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Сучасний світовий ринок високотехнологічної продукції характеризується постійним 
зростанням конкуренції, появою нових ринків збуту (географічних, продуктових), створенням 
та задоволенням нових вимог і очікувань клієнтів. Щоб ефективно реагувати на виклики 
глобалізації, підприємства високотехнологічних секторів економіки окремих країн 
здійснюють зміни в напрямку розвитку, що змушує їх до постійного вдосконалення 
виробничих можливостей, системи управління, впровадження найновіших технологій, в тому 
числі – технологій управління. В цьому сенсі постає питання стосовно вибору доцільних до 
втілення стратегій стимулювання інноваційного розвитку високотехнологічних секторів 
економіки за сучасних умов, стосовно критеріїв та порядку вибору тієї чи іншої стратегії 
для їх реалізації в умовах та зважаючи на проблеми конкретної країни. 
Представлено спосіб віднесення країн до певних груп відповідно до запропонованої 
інтегральної тривимірної моделі. Для кожної з таких груп відзначено доцільність 
застосування конкретних стратегій інноваційного розвитку високотехнологічного сектору 
економіки.  
Структурована стратегія інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки, 
реалізована в рамках певної системи, алгоритму дій, в значній мірі позитивно впливає на 
успішність застосування на практиці інструментарію управління розвитком на рівні 
сектору. Використання стратегічного підходу у цьому сенсі сприяє більш ефективній 
організації процесів забезпечення відтворення інноваційних аспектів розвитку суб’єктів даних 
секторів в сучасних умовах господарювання, зумовлюючи можливість адекватно реагувати 
на мінливість ринкового середовища та створювати передумови для довгострокового 
розвитку. 
Результати статті слід розглядати в контексті їх важливості для стимулювання 
інноваційно-орієнтованого розвитку країн. 
 
The modern world market for high-tech products is characterized by constant growth of competition, 
the emergence of new markets (geographical, product), the creation and satisfaction of new 
requirements and expectations of customers. In order to respond effectively to the challenges of 



globalization, enterprises of the high-tech sectors of the economy of individual countries make 
changes in the direction of development, forcing them to constantly improve production capabilities, 
management systems, introduction of the latest technologies, including - management technologies. 
In this sense, the question arises as to the choice of strategies for stimulating the innovative 
development of high-tech sectors of the economy under current conditions, the criteria and the order 
of choosing a strategy for their implementation in the conditions and taking into account the 
problems of a particular country. 
A method of assigning countries to specific groups according to the proposed three-dimensional 
integrated model is presented. For each of these groups, the expediency of applying specific 
strategies for innovative development of the high-tech sector of the economy was noted. 
The structured strategy of innovative development of high-tech sectors of the economy, implemented 
within the framework of a certain system, the algorithm of actions, has a significant effect on the 
successful implementation of development management tools at the sector level. The use of a 
strategic approach in this sense contributes to a more efficient organization of processes to ensure 
the reproduction of innovative aspects of the development of data subjects in the current economic 
environment, making it possible to adequately respond to the volatility of the market environment and 
create the prerequisites for long-term development. 
The results of the article should be considered in the context of their importance for stimulating the 
innovation-oriented development of the countries, which causes the creation of a certain form of 
strategic interaction of economic entities in the process of creating an innovative product (ideas, 
solutions, technologies, goods, services) in order to meet the ever-growing public needs. 
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Постановка проблеми Сучасний світовий ринок високотехнологічної продукції характеризується 
постійним зростанням конкуренції, появою нових ринків збуту (географічних, продуктових), створенням та 
задоволенням нових вимог і очікувань клієнтів. Щоб ефективно реагувати на виклики глобалізації, підприємства 
високотехнологічних секторів економіки окремих країн здійснюють зміни в напрямку розвитку, що змушує їх до 
постійного вдосконалення виробничих можливостей, системи управління, впровадження найновіших технологій, 
в тому числі – технологій управління [1]. Такі зміни є необхідними для того, щоб дані сектори економіки мали 
можливість долати існуючі труднощі та забезпечувати реалізацію очікуваних змін [2]. Наслідком цього є 
постійно актуалізована в сучасному економічному середовищі потреба створення нових ідей і інноваційних 
задумів, що вимагає кращої інтелектуальної підготовки та розуміння провідних тенденцій сучасної економіки та 
суспільства [3; 4; 5]. В цьому сенсі постає питання стосовно вибору доцільних до втілення стратегій 
стимулювання інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки за сучасних умов, стосовно 
критеріїв та порядку вибору тієї чи іншої стратегії для їх реалізації в умовах та зважаючи на проблеми конкретної 
країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У цілому проблематика стратегічного управління 
інноваційним розвитком на рівні країни досліджується в досить широкому колі робіт [4; 6; 7], зокрема можна 
виокремити наступні [8; 9; 10]. У літературних джерелах концепт інноваційної економіки характеризується 
зростанням динаміки змін у технологіях внаслідок постійних інновацій [11], зростанням мобільності галузевих 
структур [12], посиленням внутрішньогалузевої інтеграції [9; 13] та глобальної конкуренції [14]. В цьому 
контексті важливою дослідницькою проблемою, що розглядається сучасними вченими, але все ще потребує 
суттєвої розробки, стає виокремлення та аналіз факторів, що впливають на формування інноваційної економіки. 
Ці фактори за сучасних умов впливають на рівень і напрями використання інновацій як інструменту 
стимулювання поширення високих технологій, підвищення якості людського капіталу в країні, і, внаслідок цього 
–  розвитку економіки, формування засад інноваційної економіки, підвищення рівня та якості життя населення 
країни. Зрештою, під впливом означених факторів створюються специфічні ознаки, що дозволяють 
ідентифікувати економіку конкретної країни як інноваційну, або показати в якій мірі вона прямує до досягнення 
даного статусу. 

Мета статті. Метою статті є формування моделі вибору стратегії інноваційного розвитку 
високотехнологічних секторів економіки конкретної країни на основі обґрунтованих критеріїв. Досягнення даної 



дослідницької мети, як передбачається, сприятиме теоретико-методологічному обґрунтуванню методичного 
порядку вибору стратегії інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки конкретної країни на 
основі обґрунтованих в статті критеріїв у процесі забезпечення формування засад інноваційної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегію інноваційного розвитку високотехнологічних 
секторів економіки слід розглядати як безперервний, систематизований, структурований та динамічний процес 
здійснення вибору в умовах невпевненості (обмежень, тиску і можливостей, що з’являються) з метою створення 
інноваційних цінностей і реалізації потенціалу розвитку підприємства. Фундаментом даної стратегії є розвиток 
технології чи знань як базовий ресурс, спираючись на який високотехнологічні сектори економіки здатні 
максимально повно реалізовувати власний потенціал розвитку.  

Таким чином, необхідно розробити спосіб віднесення країн до певних груп відповідно до певної моделі. 
Для кожної з таких груп визначити доцільність застосування конкретних стратегій інноваційного розвитку 
високотехнологічного сектору економіки.  

В процесі вирішення даного завдання, у результаті аналізу умов та результатів інноваційного розвитку 
країн в контексті повноти забезпечення специфічних ознак інноваційного розвитку високотехнологічних секторів 
економіки даних країн, автором статті виокремлено три кластери, що характеризують певний характер та 
динаміку розвитку се4кторів високих технологій країн та інноваційної діяльності на них: 

А1) Кластер країн – технологічних лідерів ринку, що характеризує найбільш динамічні ринки, які мають 
достатні ресурси для інноваційного розвитку, на яких активно діють як власні ТНК, так і ТНК з інших країн, та 
які, водночас, мають досить місткий внутрішній ринок високотехнологічної продукції. 

А2) Кластер країн з розвинутими ринками високотехнологічної продукції, що характеризує зрілі ринки 
зі сталими позиціями, які мають достатні ресурси для інноваційного розвитку, на яких активно діють ТНК; 
країни, що мають дещо обмежений внутрішній ринок високотехнологічної продукції та орієнтуються на 
поширення присутності високотехнологічних компаній на іноземних ринках. 

А3) Кластер країн з ринками високотехнологічної продукції, що розвиваються, що характеризується 
відносною нестабільністю, але перспективною прибутковістю, внаслідок потенціалу зростання купівельної 
спроможності споживачів та обсягів послуг, що не мають достатніх ресурсів для інноваційного розвитку 
власними силами, на яких активно діють та реалізують власну високотехнологічну продукцію передусім іноземні 
компанії. 

Наступним параметром вибору стратегії розвитку є джерела отримання технологій та капіталу, які для 
конкретної країни можуть визначатись: 

Б1) Використанням внутрішніх джерел отримання технологій; 
Б2) Або використанням зовнішніх джерел отримання технологій. 
Третім параметром вибору стратегії інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки 

пропонується обрати цільову спрямованість стратегічних змін, що може бути охарактеризована: 
В1) Потребою зростання віддачі від вкладеного капіталу; 
В2)  Або потребою зростання ринкової частки високотехнологічного сектору економіки. 
В процесі формування передумов розвитку та вибору стратегій інноваційного розвитку 

високотехнологічного сектору економіки пропонується використовувати тривимірну модель, що охоплює 12 
основних блоків-стратегій (рис. 1). 
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Рис. 1. Інтегральна тривимірна модель вибору форми інноваційного розвитку  

високотехнологічного сектору економіки  
Джерело: розроблено автором 

 
Характеристику блоків моделі представлено в табл. 1. 
 
Оцінюючи, в якості прикладу, діяльність вітчизняних високотехнологічних секторів економіки, 

відповідно до трьох параметрів представленої моделі, слід зазначити, що за сучасних умов: 
А) Вітчизняні компанії-представники високотехнологічного сектору економіки діють на ринку, що 

відноситься до кластеру країн з ринками, що розвиваються. Такий ринок є відносно складним але прибутковим, 
внаслідок потенціалу зростання купівельної спроможності споживачів та обсягів реалізації високотехнологічної 
продукції. Але за сучасних умов вітчизняні високотехнологічні компанії не мають достатніх ресурсів для 
розвитку власними силами, саме на даному ринку активно діють передусім іноземні компанії, що реалізують 
(здебільш), або виробляють тут (досить обмежено) високотехнологічну продукцію. В цьому контексті 
український ринок має потенціал розвитку, що приваблює іноземних інвесторів-ТНК з розвинутих країн та країн-
технологічних лідерів. таким чином можна говорити про поточну орієнтацію вітчизняного ринку на поширення 
присутності іноземних високотехнологічних компаній, з можливістю залучення українського бізнесу до 
співпраці з іноземним у сфері високих технологій. 

Б) З огляду на суттєві обмеження в можливостях вітчизняного капіталу інвестувати розвиток високих 
технологій, розробку, впровадження та поширення високотехнологічної продукції, діяльність вітчизняних 
високотехнологічних секторів базується на використанні передусім зовнішніх інвестиційних ресурсів. 



Таблиця 1. 
Характеристика блоків моделі форми інноваційного розвитку високотехнологічного сектору економіки 

Блок Ознаки віднесення до відповідного блоку Рекомендовані стратегії розвитку 
1 2 3 

Блок 1 – Кластер країн - технологічних лідерів ринку; 
– Використання передусім  внутрішніх джерел отримання технологій; 
– Стратегічна спрямованість на зростання ринкової частки 

Розвитку ринку  
Стратегія подвійної диверсифікації (сегментно-

географічної) 
Транснаціональна 

Технологічного лідерства 
Блок 2 – Кластер країн з розвинутими ринками високотехнологічної продукції, що 

характеризує зрілі ринки зі сталими позиціями; 
– Використання передусім  внутрішніх джерел отримання технологій; 
– Стратегічна спрямованість на зростання ринкової частки 

Розвитку ринку  
Стратегія подвійної диверсифікації (сегментно-

географічної) 
Транснаціональна 

Блок 3 – Кластер країн з ринками високотехнологічної продукції, що розвиваються; 
– Використання передусім  внутрішніх джерел отримання технологій; 
– Стратегічна спрямованість на зростання ринкової частки 

Етноцентрична (міжнародна) 
Технологічної імітації 
Лідерства за цінами 

Блок 4 – Кластер країн - технологічних лідерів ринку 
– Використання передусім  внутрішніх джерел отримання технологій; 
– Стратегічна спрямованість на зростання віддачі на вкладений капітал 

Розвитку продукту  
Стратегія подвійної концентрації (сегментно-

географічної) 
Глобальна 

Технологічного лідерства 
Блок 5 – Кластер країн з розвинутими ринками високотехнологічної продукції, що 

характеризує зрілі ринки зі сталими позиціями; 
– Використання передусім  внутрішніх джерел отримання технологій; 
– Стратегічна спрямованість на зростання віддачі на вкладений капітал 

Розвитку продукту  
Стратегія сегментної концентрації 
Поліцентрична (багатонаціональна) 

Блок 6 – Кластер країн з ринками високотехнологічної продукції, що розвиваються; 
– Використання передусім  внутрішніх джерел отримання технологій; 
– Стратегічна спрямованість на зростання віддачі на вкладений капітал 

Розвитку продукту 
Технологічної імітації 
Лідерства за цінами 



Продовження табл. 1 
1 2 3 

Блок 7 – Кластер країн - технологічних лідерів ринку 
– Використання передусім  зовнішніх джерел отримання технологій; 
– Стратегічна спрямованість на зростання віддачі на вкладений капітал 

Стратегія географічної концентрації 
Глобальна 

Технологічного лідерства 
Блок 8 – Кластер країн з розвинутими ринками високотехнологічної продукції, що 

характеризує зрілі ринки зі сталими позиціями; 
– Використання передусім  зовнішніх джерел отримання технологій; 
– Стратегічна спрямованість на зростання віддачі на вкладений капітал 

Розвитку продукту  
Стратегія подвійної концентрації (сегментно-

географічної) 
Етноцентрична (міжнародна) 

 
Блок 9 

(високотехнологічні 
сектори економіки 

України) 

– Кластер країн з ринками високотехнологічної продукції, що розвиваються; 
– Використання передусім  зовнішніх джерел отримання технологій; 
– Стратегічна спрямованість на зростання віддачі на вкладений капітал 

Розвитку продукту  
Технологічної імітації 
Лідерства за цінами 

Блок 10 – Кластер країн - технологічних лідерів ринку 
– Використання передусім  зовнішніх джерел отримання технологій; 
– Стратегічна спрямованість на зростання ринкової частки 

Розвитку ринку  
Стратегія подвійної диверсифікації (сегментно-

географічної) 
Транснаціональна 

Технологічного лідерства 
Блок 11 – Кластер країн з розвинутими ринками високотехнологічної продукції, що 

характеризує зрілі ринки зі сталими позиціями; 
– Використання передусім  зовнішніх джерел отримання технологій; 
– Стратегічна спрямованість на зростання ринкової частки 

Розвитку ринку  
Стратегія подвійної диверсифікації (сегментно-

географічної) 
Транснаціональна 
Лідерства за цінами 

Блок 12 – Кластер країн з ринками високотехнологічної продукції, що розвиваються; 
– Використання передусім  зовнішніх джерел отримання технологій; 
– Стратегічна спрямованість на зростання ринкової частки 

Розвитку ринку  
Технологічної імітації 
Лідерства за цінами 

Джерело: розроблено автором 



В) Високотехнологічні сектори економіки України передусім орієнтуються на отримання доходів 
від діяльності. З точки зору вітчизняних компаній це обумовлено потребою швидко діяти в нестабільних 
умовах вітчизняного середовища, коли довгострокові плани розвитку можуть бути порушені зовнішнім 
впливом (наприклад, недружні поглинання). З точки зору закордонних ТНК, що діють на вітчизняному 
ринку високотехнологічної продукції, саме отримання вищої ніж на розвинутих ринках норми прибутку є 
стимулом для присутності на цьому ринку. Водночас, важливим, але вторинним чинником розвитку, що є 
інструментом забезпечення зростання обсягів доходів підприємств на українському ринку, є збільшення 
масштабів діяльності, що можливо в умовах не повністю насиченого ринку високотехнологічної продукції 
та потенціалу зростання купівельної спроможності населення. Ці можливості зростання, як і можливості 
отримання більших доходів без залучення нових споживачів, обмежуються низькою купівельною 
спроможністю населення, що обумовлює наявність цінової конкуренції та потребує відповідної поведінки. 

Таким чином, для високотехнологічних секторів економіки України доцільно застосовувати форму 
розвитку, визначену в Блоці 9 запропонованої моделі. Такою формою є комбінація або вибір найбільш 
доцільних з наступних стратегій: 

1. Стратегія розвитку продукту. 
2. Стратегія технологічної імітації. 
3. Стратегія лідерства за цінами. 
Вибір однієї з даних стратегій для кожного конкретного високотехнологічного сектору економіки, 

або формування загальної стратегії на основі комплексного поєднання даних стратегій, доцільно 
здійснювати виходячи з можливостей та потенціалу кожного окремого високотехнологічного сектору 
економіки.  

Водночас, в якості базової стратегії пропонується обрати стратегію розвитку продукту, що може 
бути диференційована, відповідно до потреб розвитку конкретного сектору, в досить широкому діапазоні 
(спеціалізація (вузька, розширена, широка), або диверсифікація (горизонтальна, вертикальна, концентрична, 
конгломератна)).  

Висновки. Структурована стратегія інноваційного розвитку високотехнологічних секторів 
економіки, реалізована в рамках певної системи, алгоритму дій, в значній мірі позитивно впливає на 
успішність застосування на практиці інструментарію управління розвитком на рівні сектору. Використання 
стратегічного підходу у цьому сенсі сприяє більш ефективній організації процесів забезпечення відтворення 
інноваційних аспектів розвитку суб’єктів даних секторів в сучасних умовах господарювання, зумовлюючи 
можливість адекватно реагувати на мінливість ринкового середовища та створювати передумови для 
довгострокового розвитку.  

У процесі формування передумов розвитку високотехнологічного сектору економіки пропонується 
використовувати інтегральну тривимірну модель, що охоплює 12 основних блоків-стратегій відповідно до 
запропонованого автором розподілу країн за групами, відповідно до трьох параметрів. За результатами 
оцінки, здійсненої відповідно до запропонованої моделі, виявлено, що для високотехнологічних секторів 
економіки України доцільно застосовувати комбінацію або вибір найбільш доцільних з наступних стратегій: 
стратегія розвитку продукту; стратегія технологічної імітації; стратегія лідерства за цінами. Водночас, в 
якості базової стратегії пропонується обрати стратегію розвитку продукту, що може бути диференційована, 
відповідно до потреб розвитку конкретного сектору, в досить широкому діапазоні (спеціалізація (вузька, 
розширена, широка), або диверсифікація (горизонтальна, вертикальна, концентрична, конгломератна)).  
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	Мета статті. Метою статті є формування моделі вибору стратегії інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки конкретної країни на основі обґрунтованих критеріїв. Досягнення даної дослідницької мети, як передбачається, сприятиме теоретико-методологічному обґрунтуванню методичного порядку вибору стратегії інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки конкретної країни на основі обґрунтованих в статті критеріїв у процесі забезпечення формування засад інноваційної економіки.
	Виклад основного матеріалу дослідження. Стратегію інноваційного розвитку високотехнологічних секторів економіки слід розглядати як безперервний, систематизований, структурований та динамічний процес здійснення вибору в умовах невпевненості (обмежень, тиску і можливостей, що з’являються) з метою створення інноваційних цінностей і реалізації потенціалу розвитку підприємства. Фундаментом даної стратегії є розвиток технології чи знань як базовий ресурс, спираючись на який високотехнологічні сектори економіки здатні максимально повно реалізовувати власний потенціал розвитку. 

