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Метою дослідження є оцінка витрат на дослідження та розробки у розрізі галузей промисловості та

визначення перспективних для країни напрямів наукової та науковоQтехнічної діяльності. Методи доQ

слідження: структурний, кореляційний та графічний аналіз. Здійснено рейтингування галузей промисQ

ловості в залежності від частки їх витрат на дослідження та розробки в відповідних витратах промислоQ

вості та за показником витрат на дослідження та розробки в випуску галузі. Здійснено позиціонування

галузей промисловості України в площині координат "частка витрат на дослідження та розробки галуQ

зей промисловості — частка валова додана вартість галузей промисловості" та в площині координат "чаQ

стка витрат на дослідження та розробки в випуску — частка ВДВ в випуску". Рекомендовано підвищуваQ

ти рівень витрат на дослідження та розробки в галузях, які в світі визначені як високотехнологічні, тоді

як зростання цих витрат у сільському, лісовому та рибному господарстві, попри значний внесок галузі в

ВДВ промисловості України будуть менш ефективними.

The purpose of the research is to assess the cost of R&D in the context of industries and to identify promising

areas of scientific and technical activities for the country. Methods of research: structural, correlation and

graphical analysis. The analysis of the structure of R&D costs in the industry showed that the largest share

belongs to the production of basic pharmaceutical products and pharmaceuticals — 46.05%. Rating assessments

of industries depending on their share of R&D costs in the relevant industry costs and on the indicator of R&D

costs in the industry output have been carried out. The assessment of industries in Ukraine in terms of coordinates

"share of R&D spending in the industry — the share of gross value added by industries" showed that the production

of essential pharmaceutical products and pharmaceuticals, having significant spending on research and

development provides only 1.28% of gross value added industry, while agriculture, forestry and fisheries, having

the corresponding spending at the level of 6.36%, provide 36.60% of GVA industry. It has been determined that,

although R&D spending is increasing in most industries, its share in output only for essential pharmaceutical

products and pharmaceuticals exceeds 3%. Positioning of branches of industry in the coordinate plane "share of

expenses for research and development in release — share of GVA in release" has shown that only manufacture

of the basic pharmaceutical products and pharmaceuticals have, both high expenses for research and

development, and considerable frequent gross added value in release. The correlation analysis of R&D costs and

gross and value added by individual industries showed a high correlation between these indicators. Thus, the

increase in expenditures on R&D will lead to the increase in their gross value added. The conducted research
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зростання масштабів наукових досліджень та роз$

робок у багатьох країнах світу обумовлюють їх еконо$
мічний розвиток лиш у тому випадку, якщо вони є скла$
довою частиною інноваційного процесу та їх результа$
ти можуть бути доведені до промислового застосуван$
ня. Створення на базі результатів наукової та науково$
технічної діяльності (ННТД) нових технологій та нових
видів продукції формує нові глобальні ринки. Збільшен$
ня витрат на дослідження та розробки в реальному сек$
торі є визначальним фактором економічного зростан$
ня, оскільки сприяє підвищенню конкурентоспромож$
ності країни. Підвищення значення високотехнологіч$
них і наукомістких виробництв для економічного роз$
витку країн світу викликає обмеженість традиційних
ресурсів та необхідність більш ефективного використан$
ня ресурсної бази за впровадження нових, у тому числі
"зелених" технологій, розширення і створення нових
ринків збуту, підвищення продуктивності праці, ство$
рення мультиплікативного ефекту від результатів ННТД
у високотехнологічній і наукомісткої продукції та при$
скорення розвитку інших секторів економіки. Але, як
показує аналіз ННТД, в Україні [1; 2] останнім часом
складуються суттєве погіршення стану наукової сфери
в країні, яке пов'язано зі зменшенням кількості науко$
вих організацій та чисельності дослідників, фінансуван$
ня досліджень та розробок, низьким рівнем впровад$
ження результатів наукової діяльності та інноваційної
активності підприємств. Водночас відмічається, що пе$
рехід України до інноваційної моделі розвитку та підви$
щення її глобальної конкурентоспроможності можли$
вий тільки за умови розвитку високотехнологічного та
наукоміського виробництва [3].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням актуальності розвитку, класифікації та

аналізу наукоміського і високотехнологічного вироб$
ництва присвячені дослідження багатьох вітчизняних та
зарубіжних вчених, а саме: Л. Антонюка, Д. Воркса,
О. Васильєва, Т. Данька, М. Джорджа, В. Геєця, А. За$
цепіна, Н. Краснокутської, О. Саліхової, М. Кизима,
І. Матюшенка, Е. Пешиної, В. Семиноженка [4—9] та
ін. У роботах цих авторів глибоко розкриваються теми
визначення сутності технологічного та наукоміського
виробництва, розвитку відповідних промислових
підприємств, експорту високотехнологічної продукції,
проблем, які пов'язані з розвитком високотехнологіч$
них галузей економіки, але вкладу наукової та науко$
во$технічної діяльності в розвиток цих галузей еконо$
міки не було приділено достатньо уваги. Тому визначен$
ню обсягів фінансування досліджень на розробок у
різних секторах економіки необхідно приділити особ$
ливу увагу під час оцінки наукової та науково$техніч$
ної діяльності.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є оцінка витрат на досліджен$

ня та розробки у розрізі галузей економіки України та
визначення перспективних для країни напрямів науко$
вої та науково$технічної діяльності.

allows recommending an increase in research and development costs in industries that are globally defined as

highQtech, while the growth of these costs in agriculture, forestry and fisheries, despite the significant contribution

of the industry to the Ukrainian GDP, will be less effective.

Ключові слова: витрати на дослідження та розробки, високотехнологічні галузі, наукомісткість, валова
додана вартість.

Key words: research and development costs, high�tech industries, science intensity, gross value added.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ще з 30$их років XX ст. почалося вивчення впливу
науково$технічного прогресу (НТП) на економіку країн
світу. Дослідження показали, що використання резуль$
татів ННТД мають різний вплив на розвиток окремих
галузей економіки та стійко локалізуються в групі так
званих високотехнологічних або наукомістких галузей.
Також визначалося, що для розвитку більшої частини
високотехнологічних та наукомістких виробництв не$
обхідно істотне збільшення рівню витрат на досліджен$
ня та розробки [10].

Перелік високотехнологічних і наукомістких сек$
торів, галузей та продуктів змінюється внаслідок НТП.
Ідентифікація високотехнологічності та наукомісткості
згідно з Євростатом [11; 12] здійснються на основі трьох
підходів:

1. Секторальний або галузевий підхід, який вклю$
чає дві класифікації:

— класифікація високотехнологічних галузей про$
мисловості (високотехнологічні, среднетехнологічні,
средненізкотехнологічні та низькотехнологічні галузі
економіки), критерієм якої виступає інтенсивність ви$
користання наукових розробок у процесі виробництва
та наукомістких послуг (наукомісткі та менш нау$
комісткі послуги), критерієм якої виступає рівень інтен$
сивності використання знань. Високотехнологічними
галузями вважаються ті, в яких показник наукомісткості
(відношення витрат на дослідження та розробки до об$
сягу виробництва) перевищує 4,5—5,0%, а високонау$
комісткими галузями ті, в яких ця частка є вищою 10%
[12].

— класифікація за питомою вагою робочої сили
вищої кваліфікації (5$го і 6$го рівнів Міжнародної стан$
дартної класифікації освіти) в економічній діяльності по
відношенню до загальної чисельності зайнятих. Мето$
дологія виділяє: наукомістку діяльність та наукомістку
діяльність бізнес$промисловості, критерієм віднесення
до якої є кількість висококваліфікованих працівників
понад 33% у загальній чисельності зайнятих.

2. Продуктовий підхід, якій базується на стандарт$
ної міжнародної торгової класифікації ООН (Standard
International Trade Classification) та визначенні науко$
місткості кінцевого продукту. Список високотехноло$
гічної продукції включає: авіаційно$космічну, комп'ю$
терно$офісну техніку, електроніку та зв'язок (телеко$
мунікації), фармацевтичну, хімічну продукцію, наукові
прилади та інструменти, електричні машини, неелект$
ричну техніку і озброєння.

3. Патентний підхід виділяє високотехнологічні па$
тенти, класифіковані на основі Міжнародної патентної
класифікації.

У цьому досліджені будуть розглядатися тільки га$
лузі промисловості — сільськогосподарська, добувна та
переробна.

Так, як показав аналіз структури витрат, у 2018 р.
на дослідження та розробки [13] з сільськогосподарсь$
кої, добувної та переробної промисловості найбільша
частка належить виробництву основних фармацевтич$
них продуктів і фармацевтичних препаратів — 46,05%,
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добування металевих руд, інших корисних копалин та
розроблення кар'єрів; надання допоміжних послуг у
сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів —
6,97%, сільське, лісове та рибне господарство — 6,39%,
добування кам'яного та бурого вугілля — 5,89%, добу$
вання сирої нафти та природного газу — 5,63%. Частка
інших галузей промисловості не перевищує 5% (середній
рівень за галузями, що були досліджені). Рейтинг галу$
зей економіки в залежності від частки їх витрат на дос$
лідження та розробки наведено на рисунку 1.

Аналіз динаміки витрат на дослідження та розроб$
ки за основними галузями економіки показав їх зрос$
тання. Так, за період 2013—2018 рр. середній темп зро$
стання витрат на дослідження та розробки склав 1,56, а
саме: в галузі добування металевих руд, інших корис$
них опалин та розроблення кар'єрів; надання допоміж$
них послуг у сфері добувної промисловості та розроб$
лення кар'єрів темп зростання витрат на дослідження
та розробки складає 2,08, в галузі добування кам'яного
та бурого вугілля — 1,94, у галузі добування сирої на$
фти та природного газу — 1,92, у галузі виробництва
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів —
1,91, у галузі виробництва комп'ютерів, електронної та
оптичної продукції — 1,90, у металургійному вироб$
ництві — 1,78, у галузі виробництва коксу та коксопро$
дуктів — 1,78, у галузі виробництва іншої неметалевої
мінеральної продукції — 1,75, у виробництві готових
металевих виробів, крім машин і устаткування — 1,72, у

виробництві основних фармацевтичних продуктів і фар$
мацевтичних препаратів — 1,71, у галузі виробництва де$
ревини, паперу; поліграфічна діяльність та тиражуван$
ня — 1,63, у галузі виробництва машин і устаткування,
не віднесених до інших угруповань — 1,58, у виробництві
інших транспортних засобів — 1,36, в галузі виробниц$
тва хімічних речовин і хімічної продукції — 1,58, у га$
лузі виробництва гумових і пластмасових виробів — 1,50,
у виробництві електричного устаткування — 1,33, у га$
лузі виробництва харчових продуктів; напоїв та тютю$
нових виробів — 1,19, у сільському, лісовому та рибно$
му господарствах — 1,04, текстильному виробництві, ви$
робництві одягу, шкіри та інших матеріалів — 0,75.

Важливим для оцінки впливу галузей економіки є
показник валової доданої вартості (ВДВ), який харак$
теризує вклад окремих галузей в ВВП країни. Дослід$
ження структури ВДВ за окремими галузями промис$
ловості України за даними 2018 р. [13] показав, що
найбільш суттєвим є вклад сільського, лісового та риб$
ного господарства, який дорівнює 36,60%. Частка вироб$
ництва харчових продуктів; напоїв та тютюнових ви$
робів складає 11,21%, добування сирої нафти та природ$
ного газу — 10,6%, добування металевих руд, інших ко$
рисних копалин та розроблення кар'єрів; надання до$
поміжних послуг у сфері добувної промисловості та
розроблення кар'єрів — 8,47%, металургійне виробницт$
во — 6,98%. Вклад інших галузей промисловості не пе$
ревищує 4,76% (середній рівень за галузями, які було

Рис. 1. Рейтинг галузей економіки в залежності від частки їх витрат на дослідження та розробки

Джерело: розраховано автором за [13].
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досліджено). Так, вклад у структуру ВДВ виробництва
основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних
препаратів, галузі, яка має значно більші витрати на дос$
лідження та розробки у порівнянні з іншими галузями
промисловості, дорівнює 1,28%.

Розрахунок коефіцієнту кореляції Пірсона між по$
казниками частка витрат на дослідження та розробки
та частка в ВДВ галузей промисловості показав
відсутність кореляційного зв'язку між цими показника$
ми (0,024). Відсутність кореляційного зв'язку між про$
аналізованими показниками дає змогу здійснити пози$
ціонування галузей промисловості в квадрантах матриці
в площині координат "частка витрат на дослідження та
розробки галузей промисловості — частка ВДВ галузей
промисловості" (табл. 1).

Матриця позиціонування галузей промисловості в
площині координат "частка витрат на дослідження та
розробки галузей промисловості — частка ВДВ галу$
зей промисловості" у 2018 р. складається з чотирьох
квадрантів: I — "частка витрат на дослідження та роз$
робки галузей промисловості нижче середнього рівня —
частка ВДВ галузей промисловості нижче середньо$
го рівня"; II — "частка витрат на дослідження та роз$
робки галузей промисловості вище середнього рівня —
частка ВДВ галузей промисловості нижче середнього
рівня"; III — "частка витрат на дослідження та розроб$
ки галузей промисловості нижче середнього рівня —
частка ВДВ галузей промисловості вище середнього

рівня"; IV — "частка витрат на дослідження та розроб$
ки галузей промисловості вище середнього рівня — час$
тка ВДВ галузей промисловості вище середнього рівня".

Як видно з таблиці 1, до квадранта I матриці відне$
сено більшість галузей промисловості України, а саме:
виробництво готових металевих виробів, крім машин і
устаткування; виробництво машин і устатковання, не
віднесених до інших угруповань; виробництво дереви$
ни, паперу; поліграфічна діяльність та тиражування; ви$
робництво хімічних речовин і хімічної продукції; вироб$
ництво інших транспортних засобів; виробництво авто$
транспортних засобів, причепів і напівпричепів; вироб$
ництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції;
виробництво коксу та коксопродуктів; виробництво
іншої неметалевої мінеральної продукції; виробництво
електричного устаткування; виробництво меблів; іншої
продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування; ви$
робництво гумових і пластмасових виробів; текстильне
виробництво, виробництво одягу, шкіри та інших мате$
ріалів; виробництво продуктів нафтоперероблення. До
квадранта II матриці віднесено дві галузі промисловості,
а саме: виробництво основних фармацевтичних про$
дуктів і фармацевтичних препаратів; добування кам'я$
ного та бурого вугілля. До квадранта ІІІ матриці включе$
но також дві галузі промисловості України, а саме: ви$
робництво харчових продуктів; напоїв та тютюнових ви$
робів; металургійне виробництво. До квадранта ІV мат$
риці увійшло три галузі промисловості України, а саме:

Таблиця 1. Матриця позиціонування галузей промисловості в квадрантах матриці
в площині координат "частка витрат на дослідження та розробки галузей промисловості — частка ВДВ галузей

промисловості" у 2018 р.

Джерело: розраховано, сформовано автором за [13].

Частка  витрат на дослідження та розробки галузей промисловості Показник Нижче середнього рівня (5,00%) Вище середнього рівня (5,00%) 
Вище 
середнього 
рівня (4,76%) 

Виробництво харчових продуктів; напоїв та 
тютюнових виробів (2,78%/11,21%). 
Металургійне виробництво (1,95%/6,98%) 

Добування металевих руд, інших 
рисних копалин та розроблення 
кар'єрів; надання допоміжних 
послуг у сфері добувної 
промисловості та розроблення 
кар'єрів (6,97%/8,47%). 
Сільське, лісове та рибне 
господарство (6,36%, 36,60%). 
Добування сирої нафти та 
природного газу (5,63%/10,06%) 

Ч
ас
тк
а 
ВД

В 
га
лу
зе
й 
пр
ом
ис
ло
во
ст
і 

Нижче 
середнього 
рівня (4,76%) 

Виробництво готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування (4,95%/1,71%). 
Виробництво машин і устаткування, не 
віднесених до інших угруповань 
(3,54%/2,40%). 
Виробництво деревини, паперу; поліграфічна 
діяльність та тиражування (3,36%/2,89%). 
Виробництво хімічних речовин і хімічної 
продукції (2,49%/1,03%). 
Виробництво інших транспортних засобів 
(2,02%/1,99%). 
Виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів (1,84%/0,83%). 
Виробництво комп'ютерів, електронної та 
оптичної продукції (1,77%/0,56%). 
Виробництво коксу та коксопродуктів 
(1,3%/0,59%). 
Виробництво іншої неметалевої мінеральної 
продукції (1,19%/1,92%). 
Виробництво електричного устаткування 
(0,61%/1,42%). 
Виробництво меблів; іншої продукції; 
ремонт і монтаж машин і устаткування 
(0,58%/3,175). 
Виробництво гумових і пластмасових 
виробів (0,54%/0,99%). 
Текстильне виробництво, виробництво одягу, 
шкіри та інших матеріалів (0,18%/1,98%). 
Виробництво продуктів нафтоперероблення 
(0,00%/0,81%) 

Виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів 
(46,05%/1,28%). 
Добування кам'яного та бурого 
вугілля (5,89%/3,17%) 
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добування металевих руд, інших корисних копалин та
розроблення кар'єрів; надання допоміжних послуг у
сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів;
сільське, лісове та рибне господарство; добування сирої
нафти та природного газу.

Проведене дослідження є важливим для визначен$
ня галузей реального сектору, які мають значний влив
на економічне зростання країни. Так, наприклад, галузь
сільського, лісового та рибного господарства забезпе$

чуючи вклад у ВДВ на рівні 36,60%, за рахунок підви$
щення продуктивності праці шляхом впровадження ре$
зультатів наукової та науково$дослідної діяльності змо$
жу вплинути на збільшення ВДВ країни та ВВП країни.
Це обумовлює необхідність визначення цього напряму,
як пріоритетного напряму в науковій та науково$
технічній діяльності.

Найважливішим показником оцінки наукомісткості
та технологічності продукції є показник, що характе$

Рис. 2. Рейтинг галузей промисловості за показником витрат на дослідження
та розробки в випуску

Джерело: розраховано автором за [13].

Рис. 3. Динаміка частки витрат на дослідження та розробки в випуску в галузі виробництва основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів за період 2013—2018 рр.

Джерело: розраховано автором за [13].
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ризує частку витрат на дослідження та розробки в ви$
пуску окремих галузей економіки. Дослідження галу$
зей економіки України за цим показником показало, що
тільки в галузі виробництва основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів він в 2018 р. пе$
ревищує 3%. Рейтинг галузей промисловості за показ$
ником витрат на дослідження та розробки в випуску на$
ведено на рис. 2.

Виробництво основних фармацевтичних продуктів
і фармацевтичних препаратів в світі відносять до висо$
котехнологічних галузей економіки. В Україні спосте$
рігається зростання частки витрат на дослідження та
розробки в випуску в цій галузі за період 2013—2018 рр.,
але рівень витрат у випуску, який демонструє ця галузь
ще не знаходиться на рівні провідних високотехнологі$
чних країн світу. Динаміка частки витрат на досліджен$
ня та розробки в випуску в галузі виробництва основ$
них фармацевтичних продуктів і фармацевтичних пре$
паратів за період 2013—2018 рр. наведена на рисунку 3.

Важливим показником оцінки ефективності галузей
економіки є частка валової доданої вартості в випуску.
Розрахунок коефіцієнту кореляції Пірсона між показ$
никами частка витрат на дослідження та розробки та ча$
стка в випуску галузей промисловості показав від$
сутність кореляційного зв'язку між цими показниками
(0,041). Відсутність кореляційного зв'язку між проана$
лізованими показниками дає змогу здійснити позиціо$
нування галузей промисловості в квадрантах матриці в
площині координат "частка витрат на дослідження та
розробки в випуску — частка ВДВ в випуску" (табл. 2).

Матриця позиціонування галузей промисловості в
площині координат "частка витрат на дослідження та
розробки в випуску — частка ВДВ в випуску" у 2018 р.
складається з чотирьох квадрантів: I — "частка витрат
на дослідження та розробки у випуску нижче 3% — ча$
стка ВДВ галузей промисловості нижче 30%"; II — "ча$

стка витрат на дослідження та розробки в випуску вище
3% — частка ВДВ у випуску нижче 30%"; III — "частка
витрат на дослідження та розробки в випуску нижче 3%
— частка ВДВ у випуску вище 30%"; IV — "частка ви$
трат на дослідження та розробки в випуску вище 3% —
частка ВДВ у випуску вище 30%".

Як видно з табл. 2, до квадранта I матриці віднесено
більшість галузей промисловості України, а саме: вироб$
ництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції,
виробництво електричного устаткування, виробництво
автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, ви$
робництво готових металевих виробів, крім машин і устат$
кування, виробництво деревини, паперу; поліграфічна
діяльність та тиражування, виробництво харчових про$
дуктів; напоїв та тютюнових виробів, виробництво іншої
неметалевої мінеральної продукції, металургійне вироб$
ництво, виробництво гумових і пластмасових виробів, ви$
робництво хімічних речовині хімічної продукції, вироб$
ництво коксу та коксопродуктів. До квадранта II матриці
не віднесено жодної галузі економіки, що дає змогу зро$
бити висновок, що значні витрати на дослідження та роз$
робки в випуску, що перевищують 3% від забезпечують
високий відсоток валової доданої вартості. До квадран$
та ІІІ матриці включено сім галузей промисловості Ук$
раїни, а саме: добування сирої нафти та природного газу,
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри та
інших матеріалів, добування металевих руд, інших корис$
них копалин та розроблення кар'єрів; надання допоміж$
них послуг у сфері добувної промисловості та розроб$
лення кар'єрів, сільське, лісове та рибне господарство,
добування кам'яного та бурого вугілля, виробництво
інших транспортних засобів, виробництво машин і устат$
кування, не віднесених до інших угруповань. До квадранта
ІV матриці увійшла тільки одна галузь промисловості —
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фар$
мацевтичних препаратів.

Таблиця 2. Матриця позиціонування виробничих галузей України
в квадрантах матриці в площині координат "Частка витрат

на дослідження та розробки в випуску — Частка валової доданої вартості в випуску" в 2018 р.

Джерело: розраховано та сформовано автором за [13].

Частка витрат на дослідження та розробки в випуску, % Показник Нижче 3% Вище  3% 
Вище 30 % Добування сирої нафти та природного газу. 

Текстильне виробництво, виробництво. 
одягу, шкіри та інших матеріалів. 
Добування металевих руд, інших корисних 
копалин та розроблення кар'єрів;надання 
допоміжних послуг у сфері добувної 
промисловості та розроблення кар'єрів. 
Сільське, лісове та рибне господарство. 
Добування кам'яного та бурого вугілля. 
Виробництво інших транспортних засобів. 
Виробництво машин і устаткування, не 
віднесених до інших угруповань 

Виробництво 
основних 
фармацевтичних 
продуктів і 
фармацевтичних 
препаратів 

Ча
ст
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Нижче 30 % Виробництво комп'ютерів, електронної та 
оптичної продукції. 
Виробництво електричного устаткування. 
Виробництво автотранспортних засобів, 
причепів і напівпричепів. 
Виробництво готових металевих виробів, 
крім машин і устаткування. 
Виробництво деревини, паперу; 
поліграфічна діяльність та тиражування. 
Виробництво харчових продуктів; напоїв 
та тютюнових виробів. 
Виробництво іншої неметалевої 
мінеральної продукції. 
Металургійне виробництво. 
Виробництво гумових і пластмасових 
виробів. 
Виробництво хімічних речовині хімічної 
продукції. 
Виробництво коксу та коксопродуктів 
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Важливість для окремих галузей промисловості
підвищення витрат на дослідження та розробки для за$
безпечення зростання валової доданої вартості можли$
во дослідити на основі оцінки кореляційного зв'язку між
цими показниками. Так, розрахунок коефіцієнту коре$
ляції Пірсона за даними 2013—2018 рр. показав дуже
значний позитивний вплив витрат на дослідження та роз$
робки для таких галузей, як: виробництво основних фар$
мацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів —
0,971, виробництво комп'ютерів, електронної та оптич$
ної продукції — 0,949, виробництво готових металевих
виробів, крім машин і устаткування — 0,913, металургій$
не виробництво — 0,9; значний позитивний вплив: вироб$
ництво хімічних речовин і хімічної продукції — 0,875, ви$
робництво деревини, паперу; поліграфічна діяльність та
тиражування — 0,874, виробництво іншої неметалевої
мінеральної продукції — 0,869, виробництво машин і ус$
таткування, не віднесених до інших угруповань — 0,866,
виробництво автотранспортних засобів, причепів і на$
півпричепів — 0,865, виробництво харчових продуктів;
напоїв та тютюнових виробів — 0,855, добування мета$
левих руд, інших корисних копалин та розроблення
кар'єрів; надання допоміжних послуг у сфері добувної
промисловості та розроблення кар'єрів — 0,846, вироб$
ництво гумових і пластмасових виробів — 0,837, добуван$
ня сирої нафти та природного газу — 0,785, виробницт$
во коксу та коксопродуктів — 0,77, добування кам'яного
та бурого вугілля — 0,753, виробництво електричного ус$
таткування — 0,713; слабкий позитивний вплив: сільське,
лісове та рибне господарство — 0,222; слабкий негатив$
ний вплив: виробництво інших транспортних засобів — $
0,328, текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри
та інших матеріалів — $0,389.

Таким чином, можна зробити висновок, що для
більшості галузей промисловості збільшення витрат на
дослідження та розробки призведуть до збільшення їх
валової доданої вартості. Це стосується таких галузей,
як виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів; виробництво комп'ютерів,
електронної та оптичної продукції; виробництво гото$
вих металевих виробів, крім машин і устаткування; ви$
робництво хімічних речовин і хімічної продукції та ін.
Але, як показав аналіз, рівень витрат на дослідження та
розробки в сільському, лісовому та рибному госпо$
дарстві мають слабкий вплив на ВДВ галузі.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у результаті проведеного досліджен$

ня можна відзначити таке:
1. Проведений аналіз структури витрат у 2018 р. на

дослідження та розробки в промисловості найбільша ча$
стка належить виробництву основних фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів — 46,05%.

2. Оцінка галузей промисловості України в площині
координат "частка витрат на дослідження та розробки
галузей промисловості — частка валова додана вартість
галузей промисловості" у 2018 р. показала, що вироб$
ництво основних фармацевтичних продуктів і фармацев$
тичних препаратів маючи значні витрати на досліджен$
ня та розробки забезпечує тільки 1,28% у валової дода$
ної вартості промисловості, тоді як сільське, лісове та
рибне господарство маючи відповідні витрати на рівні
6,36% забезпечують 36,60% ВДВ промисловості.

3. Попри те, що витрати на дослідження та розроб$
ки в більшості галузей промисловості зростають за пе$
ріод 2013—2018 рр., частка витрат на дослідження та
розробки в випуску тільки в галузі виробництва основ$
них фармацевтичних продуктів і фармацевтичних пре$
паратів він у 2018 р. перевищує 3%. Виробництво основ$
них фармацевтичних продуктів і фармацевтичних пре$
паратів у світі відносять до високотехнологічних галу$
зей економіки, але рівень витрат у випуску, який демон$
струє ця галузь ще не знаходиться на рівні провідних
високотехнологічних країн світу.

4. Позиціонування галузей промисловості в пло$
щині координат "частка витрат на дослідження та роз$
робки в випуску — частка ВДВ у випуску" у 2018 р. по$
казало, що тільки виробництво основних фармацевтич$
них продуктів і фармацевтичних препаратів мають, як
високі витрати на дослідження та розробки так й знач$
ну часту валової доданої вартості в випуску. Інші галузі
промисловості, які за класифікацією Евростат відносять
до високотехнологічних галузей промисловості, на$
приклад, виробництво комп'ютерів, електронної та
оптичної продукції та виробництво електричного устат$
кування мають незначну частку витрат на дослідження
та розробки в випуску та ВДВ нижче ніж 30%.

5. Проведений кореляційний аналіз окремих галу$
зей промисловості за показниками витрат на досліджен$
ня та розробки й валової доданої вартості показав ви$
сокий кореляційний зв'язок між цими показниками.
Таким чином, збільшення витрат на дослідження та роз$
робки призведуть до збільшення їх валової доданої вар$
тості. Особливо це стосується галузей, які у всьому світі
відносять до високотехнологічних.

6. Таким чином, проведене дослідження дає змогу ре$
комендувати підвищувати рівень витрат на дослідження та
розробки в галузях, які в світі визначені як високотехно$
логічні, тоді як зростання цих витрат у сільському, лісово$
му та рибному господарстві, попри значний внесок галузі в
ВДВ промисловості України будуть менш ефективними.
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