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Євроінтеграція зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами (ВТТ) має значні 

перспективи для формування інноваційної моделі економіки, а також відкриває нові можливості для 
розвитку експортного потенціалу України. В першу чергу це зумовлено тим, що  Європейський Союз є 
територією високотехнологічного прогресу та ефективної економіки, яка характеризується інноваційною 
спрямованістю. Також ЄС володіє одним із найбільш платоспроможних ринків, а виробнича 
інноваційність становить більше 75 % [1]. 

Національна економіка характеризується досить низьким рівнем виробництва 
високотехнологічної продукції, що в свою чергу спричиняє одну із проблем розвитку економіки країни в 
цілому. В структурі експорту частка високотехнологічних товарів складає близько 3%, при цьому світова 
тенденція становить близько 10% від експорту товарів. Наприклад, в країнах ЄС-28, частка 
високотехнологічної продукції  в середньому становить 10 % від загального експорту [2]. Основні ВТТ, 
які Україна експортує в країни ЄС це товари груп: неелектрична техніка, електроніка та телекомунікація. 
У вітчизняній промисловості переважає виробництво товарів ІІІ та ІV укладів. Більшу частину 
високотехнологічних товарів розвинуті країни відносять до V технологічного укладу, тоді як в Україні 
виробництво продукції, що належить до даного укладу становить всього 4,2 %, а VI уклад зовсім не 
виробляється. Щодо експорту високотехнологічної продукції, то він становить всього 2% в структурі 
товарного експорту України [3]. 

В Україні відсутній офіційний перелік високотехнологічних галузей та товарів, які б відповідали 
нормам ЄС, а також дещо розширений перелік високотехнологічних галузей (9 галузей), до яких також 
відносять і «вище середньо-технологічні». Необхідно зазначити, що в країнах ЄС відповідно до даних 
Організації економічного співробітництва та розвитку (OECP) на основі Міжнародного стандарту 
галузевої класифікації (ISIC) [4] тільки п’ять сфер діяльності вважаються високотехнологічними: 

 інформаційні технології; 

 аерокосмічна; 

 фармацевтична; 

 електроніка та телекомунікаційне обладнання; 

 медична, високоточна та оптична техніка. 
На нашу думку, в умовах євроінтеграції в державі для ефективного розвитку інфраструктури 

зовнішньоторговельного обороту високотехнологічних галузей необхідно провести комплекс наступних 
заходів: 

 розширити права уповноваженого органу з питань євроінтеграції (законодавча ініціатива, 
проведення  переговорів на вищих рівнях, розробка законопроектів); 

 сформувати чітке визначення повноважень віце-прем’єра з євроінтеграції (управління на 
вищому рівні процесами щодо асоціації, співпраця із профільними інституціями ЄС, контроль за 
виконанням угоди та інше); 

 забезпечити вдосконалення законодавчої бази згідно з європейськими вимогами; 

 подолати стримуючі фактори ефективної інтеграції (неефективна політика держави у сфері 
високотехнологічних галузей економіки, рівень корупції, нетарифні бар’єри входження на 
європейський ринок, воєнний конфлікт, технологічна відсталість, низька інвестиційна 
привабливість тощо); 

 забезпечити підвищення якості продукції та технологічного рівня виробництва; 

 вдосконалити структуру економіки та підвищити конкурентоспроможність національного 
виробника. 
Таким чином, за допомогою забезпечення ефективної реалізації товарів високотехнологічних 

галузей економіки в умовах євроінтеграції, в України відкривається можливість модернізувати наявну 
модель економіки, підвищити технологічний рівень, а також залучати новітні технології та іноземні 
інвестиції, створити нові робочі місця та підвищити експортний потенціал національного виробництва. 
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