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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом років незалежності в Україні

сформувалась експортоорієнтована економі-
чна модель, в якій експорт слугує засобом
підвищення економічного розвитку країни та
інструментом стимулювання підвищення наяв-
них конкурентних переваг країни в умовах гло-
бальної економічної інтеграції. Проблема
ефективної інтеграції України у сучасне світо-
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THE DEVELOPMENT OF THE EXPORT POTENTIAL OF UKRAINE IN THE FIELD
OF KNOWLEDGE INTENSIVE SERVICES IN TERMS OF EUROPEAN INTEGRATION

Протягом років незалежності в Україні сформувалась експортоорієнтована економічна модель, в якій експорт слугує
засобом підвищення економічного розвитку країни та інструментом стимулювання підвищення наявних конкурентних пере-
ваг країни в умовах глобальної економічної інтеграції. Швидкий розвиток сфери високотехнологічних послуг став визна-
чальним фактором зростання експортного потенціалу сучасних національних економік. Метою роботи є дослідження впли-
ву експортного потенціалу високотехнологічних послуг України на конкурентоспроможність національної економіки в
умовах євроінтеграції. За допомогою побудови кореляційного поля були знайдені залежності між міжнародними індексами
оцінки конкурентоспроможності національних економік та експортного потенціалу України у сфері високотехнологічних
послуг. Досліджено розвиток експортного потенціалу України в сфері високотехнологічних послуг в координатах індексів
глобальної конкуренції. Обгрунтовано гіпотезу щодо залежності між ступенем розвитку експортного потенціалу України у
сфері високотехнологічних послуг та рівнем конкурентоспроможності національної економіки.

During the years of independence, Ukraine formed in export-oriented economic model, which serves as a means of increasing
export economic development tool to stimulate and enhance existing competitive advantages of the country in terms of global
economic integration. The rapid development of knowledge intensive services was the determining factor in the growth of export
potential of modern national economies. The aim is to study the impact of the export potential of knowledge intensive services in
Ukraine competitiveness of the national economy in terms of European integration. There were found relationship between
international the construction of the correlation fields and indexes assessing the competitiveness of national economies and the
export potential of Ukraine in the field of knowledge intensive services. There was investigated the development of export potential
of Ukraine in the field of knowledge intensive services in the coordinates indices of global competition. There was grounded
hypothesis about the relationship between the degree of development of export potential of Ukraine in the field of knowledge
intensive services and the level of competitiveness of the national economy.
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ве господарство стала запорукою подальшого
розвитку національної економіки. Питання
розвитку міжнародного співробітництва є од-
ним з пріоритетних завдань зовнішньоеконом-
ічної політики України, що пов'язано з необхі-
дністю коригування галузевої спеціалізації та
географічної структури зовнішньої торгівлі
через посилення міжнародної конкуренції. В
Україні, на жаль, на всіх рівнях на сьогодні
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відсутнє розуміння виняткової ролі розробки,
освоєння і широкого використання високих
технологій в інноваційному розвитку економі-
ки. У зв'язку з цим є актуальною проблема під-
вищення конкурентоспроможності експортно-
го потенціалу національної економіки Украї-
ни за рахунок розвитку сфери високотехноло-
гічних послуг, яка займає головну роль у
стрімкому розвитку міжнародного ринку висо-
ких технологій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Загальні тенденції розвитку міжнародного
ринку високотехнологічних послуг займають-
ся наступні українські та російські вчені: Л.І. Фе-
дулова, І.В. Туманян,  М.Є. Дорошенко,
В.В. Смаль, О.Б. Саліхова, Н.І. Іванова та інші.
Серед зарубіжних вчених істотний вклад у дос-
лідження даного питання внесли Б. Хермелін,
Б. Ловендахл, Дж. Камачо, Є. Скоглі, М. Кау-
тонен, П. Хертог, Дж. Робертс, Р. Вернер,
М. Родрігес, Е. Мюллер, Т. Мері, А. Зенкер та
інші науковці. Дослідження проблеми методо-
логії оцінювання експортного потенціалу націо-
нальної економіки містяться в роботах Н.М. Юрі-
ної, Т.Г. Мельника, С.М. Козьменко, Є.О. Ше-
леста та ін. Щодо питання оцінки, розвитку та
удосконалення експортного потенціалу Украї-
ни у сфері високотехнологічних послуг як фак-
тора забезпечення конкурентоспроможності
національної економіки, то воно залишається
недостатньо вивченим, що й обумовлює ак-
туальність даної роботи.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою роботи є дослідження впливу екс-

портного потенціалу України у сфері високо-
технологічних послуг на конкурентоспро-
можність національної економіки в умовах

євроінтеграції. Відповідно до
мети роботи поставлено і ви-
рішено наступні задачі: систе-
матизовано міжнародні індек-
си оцінки національної еконо-
міки України; досліджено
розвиток експортного потен-
ціалу України у сфері високо-
технологічних послуг в коор-
динатах індексів глобальної
конкуренції; обгрунтовано
гіпотезу щодо залежності між
ступенем розвитку сфери ви-
сокотехнологічних послуг Ук-
раїни та рівнем конкурентос-
проможності національної
економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах глобальних процесів становлення
постіндустріальної формації та перетворення
сфери послуг на пріоритетну галузь економіки
відбувається істотне посилення її ролі у відтво-
рювальному механізмі національної економіки,
зростанні ефективності господарювання,
збільшенні кінцевого суспільного продукту.
Україна постає перед необхідністю утвердити
науково-технічні та інформаційно-техно-
логічні основи розбудови високотехнологічно-
го сектору національного господарства [1, с.
70].

Протягом років незалежності в Україні
сформувалась експортоорієнтована економіч-
на модель, в якій експорт слугує засобом підви-
щення економічного розвитку країни та інстру-
ментом стимулювання підвищення наявних
конкурентних переваг країни в умовах глобаль-
ної економічної інтеграції. Тобто проблема
ефективної інтеграції України у сучасне світо-
ве господарство стала запорукою подальшого
розвитку національної економіки [2, с. 652—
653].

Існують різні наукові підходи щодо розра-
хунків експортного потенціалу національної
економіки [3; 4; 5; 6; 7]. В даному дослідженні
оцінку експортного потенціалу України у сфері
високотехнологічних послуг ми будемо роз-
глядати через показник експорту високотехно-
логічних послуг, який взято як результативний
чинник [8].

Швидкий розвиток сектору високотехноло-
гічних товарів та послуг став визначальним
фактором зростання економік країн світу. В
Україні сфера високотехнологічних послуг на-
бирає доволі швидких темпів розвитку і стає
важливим сектором економіки.

Рис. 1. Динаміка розвитку експортного потенціалу ринку
високотехнологічних послуг України, млн дол.

Складено на підставі дослідження [9].
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Річний обсяг експорту українського ринку
високотехнологічних послуг вже сьогодні
складає приблизно 11 млрд дол. Обсяг високо-
технологічних послуг з найбільш інтенсивним
використанням знань (HKIS) складає близько
4 млрд дол., а високотехнологічних послуг з
менш інтенсивним використанням знань (LKIS)
— 8 млрд дол. (рис. 1).

За період 1999—2010 рр. середньорічні темпи
приросту експортного потенціалу ринку високо-
технологічних послуг України склали 13,18 %.
Слід відзначити темпи середньорічного росту
LKIS-послуг, що складає 10,53 %, а також дуже
швидкі терми росту HKIS-послуг — 25,59 %.

Перехід економіки на більш високотехно-
логічний рівень приводить до зниження мате-
ріалоємності та енергоємності, та підвищення
продуктивності праці та конкурентоспромож-
ності економіки країни в цілому.

У ході досліджень нами було виокремлено на-
ступні міжнародні індекси оцінки конкурентос-
проможності України, які представлені в таблиці
1. До цих індексів були долучені індекси глобалі-
зації та індекс розвитку людського потенціалу.

Дані індекси були досліджені на пошук ста-
тистичних взаємозв'язків з експортним потен-
ціалом сфери високотехнологічних послуг
(KIS-послуг) національної економіки. При ви-
рішенні конкретних аналітичних проблем вико-
ристовувалися наступні статистичні методи:
факторний аналіз, кореляційний аналіз, одно-
факторний та багатофакторний регресійний
аналіз, методи дослідження часових рядів, ме-
тоди моделювання часових рядів, методи про-
гнозування. Емпіричною базою дослідження
послужили дані статистичної служби Євро-
пейського союзу ("Євростат"), Світового бан-
ку, ОЕСР, Державного комітету статистики
України. Для України було проведено кореля-
ційний аналіз. У ході досліджень до аналізу
були обрані нелагові моделі, у зв'язку з неве-
ликим періодом дослідження (1999—2010 рр.).
Математична модель має наступний вигляд:

Y=a+bx (1),
де a — коефіцієнт;
x — міжнародний індекс;
b — коефіцієнт.

Дане рівняння показує, що при зміні x (між-
народний індекс) на одиницю, Y (експортний
потенціал HKIS послуг) зміниться на значення
коефіцієнта b. Результати вищеприведеного
дослідження взаємозв'язків KIS та HKIS послуг
з міжнародними індексами України були ском-
поновані у таблиці 2.

З приведеної таблиці можна побачити, що
нами були знайдені математичні моделі взаємоз-
в'язку між чотирма міжнародними індексами та
експортним потенціалом високотехнологічних
послуг України, про що може свідчити значен-
ня коефіцієнта кореляції, який більший за 0,4.
Отже, покращення рівня індексу глобалізації,
індексу розвитку людського потенціалу, індек-
су глобальної конкурентоспроможності та рей-
тингу конкурентоспроможності країн призво-
дить до збільшення обсягу експортного потен-
ціалу високотехнологічних послуг України.

Отже, для розвитку експортного потенціа-
лу ринку високотехнологічних послуг слід при-
ділити увагу розвитку наступних груп показ-
ників даних індексів: 1) залучення країни до
міжнародних політичних процесів, 2) поширен-
ня технологій, 3) персональні контакти грома-
дян, 4) економічна інтеграція; 5) середня три-
валість життя при народженні, 6) індекс осві-
ти: рівень грамотності дорослого населення
країни і сукупна частка учнів та студентів,
7) рівень життя, оцінений через ВВП на душу
населення; 8) регуляторна політика; 9) торгова
політика; 10) фіскальна політика; 11) втручан-
ня держави; 12) монетарна політика; 13) інвес-
тиційна політика; 14) фінансова політика;
15) право власності; 16) боротьба з корупцією;
17) політика в сфері праці.

Швидкий розвиток експортного потенціа-
лу ринку високотехнологічних послуг України
відбувається за рахунок аутсорсингу IT-по-
слуг. Європейский досвід показує, що для
ефективного розвитку галузі аутсорсингу IT-
послуг необхідною є значна державна підтрим-
ка, елементами якої можуть бути впроваджені
в Україні: створення програм підтримки мало-
го та середнього бізнесу у сфері високих тех-
нологій; удосконалення венчурного інвесту-
вання; модернізація системи оподаткування та

Таблиця 1. Міжнародні індекси оцінки національної економіки країни

Складено автором на основі досліджень [10; 11; 12; 13; 14; 15].

№, 

з/п 
Індекси Джерело 

1 Індекс глобальної конкурентоспроможності Всесвітній економічний форум  

2 Рейтинг конкурентоспроможності країн  Міжнародний інститут розвитку управління  

3 Європейське Інноваційне табло Європейська комісія  

4 Індекс глобалізації (KOF Globalization) Швейцарський економічний інститут  

5 Індекс розвитку людського потенціалу (HDI)   

6 Індекс економічної свободи Стратегічний дослідницький інститут The Heritage Foundation  
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законодавчого регулюван-
ня сфери високих техно-
логій; підвищення ефектив-
ності системи освіти IT-
фахівців; створення про-
грам щодо впровадження
IKT у державному та при-
ватному секторі; впровад-
ження національної широ-
космугової мережі; під-
тримка стартап-руху.

Для удосконалення роз-
витку IT-сектору в Україні
слід підвищувати внутрішній
попит на аутсорсинг IT-по-
слуг. Для цього необхідно запровадити проект
впровадження аутсорсингу IT-послуг на украї-
нських підприємствах. Можна запропонувати на-
ступний алгоритм переходу підприємства на аут-
сорсинг: нормалізація бізнес-процесів; аналіз
ресурсів необхідних для аутсорсингу; аналіз ри-
зиків; оцінка ефективності; підготовка критеріїв
пошуку постачальників та договору; пошук по-
стачальника через проведення конкурсу; підпи-
сання угоди; створення мотивації для постачаль-
ника та власного персоналу; поточний контроль
за наданими послугами; аналіз ефективності аут-
сорсингової діяльності; продовження співробіт-
ництва або пошук нового постачальника.

Для країн з трансформаційною економікою,
до яких належить Україна, доцільно долучати-
ся до участі у міжнародних європейських ме-
режевих програмах, формувати власну інсти-
туційну основу розвитку високотехнологічних
послуг. Для ефективного розвитку експортно-
го потенціалу високотехнологічних послуг
України слід долучити досвід країн ЄС — 27.

ВИСНОВКИ
Систематизовано міжнародні індекси оцінки

конкурентоспроможності України. Досліджено
розвиток експортного потенціалу України в сфері
високотехнологічних послуг в координатах
індексів глобальної конкуренції. Обгрунтовано
гіпотезу щодо залежності між ступенем розвитку
експортного потенціалу України у сфері високо-
технологічних послуг та рівнем конкурентоспро-
можності національної економіки. Аналіз та про-
гнозування розвитку експортного потенціалу ви-
сокотехнологічних послуг України зі зміною кон-
курентоспроможності України є актуальним на-
уковим завданням для подальшого дослідження.
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взаємозв'язків KIS та HKIS послуг України з міжнародними

індексами

Складено автором на основі досліджень [16; 17; 18; 19; 20; 21].

№, 

з/п 
Показник 

KIS (високотехнологічні 
послуги) 

HKIS (високотехнологічні 
послуги з найбільш 

інтенсивним 

використанням знань) 

Модель R Модель R 
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