія (5), США (6), Сінгапур (7), Данія (8), 

Люксембург і Гонконг (відповідно 9 і 10 місця). Росія посіла 49 місце, 

Казахстан - 79, Китай – 29 (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Динаміка ГІІ по країнах за 2013-2014 рр. 

Джерело: The Global  Innovation Index 2013. Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2013.pdf  
Джерело: The Global  Innovation Index 2014. Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2014 
 

Крім ГІІ у доповіді визначається рейтинг країн за Індексом інноваційної 

ефективності, який розраховується на основі тих же показників та підіндексів, 

що й ГІІ, шляхом рейтингування відношення Інноваційного вихідного індексу 

до Інноваційного вхідного індексу. Індекс інноваційної ефективності 
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характеризує створення сприятливих умов для сприяння інноваційній 

результативності.  

За цим показником у 2014 р. Україні належить 14 місце серед 143 

досліджуваних країн. Для порівняння, у 2013 р. Україна посідала 31 місце, а у 

2012 р. - 14. Це свідчить про зростання ефективності інноваційної діяльності в 

країні. 

Крім того, значний ріст за цим індексом показали Китай, Росія, 

Німеччина. Зокрема Китай у 2014 р. посів 2 місце рейтингу, піднявшись 

порівняно з 2013 р. на 12 позицій, а Росія перемістилась на 49 позицію зі 104-ї 

(табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 
Рейтинг деяких країн за Індексом інноваційної ефективності  

за 2010-2014 рр. 
Рейтинг за Індексом інноваційної ефективності 

Країна 
2010 2011 2012 2013 2014 

Україна 54 40 14 31 14 
Росія 30 52 43 104 49 
Казахстан 77 112 131 126 118 
Китай 14 3 1 14 2 
США 63 26 70 86 57 
Німеччина 56 15 11 40 19 
Польща 85 85 80 110 76 
Індія 101 9 2 11 31 
Японія 18 64 88 112 88 
Щвейцарія 15 12 5 12 6 

Джерело: The Global  Innovation Index 2014. Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=gii-full-report-2014 
Джерело: The Global  Innovation Index 2013. Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2013.pdf  
Джерело: The Global  Innovation Index 2012. Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/fullreport/index.html  
The Global  Innovation Index 2011. Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.globalinnovationindex.org/gii/main/fullreport/index.html  
The Global  Innovation Index 2010. Електронний ресурс. – Режим доступу:  
http://www.innovationmanagement.se/2010/08/30/global-innovation-index-2009-2010-from-insead/ 

Автори доповіді також відзначають, що нинішнє дослідження 

підтверджує збереження глобального інноваційного розриву. Рейтинги 

провідних 10 країн змінилися, але переліки країн залишаються незмінними. 

Зберігається важкий для подолання розрив, пов'язаний з тим, що країнам з 
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менш інноваційною економікою важко встигати за темпами прогресу в країнах 

з високим рейтингом, навіть не зважаючи на те, що вони домоглися помітних 

успіхів. Це можна частково пояснити тим, що їм важко досягти економічного 

зростання і залучити висококваліфіковані людські ресурси, необхідні для 

стійких інновацій. 

Отже, за оцінками експертів, внесок інноваційної діяльності в економічне 

зростання в Україні зростає. 

2.2 Оцінювання впливу на основі аналізу динаміки продуктивності 
праці 

Продуктивність праці вимірює різницю між зростанням виробництва та 

зростанням кількості зайнятих і відображає зміну багатьох факторів –

технологій, капітальних послуг, палива, обсягів використаних проміжних 

матеріалів, методів управління, навичок робочої сили тощо. Інвестиції у 

науково-технічні дослідження займають особливе місце серед цього переліку – 

вони створюють нові технології і, як тільки нова технологія буде створена, 

набувають характеру фіксованої вартості. В. Дайуерт [20] пояснив ці 

відмінності між інвестиціями в НДДКР і інвестиціями в основний капітал 

наступним чином: інвестиції в НДДКР не зношуються в процесі використання, 

як інші капітальні інвестиції; вони створюють нові технології, які можуть 

знизити вартість виробництва існуючого товару або створити абсолютно нові 

товари з більшою доданою вартістю. Саме створення більшої доданої вартості 

дозволяє підвищити продуктивність праці.  

Тому найпершою причиною росту продуктивності праці вважається потік 

інновацій. Багато вчених досліджували вплив науково-технічної та інноваційної 

діяльності на темпи росту продуктивності праці й дійшли висновку, що цей 

вплив визначається інтенсивністю і рівнем витрат на НДДКР та інноваційну 

діяльність приватного капіталу. Приватний інвестор вкладає кошти з метою 

отримання прибутку й досягає у переважній кількості випадків своєї мети. 
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Державні інвестиції у НДДКР та інноваційну діяльність, як правило, є 

неприбутковими. 

Продуктивність праці в Україні протягом 2001-2011 рр. зростала, 2012-

2014 рр. – знижувалась (рис. 2.5).   

 

 
 

Джерело: розраховано на основі даних Держстату України 

Рис. 2.5. Динаміка продуктивності праці в Україні протягом  
2001-2014 рр., % до 2001 р. (2001=100) 

 

При цьому відповідна зайнятість протягом 2002-2008 рр. теж зростала, у 

2009 р. – знизилась на 3,9 в.п., протягом 2009-2013 рр. знову зростала (рис. 2.6). 

Зростання продуктивності праці більш швидкими темпами порівняно із 

зростанням зайнятості свідчить про наявність інших факторів, що спричиняють 

ріст продуктивності, насамперед, інноваційної діяльності.  

У 2012 р. продуктивність залишилась на рівні 2011 р. при збільшенні 

зайнятості, а у 2013 р. знизилась на 0,6 в.п. проти росту зайнятості на 0,3 в.п.  
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Джерело: розраховано на основі даних Держстату України 

Рис. 2.6. Динаміка кількості зайнятого населення у віці 15-70 рр.  
в Україні протягом 2001-2013 рр., 2001=100 

Таким чином, у 2012 р. зміни зайнятості можна вважати причиною зміни 

рівня продуктивності праці, у 2013 р. – іншими причинами, в інші періоди 

продуктивність праці змінювалася як під дією зайнятості, так і від інших - 

інноваційних - факторів.  

І якщо протягом 2002-2008 рр. та 2010-2011 рр. інноваційний фактор 

сприяв економічному росту економіки України, то у 2009 та 2013 роках – 

позитивний вплив не відбувався.  

Для подальшого економічного зростання Україні необхідно перейти на 

інноваційний сценарій, що неможливо без корінної модернізації економіки. 

Модернізація включає в себе великий спектр напрямів – від технологічного 

переозброєння підприємств та активізації інноваційної діяльності до 

радикального підвищення якості людського капіталу, перебудови 

інституціональної структури наукового та інноваційного секторів [21]. Це 

викликано практичним вичерпанням потенціалу неінвестиційного зростання. 

Йде процес подорожчання робочої сили, матеріально-технічних ресурсів, 

посилюються глобалізаційні процеси. Подальше економічне зростання 

потребує швидкого нарощування інтенсивних факторів – інвестицій, інновацій, 

людського капіталу. 
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2.3 Оцінювання впливу на основі аналізу ролі 
високотехнологічного сектору 

2.3.1 Основні характерні риси і чинники розвитку світового 
високотехнологічного сектору 

Аналіз показників функціонування високотехнологічних ринків, згідно з 

інформацією Global Insight World Industry Service database по 70 країнах світу, 

які виробляють 97% світового ВВП, свідчить про те, що світовий ринок 

високотехнологічної (знаннєємної та технологічної) продукції починаючи з 80-

х років мав тенденцію до зростання – з 27% ВВП у 1995 р. до 28,75% ВВП у 

2009 р.  Але вже у 2010 році ця частка становила 28%, а у 2012 році – 27,35% 

світового ВВП. Це пояснюється зниженням частки високотехнологічного 

промислового виробництва у 2012 році порівняно з 2009 роком на 0,1 в.п. 

(внаслідок рецесії високотехнологічного промислового виробництва в ЄС та 

Японії) та частки комерційних знаннєємних послуг на 0,8 в.п. (насамперед, в 

країнах ЄС, Близького Сходу, Бразилії, Росії) і некомерційних послуг (з 

охорони здоров’я та освіти) на 0,5 в.п. Ще однією особливістю розвитку 

високотехнологічного та знаннєємного сектору є тотальна переорієнтація 

розвинутих країн на виробництво високотехнологічних послуг. П’ять 

знаннєємних послуг – фінансові, комерційні та телекомунікаційні, з охорони 

здоров’я та освіти  – створили ВДВ, яка досягла 25,2% світового ВВП, у той же 

час п’ять високотехнологічних галузей промисловості – аерокосмічна, 

фармацевтична, з виробництва електричного, електронного та оптичного 

устаткування – виробили ВДВ, що дорівнює 2,1% світового ВВП проти 2,5% у 

1997 році. 

США має найвищу концентрацію знаннєємного і високотехнологічного 

сектору у ВВП країни порівняно з іншими високорозвиненими країнами – ЄС 

та Японією – відповідно 39,7% ВВП, 30% ВВП та 28,8 % ВВП. 

Проведений світовими експертами аналіз ринку високотехнологічних 

товарів та послуг дав змогу виявити такі характерні риси його розвитку: 
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1. Розвиток високотехнологічного сектору економіки до 2009 року 

включно робив вирішальний внесок у зростання світової економіки, 

збільшуючи свою частку у світовому ВВП. Протягом 2010 - 2012 рр. ця частка 

у світі знизилась на 1,41 в.п. У більшості країн світу також відбулося зниження 

частки цього сектору у ВВП відповідних країн за винятком Австралії, Нової 

Зеландії, Канади, США, Бельгії, Болгарії, Греції, Чехії, Данії та деяких інших 

країн (рис.2.7). 

 

Рис. 2.7. Частка ВДВ високотехнологічних та знаннєємних видів 
діяльності у ВВП світу та окремих країн, 2000-2012 рр. 

 
2. Глобальна додана вартість високотехнологічного сектору 

промисловості становила у 2012 р. $ 1,5 трлн, що становить 13,8% загального 

обсягу ВДВ промислового сектору або 2,1% світового ВВП. Три 

високотехнологічні сектори промисловості, що входять до ІКТ - 

телекомунікаційна, комп'ютерна та напівпровідникова промисловості – 

виробили у цілому $ 0,6 трильйона ВДВ або 0,86% ВВП.  

Лідерами у випуску комп’ютерної техніки та офісного обладнання є 

Китай, на другому місці – США, потім йдуть Японія, ЄС, Тайвань і Сінгапур. 

Лідерами у випуску телекомунікаційного обладнання є Китай, США, 

Японія, ЄС, Південна Корея, Тайвань. 
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Лідерами у випуску виробів напівпровідникової промисловості є Китай, 

США, Японія та ЄС, Тайвань, Південна Корея. 

Україна в цілому за ІКТ промисловістю у 2012 р. виробила лише 0,16% 

світового ВВП, у т.ч. виробництво комп’ютерів та офісної техніки – 0,11%. 

Решта високотехнологічних галузей промисловості – фармацевтична, 

виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та 

навігації виробили по 350 мільярдів доларів доданої вартості кожна, 

виробництво літальних і космічних апаратів - $ 180 млрд. Найбільш суттєву 

частку серед цих галузей має виробництво фармацевтичної промисловості, чия 

частка у світовому ВВП становить 0,51%. Лідерами у випуску цієї продукції є 

Китай, США, ЄС у цілому та Японія. Частка України – 0,1% світової ВДВ цієї 

галузі. 

Лідерами у випуску літальних і космічних апаратів є США (43% світової 

ВДВ), ЄС (26,1%, у т. ч. Великобританія – 9%, Франція – 5,6%, Німеччина – 

6,9%), Китай – 6%, Японія – 4,4%, Росія – 4,2%. Україна виробила у 2012 р. 

0,8%  світової ВДВ проти 0,1% у 2000 році. 

Лідери у виробництві інструментів і обладнання для вимірювання, 

дослідження та навігації – США, ЄС, Китай та Японія. Частка України – 0,04% 

світової ВДВ цієї галузі. 

3. Регіональна трансформація на ринку високотехнологічних товарів і 

послуг відбувається на користь Китаю, країн Азійського континенту, в той час 

як США, ЄС і Японія втрачають свої позиції на ринку. Частка США на ринку 

високотехнологічної промислової продукції знизилась з 32,1% 

загальносвітового обсягу у 1990 році до 27,3% у 2012 році, ЄС – з 28,6% до 

18%, Японії – з 23,5% до 8,5%. Китай за цей же період підвищив свою частку 

доданої вартості високотехнологічної промислової продукції з 2,2% до 24%, 

Південна Корея – з 1,85% до 3,5%, Тайвань – з 1,2% до 2,9% [22]. Особливо це 

твердження стосується виробництва ІКТ продукції. 
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4. З метою утримання лідируючих позицій на ринку високотехнологічної 

продукції та послуг країни дотримуються окремої спеціалізації, закріплюючись 

за певним сегментом високотехнологічного ринку. 

5. Зростання обсягів виробництва та зовнішньої торгівлі 

високотехнологічних товарів підвищує їх загальносвітове споживання. 

На розвиток світового ринку високотехнологічної продукції та послуг 

вплинули такі організаційні та інституційні чинники: 

- підтримка високого рівня фінансування НДДКР та інновацій в 

економіці розвинутих країн і зосередження фінансових ресурсів у 

високотехнологічних галузях; 

- у п’яти високотехнологічних промислових галузях темпи випуску 

інноваційної продукції принаймні вдвічі перевищували середні темпи випуску 

товарів у виробничому секторі США. У невиробничих високотехнологічних та 

знаннєємних секторах США частка інноваційних підприємств досягла 69% 

загальної кількості компаній цього сектору; 

- підвищення ролі транснаціональних корпорацій у зростанні 

конкурентоспроможності високотехнологічної продукції і послуг окремих 

країн; 

-  активізація процесу прямого іноземного інвестування 

високотехнологічного сектору світової економіки; 

-  інтернаціоналізація інноваційної діяльності за рахунок прямого 

іноземного інвестування НДДКР; 

- практика об’єднання високотехнологічних компаній з різних країн на 

договірній основі для реалізації окремих науково-виробничих проектів 

(науково-технологічної кооперації); 

-  зростання патентної активності та інтернаціоналізація патентної 

діяльності; 

- зростання обсягів торгівлі роялті та ліцензійними послугами; 
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- диверсифікація методів державного стимулювання НДДКР, яка 

відбувається шляхом впровадження амортизаційних і податкових пільг (знижка 

податкових ставок, відрахування поточних витрат на НДДКР з оподатковуваної 

бази, податковий кредит тощо), бюджетних дотацій і страхування інвестицій 

підприємств, діяльність яких пов’язана зі значними витратами на НДДКР. Тут 

слід враховувати досвід розвинених країн і країн, де спостерігається швидкий 

інноваційних розвиток. Наприклад, амортизаційні і податкові пільги в США 

покривають від 10% до 20% загальної суми витрат на НДДКР; 

- вичерпування традиційних ресурсів і необхідність більш ефективного 

використання і розширення ресурсної бази за рахунок утилізації відходів, 

впровадження нових матеріалів, ресурсо- та енергозберігаючих технологій. 

Подібні заходи вимагають докорінних змін у структурі матеріалів, що 

використовуються в промисловості і сільському господарстві. Необхідно 

залучити значні інвестиції та об’єднати зусилля багатьох країн з метою 

розвитку матеріалознавства як науки так і розширення випуску нових 

матеріалів, що заміняють традиційні, і матеріалів з наперед заданими 

властивостями. Майже у всіх країнах світу є програми, орієнтовані на 

виробництво матеріалів, що заміняють або дозволяють економити традиційну 

сировину. Зокрема, є такі програми і в країнах СНД, включаючи Україну; 

- виникнення більш жорстких екологічних обмежень. Зокрема досягти 

зменшення негативного впливу на навколишнє середовище дозволяють 

ресурсо- і енергозберігаючі технології, а також докорінна зміна структури 

економіки за видами економічної діяльності у бік збільшення частки послуг. Це 

і зумовлює необхідність впровадження досягнень науково-технічного прогресу 

в таких базових галузях, як металургійна, машинобудівна, енергетична, які 

найбільше впливають на навколишнє середовище. 

2.3.2 Тенденції розвитку високотехнологічного сектору в Україні 

Розглянемо вплив наукової та інноваційної діяльності на внесок 

високотехнологічних секторів (високо- та середнєвисокотехнологічного) у ВДВ 

України, реалізацію, експорт інноваційної продукції та експорт нової для ринку 
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інноваційної продукції (як індикатор спроможності країни використовувати 

кінцеві результати наукової діяльності та трансформувати їх у новітню 

продукцію для продажу на глобальних ринках) та у трансфер технологій. 

Поділ видів промислової діяльності за технологічними секторами для 

України здійснено на основі досвіду ОЕСР (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4  

Поділ видів промислової діяльності за технологічними секторами 

Технологічні рівні Галузі промисловості 

Високотехнологічне 
виробництво 

Виробництво літальних апаратів, включаючи космічні 
Фармацевтичне виробництво 
Виробництво електричного, електронного та оптичного 
устаткування (за виключенням виробництва електричних 
машин та устаткування) 
Виробництво зброї 

Середньовисоко-
технологічне 
виробництво 

Хімічне виробництво (за виключенням фармацевтичного 
виробництва) 
Виробництво електричних машин та устаткування 
Виробництво автомобілів 
Локомотиви залізничні i рухомий склад, трамваї та iн. 
Виробництво машин та устаткування 

Середньонизько-
технологічне 
виробництво 

Продукти нафтоперероблення 
Виробництво коксу 
Виробництво гумових та пластмасових виробів 
Виробництво інших неметалевих мінеральних 
виробів(будматеріалів, скловиробів) 
Будування та ремонт суден та виробництво мотоциклів, 
велосипедів 
Металургія та оброблення металу 

Низькотехнологічне 
виробництво 

Видобування енергетичних матеріалів 
Видобування неенергетичних матеріалів 
Харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських 
продуктів 
Легка промисловість 
Деревообробна і целюлозно-паперова промисловість, 
видавнича справа 
Інше виробництво, не віднесено до інших угрупувань 
Виробництво та  розподілення електроенергії, газу та води 

Джерело: [23] 

У 2014 р. загальний обсяг витрат на виконання наукових та науково-

технічних робіт становив 3191,41 млн. грн. або на 63,8% більше, ніж у 2013 

році (1153,89 млн. грн.). 



45 

 

У розрізі технологічних секторів найвища частка загальних видатків на 

фінансування наукової та науково-технічної діяльності припадає на НДДКР для 

середньовисокотехнологічного сектору - 61,4%, (2013 р. – 80,9%) (рис. 2.8).  

 

Рис. 2.8. Розподіл загального обсягу витрат на наукову і науково-
технічну діяльність за технологічними секторами у 2014 році, %  

 
Значне збільшення витрат на НДДКР спостерігається на підприємствах з 

виробництва інших транспортних засобів (на 35,3 в.п.), металургійного 

виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування (на 15,8 в.п.), добування кам'яного та бурого вугілля, добування 

сирої нафти та природного газу, надання допоміжних послуг у сфері добувної 

промисловості та розроблення кар'єрів (на 8 в.п.), виробництва коксу та 

продуктів  нафтоперероблення (на 3,1 в.п.).  

У 2014 р. загальний обсяг бюджетних витрат на НДДКР дорівнював 

152,53 млн. грн., що на 49,3% більше, ніж у 2013 р. 

Витрати здійснювалися у всіх технологічних секторах (у 2013 р. 

фінансування НДДКР не здійснювалося у низькотехнологічному секторі). 

Найбільша частка коштів державного бюджету припадала на 

середньонизькотехнологічний сектор – 50,0% (на 49,2 в.п. менше, ніж у 2013 р.) 

загального обсягу витрат бюджетних коштів на наукову і науково-технічну 

діяльність (рис. 2.9). Значно збільшилися порівняно з 2013 р. витрати на 

НДДКР за рахунок держбюджету підприємств високотехнологічного сектору – 

на 11,5 в.п., зокрема з виробництва основних фармацевтичних продуктів і 
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фармацевтичних препаратів – на 9,6 в.п.  

Також значна частка бюджетних коштів була спрямована на підприємства 

з металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім 

машин і устаткування (50,0%), виробництва машин і устаткування та ремонту і 

монтажу машин і устаткування (25,3%). 

 

  

  а)       б) 
1 – високотехнологічне виробництво 
2 – середньовисокотехнологічне виробництво 
3 – середньонизькотехнологічне виробництво 
4 – низько технологічне виробництво 

Рис. 2.9. Розподіл фінансування наукової і науково-технічної діяльності за 
рахунок коштів державного бюджету за технологічними секторами  

у 2013 (а) і 2014 (б) рр., % 
 

Доцільно розглянути інноваційну активність промислових підприємств 

(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції).  

Частка інноваційно-активних підприємств у 2014 році знизилась 

порівняно з 2013 р. у всіх технологічних секторах промисловості. Значно 

вищим за середній в Україні (16,1%) цей показник залишається у 

високотехнологічному (37,6%) і середньовисокотехнологічному (21,1%) 

секторах. Найбільша частка інноваційно-активних підприємств була 

зосереджена у таких видах економічної діяльності: виробництво повітряних і 

космічних літальних апаратів, супутнього устаткування (56,7%), виробництва 

зброї і боєприпасів (50,0%), виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів (38,2%). Найбільша кількість інноваційно-активних 
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підприємств зосереджена, як і у 2013 р., у низько технологічному секторі – 780 

одиниць (рис. 2.10). 

 
Рис. 2.10. Кількість підприємств, що займалися інноваційною діяльністю  

у 2011-2014 рр., за технологічними секторами, од. 

Порівняно з 2013 р., у 2014 р. кількість інноваційно-активних 

підприємств високотехнологічного сектору збільшилась на 0,7 в.п. за рахунок 

збільшення підприємств у галузі виробництва зброї і боєприпасів (6 од.) (рис. 

2.11). 

 
Рис. 2.11. Структура інноваційно-активних підприємств у розрізі 

технологічних секторів промисловості у 2014 р., % 
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За технологічними секторами найбільша частка витрат на інноваційну 

діяльність, як і у 2013 році, припадає на підприємства низькотехнологічного 

сектору – 47,3% від загального обсягу фінансування інноваційної діяльності 

промислових підприємств (рис. 2.12).  

Не зважаючи на значне зменшення загального обсягу інноваційних 

витрат промислових підприємств (на 24,3%), витрати підприємств 

високотехнологічного сектору на інновації збільшилися на 2,1 в.п. порівняно з 

2013 р. за рахунок збільшення витрат на виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів та виробництво зброї і 

боєприпасів. 

 
Рис. 2.12. Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної діяльності 

промислових підприємств за технологічними секторами у 2014 р., %  

У 2014 р. фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств 

високотехнологічного сектору за рахунок бюджетних коштів зросло майже у 3 

рази (на 63,9 в.п.) порівняно з 2013 р. і становить 97,7 % від загального обсягу 

бюджетних коштів, витрачених на інноваційну діяльність. Основна сума цих 

коштів спрямовано на виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, 

супутнього устаткування (96,9%) (рис.2.13). Більш ніж у 2 рази зросли також 

обсяги фінансування виду промислової діяльності “виробництво комп'ютерів, 

електронної та оптичної продукції“. Інші два види промислової діяльності, що 

входять до високотехнологічного сектору, фінансувалися за рахунок 

небюджетних коштів.  
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   а)       б) 
1 – високотехнологічне виробництво 
2 – середньовисокотехнологічне виробництво 
3 – середньонизькотехнологічне виробництво 
4 – низькотехнологічне виробництво 

Рис.2.13. Розподіл фінансування інноваційної діяльності за рахунок 
коштів державного бюджету за технологічними секторами  

у 2013 (а) і 2014 (б) рр., % 

Фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств 

високотехнологічного сектору за рахунок небюджетних коштів (власні кошти 

підприємств, кошти вітчизняних та зарубіжних замовників) становило у 2014 р. 

19,7% загального обсягу не бюджетних коштів, витрачених на інноваційну 

діяльність (рис. 2.14).  

 

 

   а)     б) 
1 – високотехнологічне виробництво 
2 – середньовисокотехнологічне виробництво 
3 – середньонизькотехнологічне виробництво 
4 – низькотехнологічне виробництво 

Рис. 2.14 Розподіл фінансування інноваційної діяльності за рахунок не 
бюджетних коштів за технологічними секторами у 2013 (а) і 2014 (б) рр., % 

Основна частка цих коштів (60,5%) спрямована на виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, чиї обсяги зросли. 

Зросли також обсяги небюджетних коштів, інвестованих у виробництво зброї.  
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Зменшення частки небюджетних коштів, інвестованих у 

високотехнологічний сектор, викликано зменшенням частки коштів іноземних 

інвесторів у загальному обсязі небюджетних коштів, в той час, як частки 

власних коштів та коштів вітчизняних замовників зросли.  

Найбільшу часку небюджетних коштів (47,4%), як і у 2013 р. (37,2%), 

отримали підприємства низькотехнологічного сектору, чия частка у загальному 

обсязі небюджетних коштів у 2014 р. також зросла порівняно з 2013 роком. 

Як і у 2013 році, найбільша частка власних коштів припадає на 

підприємства низькотехнологічного сектору – 48,4% від загального обсягу 

власних коштів. Значне збільшення частки власних коштів спостерігалося у 

високотехнологічному – на 0,9 в.п., зокрема на підприємствах з виробництва 

основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 7,3 в.п. 

(рис. 2.15). 

  
    а)      б) 

1 – високотехнологічне виробництво 
2 – середньовисокотехнологічне виробництво 
3 – середньонизькотехнологічне виробництво 
4 – низько технологічне виробництво 

Рис. 2.15. Розподіл фінансування інноваційної діяльності за рахунок 
власних коштів за технологічними секторами у 2013 (а) і 2014 (б)  рр., % 

Значне збільшення частки кредитів спостерігалось у 

низькотехнологічному секторі - на 59,5 в.п. (рис. 2.16). У високотехнологічному 

секторі кредитні кошти отримали лише підприємства з виробництва основних 

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – 19,2 млн. грн. 
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   а)       б) 

1 – високотехнологічне виробництво 
2 – середньовисокотехнологічне виробництво 
3 – середньонизькотехнологічне виробництво 
4 – низько технологічне виробництво 

Рис. 2.16. Розподіл фінансування інноваційної діяльності за рахунок 
кредитів за технологічними секторами у 2013 (а) і 2014 (б)  рр., % 

Майже всі кошти іноземних інвесторів (96,9% від загального обсягу) 

зосереджені у високо- (56,3%) і середньовисокотехнологічному (40,6%) 

секторах. Найбільшу частку коштів іноземних інвесторів отримали 

підприємства з виробництва комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 

(46,2%), виробництва машин і устаткування, ремонту і монтажу машин і 

устаткування (38,8%), виробництва зброї і боєприпасів (10,1%). Як і у 2013 

році, у 2014р. спостерігається зменшення частки іноземних інвестицій у 

низькотехнологічне виробництво – на 9,5% в.п. (рис. 2.17 ). 

  
                а)       б) 

1 – високотехнологічне виробництво 
2 – середньовисокотехнологічне виробництво 
3 – середньонизькотехнологічне виробництво 
4 – низько технологічне виробництво 

Рис. 2.17. Розподіл фінансування інноваційної діяльності за рахунок коштів 
іноземних інвесторів за технологічними секторами у 2013 (а) і  

2014 (б) рр., % 

Вітчизняні інвестори, як і іноземні, у 2014 році найбільшу частку своїх 

коштів виділили на інноваційну діяльність підприємствам 
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високотехнологічного сектору – 54,6% (на 51,4 в.п. більше, ніж у 2013 р.) від 

загального обсягу коштів вітчизняних інвесторів і 

середньовисокотехнологічного – 37,9% (на 32,8 в.п. більше, ніж у 2013 р.) (рис. 

2.18). Зокрема, підприємствам з виробництва повітряних і космічних літальних 

апаратів, супутнього устаткування – 30,6%, виробництва комп'ютерів, 

електронної та оптичної продукції – 24,1%, виробництва машин і устаткування, 

ремонту і монтажу машин і устаткування – 37,9%. Значно зменшилася частка 

коштів вітчизняних інвесторів у низькотехнологічному секторі – на 84,5 в.п. 

 

  
    а)      б) 

1 – високотехнологічне виробництво 
2 – середньовисокотехнологічне виробництво 
3 – середньонизькотехнологічне виробництво 
4 – низько технологічне виробництво 

Рис. 2.18. Розподіл фінансування інноваційної діяльності за рахунок коштів 
вітчизняних інвесторів за технологічними секторами  

у 2013 (а) і 2014 (б) рр., % 

Отже, у 2014 році загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності 

зменшився порівняно з 2013 р. Але частка видатків у високотехнологічний 

сектор промисловості зросла на 2,1 в.п. і становила 21,7%. Значно зросли 

частки бюджетних коштів, коштів іноземних і вітчизняних інвесторів, власних 

коштів, виділених підприємствам високотехнологічного сектору 

промисловості.  

Частка кредитних коштів зросла більш ніж у 3 рази (на 59,5 в.п.) у 

низькотехнологічному секторі, а значно зменшилася у середньовисоко- (на 12,0 

в.п.) і середньонизькотехнологічному (47,1 в.п.) секторах. 
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У 2014 р. реалізовано 25669,0 млн. грн. інноваційної продукції, що 

становить 2,6% загального обсягу реалізованої промислової продукції. 

За технологічними секторами найбільшу частку інноваційної продукції 

реалізували підприємства середньонизькотехнологічного сектору – 6983,74 

млн. грн. або 33,0% загального обсягу реалізованої інноваційної продукції 

(рис.2.19). Порівняно з 2013 р., частка реалізованої інноваційної продукції у 

цьому секторі збільшилася на 2,1 в.п. 

 
Рис. 2.19. Структура реалізованої інноваційної продукції за 

технологічними секторами у 2011-2014 рр., % 
 

За ступенем новизни у 2014 р. збільшилася частка реалізованої 

інноваційної продукції, що є новою тільки для підприємства, на 7,0 в.п. 

порівняно з 2013 (рис. 2.20). 

 

 
Рис. 2.20. Структура реалізованої інноваційної продукції за ступенем 

новизни у розрізі технологічних секторів у 2012-2014рр., % 
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У 2014 р. найбільшу частку інноваційної продукції, що є новою для 

ринку, реалізували підприємства середньовисокотехнологічного сектору – 

46,9%. З 2012 р. спостерігається тенденція зростання частки реалізованої 

інноваційної продукції, що є новою для ринку, у високотехнологічному секторі 

(рис.2.21). 

 
Рис. 2.21. Структура реалізованої інноваційної продукції, що є 

новою для ринку, у 2012-2014 рр., % 
 

Найбільшу частку інноваційної продукції, що є новою тільки для 

підприємства, реалізували у середньовисокотехнологічному секторі – 40,5% 

(рис. 2.22). 

 
Рис. 2.22. Структура реалізованої інноваційної продукції, що є 

новою тільки для підприємства, у 2012-2014рр., % 
 

Підприємствами високотехнологічного сектору реалізовано на 18,8% 

менше інноваційної продукції, ніж у попередньому році (рис.2.23). 
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Рис. 2.23. Структура реалізованої інноваційної продукції за ступенем 

новизни високотехнологічного сектору у 2012-2014рр., % 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції у 

середньовисокотехнологічному секторі скоротився на 44,4% порівняно з 2013 

р. За ступенем новизни частка реалізованої інноваційної продукції, що є новою 

для ринку, значно знизилася  - на 9,3 в.п. (рис.2.24). 

 
Рис. 2.24. Структура реалізованої інноваційної продукції за ступенем 

новизни середньовисокотехнологічного сектору у 2012-2014рр., % 
 

У середньонизькотехнологічному секторі спостерігається зменшення 

частки реалізованої інноваційної продукції на 23,6% порівняно з попереднім 

роком. За ступенем новизни з 2012 р. спостерігається тенденція зростання 

частки реалізованої інноваційної продукції, що є новою тільки для 

підприємства (рис. 2.25). 
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Рис. 2.25. Структура реалізованої інноваційної продукції за ступенем 

новизни середньонизькотехнологічного сектору у 2012-2014рр., % 
 

У 2014 р. підприємствами низькотехнологічного сектору реалізовано на 

15,7% менше інноваційної продукції, ніж у 2013 р.  

Підприємства віддали перевагу, як і в попередньому році, реалізації 

інноваційної продукції, що є новою тільки для підприємства – 88,% від 

загального обсягу реалізованої інноваційної продукції низькотехнологічного 

сектору, що на 7,8 в.п. більше, ніж у 2013 р. (рис.2.26). 

 

Рис. 2.26. Структура реалізованої інноваційної продукції за ступенем 
новизни низькотехнологічного сектору у 2012-2014рр., % 

 
Отже, починаючи з 2012 року збільшується частка реалізованої 

інноваційної продукції у високотехнологічному секторі. 

За ступенем новизни більшу частку реалізували інноваційної продукції, 

що є новою тільки для підприємства (72,5%). 

Підприємства високотехнологічного сектору за останні 3 роки збільшили 

свою частку реалізованої інноваційної продукції, що є новою для ринку, до 

27,2%. Також збільшують свою частку в обсязі реалізації інноваційної 

продукції підприємства низькотехнологічного сектору, а 

середньотехнологічного – зменшують. 
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У 2014 році за межі України поставлено інноваційної продукції у обсязі 

7486,44 млн. грн., що становить 29,2% загального обсягу реалізованої 

інноваційної продукції. 

У розрізі технологічних секторів найбільшу частку експортованої 

інноваційної продукції реалізували підприємства середньовисо-

котехнологічного сектору, що на 2,3 в.п. більше порівняно з 2013 р. (рис. 2.27).  

 

Рис. 2.27. Структура реалізованої за межі України інноваційної 
продукції за технологічними секторами у 2011-2014 рр., % 

 
Нової для ринку інноваційної продукції найбільшу частку експортували 

підприємства середньовисокотехнологічного сектору - 54,7% загального обсягу 

реалізованої за межі України інноваційної продукції, що є новою для ринку 

(рис.2.28). 

Значно зросла частка реалізації за межами України інноваційної 

продукції, що є новою для ринку, у високотехнологічному секторі – на 31,3% 

порівняно з 2013 р. 
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Рис. 2.28. Структура реалізованої за межі України інноваційної 

продукції, що є новою для ринку, за технологічними секторами  
у 2011-2014 рр., % 

 
У 2014 р. найбільша частка реалізованої за межами України інноваційної 

продукції, що є новою тільки для підприємства, припадає на підприємства 

середньовисокотехнологічного сектору (рис. 2.29). 

 

Рис. 2.29. Структура реалізованої за межі України інноваційної 
продукції, що є новою тільки для підприємства, за технологічними 

секторами у 2011-2014 рр., % 
 

У 2014 р. підприємства високотехнологічного сектору за межі України 

реалізували інноваційної продукції на суму 1025,81 млн. грн. або 38,6% 

загального обсягу реалізованої інноваційної продукції цього сектору.  

Протягом останніх трьох років спостерігається тенденція до зростання 

частки експортованої інноваційної продукції, що є новою для ринку, у цьому 
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секторі і у 2014 р. вона становила 89,7% загального обсягу реалізованої за 

межами України інноваційної продукції цього сектору (рис.2.30). 

 
Рис.  2.30. Розподіл реалізованої за межі України інноваційної продукції, 

що є новою для ринку, у розрізі технологічних секторів у 2012-2014 рр., % 

 
Підприємства середньовисокотехнологічного сектору експортували 

інноваційної продукції на суму 3658,20 млн. грн. або 52,3% загального обсягу 

реалізованої інноваційної продукції цього сектору. Збільшилася частка 

реалізованої інноваційної продукції, що є новою для підприємства, на 19,9 в.п. 

порівняно з 2013 р. (2.31). 

У 2014 р. підприємства середньонизькотехнологічного сектору 

реалізували за кордон інноваційної продукції у обсязі 1805,30 млн. грн. або 

21,3% загального обсягу реалізованої інноваційної продукції цього сектору. 

Збільшилася частка реалізованої інноваційної продукції, що є новою тільки для 

підприємства, на 3,4 в.п. (рис.2.31). 

Підприємствами низькотехнологічного сектору у 2014 р. реалізовано за 

межі України інноваційної продукції на суму 997,13 млн. грн. або 13,2%  

загального обсягу реалізованої інноваційної продукції цього сектору. Майже 

уся (91,3%) експортована інноваційна продукція є новою для підприємства 

(рис.2.31). 
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Рис. 2.31. Розподіл реалізованої за межі України інноваційної продукції, що 
є новою тільки для підприємства, у розрізі технологічних секторів 

 у 2012-2014 рр., % 
 

Отже, у 2014 р. спостерігається значне зростання експорту інноваційної 

продукції у високотехнологічному секторі – на 4,5 в.п. Підприємства цього 

сектору за остання три роки збільшили частку експортованої інноваційної 

продукції, що є новою для ринку до 89,7%. А підприємства 

низькотехнологічного сектору концентрують свою увагу на експорті 

інноваційної продукції, що є новою тільки для підприємства (91,3%). 

Таким чином, високотехнологічний сектор разом з низькотехнологічним 

збільшують свою присутність як на внутрішньому, так і зовнішньому 

інноваційних ринках, середньотехнологічний - зменшує. Перевага 

високотехнологічного сектору полягає у його домінуванні щодо випуску та 

експорту нової для ринку продукції. 

У 2014 р. створено 99 передових технологій. Найбільша їх частка 

припадає на середньонизькотехнологічний сектор – 28,3% загального обсягу 

створених технологій (рис.2.32). 
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Рис. 2.32. Структура створених передових технологій в Україні у розрізі 

технологічних секторів у 2012-2014 рр., % 
 

Протягом 2014 р. підприємствами високотехнологічного сектору 

створено 24 технології, з них 91,7% - нові для України (рис. 2.33), решта - 

принципово нові технології (рис. 2.33).  

 
Рис. 2.33. Структура створених нових для України передових технологій 

у розрізі технологічних секторів у 2012-2013 рр., % 
 

У середньовисокотехнологічному секторі створено 21 технологію (2013 

р. – 68 од.). За ступенем новизни найбільша частка припадає на нові для 

України технології – 85,7% від загальної кількості створених передових 

технологій підприємствами даного сектору. 

Підприємствами середньонизькотехнологічного сектору створено 28 

технологій, з яких 96,4% - нові для України. 

У низькотехнологічному секторі загальна кількість створених технологій 

дорівнює 26 одиниць, з яких принципово нових – 30,8%.  
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У 2014 році промисловими підприємствами використано у своїй 

діяльності 14246 технологій, що на 31,8% більше порівняно з 2013 р. 

Найбільша частка впроваджених технологій припадає на технології з терміном 

впровадження 6 і більше років - 41,5% загальної кількості впроваджених 

технологій (рис.2.34). 

 

Рис. 2.34. Структура впроваджених технологій за терміном 
впровадження у 2012-2014 рр., % 

Найбільшу частку технологій впроваджували підприємства 

високотехнологічного сектору – 43,2% загальної кількості впроваджених 

технологій (рис. 2.35).  

 
Рис. 2.35. Структура впроваджених технологій за технологічними 

секторами у 2012-2014 рр., % 
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Підприємства високотехнологічного сектору впровадили у 2014 р. 6153 

технології, з яких найбільша частка припадає на технології з терміном 

впровадження до 1 року -  42,3%, що на 37,4в.п. більше, ніж у 2013 (рис. 2.36). 

 

Рис. 2.36. Структура впроваджених технологій з терміном впровадження 
до 1 року за технологічними секторами у 2012-2014 рр., % 

 
Середньовисотехнологічний сектор у 2014 р також збільшив кількість 

впроваджених технологій на підприємствах на 0,8% (2987 од.) порівняно з 2013 

р. Найбільшу частку становили технології з терміном впровадження від 1 до 5 

років - 48,4% (рис.2.37).  

 

 
Рис. 2.37. Структура впроваджених технологій з терміном впровадження 

від 1 до 5 років за технологічними секторами у 2012-2014 рр., % 
 

Підприємствами середньонизькотехнологічного сектору у 2014 році 

впроваджено 1544 технології, з них найбільша частка припадає на технології з 
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терміном впровадження від 1 до 5 років – 47,2% та 45,3% - шість і більше років 

(рис. 2.38).  

 

 
Рис. 2.38. Структура впроваджених технологій з терміном впровадження 

6 і більше років за технологічними секторами у 2012-2013 рр., % 
 

Підприємства низькотехнологічного сектору впровадили 3562 технології, 

що на 7,5% більше технологій, ніж у 2013 р., з яких 47,9% - з терміном 

впровадження від 1 до 5 років. 

Отже, у 2014 р. значно збільшилася частка впроваджених технологій з 

терміном впровадження до 1 року – на 11,9 в.п. 

Найбільше технологій впроваджено підприємствами 

високотехнологічного сектору - 43,2% загального обсягу впроваджених 

технологій, що на 31,0 в.п. більше, ніж у 2013 р. 

Підприємства високотехнологічного сектору віддали перевагу 

впровадженню технологій з терміном впровадження до 1 року – 42,3% 

загального обсягу впроваджених технологій цього сектору, 

середньовисокотехнологічного (48,4%), середньонизькотехнологічного (47,2%) 

і низькотехнологічного (47,9%) – від 1 до 5 років. 

У 2014 р. значка частка переданих технологій в межах України  припадає 

на підприємства високотехнологічного сектору – 75,0% (21 технологія) від 

загальної кількості переданих технологій у межах України. Зокрема, передання 

технологій здійснювалося лише підприємствами з виробництва основних 
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фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (20 од.) і виробництва 

повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування (1 од.). 

Збільшилась також частка переданих технологій у низькотехнологічному 

секторі до 25% від загальної кількості переданих технологій в межах України за 

рахунок збільшення підприємствами з поліграфічної діяльності, тиражування 

записаної інформації – 7 технологій (у 2013р. – 3 од.). 

За межі України передані технологій розподілилися між підприємствами 

високотехнологічного – 12,5% від загальної кількості переданих технологій за 

межі України (підприємства з виробництва комп'ютерів, електронної та 

оптичної продукції – 1 технологія), середньовисокотехнологічного – 12,5% 

(підприємства з виробництва залізничних локомотивів і рухомого складу та 

виробництва транспортних засобів – 1 од.) і низькотехнологічного сектору – 

75% (підприємства з поліграфічної діяльності, тиражування записаної 

інформації – 4 од., виробництва харчових продуктів, напоїв, тютюнових 

виробів – 2 од.). 

Порівняно з 2013 роком, частка переданих технологій в межах України 

збільшилася лише у низькотехнологічному секторі, а передання технологій за 

межі України – у високотехнологічному. 

Внесок валової доданої вартості кожного сектору у загальний обсяг 

валової доданої вартості промисловості в Україні є непрямим індикатором 

впровадження нових технологій, які повинні сприяти зменшенню проміжних 

витрат і зростанню частки ВДВ у випуску. 

Найбільш значний внесок у загальний обсяг валової доданої вартості 

промисловості в Україні спостерігається для низькотехнологічного 

промислового сектору - 68,7%, який до того ж (як і для  високотехнологічного 

сектору) підвищився (рис. 2.39).  
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Рис. 2.39. Частка ВДВ технологічних секторів у ВДВ України  
у 2011-2013 рр. 

За даними Національного наукового фонду США, частка українського 

високотехнологічного сектору у ВВП країни становила у 2012 р. 1,25% і 

знаходилась на рівні Франції, Італії, Чеської Республіки та перевищила частку 

Росії (1,0%). За розрахунками авторів, частка валової доданої вартості 

високотехнологічного невійськового промислового сектору в Україні у 2012 р. 

становила 0,7%2, у 2013 р. – 0,8%. Таким чином, Україна, щонайменше, 

знаходиться на рівні Індії, яка входить до числа 20-ти найкрупніших економік 

світу.  

Найбільший внесок високотехнологічного сектору у 2012 р. характерний 

для Тайваню (9,3%), Швейцарії (7,1), Ірландії ( 5,2%) (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 
Частка валової доданої вартості високотехнологічних видів промислової 

діяльності у ВВП окремих країн світу у 2000 та 2012 рр. 
% до ВВП 

США Японія Ірландія Швеція Китай Швейцарія Тайвань Індія 

2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012 
2,9 2,7 3,9 2,2 8,6 5,2 3,2 3,5 2,8 4,3 4,7 7,1 7,5 9,3 0,7 0,8 

Джерело: Value added of HT manufacturing industries, by region/country/economy: 1997–2012. - 
http://www.nsf.gov/statistics/seind14/index.cfm/appendix/tables.htm  
Nominal GDP, by region/country/economy: Selected years, 1997–2012. - 
http://www.nsf.gov/statistics/seind14/index.cfm/appendix/tables.htm  

 

                                                           
2 Різниця пояснюється відсутністю доступних даних щодо обсягів випуску озброєння, які враховують США.  
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Найкращі значення якісного індикатору – частки ВДВ в обсязі випуску 

продукції відповідного технологічного сектору - у високо- та 

низькотехнологічних секторів (рис. 2.40). Однак у високотехнологічному 

секторі ця частка зростає (в основному за рахунок її росту у виробництві 

літальних апаратів та озброєння), у низькотехнологічному – знижується 

(насамперед через зниження відповідної частки у видобуванні неенергетичних 

матеріалів, харчовій та деревообробній промисловості). Тривожним фактом є 

падіння частки ВДВ у випуску у виробництві автомобілів, хімічному 

виробництві, які відносяться до середньовисокотехнологічного сектору, хоча в 

цілому у цьому секторі відбулося зростання частки ВДВ. 

 

Рис. 2.40. Частка ВДВ технологічних секторів промисловості України у 
випуску промислової продукції відповідних технологічних секторів  

у 2010-2013 рр. 
 

Поясненням перших місць високотехнологічного сектору в експорті 

інноваційної продукції може бути збільшення витрат на проведення внутрішніх 

і зовнішніх НДР, що свідчить про зростання їх важливості. Зокрема, зріс обсяг 

витрат на внутрішні НДР у таких галузях, як виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (з 82,8 млн. грн. у 

2013 р. до 146,4 млн. грн. у 2014 р.), виробництво повітряних і космічних 
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літальних апаратів, супутнього устаткування (з 11,5 млн. грн. у 2013 р. до 53,7 

млн. грн. у 2014 р.). 

На жаль, значно зменшилися частки витрат на навчання та підготовку 

персоналу, на діяльність щодо ринкового запровадження інновацій та інші 

роботи, пов’язані зі створенням та впровадженням інновацій у всіх 

технологічних секторах промисловості.  

Отже, аналіз діяльності підприємств високотехнологічного сектору 

демонструє зростання внеску наукової та інноваційної діяльності загалом на 

макропоказники в Україні протягом 2011-2014 рр., особливо, у 2014 році. 

Спостерігається зростання обсягів фінансування інноваційної діяльності 

підприємств високотехнологічного сектору, особливо за рахунок приватних 

(вітчизняних та зарубіжних) інвесторів. Підвищилися також видатки 

Державного бюджету України на фінансування НДДКР високотехнологічного 

сектору.  

Підвищив високотехнологічний сектор і свої частки у реалізації та 

експорті інноваційної продукції, насамперед, нової для ринку, ВДВ у випуску 

продукції, створенні та впровадженні нових технологій, що може свідчити про 

зростання ролі інноваційної діяльності в економіці України. 

Однак це підвищення торкнулося, переважно, військових видів діяльності 

– виробництва озброєння та літальних апаратів, або потреб воєнного часу – 

фармацевтичної промисловості та виробництва залізничного рухомого складу. 

Цивільні технологічні види діяльності – виробництво автомобілів, комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції – не збільшили обсяги фінансування 

інновацій і знизили частку своєї ВДВ у випуску продукції. Таким чином, 

протягом 2011-2014 рр. інноваційна діяльність наростила свій внесок у ВВП, 

але, головним чином,  за рахунок потреб військового сектору.  
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2.4 Оцінювання впливу з використанням економетричних 
моделей 

2.4.1 Оцінювання впливу з використанням моделі Кобба-Дугласа 

Як свідчать результати багатьох досліджень, економічне зростання 

пояснюється не лише внеском капіталу і праці, а й технологічним прогресом - 

накопиченням нематеріальних активів або обсягами технологічного 

трансферту. Внесок нематеріальних активів в економічне зростання 

вимірюється величиною багатофакторної продуктивності, яка, крім 

накопичення нематеріальних активів, залежить і від інших виробничих 

факторів – ефективності використання ресурсів, моделі організації виробництва 

товарів і послуг, існуючих цін на енергію та ресурси, рівня кваліфікації робочої 

сили, витрат на дослідження і розробки, правового середовища тощо. 

Ефективність більшості з перелічених факторів зростає з використанням 

новітніх технологій і обладнання, отже, залежить від інноваційної діяльності.  

Визначення багатофакторної продуктивності передбачає визначення тієї 

частини показника продуктивності, яка не залежить від змін капіталу і праці, а 

пояснюється іншими факторами і розраховується як залишок Солоу на основі 

моделі [24]. 

У традиційному вигляді функцію залежності випуску продукції або ВВП 

(ВДВ) країни від ресурсів капіталу та живої праці представляють у вигляді 

функції, яка є похідною від виробничої функції (1.2): 

                                            Yt = Ft(Kt, Lt, Аt),                                         (2.1), 

де Y – випуск продукції (ВВП, ВДВ), що вимірюється у вартісному виразі 

у постійних цінах; 

K – основний капітал, що використовується у процесі виробництва та 

який вимірюється у вартісному виразі у постійних цінах; 

L - ресурс живої праці, який вимірюється чисельністю зайнятих, 

кількістю відпрацьованих людино-годин або обсягами витрат на оплату праці у 

вартісному виразі у постійних цінах; 
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А - структурні параметри виробничої функції або параметри науково-

технічного прогресу. 

Усі члени рівняння (1) розглядаються як змінні у часі t.  

У той час, як Y, K и L статистично спостерігаються, А оцінюється по 

залишковому принципу. Один з розповсюджених підходів є використання для 

(2.1) виробничої функції Кобба-Дугласа: 

Y = А
1-а-β

 L
 а
 K

β   ,                                      (2.2), 

де а – коефіцієнт, що характеризує внесок праці у зміну випуску (ВВП),  

β– внесок капіталу у зміну випуску (ВВП).  

Як правило, а – коефіцієнт еластичності випуску (ВВП) по відношенню 

до праці, β – по відношенню до капіталу [25,26]. Іншими авторами 

пропонується коефіцієнт а вимірювати часткою витрат праці у загальних 

витратах економіки (галузі) [27], величиною оплати праці найманих 

працівників і частиною валового змішаного доходу, що відповідає трудовому 

внеску самостійно зайнятих осіб у створення доданої вартості підприємств 

домашніх господарств, до випуску (ВВП) [28]. Для капіталу його коефіцієнт β 

вимірюється величиною частки витрат капіталу у випуску (ВВП), величиною 

валового прибутку та іншої частини валового змішаного доходу, еквівалентної 

прибутку підприємств домашніх господарств, по відношенню до випуску 

(ВВП). 

Логарифмічне диференціювання рівняння (2.2) дозволяє привести його до 

вигляду: 

dt

Kd

dt

Ld

dt

Yd

dt

Ad lnlnlnln
)1( βαβα −−=−− ,                                             (2.3), 

або                       
βα

βα

−−

−−
=

1

KLY
PFM

&&&
&  ,                                                      (2.4), 

де: 

dt

Ad
PFM

ln
=&  – темп приросту багатофакторної продуктивності у році t, 
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dt

Yd
Y

ln
=&  – темп приросту випуску продукції (ВВП) у реальних цінах у 

році t, 

dt

Ld
L

ln
=&  – темп приросту обсягів праці у році t, 

dt

Kd
K

ln
=&  – темп приросту обсягів капіталу у році t. 

Таким чином, зростання багатофакторної продуктивності визначається як 

різниця між індексом фізичного обсягу випуску та індексами продуктивності 

праці і капіталу. Внесок цих факторів зважується на частки їхніх витрат у 

вартості випуску продукції або ВВП. 

Як вже зазначалось, ресурс живої праці вимірюється або чисельністю 

зайнятих, або кількістю відпрацьованих людино-годин. Останнім часом для 

визначення продуктивності праці міжнародними організаціями все частіше 

використовується кількість відпрацьованих всіма зайнятими людино-годин. В 

Україні у наявності є статистика щодо чисельності зайнятих в цілому по країні 

та за укрупненими видами економічної діяльності. 

У якості капіталу різними авторами та міжнародними організаціями 

пропонуються використовувати дані щодо обсягів основних засобів, обсягів 

інвестицій в основний капітал або обсягу валового нагромадження основного 

капіталу, обсягу використаного капіталу або амортизації (зносу) основних 

засобів за рік. 

В ОЕСР дотримуються концепції щодо використання у розрахунках 

обсягів продуктивного капіталу на заміну його валового обсягу. Ця концепція 

містить так звану функцію "вік-ефективність" капіталу, яка враховує втрати 

капіталу з плином часу або швидкість, з якою фізичний внесок капіталу у 

виробництво знижується з плином часу. 

ОЕСР у своїй методиці розрахунку багатофакторної (або 

мультифакторної) продуктивності [29] у якості капіталу використовує 

середньозважену суму обсягів 7-ми типів капіталу послуг, як виробників 
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продукції, так і не виробників, джерелами даних для яких є база даних 

Гронінген-центру зростання і розвитку [30] щодо індексів цін і продуктивності 

праці 42-х найбільших економік світу за 35 галузями. 

Дані по Україні у базі даних Гронінген-центру відсутні, тому в Україні 

для розрахунку багатофакторної продуктивності пропонується у якості капіталу 

використовувати обсяги основних засобів в цілому по країні у звітному і 

базисному періодах у цінах базисного періоду. У якості ресурсу праці 

використовуємо чисельність зайнятих в економіці України, у якості вихідних 

даних - обсяги ВВП у порівняних цінах базисного періоду. 

Розраховані на основі пропонованих підходів внески продуктивності 

праці, капіталу та багатофакторної продуктивності у зростання ВВП в Україні 

представлені на рис. 2.41. За виключенням 2005 р. найбільший внесок у 

зростання (падіння у 2009 році) ВВП України виявляла продуктивність праці. 

Багатофакторна продуктивність з 2005 р. по 2011 р. (крім 2010 р.) посідала 

друге місце за внеском у темпи зростання ВВП, а у 2012-2013 рр. вийшла на 

перше місце. Це є прямим свідченням зростання ролі інноваційних факторів. 

Внесок продуктивності капіталу протягом 2008-2013 рр. є від’ємним (рис. 

2.41), що пояснюється значним ступенем зносу основних засобів в Україні.  

 

Рис. 2.41. Внесок продуктивності праці (на основі кількості зайнятих), 
капіталу та інших факторів у зростання ВВП в Україні протягом  

2005-2013 рр. 
Джерело: Розраховано авторами 
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За швидкістю зростання серед зазначених видів продуктивності на 

першому місці знаходиться саме багатофакторна продуктивність – її ріст 

порівняно з 2001 роком досяг 299,1% і перевищив темпи росту продуктивності 

праці майже у 2 рази (рис. 2.42). 

 

 

Рис. 2.42. Темпи росту різних видів продуктивності до 2001 р. 
(2001=100) в Україні 

Джерело: Розраховано авторами 
 

Багатофакторна продуктивність, за результатами досліджень ОЕСР [31], у 

ряді країн напряму залежить від обсягів витрат на науку та інновації у відсотках 

до ВВП, особливо бізнес-сектору, та від кількості зареєстрованих нових 

патентів (тріадних - у дослідженні ОЕСР). Зростання патентної активності та 

інтернаціоналізація патентної діяльності стимулює зростання обсягів 

виробництва високотехнологічної продукції та валової доданої вартості, в 

першу чергу високотехнологічного сектору. 

У деяких інших країнах на темпи змін багатофакторної продуктивності 

мають вплив й інші фактори. До цих інших факторів належать нові знання, 

особливо незапатентовані, в цьому випадку ці знання охороняються фірмами як 

секретна інформація, яка не розповсюджується протягом значного періоду на 

відміну від запатентованого знання. 
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Нові знання, запатентовані чи ні, сприяють випуску нової високо-

технологічної продукції чи більшого обсягу удосконаленої продукції при тих 

же обсягах використаних ресурсів, що сприяє росту продуктивності праці та 

отриманню більш високого доходу або через зростання цін на нову продукцію, 

або через зростання обсягів випуску. Отже, використання нових знань сприяє 

росту багатофакторної продуктивності, хоча витрати на інноваційну діяльність 

у відсотках до доданої вартості можуть зростати незначно, або зовсім не 

зростати у випадку закупівлі обладнання, товарів через ефект спілловера.  

Таким чином, багатофакторна продуктивність має динаміку, що подібна 

динаміці використання нових ідей, на яку, як і на обсяги фінансового 

забезпечення інноваційної діяльності та кількість зареєстрованих патентів, на 

будь-якому етапі інноваційної діяльності має вплив інноваційна та 

загальноекономічна політика країни або правове середовище (рис. 2.43). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.43. Стилізована схема інноваційного процессу 

Джерело: Westmore Ben Policy incentives for private innovation and maximising the 
returns  / Ben Westmore //OECD Journal: Economic Studies, Volume 2013, Issue 1. -  р. 121-158. - 
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-journal-economic-
studies/volume-2013/issue-1_eco_studies-v2013-1-en#page160 
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2.4.2 Оцінювання впливу з використанням методу мультиплікатору 

У цьому випадку аналізується вплив фінансових ресурсів - інвестицій у 

наукову та інноваційну діяльність - на зростання ВВП на основі теорії 

мультиплікації. Завдяки ефекту мультиплікатору, зростання прирощення 

валового внутрішнього продукту викликається збільшенням будь-якого 

компонента автономних інвестиційних витрат - зміни державних або загальних 

витрат на інвестиції у наукову та інноваційну діяльність, у нашому випадку, 

здійснених у попередній період. 

Мультиплікатор автономних витрат - відношення зміни ВВП до зміни 

будь-якого компонента автономних витрат: 

m = ∆Υ / ∆А,                                                                      (2.5), 

де m - мультиплікатор автономних витрат; ∆Y - зміна ВВП; ∆A - зміна 

автономних витрат, незалежних від динаміки Y. 

Мультиплікатор показує, у скільки разів сумарний приріст (скорочення) 

сукупного продукту перевершує початковий приріст (скорочення) автономних 

витрат. Важливо, що одноразова зміна будь-якого компонента автономних 

витрат породжує багаторазову зміну приросту ВВП. 

При цьому важливо врахувати такі передумови: 

− вплив фіскальних шоків є мультиплікативно-сепарабельний як за 

видами фіскального стимулювання k, так і за часом шоку t та величиною 

впливу. У цьому випадку зміну темпів зростання показника можна розкласти на 

вплив різних шоків, що відбулися в різний час у різному обсязі; 

− інвестиції у наукову та інноваційну діяльність за ефектом не 

відрізняються від капітальних інвестицій; 

− результат впливу прямо пропорційний його величині. 

Перелік методів, за допомогою яких можна оцінити мультиплікатори, не 

такий великий: пряме статистичне дослідження, регресійний аналіз та 

оцінювання мультиплікатору на основі макромоделей.  
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Пряме статистичне дослідження - метод, який використовується при 

практичній побудові мультиплікаторів і який характеризується тим, що його 

результати підтверджені емпірично і не використовують спотворюючих 

передумов. 

Для звільнення від дії цінового фактору динамічні ряди піддають 

статистичній обробці та приводять до однієї бази – всі величини виражені у 

цінах 2010 року. 

У якості індикатору ефективності інвестицій у наукову та інноваційну 

діяльність використовуємо частку від ділення приросту ВДВ на витрати на 

наукові дослідження та проведення інновацій (позаминулого року). 

Розрахована таким чином величина означатиме вплив загального обсягу витрат 

на науку та інновації на приріст ВДВ у році t+2 порівняно з роком t. При цьому 

передбачаємо, що вплив всіх інших факторів лишається незмінним.  

Загалом по економіці України вплив обсягів фінансування науково-

технічної та інноваційної діяльності разом на приріст ВДВ промисловості 

протягом 2003-2008 рр. зростав/спадав разом із зростанням/спадом обсягів 

цього фінансування (крім 2005 р.). Така ж тенденція спостерігається і у 2012-

2013 рр. – зменшення/зростання фінансування спричинило 

зменшення/зростання впливу науки та інновацій на ВДВ. 

У передкризові та кризові роки динаміка фінансування та ефективності 

була обернено протилежною (рис.2.44). 

Позитивний вплив інвестицій у наукову та інноваційну діяльність 

протягом 2003-2008, 2010-2011, 2013 рр., негативний – у 2009 та 2012 рр. 

При цьому зростання обсягів інвестицій у наукову та інноваційну 

діяльність у 2002, 2004, 2005 та у 2011 рр. спричинили зростання цього внеску у 

приріст ВДВ у 2004, 2006, 2007, 2013 роках. 
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Рис. 2.44. Обсяги фінансування наукової та інноваційної діяльності у 
порівняних цінах 2010 року, здійснені у 2001-2011 рр., та внесок цього 

фінансування у приріст ВДВ України  у 2003-2013 рр. 
 

Порівняння на основі частки ВДВ високотехнологічного промислового 

сектору у ВДВ країни і моделі Кобба-Дугласа, внесок наукової та інноваційної 

діяльності загалом в економічне зростання в Україні демонструє ідентичну 

динаміку (рис. 2.45). 

 

Рис. 2.45. Динаміка внеску багатофакторної продуктивності у 
зростання ВВП, ВДВ високотехнологічного сектору (у % до ВДВ країни) та 

фінансування науки та інновацій (у % до ВВП в Україні)  
протягом 2005-2011 рр. 
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3 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРІОРИТЕТНИХ 
НАПРЯМІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює 

випуск  на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [32]. 

Головною метою державної інноваційної політики є створення соціально-

економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, 

розвитку й використання науково-технічного потенціалу країни, забезпечення 

впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та 

ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових видів 

конкурентоздатної продукції.  

До основних принципів державної інноваційної політики в Україні, 

зокрема, належить орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки, 

визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку.  

3.1  Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні 

Ключовим пунктом державного регулювання інноваційної діяльності є 

визначення і підтримка пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, який 

передбачає забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки шляхом  

концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах науково-технічного 

оновлення виробництва для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної 

продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.  

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні (далі - пріоритетні 

напрями) – це науково і економічно обґрунтовані напрями провадження 

інноваційної діяльності, що спрямовані на забезпечення економічної безпеки 

держави, створення високотехнологічної конкурентоспроможної екологічно 

чистої продукції, надання високоякісних послуг та збільшення експортного 

потенціалу держави з ефективним використанням вітчизняних та світових 

науково-технічних досягнень.  
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Пріоритетні напрями інноваційної діяльності поділяються на стратегічні, 

які затверджуються Верховною Радою України на період до 10 років, та 

середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного та галузевого 

рівнів, що спрямовані на виконання стратегічних пріоритетних напрямів, і 

затверджуються Кабінетом Міністрів України на період до 5 років.   

Законом України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 

Україні" [33] визначено 7 стратегічних пріоритетних напрямів на 2011-2021 

роки:  

1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження 

енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних 

джерел енергії;  

2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку 

транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, 

озброєння та військової техніки;  

3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і 

з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;  

4) технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;  

5) впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного 

обслуговування, лікування, фармацевтики;  

6) широке застосування технологій більш чистого виробництва та 

охорони навколишнього природного середовища;  

7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, 

робототехніки. 

З метою поетапного забезпечення реалізації стратегічних пріоритетних 

напрямів на загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях на їх 

основі формуються середньострокові пріоритетні напрями, які можуть бути 

загальнодержавного, галузевого та регіонального рівнів. 

Середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного рівня та їх 

обґрунтування формуються відповідними центральними органами виконавчої 
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влади за результатами прогнозно-аналітичних досліджень у сфері науки і 

техніки та інноваційної діяльності, прогнозів економічного та соціального 

розвитку України і спрямовані на забезпечення інноваційного розвитку 

міжгалузевого та міжрегіонального характеру.  

Відповідно до Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної 

діяльності в Україні" постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2012 

№ 294 за стратегічними пріоритетами затверджено 53 середньострокові 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 

2012-2016 рр. та запроваджено проведення моніторингу їх реалізації головними 

розпорядниками бюджетних коштів [34]. 

Середньострокові пріоритетні напрями галузевого рівня формуються 

відповідними центральними органами виконавчої влади на основі стратегічних 

пріоритетних напрямів і середньострокових пріоритетних напрямів 

загальнодержавного рівня з урахуванням прогнозу розвитку галузей економіки 

і спрямовані на вирішення питань забезпечення інноваційного розвитку 

окремих галузей економіки [33]. У рамках стратегічних пріоритетних напрямів 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 № 397 "Деякі питання 

визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

галузевого рівня на 2012-2016 роки" [35] визначено 106 пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності галузевого рівня та запроваджено моніторинг їх 

реалізації головними розпорядниками бюджетних коштів.  

Середньострокові пріоритетні напрями регіонального рівня спрямовані на 

вирішення питань забезпечення інноваційного розвитку окремих регіонів і  

формуються місцевими органами виконавчої влади на основі стратегічних 

пріоритетних напрямів, середньострокових пріоритетних напрямів 

загальнодержавного рівня з урахуванням прогнозу економічного і соціального 

розвитку відповідного регіону та затверджуються місцевими органами 

самоврядування.  

Середньострокові пріоритетні напрями загальнодержавного і галузевого 

рівнів реалізуються шляхом формування та виконання державних цільових 
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програм, державного замовлення та окремих інноваційних проектів, які мають 

важливе значення у державній інноваційній політиці.  

Обсяги коштів, що спрямовуються на реалізацію пріоритетних напрямів 

загальнодержавного і галузевого рівнів, щорічно визначаються законом про 

Державний бюджет України [Ошибка! Закладка не определена.]. 

3.2 Оцінювання результативності окремих пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності за допомогою міжнародних індексів  

Дослідження процесу впровадження пріоритетів інноваційної діяльності у 

світі відіграє все більш важливу роль. Розвиток найважливіших технологічних 

напрямів відслідковується міжнародними агентствами, статистичними 

службами, відображаються у міжнародних рейтингах, зокрема це такі категорії, 

як екологічно чисті та енергоощадні технології, енергоефективність, 

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), стан з охороною здоров’я, які 

також відповідають пріоритетним напрямам інноваційної діяльності в Україні. 

Найважливішим технологічним напрямам відповідають такі міжнародні 

індекси: Індекс сталості суспільства, у т. ч. індекс енергоощадності та 

енегоефективності, Індекс мережевої готовності та Індекс розвитку 

Інтернету, Індекс людського розвитку, які доповнюються рейтингом 

Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я щодо витрат на охорону здоров’я. 

Відслідковування позицій України у міжнародних індексах у поєднанні з 

вітчизняним моніторингом дають більш повну інформацію щодо 

результативності заходів, які проводяться за найбільш важливими 

пріоритетними напрямами інноваційної діяльності.  

Відповідно до проведеного аналізу рейтингів України за цими індексами 

пріоритетні інноваційні напрями щодо ІКТ, енергетики та енергоефективності, 

раціонального природокористування сприяють покращанню позицій нашої 

країни, щодо сфери охорони здоров’я – лише частковому покращанню. 

Індекс мережевої готовності 2015 (Network Readiness Index). Світовий 

економічний форум опублікував Індекс мережевої готовності 2015 (Networked 
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Readiness Index 2015), що характеризує рівень розвитку інформаційно-кому-

нікаційних технологій (ІКТ) в світі та їх вплив на державну конкуренто-

спроможність. У доповіді «Глобальний звіт про розвиток інформаційних 

технологій 2015» (The Global Information Technology Report 2015: ICTs for 

Inclusive Growth) представлені дані про розвиток ІКТ в 143 країнах світу. 

Перше місце в рейтингу розвитку ІКТ посів Сінгапур. До першої десятки 

найбільш розвинених в цьому сенсі країн також увійшли: Фінляндія, Швеція, 

Нідерланди, Норвегія, Швейцарія, Сполучені Штати, Великобританія, 

Люксембург і Японія. 

Провідні держави з перехідною економікою, зокрема країни БРІК, 

незважаючи на поліпшення деяких показників, як і раніше відстають від 

більшості розвинених економік: Китай посідає 62 місце, Росія – 41, Бразилія - 

84, Індія - 89. Ці держави стикаються з істотними викликами, які заважають 

більш активному впровадженню і використанню ІКТ і продовжують зазнавати 

труднощів з реалізацією свого потенціалу. Недостатні компетенції, нерозвинені 

інститути, інші слабкі місця в політичній та адміністративній сферах, в тому 

числі пов'язані з бізнес-кліматом, є основними недоліками, які стримують 

розвиток підприємництва та інновацій. З іншого боку, ряд країн, які розробили 

стратегічне бачення щодо розвитку потенціалу ІКТ, показують більш 

позитивну динаміку, їх позиції в рейтингу за останні роки значно зросли. Серед 

них, зокрема, Об'єднані Арабські Емірати (23 місце), Латвія (33), Маврикій (45), 

Македонія (47), Вірменія (58) і Грузія (60). 

У доповіді за 2015 р. Україна посідає 71 місце рейтингу, піднявшись на 10 

позицій порівняно з даними доповіді за 2014 р. За рівнем доступності ІКТ та 

навичками у цій сфері Україна посіла високі місця – 10 та 36 відповідно. За 

впливом ІКТ на економіку покращила свою позицію, піднявшись з 79-го на 67-е 

місце. За впливом на соціальну сферу перемістилася з 102-го на 89 місце. За 

показником «використання ІКТ громадянами» Україна посіла 78 позицію 

рейтингу проти 75-ї у 2014 р.  А показники щодо використання ІКТ у бізнес 

секторі та державними органами покращилися – 78-е та 124-е місця відповідно. 
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За якістю інфраструктури та цифрового контенту Україна перемістилася з 74-го 

на 46-е місце (рис.3.1). 

 

Рис. 3.1. Рейтинг України за Індексом мережевої готовності та його 
складовими у 2014-2015 рр. 

Джерело: Global Information Technology Report 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2014.pdf 
Global Information Technology Report 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf  
 

Індекс розвитку Інтернету (The Web Index) - комплексний показник, 

що характеризує рівень впливу Інтернету на суспільство в країнах світу. 

Розроблений в 2012 році і випускається міжнародною організацією World Wide 

Web Foundation (http://thewebindex.org/) 

Індекс вимірює рівень розвитку і впливу Інтернету на суспільство за 

різними параметрами, об'єднаними в чотири основні групи: 

- Проникнення. Оцінка рівня та інтенсивності використання Інтернету в 

країні, включаючи рівень розвитку і якості комунікаційної інфраструктури, а 

також інституційної інфраструктури та її регуляторних аспектів; 
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- Свобода і відкритість. Оцінка рівня громадянських свобод, включаючи 

права на отримання інформації, висловлювання думок, безпеку і 

конфіденційність в Інтернеті; 

- Якість контенту. Оцінка рівня використання громадянами і 

доступність контенту з акцентом на те, наскільки різні групи зацікавлених 

громадян можуть отримати доступ до інформації в національному сегменті 

Інтернету через доступні платформи і канали мовою, яку вони використовують; 

- Права та можливості. Оцінка соціальних, економічних і політичних 

показників розвитку держави в контексті впливу на них Інтернету. 

Передбачається, що Індекс може використовуватися державами як 

інструмент для проведення аналізу проблемних моментів у їхній політиці та 

здійснення моніторингу свого прогресу в галузі впровадження Інтернет-

технологій. 

Україна у 2014 р. вперше була включена до переліку досліджуваних країн і 

за Індексом розвитку Інтернету посіла 46 місце рейтингу серед 86 країн світу. 

За показником “розширення прав і можливостей” Україна на 52 місці, “якість 

контенту” - 58, “свобода і відкритість” - 40, “проникність” - також на 40 місці. 

Очолюють рейтинг такі країни, як Данія, Фінляндія, Норвегія, 

Великобританія, Швеція. Польща розташувалася на 34 місці, Росія на 35, 

Казахстан на 57 місці рейтингу. 

Індекс сталості суспільства (The Sustainable Society Index) - 

комбінований показник Фонду сталого суспільства (Sustainable Society 

Foundation), який вимірює досягнення країн світу з точки зору стійкості 

суспільного розвитку. Індекс має три базові компоненти: економічний, 

соціальний, екологічний. 

Ці компоненти змін повинні бути узгоджені один з одним і зміцнювати 

нинішній і майбутній потенціал людського розвитку. Важливі також і 

механізми взаємодії цих трьох напрямів розвитку. 
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Екологічна складова індексу включає 2 показники, один з яких “клімат та 

енергетика” розраховується на основі 4 складових: енергоспоживання, 

енергозбереження, парникові гази, відновлювані джерела енергії. 

У звіті за 2014 р. Україна посіла 88 місце за складовою “клімат та 

енергетика”, покращивши свою позицію в загальному рейтингу на 10 пунктів 

(рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Динаміка рейтингу України за показником “клімат та 

енергетика” Індексу сталості суспільства 
Джерело: The Sustainable Society Index 2014 . Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.ssfindex.com/ssi/ 
 

За показником “енергоспоживання” Україна у 2014 р. серед 151 країни 

посіла 41 місце, показником “енергоефективність” - 31 місце. Частка 

відновлюваних джерел в енергетиці країни залишається незначною, тому в 

рейтингу Україна посіла 131 місце (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3. Динаміка рейтингу України за показниками “енергоспоживання”, 

“відновлювані джерела енергії” та “енергоефективність”  
Індексу сталості суспільства 

Джерело: The Sustainable Society Index 2014 . Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.ssfindex.com/ssi/ 
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Індекс людського розвитку (Human Development Index) - це 

комбінований показник, що характеризує розвиток людського потенціалу в 

країнах і регіонах світу. Щорічно розраховується експертами Програми 

розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) спільно з групою незалежних 

міжнародних експертів, які використовують у своїй роботі поряд з 

аналітичними розробками статистичні дані національних інститутів і 

міжнародних організацій. У доповіді ПРООН за 2014 р. представлені дані щодо 

Індексу, розраховані за підсумками 2013 року. У 2013 році рейтинг за ІЛР 

охоплює 187 держав і територій. Україна у 2013 р., як і у 2012 р., за Індексом 

людського розвитку посіла 83 місце рейтингу. Білорусь на 53 місці рейтингу, 

Росія – 57, Грузія – 79, Казахстан – на 70 місці.  

ІЛР вимірює досягнення країни з точки зору стану здоров'я, отримання 

освіти і фактичного доходу її громадян, за трьома основними напрямами, для 

яких оцінюються свої індекси. Одним з них є Індекс очікуваної тривалості 

життя, який включає такі показники: здоров'я та довголіття, середня 

очікувана тривалість життя при народженні. 

Для України середня тривалість життя становить 68,5 років, Білорусі - 

69,9, Росії – 68 років. Для країн лідерів рейтингу цей показник значно вищий: в 

Австралії – 82,5 років, Норвегії – 81,5, Швейцарії – 82,6 років. Така відмінність 

значною мірою залежить від рівня медичного обслуговування, впровадження 

нових технологій та методів діагностики та лікування. Система охорони 

здоров’я України потребує модернізації, заміни застарілого обладнання на 

більш сучасне, вдосконалення навичок медичного персоналу, що, в свою чергу, 

потребує значних витрат. За даними Індексу людського розвитку для України 

витрати становлять 7,2% від ВВП (рис 3.4). 
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Рис. 3.4. Частка витрат на охорону здоров’я по країнах за Індексом 
людського розвитку у %  ВВП 

Джерело: Human Development Report 2014 . Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://hdr.undp.org 
 

Рейтинг країн світу за рівнем витрат на охорону здоров'я. Рівень 

національних витрат на охорону здоров'я - це відносна величина, яка 

розраховується як загальний обсяг державних і приватних витрат на охорону 

здоров'я протягом календарного року, включаючи державні бюджети всіх 

рівнів, фонди медичного страхування, зовнішні запозичення, гранти та 

пожертвування від міжнародних установ та неурядових організацій. Рівень 

витрат на охорону здоров'я виражається у відсотках від валового внутрішнього 

продукту (ВВП). 

Показник національних витрат на охорону здоров'я розраховується на 

щорічній основі виходячи з даних національної статистики та міжнародних 

організацій. В якості основного джерела інформації про національні витрати на 

охорону здоров'я в економіці різних держав виступає база даних “National 

Health Account Statistics” Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я - 

спеціальної установи системи Організації Об'єднаних Націй, основна функція 

якої полягає в охороні здоров'я населення світу і вирішенні міжнародних 

проблем охорони здоров'я. 
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У звіті, опублікованому у 2014 р,. Україна серед 190 досліджуваних країн 

посіла 59 місце. На охорону здоров'я було витрачено 8% ВВП України. Для 

порівняння, у 2011р. та 2012 р. витрачалося менше, – 7% ВВП. 

Серед провідних країн світу найбільшу частку від ВВП на охорону 

здоров’я витрачають США, Нідерланди, Франція, Швейцарія. Польща посіла 88 

місце в рейтингу, Росія – 91, Білорусь – 105. 

3.3  Оцінювання результативності пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності на основі статистичних даних 

Оцінювати результативність та ефективність пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності пропонується здійснювати за внеском виду економічної 

діяльності, у який входить пріоритет інноваційної діяльності, у 

загальноекономічні показники: обсяги реалізації інноваційної продукції (для 

промислових підприємств), експорт інноваційної продукції (для промислових 

підприємств), ВВП країни.  

Пріоритетний напрям “Освоєння нових технологій транспортування 

енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, 

освоєння альтернативних джерел енергії“ є основою ВЕД “Постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря“ та “Виробництво коксу 

та продуктів нафтоперероблення“. 

Пріоритет “Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку 

транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, 

озброєння та військової техніки“ охоплює своїм впливом розвиток ВЕД 

“Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність“, та 

виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього 

устатковання, будування суден і човнів, виробництво військових транспортних 

засобів“. 

До пріоритету “Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх 

оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та 

нанотехнологій“ відносяться такі промислові види економічної діяльності: 
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“Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції“, “Виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції“ та 

“Металургійне виробництво“.   

Інноваційний пріоритет “Технологічне оновлення та розвиток 

агропромислового комплексу“ відноситься до сільського господарства, лісового 

та рибного господарства та харчової промисловості, але галузеві пріоритети 

інноваційної діяльності містять переважно напрями сільськогосподарського 

розвитку.  

Такі галузі, як виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів та виробництво електромедичного й 

електротерапевтичного устаткування, оптичних приладів і устатковання, 

належать до стратегічного пріоритетного напряму “Впровадження нових 

технологій та обладнання для високоякісного медичного обслуговування, 

лікування, фармацевтики“ разом із всією сферою охорони здоров’я. 

У світовій практиці пріоритетний напрям “Широке застосування 

технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного 

середовища“ передусім відноситься до ВЕД “Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами“. 

“Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, 

робототехніки“ є основою ВЕД “Інформація та телекомунікації“. 

3.3.1 Результативність пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 
(для промислових підприємств) 

Загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових 

підприємств у 2014 р. становив 7695,9 млн. грн. або 0,5% ВВП. Основним 

джерелом фінансування інноваційної діяльності залишаються власні кошти 

підприємств, частка бюджетних коштів становить близько 4,5%. 

У 2014 р. частка фінансування інноваційної діяльності за рахунок коштів 

державного бюджету зросла, якщо у 2013 р. їх доля становила 0,3% загального 

обсягу фінансування інноваційної діяльності, то у 2014 р. – 4,5%, а на одне 
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підприємство у 2014 р. припадало в середньому 0,28 млн. грн. бюджетних 

видатків (2013 р. – 0,02 млн. грн.). 

Основна частина коштів державного бюджету була спрямована на 

виробництво інших транспортних засобів (97,2% від загальної суми бюджетних 

коштів або 41,4% загального обсягу фінансування інновацій цього виду 

діяльності), виробництво готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування (1,2%). Незначна сума коштів була направлена на виробництво 

комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (0,8%), виробництво гумових і 

пластмасових виробів (0,6%), виробництво машин і устаткування (0,1%).  

Таким чином, бюджетні кошти, за даними промислових підприємств 

України, були направлені переважно на другий стратегічний пріоритет. 

Основна сума цих коштів спрямовано на виробництво повітряних і космічних 

літальних апаратів, супутнього устаткування (96,9%). Незначна частка припала 

на сьомий стратегічний пріоритет. 

У 2014 році інноваційну продукцію реалізувало 905 промислових 

підприємств на суму 25,67 млрд. грн. (2,5% загального обсягу реалізованої 

промислової продукції) (рис. 3.5). 

Рис. 3.5. Підприємства, які реалізовували інноваційну продукцію, та її 
частка у загальному обсязі реалізованої промислової продукції 
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За структурою найбільші частки реалізованої інноваційної продукції у 

2014 р. були на підприємствах з виробництва харчових продуктів - 18,8% від 

загального обсягу реалізованої інноваційної продукції, виробництва коксу та 

продуктів нафтоперероблення – 17,4%, металургійного виробництва – 7,8 % та 

виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (6,8%) тощо (рис. 3.6).  

 

  Рис. 3.6. Структура реалізованої інноваційної продукції підприємствами 
промисловості за видами економічної діяльності у 2014 р., % 

 
У прив’язці до галузевих пріоритетів частка реалізації інноваційної 

промислової продукції, що здійснювалася агропромисловим (харчова 

промисловість – 24,5% проти 20,3% у 2013 р.) та енергетичним (виробництво 

коксу та продуктів нафтоперероблення і постачання електроенергії, газу, пари – 

17,8% проти 7,4% у 2013 р.) комплексами і у сферах фармацевтики (3,3% проти 

2,7% у 2013 р.) та “інформація та комунікації“ (виробництво комп'ютерів, 

електронної та оптичної продукції - 3,0% проти 2,2% у 2013 р.), зросла; у 

виробництві нових речовин і матеріалів (металургія та виробництво хімічних 

речовин і гумових і пластмасових виробів, неметалевої мінеральної продукції  – 

17,7% проти 24,0% у 2013 р.), транспортній сфері (9,0% проти 19,6% у 2013 р.), 

водопостачанні, каналізації та поводженні з відходами (0,03% у 2014 р. проти 

0,63% у 2013 р.) - знизилась.  
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Таким чином, зростання внеску промислової складової пріоритетних 

напрямів у реалізацію інноваційної продукції відбулося за 1-м, 4-м, 5-м та 7-м 

пріоритетами, зниження внеску – за 2-м, 3-м, 6-м пріоритетами. 

Інноваційна продукція розрізняється за ступенем новизни. Для оцінки 

результативності інновацій в українській статистиці ідентифікують два рівня: 

нова для ринку та нова для підприємства продукція. Нову для ринку 

інноваційну продукцію реалізували 213 підприємств, а нову тільки для 

підприємства – 787. 

Частка нової для підприємства продукції у 2014 році становила 72,5% 

обсягу реалізації інноваційної продукції або 1,8% загального обсягу реалізації 

промислової продукції. Найбільший її обсяг реалізували підприємства з 

виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 29,4% від 

загального обсягу реалізованої інноваційної продукції, що є новою для 

підприємства,  з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення – 23,8%, з 

виробництва машин і устаткування – 11,6% та металургійне виробництво – 

10,6%. 

Частка нової тільки для підприємства продукції у загальному обсязі 

реалізованої інноваційної продукції даним видом економічної діяльності у 2014 

році переважала частку нової для ринку у семи з одинадцяти видів економічної 

діяльності, які ідентифікуються як ті, що відповідають пріоритетним 

інноваційним напрямам (рис. 3.7). 

Лише за двома пріоритетами – 2-м та 7-м (“освоєння нових технологій 

високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної 

галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки“ та “розвиток 

сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки“) – 

підприємства реалізовували переважно нову для ринку інноваційну продукцію, 

отже найбільш ефективно реалізовували свій потенціал. 
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Рис. 3.7. Частка реалізованої інноваційної продукції за ступенем новизни у 
загальному обсязі реалізованої інноваційної продукції за видами 

економічної діяльності у 2014 р., % 

 
Ефективність інноваційних витрат у 2014 році становила 3,3 грн/грн, 

тобто на 1 грн. інноваційних витрат припало 3,3 грн. реалізованої інноваційної 

продукції. У 2013 році відповідний показник становив 3,8 грн/грн, це свідчить, 

що темпи росту обсягів реалізації інноваційної продукції порівняно з темпами 

росту інноваційних витрат, які здійснювалися переважно на придбання машин, 

обладнання та програмного забезпечення і придбання інших зовнішніх знань, 

зменшилися (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Динаміка обсягів реалізованої інноваційної продукції та 
ефективності інноваційних витрат 

 
За видами промислової діяльності найбільш ефективно використовували 

інноваційні кошти підприємства за ВЕД “виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення“ та “виробництво автотранспортних засобів“, що сприяло 

виходу на перше місце за цим показником 1-го пріоритету із узагальненою 

ефективністю у 8,1 рази; на друге місце – 3-го пріоритету (6,7 рази) і на третє 

місце 7-го пріоритету (5,5 рази) (рис. 3.9).    

 
Рис. 3.9. Ефективність інноваційних витрат за видами промислової 

діяльності в Україні у 2014 році, разів  
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У 2014 році за межі України інноваційну продукцію поставили 295 

підприємств (32,6% підприємств, що реалізовували інноваційну продукцію) на 

суму 7,5 млрд. грн. (29,2% реалізованої інноваційної продукції) (рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10. Динаміка кількості підприємств, що реалізували інноваційну 

продукцію за межі України, та її частка у загальному обсязі реалізованої 
інноваційної продукції 

 

Продукцію, яка є новою для ринку, за межі України поставляли 85 

підприємств. Частка цієї продукції становила 38,6% обсягу реалізації 

інноваційної продукції, що є новою для ринку, або 10,6% загального обсягу 

реалізованої інноваційної продукції. 

Частка нової для підприємства продукції, яка реалізовувалася 238 

підприємствами за межі України, становила 25,6% обсягу реалізації 

інноваційної продукції, що є новою тільки для підприємства, або 18,5% 

загального обсягу реалізованої інноваційної продукції.  

За видами економічної діяльності лідерами з експорту нової для ринку 

інноваційної продукції є підприємства з виробництва машин і устаткування – 

30,0% від загального обсягу продукції, яка є новою для ринку, реалізованої за 

межі України, з виробництва інших транспортних засобів – 17,1%, виробництва 

комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 16,4%, з виробництва 
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електричного устаткування – 13,0%. Отже, нову для ринку продукцію за межі 

України реалізовували переважно за двома пріоритетами – 2-м і 7-м.  

А з експорту нової тільки для підприємства інноваційної продукції 

провідні позиції обіймають підприємства з виробництва харчових продуктів – 

10,4% від загального обсягу продукції, яка є новою тільки для підприємства і 

реалізована за межі України, металургійного виробництва – 26,2%, з 

виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 5,4% або підприємствами 

1-го та 3-го пріоритетів. 

З метою вдосконалення та прискорення виробничих процесів на 

українських промислових підприємствах протягом 2014 р. створювали і 

впроваджували новітні технології. За останні три роки простежується 

зростаюча тенденція кількості використаних технологій.  

Зокрема, порівняно з 2013 р. кількість використаних новітніх технологій 

зросла на 31,8%, але у той же час кількість створених зменшилася на 48,7% 

(рис. 3.11).  

 

Рис. 3.11. Динаміка кількості створених і використаних передових 
технологій, од. 

Найбільше технологій було створено підприємствами з виробництва 

готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 20 одиниць, 

виробництва машин і устаткування – 14, виробництва комп'ютерів, електронної 
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та оптичної продукції – 10. Використовувалися передові технології 

підприємствами з виробництва готових металевих виробів, крім машин і 

устаткування – 4086 технологій, виробництва інших транспортних засобів – 

2072, виробництва харчових продуктів – 1210. 

Серед створених у 2014 р. технологій 85,8% - це нові для України 

технології, 14,2% - принципово нові  (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12. Динаміка створення передових технологій за ступенем новизни, 
од. 

 

3.3.2 Ефективність реалізації пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності 

Узагальнене оцінювання ефективності реалізації пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності за загальноприйнятими у світі індикаторами 

здійснюється за динамікою внеску виду економічної діяльності, у який входить 

пріоритет інноваційної діяльності, у ВВП країни.  

За цим показником підвищення внеску у загальноукраїнський 

економічний розвиток протягом 2010-2013 рр. мали лише пріоритети 4-й - 

“Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу“ та 7-й 

“Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, 

робототехніки“ (табл. 3.1).  
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Таблиця 3.1  

Внесок окремих видів економічної діяльності (за КВЕД-2010) у загальний 
обсяг ВВП в Україні3 

% до загального обсягу 

Вид економічної діяльності/рік 2010 2011 2012 2013 
Валовий внутрішній продукт 100,0 100,0 100,0 100,0 
Сільське господарство, лісове господарство 
та рибне господарство 7,4 8,2 7,8 8,8 

Постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря; виробництво 
коксу та продуктів нафтоперероблення  

4,2 4,1 4,0 3,6 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність; 
виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів та інших 
транспортних засобів і виробництво інших 
транспортних  засобів 

8,2 8,5 7,7 7,6 

ВЕДи із виробництва нових речовин і 
матеріалів 

5,2 4,9 4,8 4,3 

Охорона здоров'я, виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 

3,7 3,3 3,7 3,5 

Водопостачання; каналізація, поводження з 
відходами 0,7 0,6 0,5 0,4 

Інформація та телекомунікації 3,1 3,0 3,1 3,3 
Джерело: Держстат України 

 
За даними Держстату України, безумовним лідером щодо збільшення 

внеску пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в економічний розвиток 

України є 7-й стратегічний пріоритет, який за всіма п’яти індикаторами має 

поліпшення своїх позицій (табл. 3.2). 

Ще три пріоритети – 1-й, 4-й та 5-й мають зростання за трьома 

індикаторами. Наступне – п’яте - місце посів 3-й пріоритет –лише один 

показник – ефективність інноваційних витрат свідчить про покращання його 

рангу. Другий і шостий пріоритети погіршили свої позиції за всіма 

індикаторами.  

Слід зауважити, що бюджетні видатки на інноваційну діяльність 

промислового сектору в обсязі 97,2% були виділені саме на 2-й пріоритет 

                                                           
3 Оціночні дані, розраховані на основі даних Держстату України 
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“Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної 

системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та 

військової техніки“, інші інноваційні пріоритети провадили діяльність за 

рахунок власних або зароблених коштів. 

У той же час, найбільші частки коштів з державного бюджету на 

виконання наукових та науково-технічних робіт було виділено на 3-й, 4-й та 5-й 

пріоритетні напрями. Обсяг видатків з державного бюджету на виконання 

наукових та науково-технічних робіт за 1-м та 2-м пріоритетами у 2014 р. 

скоротився. Ці пріоритетні напрями забезпечувалися результатами наукової 

діяльності  лише за рахунок власних коштів підприємств та інвестицій 

приватного сектору. 



 

Таблиця 3.2 

Узагальнені дані щодо внеску пріоритетів інноваційної діяльності в економічний розвиток в Україні 

За міжнародними 
індексами, місце 

За обсягом реалізації 
промислової 
інноваційної 

продукції, % до 
загального обсягу 

За експортом нової для 
ринку промислової 

інноваційної продукції, % 
до загального обсягу 

експорту нової для ринку 
інноваційної продукції 

За ефективністю 
інноваційних витрат 

промисловими 
підприємствами, разів 

За часткою у 
ВВП, % до 
загального 

обсягу 
Показники 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2012 2013 

1. Освоєння нових технологій 
транспортування енергії, впровадження 
енергоефективних, ресурсозберігаючих 
технологій, освоєння альтернативних 
джерел енергії 

39/47 41/31 7,4 17,8 - - 5,1 8,1 4,0 3,6 

2. Освоєння нових технологій 
високотехнологічного розвитку 
транспортної системи, ракетно-космічної 
галузі, авіа- і суднобудування, озброєння 
та військової техніки 

- - 19,6 9,0 50,3 23,2 4,0 2,7 7,7 7,6 

3. Освоєння нових технологій виробництва 
матеріалів, їх оброблення і з'єднання, 
створення  індустрії наноматеріалів та 
нанотехнологій   

- - 24,0 17,7 9,6 7,5 1,7 6,7 4,8 4,3 

4. Технологічне оновлення та розвиток 
агропромислового комплексу 

- - 20,3 24,5 7,0 2,8 4,3 2,9 7,8 8,8 

5. Впровадження нових технологій та 
обладнання для якісного медичного 
обслуговування, лікування, фармацевтики 

82  73  2,7 3,3 0,2 1,7 2,8 1,0 3,7 3,5 

6. Широке застосування технологій більш 
чистого виробництва та охорони 
навколишнього природного середовища 

- - 0,6 0,03 - - 4,3 0,3 0,5 0,4 

7. Розвиток сучасних інформаційних, 
комунікаційних технологій, робототехніки 

81  71  2,2 3,0 3,0 16,4 4,5 5,5 3,1 3,3 

Джерело: Держстат України 
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3.4  Оцінювання впливу пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на 
основі показників реалізації інноваційної діяльності за даними головних 

розпорядників бюджетних коштів 

Моніторинг реалізації пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

здійснено відповідно до законів України "Про інноваційну діяльність", "Про 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" та постанов Кабінету 

Міністрів України від 25.08.2004 № 1084 "Про затвердження Порядку 

формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових 

досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних 

(експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету", від 

12.03.2012 № 294 "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки", 

якою за стратегічними пріоритетами затверджено 53 середньострокові 

пріоритетні напрями інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 

2012-2016 рр. та запроваджено проведення моніторингу їх реалізації головними 

розпорядниками бюджетних коштів. 

Моніторинг реалізації стратегічних та середньострокових пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності проведено на основі даних головних 

розпорядників про провадження ними інноваційної діяльності та здійснення 

трансферу технологій за рахунок коштів державного бюджету.  

До обсягів фінансування інноваційної діяльності враховувалися витрати 

будь-яких бюджетних або цільових програм у разі визначення цих витрат 

інноваційними у паспортах відповідних програм, а також витрати спеціального 

фонду державного бюджету на фінансування НДДКР, які виконувалися 

бюджетними науковими установами та ВНЗ на замовлення підприємств 

(організацій) України або іноземних замовників, і, за визначенням Державної 

служби статистики, вважаються витратами на інноваційну діяльність 

замовників НДДКР. Таким чином, відслідковувалася діяльність підприємств 

(організацій) України за пріоритетними напрямами інноваційної діяльності. 
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За даними головних розпорядників бюджетних коштів, у 2014 р. 

загальний обсяг фінансування інноваційної діяльності та трансферу технологій 

становив 134096,97 тис. грн.  

Фактичний обсяг фінансування інноваційної діяльності та трансферу 

технологій у розрізі стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності за 2012-2014 рр. наведено у таблиці 3.3.  

Аналіз розподілу бюджетних коштів свідчить, що у 2014 р. фінансування 

здійснювалось за рахунок загального та спеціального фондів. Обсяг загального 

фонду становив лише 300,00 тис. грн. або 0,2%, обсяг спеціального фонду – 

133796,97 тис. грн. (99,8%).  

Найбільша частина бюджетних коштів протягом всіх трьох років 

припадала на четвертий пріоритет - "Технологічне оновлення та розвиток 

агропромислового комплексу", у 2012-2013 рр. ця частка становила 42,8% і 

44,7% відповідно. 

Найменша частка в 2012р. і 2014 р. припадала на п'ятий стратегічний 

пріоритет "Впровадження нових технологій та обладнання для якісного 

медичного обслуговування, лікування, фармацевтики" - 0,2% і 0,9% відповідно. 

У 2013 р. незначне фінансування було виділено на 6-й пріоритет - 2,2% 

загального обсягу, але в рамках цього пріоритету фінансувалися шість 

середньострокових пріоритетних напрямів. 

За чотирма стратегічними пріоритетами - 2-м, 3-м, 4-м і 6-м 

фінансувалися всі середньострокові пріоритетні напрями, що склало 28 

напрямів з 40. 

За 5-м стратегічним напрямом фінансування отримав тільки один 

середньостроковий пріоритет і тільки в 2014 р., в 2012-2013 рр. 

середньострокові пріоритети не фінансувалися зовсім. 

Значна кількість не профінансованих середньострокових пріоритетних 

напрямів свідчить про втрату їх актуальності і необхідність перегляду переліку 
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середньострокових пріоритетів загальнодержавного рівня. Особливо це 

стосується 5-го стратегічного напряму. 



 

Таблиця 3.3 
Бюджетне фінансування інноваційної діяльності та трансферу технологій у розрізі стратегічних пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності у 2012-2014 рр. 

у тому числі: 
Усього 

загальний фонд спеціальний фонд 
Показники К

од
 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Фінансування інноваційної діяльності та 
трансферу технологій - усього, у т.ч. за 
пріоритетами: 

9000.00 222790,73 192796,65 134096,97 92759,50   300,00 130031,23 192796,65 133796,97 

1. Освоєння нових технологій 
транспортування енергії, впровадження 
енергоефективних, ресурсозберігаючих 
технологій, освоєння альтернативних джерел 
енергії  

9100.00 7128,05 7008,90 8694,48    300,00 7128,05 7008,90 8394,48 

2. Освоєння нових технологій 
високотехнологічного розвитку транспортної 
системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і 
суднобудування, озброєння та військової 
техніки 

9200.00 36535,80 6449,63 17789,27 34000,00     2535,80 6449,63 17789,27 

3. Освоєння нових технологій виробництва 
матеріалів, їх оброблення і з'єднання, 
створення  індустрії наноматеріалів та 
нанотехнологій   

9300.00 7698,68 7597,67 12688,54      7698,68 7597,67 12688,54 

4. Технологічне оновлення та розвиток 
агропромислового комплексу 

9400.00 95382,90 86247,50 58443,42      95382,90 86247,50 58443,42 

5. Впровадження нових технологій та 
обладнання для якісного медичного 
обслуговування, лікування, фармацевтики 

9500.00 553,43 53612,10 1240,55      553,43 53612,10 1240,55 

6. Широке застосування технологій більш 
чистого виробництва та охорони 
навколишнього природного середовища 

9600.00 3781,76 4390,46 20172,55      3781,76 4390,46 20172,55 

7. Розвиток сучасних інформаційних, 
комунікаційних технологій, робототехніки 

9700.00 8392,40 10721,99 7147,15 285,00     8107,40 10721,99 7147,15 

8. Інше, крім стратегічних напрямів 9800.00 63317,71 16768,40 7921,00 58474,0     4843,21 16768,40 7921,00  
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Обсяг фінансування стратегічного пріоритету "Освоєння нових технологій 

транспортування енергії, впровадження енергоефективних, 

ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії" 

впродовж останніх років залишається майже на одному рівні. У 2014 р. обсяг 

фінансування збільшився в 1,2 рази. Незначне збільшення відбулося і питомої 

ваги пріоритету  - з 3,1% до 6,5%.  

Обсяг фінансування стратегічного пріоритету "Освоєння нових технологій 

високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної 

галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки" порівняно з 

2013 р. збільшився майже у 3 рази, при цьому його частка зросла з 3,3% до 

13,3%.  

Збільшився обсяг фінансування і стратегічних пріоритетів "Освоєння 

нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення 

індустрії наноматеріалів та нанотехнологій" та "Широке застосування 

технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного 

середовища". У порівняні з попередніми періодами обсяг фінансування пер-

шого з них збільшився в 1,4 рази, при цьому питома вага пріоритету поступово 

зросла з 3,5% до 9,5%; обсяг фінансування другого пріоритету збільшився 

більше ніж у 4 рази, а питома вага зросла з 1,7% у 2012 р. до 15,0% у 2014 р. 

У порівнянні з 2013 р. незначне зменшення обсягу фінансування 

відбулось за стратегічним пріоритетом "Розвиток сучасних інформаційних, 

комунікаційних технологій, робототехніки" – у 1,5 рази, при цьому питома вага 

залишилась на одному рівні (0,5%) (рис. 3.13).  
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                     а)                                                                         б) 

Рис. 3.13. Розподіл витрат на здійснення інноваційної діяльності за 
стратегічними пріоритетами* у 2013 (а) та 2014 (б) рр., % 

* Стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності (1-7) та інше:  

1. Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, 

ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії  

2. Освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної 

галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки  

3. Освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії 

наноматеріалів та нанотехнологій  

4. Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу  

5. Впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, 

фармацевтики  

6. Широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного 

середовища  

7. Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки  

8. Інше 

 

В Україні здійснюється ще один моніторинг – моніторинг реалізації 

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого 

рівня головними розпорядниками бюджетних коштів на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 № 397 "Деякі питання визначення 

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого 

рівня на 2012-2016 роки".  

Цим моніторингом аналізуються обсяг фінансування інноваційної 

діяльності за рахунок усіх джерел. 

Якщо враховувати загальний обсяг фінансування галузевих пріоритетів у 

рамках стратегічних пріоритетів інноваційної діяльності організаціями/ 

підприємствами, які є підвідомчими розпорядникам бюджетних коштів, то його 
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обсяг становив 894168,63 тис. грн., з яких фінансування за рахунок не 

бюджетних коштів досягло 81,3% загального обсягу. 

При цьому на перше місце за обсягами фінансування вийшов другий 

пріоритет, який на 93,2% фінансувався за не бюджетні кошти. На другому місці 

- четвертий пріоритет, 95,1% фінансування якого склали кошти спеціального 

фонду, тобто самостійно зароблені бюджетними організаціями гроші. По мірі 

зниження частки в загальному обсязі фінансування галузевих пріоритетів у 

рамках стратегічних знижувалася і частка самостійно зароблених або 

профінансованих з інших джерел коштів. 

Так, за першим пріоритетом такі кошти склали 55,8%, за шостим і сьомим 

- приблизно по 49% і т. д. Винятком є тільки третій пріоритет, де частка коштів 

не із загального фонду держбюджету становила лише 26,3% . 

Решта стратегічних пріоритетів фінансувалися більш ніж на 50% за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету. 

Крім розподілу фінансування за інноваційними пріоритетами моніторинг 

відстежує ефективність цього фінансування, а саме - кількість розроблених і 

переданих технологій. 

Не зважаючи на зменшення обсягів фінансування інноваційної діяльності 

в 2014 р. і соціально-економічну кризу, результативність цієї діяльності в 

Україні зростає. Трансфер технологій, створених за рахунок бюджетних коштів, 

у 2014 р. зріс: передано 1137 технологій, що на 232 одиниці (25,6%) більше, ніж 

у 2013 р. 

Передача технологій здійснювалася як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках. На внутрішньому ринку передано 1128 одиниць на суму 

34339,73 тис. грн. або 96,5% від загального обсягу надходжень. На 

зовнішньому ринку передано всього 9 технологій з обсягом надходжень 

1244,98 тис. грн. Технології у 2014 р. передавалися за всіма стратегічними 

пріоритетними напрямами інноваційної діяльності. 
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Розподіл обсягу надходжень від передання нових технологій за 

стратегічними пріоритетами та іншими напрямами інноваційної діяльності  

у 2013 – 2014 рр. наведено на рис. 3.14 (нумерація стратегічних пріоритетних 

напрямів інноваційної діяльності відповідає позначенням у посиланні до рис. 

3.13). 
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а)                                                                             б) 

Рис. 3.14. Розподіл обсягу надходжень від передання нових технологій 

за стратегічними пріоритетами та іншими напрямами інноваційної 

діяльності у 2013 (а) та 2014 (б) рр., %  

 

Найбільша частка надходжень від передання технологій припадає на 

пріоритетний напрям "Технологічне оновлення та розвиток агропромислового 

комплексу", за яким передано 905 технологій з обсягом надходжень 26536,82 

тис. грн. або 74,6% загального обсягу надходжень від передання технологій. Усі 

технології реалізовані на внутрішньому ринку, з яких 845 технологій вартістю 

22904,70 тис. грн. є новими для України, зокрема 790 технологій вартістю 

22632,00 тис. грн. передані НААН. 

Поза стратегічними пріоритетами передано 76 технологій. Слід 

зауважити, що на вартість технологій істотний вплив мала їх новизна. 

Зростання обсягів надходжень від передання технологій мало місце для тих 

стратегічних пріоритетів, де нові для України технології становили більшість. 
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Таким чином, ринок, формуючи запити на розробку і впровадження 

нових технологій, сприяє активізації інноваційної діяльності в 

агропромисловому комплексі, транспортній системі, сфері виробництва нових 

матеріалів і охорони навколишнього середовища. 

Результати проведеного аналізу свідчать про те, що фінансування 

інноваційної діяльності залежить від попиту на її результати. Згідно з 

Бюджетним кодексом України, кошти, зароблені бюджетними організаціями в 

рамках госпрозрахункових договорів, спрямовуються на спеціальний рахунок 

державного бюджету і вважаються бюджетними. Згідно з методологією 

першого моніторингу, відстежується та інноваційна діяльність, яка 

фінансується з коштів державного бюджету. Найбільші суми бюджетного 

фінансування мали ті інноваційні напрями, в рамках яких 

підприємства/організації самі укладали госпрозрахункові договори на 

проведення наукових робіт, розробку або доведення технологій і т. д. 

За другим моніторингом аналізується інноваційна діяльність за рахунок 

усіх джерел фінансування. Тут також чотири стратегічні пріоритети (1-й, 2-й, 4-

й і 7-й) фінансували інноваційну діяльність більш ніж на 50% за рахунок 

зароблених або отриманих від приватних інвесторів коштів і мали при цьому 

найбільші частки інноваційних витрат. 
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ВИСНОВКИ 

Здійснений аналіз впливу інноваційної діяльності на економічний 

розвиток в Україні в цілому та за її пріоритетними напрямами свідчить, що в 

Україні протягом окремих періодів, зокрема у 2004, 2006, 2007, 2013 та у 2014 

роках цей вплив був позитивним і зростаючим. 

Одним з основних факторів, що сприяє такому внеску, є зростання 

обсягів фінансування науки та інноваційної діяльності, окрім 2013-2014 рр. У 

2012-2014 рр. відбулося зниження обсягів фінансування інноваційної 

діяльності, однак високотехнологічний сектор з 2013 р. отримував 

фінансування у зростаючій динаміці, що виявилося суттєвим фактором для 

внеску всієї інноваційної динаміки в економічний розвиток в Україні.  

Важливою причиною цього є те, що дослідження і розробки переважно 

виконують підприємства високотехнологічних секторів, у той час, як 

придбання машин і обладнання – низькотехнологічних. 

Зростання обсягів фінансування інноваційної діяльності 

високотехнологічних секторів призвело до зростання частки валової доданої 

вартості високотехнологічних видів економічної діяльності у валовій доданій 

вартості країни. Разом із зростанням ВДВ високотехнологічних ВЕД, які 

найбільше споживають результати наукової та інноваційної діяльності у 

вигляді нових технологій, нових знань та ідей, збільшується і внесок зазначеної 

діяльності в економічне зростання і навпаки – зменшення фінансування 

високотехнологічного сектору призводить до падіння впливу інноваційної 

діяльності на ВВП.  

У 2014 р. підвищенню впливу інноваційної діяльності сприяли 5 

стратегічних інноваційних пріоритетів: 

- чотири стратегічні інноваційні пріоритети (1-й, 2-й, 4-й і 7-й – 

енергетичний, транспортний разом з виробництвом озброєння, 

сільськогосподарський та інформаційно-комунікаційний види економічної 
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діяльності) фінансували інноваційну діяльність більш ніж на 50% за рахунок 

зароблених або отриманих від приватних інвесторів коштів і мали при цьому 

найбільші частки інноваційних витрат; 

- зростання попиту на свою інноваційну продукцію і технології 

продемонстрували 4-й та 3-й стратегічні пріоритети – щодо агропромислового 

комплексу та нових речовин і матеріалів. 

Вичерпування традиційних ресурсів економічного росту, необхідність 

більш ефективного використання і розширення ресурсної бази, а також потреба 

у зростанні кількості робочих місць для підвищення або хоча б не зниження 

якості життя громадян, потребують розроблення нових моделей подальшого 

економічного розвитку, його модернізації та визначення пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності з врахуванням їх внеску в економічне зростання.  
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