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У статті розглянуто особливості процесів інноваційної діяльності промислових підприємств сектора високих технологій з точки зору структур-
них трансформацій у системі напрямків інноваційної діяльності щодо оновлення технологічної бази виробництва, придбання нових технологій та 
НДДКР. Виокремлено особливості таких трансформацій у системі високотехнологічного виробництва. Сформульовано принципи побудови систем 
фінансування розвитку та імплементації високих технологій у промисловому виробництві. Запропоновано методичний підхід до побудови системи 
фінансування розвитку високих технологій, відповідно до якого усуваються негативні наслідки при переході промислового підприємства на випуск 
високотехнологічної продукції, розробки нових технологій.
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инновационной деятельности по обновлению технологической базы 
производства, приобретению новых технологий и НИОКР. Выделены 
особенности таких трансформаций в системе высокотехнологич-
ного производства. Сформулированы принципы построения систем 
финансирования развития и имплементации высоких технологий 
в  промышленном производстве. Предложен методический подход  
к построению системы финансирования развития высоких техноло-
гий, в соответствии с которым устраняются негативные послед-
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Постановка проблеми. Ринкова модель формування 
фондів коштів для розвитку в комплексі з ресурсами дер-
жавних фінансів значною мірою є менш синхронізованою 
відносно до частоти технологічного оновлення високо-
технологічних індустрій та окремих великих виробництв. 
Зі зростанням обсягів виробництва у секторі високих тех-
нологій, особливо внаслідок поглиблення кооперації в тех-
нологічних ланцюжках інноваційних лідерів, в перспективі 
реалізації економічної частини Угоди про асоціацію Украї-
на – ЄС сформовані системи фінансування інноваційного 
розвитку, національних інноваційних проектів виявляють-

ся менш ефективними. Поширені моделі фінансування ін-
новаційних програм розвитку, проектного фінансування, 
державної підтримки (бюджетного фінансування) пріо-
ритетних напрямків інноваційного розвитку являються 
не досить ефективними щодо акумулювання і розподілу 
коштів фондів розвитку, внаслідок чого додаткове збіль-
шення обсягів фінансування є перманентним завданням, 
що розв’язується через залучення зовнішніх інвестицій, 
коштів крупних інноваційних фондів. Така проблема влас-
тива не тільки Україні, але й ЄС, де вона розв’язується 
саме таким шляхом. В даному випадку проблема полягає 



48 Проблеми економіки № 4, 2014

Світова економіка та міжнародні відносини

та пристрої для вимірювання та аналізу наноструктур 
і виготовлення чи обробка наноструктур. Розвиток нано-
технологій в Україні визначено лише за напрямком «ви-
конування операції та транспортування». В той же час 
різні напрямки розвитку нанотехнологій визначено у  та-
ких сферах: медицина, хімія і металургія (вирощування 
кристалів), фізика (оптика, зберігання інформації, ядерна 
фізика). В США введено 263 різних видів нанотехнологій, 
структурованих за такими напрямками: наноструктури 
(138 субнапрямків), математичні алгоритми, комп’ютерні 
програми тощо, спеціально адаптованих для моделюван-
ня конфігурацій або властивостей наноструктур, вироб-
ництво, використання та ідентифікація наноструктур (62 
субнапрямки), специфікація використання наноструктур 
(61 субнапрямок).

В той же час поняття високих технологій ширше 
всього комплексу класифікаторів сучасних напрямків роз-
витку технологій. В системі оцінки виробництва промис-
лової продукції в Україні високі технології – це система-
тизовані передові знання на певний період, спрямовані на 
випуск продуктів чи створення процесу, які є принципово 
новими (тими, що не мають аналогів) або новими в пев-
ній галузі знань, застосування яких дозволить отримати 
монопольне становище на міжнародному ринку або по-
кращити конкурентні позиції того, хто їх розробляє чи за-
стосовує, та отримати високу додану вартість [8]. В США 
високі технології є структуруючим елементом для класи-
фікації галузей виробництва, де витрати на НДДКР чи об-
сяг реалізованої продукції більші за 200 % від середньоста-
тистичного показника. В методології визначення галузей 
високих технологій ЄС використовується комплекс трьох 
показників: частка витрат НДДКР у загальних витратах 
по галузі, частка високих технологій у комплектації про-
дукції та частку персоналу, задіяного в НДДКР. В Україні 
основним критерієм високотехнологічного виробництва є 
питома вага виручки високотехнологічної продукції в  за-
гальному обсязі продукції підприємства. В комплексі з  да-
ним показником оцінюється ефективність виробництва 
(валова додана вартість, продуктивність праці), техніко-
технологічний рівень виробництва (коефіцієнт техноло-
гічного розвитку, в основі якого кількість працівників на 
лініях автоматизованого виробництва, питома вага ви-
соких технологій у технологічних процесах тощо), оцінка 
рівня кваліфікації працівників (зокрема кількість людей, 
зайнятих в НДДКР).

Високі технології охоплюють методологічні підхо-
ди до визначення високотехнологічних галузей в цілому, 
які не дуже різняться як у високорозвинених країнах, так 
і в Україні, і стосуються всього комплексу виробництва 
продукції і технологій, а також включають інформацію. 
Отже, високотехнологічними галузями прийнято вважати 
мікроелектроніку, інформаційні технології, виробництво 
обчислювальної техніки, програмування, робототехніку, 
нанотехнології, атомну енергетику, аерокосмічну техніку, 
біотехнології, фармацевтику, генну інженерію, штучний 
інтелект. Разом із тим, якщо в США налічується 263 види 
тільки нанотехнологій, то в Україні визначено 26 видів 
високих промислових технологій і 282 найменування ви-
сокотехнологічних продуктів [8]. І в цьому є істотна від-
мінність структури сектору високих технологій. З табл. 1 

не стільки в потенціалі національної фінансової системи, 
скільки у використанні традиційних методичних підходів 
до формування систем фінансування розвитку високих 
технологій. Методологічна проблема організації ефектив-
ної системи фінансування розвитку / імплементації висо-
ких технологій у системі інноваційного виробництва вияв-
ляється важливою науковою-практичною задачею.

Огляд останніх публікацій. Проблема підвищення 
ефективності системи фінансування розвитку високих тех-
нологій органічно пов’язана із більш загальним об’єктом – 
фінансуванням інноваційного розвитку. У деяких аспектах 
розв’язання проблеми фінансування високотехнологічно-
го сектора запропоновано у напрямку розвитку системи 
інноваційних / венчурних фондів [1 – 4; 9]. Існує думка про 
інтегроване поєднання в системі фінансування інновацій-
ного розвитку фінансового забезпечення і стимулюючих 
засад на основі системного фінансування диференційо-
вано орієнтованого на суб’єкти і об’єкти ринку [5; 149]. 
Докладно розглянуто сучасні фінансові механізми забез-
печення і реалізації економіко-технологічного потенціалу 
інноваційних систем у комплексі фінансових механізмів, 
фінансового забезпечення науково-інноваційної складо-
вої економіко-технологічного потенціалу із залученням 
кредитного і податкового механізмів та розвитку комп-
лексу фінансових інструментів. [6; с. 403 – 495]. Більш 
перспективним, на наш погляд, є напрямок дослідження 
структурних трансформацій у системі високотехнологіч-
ного виробництва на рівні загальних властивостей, а та-
кож з урахуванням галузевих, секторальних особливостей, 
що розглядається авторами [7], виходячи з загальних осо-
бливостей трансформації технологічної структури націо-
нальної економіки у застосуванні до високотехнологічно-
го сектора.

Метою статті є визначення основних методичних 
підходів до формування систем фінансування імплемента-
ції і розвитку високотехнологічного виробництва з ураху-
ванням підвищеної ефективності високих технологій.

Виклад основного матеріалу. Високі технології як 
напрямок фінансування відрізняються тим, що є значно 
більш структурованим об’єктом як для програм держав-
ної фінансової підтримки розвитку високотехнологічного 
сектора, так і для корпоративних фінансів, зокрема інсти-
туційних інвестицій. Саме високотехнологічні галузі гори-
зонтально ієрархічно структуровано за напрямками роз-
витку базових технологій, що утворюють деконцентровані 
мережі систем відтворення технологічних переваг. Загаль-
на структура класифікації нанотехнологій в РФ включає ві-
сім науково-технологічних напрямків розвитку: наномате-
ріали, наноелектроніка, нанофотоніка, нанобіотехнології, 
наномедицина, методи та інструменти дослідження і сер-
тифікації наноприладів, технології і спеціальне обладнання 
для створення і виробництва наноматеріалів і наноприла-
дів, інші напрямки.

Європейським патентним відомством (ЕРО) класи-
фікацію нанотехнологій здійснено за такими напрямками: 
нанотехнології і наномедицина; нанотехнології для об-
робки, зберігання і передачі інформації; нанотехнології 
для матеріалів та покриття; нанотехнології для взаємо-
дії, індикації та активізації дії; нанооптика; наномагне-
тизм, а також у 2014 р. додано такі напрямки, як методи 
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видно, що, наприклад сектор високих технологій США ви-
значається лише двома критеріями, що включають щільно 
структуровані системи комплексів високих технологій. 
В ЄС існує три таких класифікаційних ознаки високотех-
нологічного сектору. Множина критеріїв у методиці оцінки 
високотехнологічних галузей свідчить про низький рівень 
структурованості сектору високих технологій. Якщо взяти 
до уваги сталий прямий взаємозв’язок між ступенем роз-
витку структури системи та інституційним наповненням 
системи, то очевидно, що Україна демонструє деяку транс-
формаційну модель індустріальної та високотехнологічної 
структури промисловості і економіки в цілому. Важливим 
аспектом саме при побудові фінансової системи розвитку 
сектора високих технологій є можливості оптимізації, що 
виникають унаслідок різних ступеня і динаміки структур-
них трансформацій. Ефекти реструктуризації інноваційно-
го процесу дозволяють реструктурувати фінансові потоки 
формування і розподілу фінансових ресурсів інноваційної 
діяльності в промисловості та науково-технологічної ді-
яльності інститутів національної інноваційної системи. Та-
кого роду трансформації дозволяють підвищити гнучкість 
систем фінансування в частині створення комунікаційних 
каналів для оперативного залучення додаткових фінансо-
вих ресурсів із незначними, або відсутніми трансакцій-
ними витратами для розширення потенціалу системи фі-
нансування. Дані можливості виникають унаслідок саме 
структурних трансформацій, викликаних властивостями 
підвищеної продуктивності і потенціалом технологічних 
зрушень високих технологій.

З комплексу сформульованих передумов випливає, 
що додаткова ефективність інноваційної діяльності в сфері 
високотехнологічного виробництва обумовлена поглибле-
ною структурованістю економічного середовища на базі 
технологічних переваг. В той же час, якщо для інноваційної 
діяльності в промисловості технологічна структурованість 
є основою для локалізації підкомлексів НДДКР у складі 
науково-виробничих комплексів або інноваційних клас-
терів, то для високотехнологічного виробництва це одно-
часно є і причиною, і наслідком в результаті реалізації тех-
нологічних переваг підвищеної ефективності виробництва 
в умовах розвитку / імплементації високих технологій. 
Базовою основою і об’єднуючим фактором для побудови 
систем фінансування інноваційної діяльності в промисло-
вості і в високотехнологічному секторі є структура іннова-
ційного процесу.

Таблиця 1

Критерії визначення високотехнологічних галузей в США, ЄС, Україні

Країна Критерії оцінки

СШа
обсяг реалізо-
ваної  продукції 
200 %

витрати на 
нддкр

ЄС

частка витрат на 
ндкр в загаль-
них витратах 
галузі

частка висо-
ких технологій  
комплектуючих  
продукції

частка персоналу, 
задіяного в нддкр

Україна

частка продукції 
в загальному об-
сязі продукції по 
галузі

Питома вага 
персоналу, заді-
яного в нддкр

частка високих 
технологій в комп-
лектації продукції

валова 
додана вар-
тість

техніко-техноло-
гічний рівень 
виробництва

оцінка рівня ін-
новаційності

Джерело: розроблено автором

В національній інноваційній системі технологічні 
переваги виокремлюють високотехнологічне виробництво 
в окремий сегмент загального інноваційного середовища. 
Даний сегмент за підсистемою фінансового забезпечення 
і технологічними взаємозв’язками є окремим сектором. 
Підвищена ефективність високих технологій створює 
умовну сферу технологічних переваг у розвитку (рис. 1). 
Разом із тим, техніко-технологічна база виробництва є 
інституційною одиницею (інститутом) національної інно-
ваційної системи і взаємопов’язана зі сферою відтворення 
технологічних переваг.

Структурний зсув, пов’язаний з виділенням висо-
копродуктивних технологій в окремий сектор техноло-
гічних переваг у системі інноваційного типу відтворення, 
обов’язково змінюватиме і співвідношення в структурних 
ланках системи фінансування розвитку / імплементації ви-
соких технологій. У зв’язку з цим, виходячи з загальної мо-
делі системи фінансування інноваційного розвитку (рис. 2), 
системи фінансування імплементації / розвитку високих 
технологій у промисловості зазнаватимуть реструктури-
зації за основними базовими ланками / комплексами фі-
нансового забезпечення відносно структури інноваційного 
циклу.

Локалізація з наступною диференціацією ланок 
НДДКР і техніко-технологічної бази виробництва у сфе-
рі інноваційної діяльності співвідноситься за функціо-
нальністю з комплексом підсистем фінансової системи 
«Державний бюджет – Державний кредит – Банк Рекон-
струкції та розвитку – комерційний банк» для оновлення 
техніко-технологічної бази виробництва та «Державний 
бюджет – Державний інноваційний фонд» для наукової та 
науково-технологічної діяльності, оскільки фондове фінан-
сування складає критично незначущий обсяг у масштабах 
національної економіки. Разом із тим, саме через незначу-
щість фондової підтримки НДДКР в системі виробництва 
сектора високих технологій необхідний обсяг фінансового 
забезпечення досягнення технологічних переваг має бути 
компенсований підсистемою інституційних фондів (інсти-
туційні інвестори, венчурні фонди, фонди розвитку тощо). 
У зв’язку з цим, важливим є саме інституційний напрямок 
розвитку системи високотехнологічного виробництва. При 
цьому інститути розвитку повинні розглядатися і інститу-
ційними, і функціональними ланками системи відтворення 
в цілому і системи фінансування зокрема. Очевидною є не-
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ефективність функціонального і предметного розширення 
комплексу фінансових інструментів системи фінансування 
інноваційної діяльності у застосуванні до сектора високих 
технологій. Фактичне збільшення як кількості фінансових 
інструментів у системі високотехнологічного виробництва, 
так і відведення додаткових функцій фінансового забезпе-
чення інноваційної діяльності призведе до організації до-
даткових фінансових потоків обслуговування операційної 
діяльності підприємств, які нестимуть значною мірою ду-
блюючі функції в системі концентрації і розподілу фінан-
сових ресурсів фінансового забезпечення інноваційної ді-
яльності.

Високотехнологічне виробництво як окремий сек-
тор характеризується унітарною структурою, де техніко-
технологічна база виробництва і НДДКР не здійснюються 
окремо від технологічних процесів, зокрема у складі комп-
лектуючих у виробництві високотехнологічної продукції, 
де високі технології є елементом технології. Як наслідок, 
продуктивність і ефективність високих технологій реа-
лізується комплексно і синхронно в межах одного інно-
ваційного циклу. З точки зору структури системи фінан-

сування, для високотехнологічного сектора відбувається 
відповідний структурний зсув кредитного, інвестиційного, 
бюджетного і фондового фінансування в напрямку оптимі-
зації ланок фінансового забезпечення трансакцій щодо об-
слуговування сектора НДДКР та його забезпечення. Тобто 
кредитні, інвестиційні ресурси, бюджетне фінансування, 
фінансування за рахунок фондів чи грантів концентру-
ються в комплексі системи фінансування і не потребують 
синхронізації в часі відповідно до розвитку інноваційного 
циклу. Асинхронність процесів, обумовлена локалізацією 
НДР в рамках інноваційного процесу, у високотехнологіч-
ному виробництві вимагає консолідації і систематизації 
коштів для фінансового забезпечення бізнес-процесів і на 
рівні імплементації високих технологій, і на рівні виробни-
цтва, логістики, сервісу і комунікаційних каналів в іннова-
ційному середовищі.

Отже, система загальних підходів до побудови сис-
теми фінансування розвитку / імплементації високих 
технологій ґрунтуватиметься на базовому принципі сис-
тематизації власне механізмів імплементації, інституціо-
нального наповнення національної інноваційної системи 

Високі технології

Техніко-технологічна база виробництва

Сфера технологічних переваг

Сфера інноваційної діяльності                  

Конвергентні технології

НДДКР

Зовнішні знання НДДКР

Рис. 1. Схема-модель структурування сектора високих технологій у національній інноваційній системі

Джерело: розроблено автором

Рис. 2. Принципова схема реалізації бюджетних інвестицій з використанням кредитного механізму фінансування розвитку 
високих технологій

Джерело: авторська розробка

ДБРР

Майнові цінні 
папери

Підприємство
Ринок

фінансових ресурсів

 Державний       
    інноваційний  кредит

Майнові цінні
папери підприємства

Викуп майнових цінних 
паперів

Інноваційний кредит

Комерційний банк

Державний бюджет
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в промисловому виробництві (сектор високих технологій) 
і науково-технічних робіт. Отже, серед основних принци-
пів ефективності взаємодії елементів систем фінансування 
інноваційної діяльності та імплементації високих техно-
логій на рівні формування і руху фінансових інструментів 
економічних систем різного масштабу відтворення на при-
кладі ЄС та України можна виокремити:

домінування високих технологій в структурі тех- 
нологічної бази промислового виробництва;
принцип ідентичності технологічної бази вироб- 
ництва в інноваційному середовищі;
принцип відповідності характеристик і структури  
фінансових інструментів у фінансовому обороті 
відповідних систем;
принцип інтегративності елементів фінансової  
системи;
адекватність / відповідність фінансових інстру- 
ментів структурі і масштабам високотехнологіч-
ного сектора в промисловості;
адаптивність і універсальність фінансових інстру- 
ментів технологічного трансферу;
інтернаціоналізація фінансових інструментів. 

У фінансових системах розвитку / імплементації 
високих технологій, побудованих на запропонованих ме-
тодичних підходах, усувається необхідність створення 
ДБРР, відбувається реструктуризація через заміщення 
кредитного механізму та механізму державного кредиту 
інвестиційним механізмом. Інноваційний процес, що є 
первинним відносно системи фінансування, структурно 
оптимізується шляхом трансмісії сектора НДДКР в сек-
тор високих технологій. Даний ефект перерозподілу інно-
ваційного циклу ініціює реструктуризацію фінансових по-
токів і реструктуризації інститутів системи фінансування 
та національної інноваційної системи шляхом аналогічної 
трансмісії коштів державного бюджету з реструктуриза-
цією їхньої інституційної структури в центральні струк-
турні фонди розвитку і  структурні фонди міжнародних 
організацій. Даний потрійний ефект створює можливості 
концентрації виробничих і фінансових ресурсів для пере-
ходу підприємств зі сфери інноваційної діяльності до сфе-
ри технологічних переваг сектора високотехнологічного 
виробництва.

Фінансова система непропорційно розподіляє за-
гальний обсяг фінансових ресурсів по структурі інновацій-
ного циклу. Не виявлено чіткого сталого взаємозв’язку між 
зростанням обсягів фінансових ресурсів, що концентру-
ються в системах фінансування та їхнім пропорційним роз-
поділом за видами інноваційної діяльності. І якщо збіль-
шення загального обсягу залучених інвестицій при впро-
вадженні системи інститутів розвитку в національній інно-
ваційній системі створить ефект підвищення ефективності 
в секторі досліджень і розробок від 90 % до 317 % в секторі 
дослідження та розробок зі створення нових технологій, 
то акцент на високотехнологічному секторі розподілить 
ефективність на всі етапи інноваційного процесу. Такий 
ефект не слід вважати кумулятивним, оскільки в даному 
випадку йдеться про розподільний ефект, який за функці-
ональним змістом слід вважати ефектом оптимізації. Саме 
оптимізація взаємозв’язків ланок системи фінансування є 

наслідком технологічного зсуву, що відбувається як струк-
турний технологічний зсув при переході підприємства на 
випуск високотехнологічної продукції. Даний ефект слід 
вважати внутрішньосистемним, оскільки виявляється при 
інтеграції фінансових і виробничих систем відповідно до 
структури інноваційного циклу виробництва високотехно-
логічної продукції.

Висновки
Всі структурні трансформації системи фінансування 

розвитку / імплементації високих технологій є похідними 
від структурних зсувів інноваційного циклу, що характери-
зується зміщенням / уніфікацією етапів НДДКР, виробни-
цтва продукції, створення новітніх технологій.

В інституційному аспекті побудови систем забезпе-
чення розвитку високих технологій доцільно розглядати як 
основу фінансову систему національної економіки. Ступінь 
інтегрованості різних елементів національної фінансової 
системи збільшує потенціал економічного зростання в еко-
номічних системах інноваційного типу відтворення.

Ефективність державного управління фінансування 
інноваційної, наукової чи науково-технологічної діяль-
ностей можлива лише за умови наявності таких обсягів 
фінансових ресурсів, що як мінімум покривають витрати 
на матеріально-технічне та кадрове забезпечення НТР та 
НДДКР протягом 10-річного періоду. В умовах недофінан-
сування мінімально необхідного обсягу фінансового забез-
печення діяльності наукових установ питання ефективнос-
ті державного фінансування розвитку високих технологій є 
неактуальним і без його розв’язання втрачає сенс.

У комплексі інтегративного, уніфікуючого функціо-
нального впливу фінансової системи сформувалися умов-
но ідентичні за ознаками властивостей руху фінансових 
інструментів системи фінансування інноваційного розви-
тку. При цьому базовою властивістю треба вважати струк-
турну приналежність фінансової системи до НІС, тісний 
взаємозв’язок підсистем інноваційного виробництва, на-
уки та технологій і підсистеми фінансового забезпечення. 
Диференціюючою ознакою виявляється частка сектора 
високих технологій, науки та освіти, промислового вироб-
ництва.
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