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АНОТАЦІЯ. У статті виокремлено суттєві виробничі та маркетингові
особливості високотехнологічних промислових товарів, що суттєво
впливають на розвиток їх експорту. Здійснено класифікацію підходів
до оцінювання розвитку високотехнологічного експорту.
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ANNOTATION. This article is devoted to substantial productive and
marketing features that significantly influence on export development of
the high-tech industrial products. The classification of approaches is
carried out to evaluation of development of high-tech exports.
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Ключовими факторами розвитку світової економіки в умовах
глобалізації стали знання та створювані ними прогресивні техно-
логії. На сьогодні конкурентні позиції компаній, країн та інтегра-
ційних угруповань визначаються перш за все здатністю продуку-
вати високотехнологічні товари та забезпечувати їх ефективну
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реалізацію на цільових товарних і регіональних ринках. Саме то-
му рівень розвитку високотехнологічного експорту стає своєрід-
ним мірилом ефективності національних інноваційних систем і
корпоративного інноваційного менеджменту зокрема.

Актуальні питання стимулювання та організації високотех-
нологічного експорту, формування та розвитку національних
інноваційних систем у країнах світу, становлення парадигми
техноглобалізму активно досліджуються як зарубіжними, так і
вітчизняними науковцями, серед яких необхідно відзначити
праці таких учених, як Л. Антонюк, Ю. Бажа, В. Геєць, І Гурова,
В. Дергачова, Д. Лук’яненко, Н. Мешко, Є. Панченко, О. Салі-
хова, М. Портер, О. Олейніков, М. Бендіков, І Фролов та інші.
Значний внесок у стандартизацію підходів до розкриття сутнос-
ті високотехнологічності сучасного промислового виробництва
та створення інформаційної бази для наукових досліджень зро-
били фахівці міжнародних організацій, таких як : Світовий
банк, ОЕСД, ВОІВ, ЮНІДО та багато інших. Разом з тим, по-
требують подальшого розвитку методологічні підходи до оці-
нювання рівня розвитку високотехнологічного експорту, в пер-
шу чергу промислового. Тому метою даного дослідження є
узагальнення існуючих підходів до оцінювання розвитку висо-
котехнологічного промислового експорту та їх типізація за су-
купністю ключових критеріїв.

У концептуальному форматі товарних структур світового, на-
ціонального і корпоративного виробництва та експорту саме ви-
сокотехнологічні товари посідають особливо важливе місце, що
обумовлено, на наш погляд, двома ключовими обставинами. По-
перше, високотехнологічні виробництва є пріоритетним джере-
лом зростання економік країн світу та покращення відповідних
макроекономічних показників. Так, протягом двох останніх деся-
тиріч світовий дохід від реалізації високотехнологічної продукції
подвоївся і перевищив відповідний показник решти галузей сві-
тового виробництва [1, с. 51], а в промислово найрозвиненіших
країнах питома вага приросту ВВП завдяки технологічним інно-
ваціям становила від 50 до 75 % [2, с. 14]. По-друге, поняття «ви-
сокотехнологічні товари» об’єднує продукцію різних галузей
промисловості та виробництв, що свідчить про наявність спіль-
них характерних рис, що дозволяють при їх адекватному ураху-
ванні досягати стійких конкурентних позицій на міжнародних
ринках.

Авторський аналіз особливостей високотехнологічних проми-
слових товарів, що обумовили необхідність їх виокремлення в
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самостійну групу, дозволив визначити характерні виробничі та
маркетингові риси. До виробничих особливостей високотехноло-
гічних товарів належать: значні інвестиції у дослідження і розро-
бки (зазвичай не менше 15 % від загального обсягу витрат); ви-
трати на виробництво першої партії товарів значно перевищують
витрати на випуск наступних екземплярів, а продажі при цьому
зростають за рахунок так званого мережевого ефекту, коли «ко-
рисність» продукту залежить від кількості споживачів; своєрідна
модульність (або блочність) складових товару, що створює ефект
ланцюгової реакції, при якій кожна попередня інновація відкри-
ває можливості для наступних інновацій. Маркетингові особли-
вості високотехнологічних товарів полягають у таких аспектах:
наявність ринкової новизни товару, тобто задоволення нової по-
треби або якісне вдосконалення вже відомої; формування ринко-
вого попиту, тобто виробництво товару не для задоволення існу-
ючого споживацького попиту; скорочений життєвий цикл товару
(іноді кілька місяців) за рахунок появи прогресивнішого аналога;
необхідність комплексу перед- і післяпродажних послуг, які за-
звичай обумовлюють придбання самого товару; складність ціно-
утворення внаслідок необхідності оцінки вартості інтелектуаль-
ної власності; невизначеність ринкової реакції, зокрема попиту та
поведінки конкурентів; високий рівень глобальності виробництва
та збуту, що визначає підвищену залежність від кон’юктури рин-
ку, причому як глобальної, так і локальної.

Комплексний аналіз численних наукових публікацій, звітів і
оглядів міжнародних організацій щодо міжнародної торгівлі ви-
сокотехнологічною продукцією дозволив запропонувати класи-
фікацію підходів до оцінювання розвитку експорту високотехно-
логічної промислової продукції. В основу цієї класифікації
покладено такі критерії: рівень оцінювання, ключовий параметр
високо технологічності товару, глибина дослідження, мета про-
ведення та інформаційні джерела дослідження (рис. 1).

Потреба у з’ясуванні стану, динаміки, тенденцій і перспек-
тив експорту високотехнологічної продукції виникає на різних
рівнях управління. У корпорації такий аналіз надає необхідну
інформацію для розробки системи стратегій (інвестиційної,
фінансової, виробничої, портфельної, маркетингової, конку-
рент-ної тощо). Галузевий аналіз необхідний для формування,
обґрунтування та корегування державної промислової політи-
ки, а також усієї сукупності регуляторних інструментів щодо
управління виробництвом та експортом у даному секторі про-
мисловості.
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Рис. 1. Класифікація підходів до оцінювання розвитку
експорту високотехнологічних промислових товарів

Національне дослідження розвитку високотехнологічного
експорту є основою для створення або корегування таких дер-
жавних політик, як інноваційна, торгова, інвестиційна тощо.
Міжнародні дослідження є інформаційною базою для моніто-
рингу світового ринку високотехнологічної продукції в цілому
та секторальних ринків, слугують основою численних міжна-
родних рейтингів у царині інноваційного розвитку країн, вико-
ристовуються при обґрунтуванні національних стратегій роз-
витку тощо. На сьогодні саме міжнародні дослідження є
найвідомішими та цитованими, ґрунтовними, доступними, ре-
гулярними та мають широке застосування як урядами країн,
так і галузевим і корпоративним менеджментом.
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За сутнісним параметром високотехнологічності продукції до-
сліджувані підходи можна поділити на два ключових, що здійс-
нюються з позицій технологічної інтенсивності виробництва, або
з позицій секторального складу вищих технологічних укладів.
Слід зазначити, що перший підхід є ключовим, на ньому фактич-
но на сьогодні побудована міжнародна статистика високотехно-
логічного виробництва та експорту. Його розробниками ще у
1997 р. були фахівці ОЕСД, які наразі виокремлюють два підходи
до визначення технологічної інтенсивності: галузевий (сектора-
льний) і продуктовий [3].

При галузевому підході у якості критерія технологічної інтен-
сивності використовується частка прямих витрат на НДДКР у
доданій вартості та у валовому випуску продукції. На сьогодні
прийняті такі пороги технологічної інтенсивності: високий рівень
— 8 %, верхня підгрупа середнього рівня — 2,5—8 %, нижня під-
група — 1—2,5 %, нижній рівень — нижче 1 % [4].

Продуктовий підхід доповнює секторальний, уможливлюючи
поглиблений аналіз міжнародної торгівлі високотехнологічною
продукцією за конкретними товарними позиціями. Критерієм для
технологічної класифікації продуктів є частка витрат на НДДКР у
вартості реалізованої продукції, а сам перелік товарів визначається
на основі МСТК — Міжнародної стандартної торгової класифікації.

З позицій технологічної інтенсивності (підхід ОЕСД) на сьо-
годні до високотехнологічних видів діяльності належать: вироб-
ництво фармацевтичних продуктів, комп’ютерних, електронних і
оптичних приладів, повітряних і космічних літальних апаратів. А
серед товарів виокремлюють 9 високотехнологічних груп: аеро-
космічна техніка, комп’ютерне офісне обладнання, електронно-
телекомунікаційні продукти, фармацевтична продукція, наукові
інструменти, електричні машини та устрої, хімічні продукти, не-
електричне обладнання, зброя та боєприпаси [5, 6].

Згідно теорії науково-технічного прогресу та зміни в економіці
технологічних укладів оцінювання розвитку високотехнологічного
виробництва та експорту може бути проведено за сукупністю галу-
зей, виробництв і технологій, що належать до вищих на сьогодні
шостого та п’ятого укладів: нано-, біо- та інформаційні технології
(шостий уклад); електронна промисловість, оптико-волоконна тех-
ніка, програмне забезпечення, телекомунікації, робототехніка, ви-
робництво та переробка газу (п’ятий технологічний уклад).

В основу виокремлення дискретного та комплексного підходів
до оцінювання розвитку високотехнологічного експорту покла-
дено критерій глибини дослідження. З самої назви підходів ви-
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пливає, що дискретна оцінка здійснюється на основі аналізу кіль-
кох найважливіших для менеджменту показників, а комплексна
задіює всі показники розвитку високотехнологічного експорту,
або принаймні їх більшість.

У систему показників розвитку високотехнологічного експорту,
що розроблена нами на основі системи показників розвиту міжна-
родної торгівлі [7, с. 32—93] та доповнена групою комплементар-
них індикаторів, входять: базові показники (обсягові, результуючі,
структурні, інтенсивності), аналітичні (показники ефективності,
динаміки, зіставлення та рейтинги), рівневі — корпоративні, наці-
ональні, регіональні та глобальні, а також комплементарні (інфра-
структурні, інформаційні та інноваційного розвитку).

Аналітичний, регулятивний і змішаний підходи ідентифіко-
вано залежно від мети дослідження: якщо аналіз високотехно-
логічного експорту здійснюється з метою виявлення тенденцій
його розвитку, ідентифікації світових і регіональних лідерів
експорту та імпорту, моніторингу секторальної динаміки експо-
рту тощо, то доречно говорити про аналітичний підхід; у разі
дослідження з метою створення нормативних документів для
інституціоналізації державної підтримки високотехнологічної
сфери національної економіки слід констатувати регулятивний
підхід. Наприклад, у більшості країн світу в цілях реалізації за-
ходів державної підтримки до визначення високих технологій
застосовується продуктовий підхід, у Казахстані — галузевий, у
Росії — змішаний [8, с. 41].

Використувавши в якості критерія класифікації підходів до
оцінювання розвитку високотехнологічного експорту вид інфор-
маційних джерел дослідження, ми отримали такі типи підходів:

⎯ на основі спеціалізованих досліджень міжнародних органі-
зацій (ОЕСД — Інформаційне табло ОЕСД з науки, технологій і
промисловості, Євростат — статистичний огляд «Наука, техно-
логії і інновації у Європі», ЄС — «Табло інноваційного союзу», з
2010 р. у зв’язку з ухваленням стратегії «Європа — 2020»);

⎯ за показниками комплексних досліджень міжнародних орга-
нізацій (Світовий банк — статистичне видання «Індикатори світо-
вого розвитку», ЮНІДО — «Доповідь про промисловий розвиток»);

⎯ за результатами ad hoc досліджень (наприклад, аналітична
доповідь «Показники високих технологій на базі технологічної
конкурентоспроможності 33-х країн, 2007 р.», підготовлена гру-
пою науковців під керівництвом професора Технологічного ін-
ституту в Джорджії (США) А. Портера; галузеві та корпоративні
дослідження);
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⎯ інтегративний підхід, тобто такий, що об’єднує всі існуючі
джерела інформації.

Таким чином, проведене дослідження дозволяє сформулювати
такі висновки: проблема оцінювання розвитку високотехнологіч-
ного експорту включає питання концептуального обґрунтування
поняття «високотехнологічний товар», його декомпозиції на осно-
ві існуючих систем класифікації продуктів для статистичного об-
ліку та економічного аналізу, кількісних показників і джерел інфо-
рмації з метою моніторингу та державного регулювання; існуючі у
світовій практиці підходи до оцінювання розвитку високотехноло-
гічного експорту доцільно класифікувати за рівнем дослідження,
сутнісним параметром високо технологічності продукції та вироб-
ництва, глибиною дослідження, метою його проведення та типом
інформаційних джерел.
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CONCEPTUAL DIRECTIONS OF SOLVING
THE GLOBAL FOOD PROBLEM

АНОТАЦІЯ. Досліджено теоретичні підходи до трактування сутності
продовольчої безпеки. Проаналізовано сучасний рівень продоволь-
чої безпеки в світі, на основі показника виробництво зерна на душу
населення. Визначено основні аспекти, що характеризують глобаль-
ну продовольчу безпеку. Ґрунтовно досліджено фактори зростання
цін на сільськогосподарські сировинні товари в розрізі країн. Окрес-
лено основні напрямів реалізації концепції економічного розвитку з
урахуванням забезпечення продовольчої безпеки.

© Д. А. Войчак, 2014


