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Одним з визначальних трендів становлення нової економіки у глобальному 

просторі стало зростання сегменту високотехнологічних видів діяльності та 

посилення інноваційної спрямованості підприємств. Високотехнологічні 

підприємства, як свідчить світовий досвід, демонструють найбільш динамічні 

показники розвитку і є лідерами на ринку інновацій. Інноваційний статус 

високотехнологічних підприємств відіграє роль одного із факторів посилення 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки у національному та 

міжнародному масштабах. В таких умовах головним джерелом конкурентних 

переваг підприємств на світовому ринку стають знання, інтелект, нематеріальні 

активи, а успішними є ті підприємства, які продукують нові знання та втілюють 

їх у високотехнологічних продуктах і послугах. Відомо, що на частку нових 

знань, які трансформуються в технології, обладнання, організацію виробництва, 

в економічно розвинених країнах припадає від 70 до 85 % приросту ВВП. 

Розвиток високотехнологічного сегменту економіки стає стратегічно важливою 

компонентою позитивної економічної динаміки, адже перехід на нові технології, 

виробництво високотехнологічної продукції, надання високотехнологічних 

послуг супроводжується зниженням витрат та зростанням рентабельності. 

Соціальні зиски проявляються, передусім, у покращенні можливостей щодо 

зайнятості та створенні таким чином передумов для забезпечення гідної праці на 

макро- та мезорівнях [1, с. 78]. Беззаперечним є той факт, що розширення 

масштабів високотехнологічних виробництв відіграє роль головного фактора 

збільшення обсягів експорту продукції та посилення потенціалу 

конкурентоспроможності, а одним з провідних суб’єктів багатовекторної нової 

економіки стають високотехнологічні підприємства. 

Аналіз наукового доробку та узагальнення нормативно-правової бази 

свідчать, що у вітчизняній науці та практиці не сформовано однозначного 
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визначення характеристик високотехнологічних підприємств. Як зазначає 

О. Є. Джур, основним суперечливим питанням залишається принцип визначення 

рівня технологічності, адже серед підприємств є ті, що продукують високі 

технології (пряме використання НДДКР – науково-дослідницькі та дослідно-

конструкторські роботи), і ті, що їх споживають або застосовують (непряме 

використання НДДКР). Крім цього розподіл може здійснюватись за 

масштабами внеску (наприклад, витрати на наукові дослідження, кількість 

учених та інженерів) або за ступенем віддачі (наприклад, кількість патентів). 

Кожен з цих підходів передбачає використання відповідної системи показників 

або критеріїв, що характеризують певний аспект досліджуваного об’єкта [2, 

с. 8]. Наведена теза підтверджує багатоаспектність проблеми визначення 

статусу та оцінювання рівня технологічності підприємства. 

В науковому середовищі поширеною є думка, що високотехнологічним 

промисловим підприємством слід вважати підприємство, яке виробляє 

високотехнологічну продукцію, а також здійснює розроблення, розвиток і 

виведення на ринок нових продуктів та/чи інноваційних виробничих процесів 

шляхом систематичного використання наукових та технічних знань [8, с. 67]. 

Слід погодитись з Саліховою О. Б., яка вважає поняття високотехнологічності 

амбівалентним, пояснюючи,  що з одного боку, за ним стоять дійсно передові 

науково-технічні рішення, з іншого – лише щось нове та оригінальне. За її 

визначенням «висока технологія» − це систематизовані передові знання на 

певний момент часу, спрямовані на випуск продуктів чи створення процесу, які 

є принципово новими (тими, що не мають аналогів) або новими в певній 

області світових знань, застосування яких дозволить мати монопольне 

становище на міжнародному ринку або покращити конкурентні позиції того, 

хто їх розробляє чи застосовує [10, c. 15]. Так у «Загальнодержавній 

комплексній програмі розвитку високих наукоємних технологій» високі 

наукоємні технології визначені як технології, що створюються на підставі 

результатів наукових досліджень та науково-технічних розробок, забезпечують 

виготовлення високотехнологічної продукції, сприяють запровадженню 

високотехнологічного виробництва на підприємствах базових галузей 

промисловості [5]. Усе викладене дає підставу для висновку, що ключовою 

характеристикою високотехнологічності та детермінантою функціонування 

високотехнологічного підприємства визнано наукові і технічні знання, які 

створюються у процесі використання інтелектуально-креативних людських 

ресурсів, а втілення цих знань у високотехнологічних продуктах праці 

забезпечує зиски як для підприємства, так і для його працівників. 

Результати опрацювання «Методики ідентифікації українських 

високотехнологічних промислових підприємств» [6] дозволяють стверджувати, 

що серед ознак високотехнологічного промислового підприємства паралельно з 

оцінкою реалізації високотехнологічної продукції та загальною оцінкою 

ефективності виробничо-господарської діяльності виокремлено рівень 

кваліфікації працівників, що підтверджує значущість людських ресурсів в 

успішному функціонуванні високотехнологічного підприємства.  
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Акцентуємо увагу, що в нормативно-правовому форматі 

високотехнологічне підприємство визначається як підприємство, яке виробляє 

продукцію із залученням наукових і технічних знань, здійснює розробку з 

метою представлення на ринку нової або вдосконаленої продукції та повинне 

відповідати таким вимогам: 

− наявність у структурі виробництва значної частки високотехнологічної 

продукції, яка, у свою чергу, є конкурентоспроможною на відповідному ринку; 

− створення та випуск нових видів продукції; 

− використання проміжної високотехнологічної продукції для 

виробництва кінцевої продукції; 

− застосування високотехнологічних методів виробництва; 

− здійснення значних капіталовкладень у дослідження і розробки; 

− здійснення значних обсягів інвестицій на техніко-технологічне 

переозброєння; 

− висока додана вартість; 

− висока продуктивність праці [6]. 

Розглядаючи еволюційні аспекти нормативно-правового середовища 

ідентифікації високотехнологічних підприємств, зазначимо, що  у 1984 р. було 

сформовано перший офіційний перелік, що складався з трьох рівнів 

технологомісткості: 1) високий – ДіР-місткість вища за 3 %; 2) середній – ДіР-

місткість від 1 до 3 %; 3) низький – ДіР-місткість нижча за 1 % [14].  

ОЕСР розроблено перелік високотехнологічних виробництв, поділений на 

чотири класи: 1) високотехнологічний: ДіР-місткість вища за 5 %; 2) середньо-

високотехнологічний: ДіР-місткість від 3 до 5 %; 3) середньо-

низькотехнологічний: ДіР-місткість від 0,9 до 3 %; 4) низькотехнологічний: 

ДіР-місткість від 0 до 0,9 % [11, c. 33]. 

За положеннями Міжнародного стандартного промислового класифікатора 

[12] високотехнологічними визнано шість виробництв з «високою ДіР-

місткістю»: повітряні літальні апарати та космічні кораблі; фармацевтика; 

офісні рахункові та обчислювальні машини; радіо-, телевізійне і комунікаційне 

устаткування; наукова апаратура; електротехнічне обладнання. 

Слід зазначити, що до сьогодні статистичний інструментарій ідентифікації 

високотехнологічного сектору економіки та високотехнологічної виробничої 

сфери в Україні не розроблено. До високотехнологічних галузей, які 

виокремлюються за видами економічної діяльності у промисловості з 

урахуванням положень класифікації ОЕСР [13], слід віднести виробництво 

основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів; виробництво 

комп’ютерів, електронної та оптичної продукції; виробництво електричного 

устаткування. Серед результатів формування інструментарію дослідження 

національної високотехнологічної виробничої сфери — перелік 

високотехнологічних товарів, гармонізований з єдиним міжнародним 

стандартом моніторингу зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами. 

Проте, критерії ідентифікації високотехнологічних промислових підприємств 

згідно з нормативно-методичними матеріалами [6] дають підставу для висновку 
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про головну особливість людських ресурсів високотехнологічного 

підприємства – їх інтелектуально-креативний потенціал, втіленням якого 

стають інновації як джерело інноваційного розвитку підприємства. 

Важливе значення для пояснення сутності інноваційного розвитку має 

його трактування з точки зору безперервного руху, що базується на 

впровадженні та реалізації інновацій, які зумовлюють поліпшення кількісних та 

якісних характеристик діяльності підприємства, забезпечують зміцнення його 

ринкових позицій та створюють умови для його прогресивного розвитку [7]. 

Погоджуючись з вищевикладеним зауважимо, що в такому трактуванні бракує 

компоненти щодо створення новинок від генерування ідей до її втілення у 

зразках високотехнологічної продукції та процесів. Доцільним є визначення 

інноваційного розвитку підприємства як процесу спрямованої закономірної 

зміни стану підприємства, що залежить від інноваційного потенціалу цього 

підприємства та джерелом якого є інновації, що створюють якісно нові 

можливості для подальшої діяльності підприємства на ринку шляхом реалізації 

уміння знаходити нові рішення, ідеї та у результаті винаходів [3, c. 256]. В 

такому контексті важливо підкреслити значення трудового потенціалу, 

втіленого в компетенціях працівників підприємства як здатностях до 

продукування та використання продуктових і процесних інновацій.  

Варто наголосити про важливість наукового обґрунтування інноваційного 

розвитку підприємства не лише з позицій самого інноваційного процесу, але і 

тих факторів та умов, які необхідні для його здійснення, тобто наявності 

інноваційного потенціалу. Окремі автори дотримуються думки, що 

інноваційний розвиток підприємства – це шлях, який базується на поглибленні 

поєднання цілей підприємства, його підсистем, цілей кожної особистості, яка 

працює в колективі, вдосконаленні її діяльності, вдосконаленні бізнес-процесів 

для досягнення загальних стратегічних цілей [4], чим підкреслюється особлива 

роль людського фактора у забезпеченні інноваційного розвитку підприємства.  

Чимало вчених поділяє погляд стосовно того, що інноваційний розвиток 

підприємства має забезпечуватись ефективним комплексним використанням 

всіх його компонент. Так, наприклад, М. Рогоза та К. Вергал [9] складовими 

цього розвитку вважають інноваційний потенціал підприємства та інноваційний 

процес, що на ньому відбувається.  

На глибоке переконання автора, в умовах становлення нової економіки 

найбільш важливою складовою потенціалу інноваційного розвитку 

промислових підприємств слід вважати інтелектуально-креативні людські 

ресурси як джерело продукування інновацій. Саме раціональне формування та 

ефективне використання такої ресурсної складової в інноваційній діяльності 

стає необхідною передумовою успішного інноваційного розвитку. Тому 

перспективи подальших досліджень автор пов’язує з опрацюванням механізмів 

управління людськими ресурсами високотехнологічних підприємств.   
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