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Постановка проблеми.  В  умовах  глобальної 
конкуренції  інновації  стають  ключовим  ресурсом 
до  лідерства  та  забезпечення  довгострокових 
конкурентних  переваг.  Кожна  країна  намагається 
ефективно  використовувати  та  нарощувати  наці-
ональний  науково-  технічний  потенціал.  Активну 
політику  інноваційного  розвитку  та  лідерства  у 
21 столітті у сфері високих технологій проводить 
Китай,  який  займає  провідні  позиції  за  обсягом 
ВВП,  витратами  на  НДДКР,  кількістю  патентів  та 
дослідників. Задля реалізації інноваційних пріори-
тетів, держава використовує стратегії, програми та 
плани  розвитку,  які формують  її  конкурентоспро-
можність  у  глобальному  вимірі  і  в  подальшому 
забезпечать статус лідера.

Аналіз останніх досліджень. Серед наукових 
праць,  в  яких  досліджуються  теоретичні  засади 
високих  технологій, а  також детермінанти  їх роз-
витку,  слід  виокремити  таких  зарубіжних  вчених, 
як А. Баркер, Дж. Бернал, М. Портер, Дж. Ріфкін, 
М.  Робінсон,  С.  Харісон,  В.  Джонстон,  П.  Кру-
кес, Ц. Лі, Р. Пен, С. Рамеш, Ю. Су, А. Хаусман, 
Ф. Чжан, Ц. Чжі, Ц. Чжон та багато інших.

Постановка завдання.  Метою  статті  є  дослі-
дження поняття «високі технології», детермінантів 
його розвитку, етапів індустріальної революції, реа-
лізації інноваційних пріоритетів КНР через стратегії, 
програми та плани розвитку науки та техніки, аналіз 
ринку високих технологій Китаю, його позитивні та 
негативні аспекти, пріоритетні  галузі для розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності країни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Міжнародний  досвід  свідчить,що  на  сьогодні  роз-
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виток  високих  технологій  є  ключовим  для  висо-
корозвинених  країн,  оскільки  та  країна,  високо-
технологічний  потенціал  якої  займатиме  провідну 
позицію  на  світовій  арені,  матиме  більший  вплив 
на світову економіку. Виділяють чотири етапи інду-
стріальної  революції,  починаючи  від  створення 
парового  двигуна  і  закінчуючи  штучним  інтелек-
том. Наразі, Четверта промислова революція зна-
ходиться на стадії стрімкого розвитку, відбувається 
оперативна комерціалізація обміну даних та вироб-
ничих технологій в єдину систему для зменшення 
втручання  людини  у  виробничий  процес.  Вперше 
поняття  Четвертої  промислової  революції  (або 
Індустрія 4.0) було впроваджене у квітні 2011 року 
групою німецьких науковців, які виступили на Ган-
новерському ярмарку під однойменною назвою. Як 
зазначає  голова  Світового  економічного  форуму, 
Клаус Шваб,  покликанням Четвертої  промислової 
революції  є максимальне задоволення споживчих 
потреб, поліпшення якості товарів та послуг [1; 2].

Як відомо, розвиток високих технологій є осно-
вою  глобальної  конкурентоспроможності.  Екс-
перти  організації  економічного  співробітництва 
та  розвитку  визначають,  що  стратегії  розвитку 
високих  технологій  полягають  в  тому, щоб  подо-
лати певні бар’єри у розвитку високих технологій, 
треба мобілізувати наявні ресурси, які відносяться 
до  шести  основних  категорій:  НДДКР,  людський 
капітал,  розвиток  та  підтримка  підприємницької 
діяльності,  фінансовий  та фізичний  капітал,  збір 
та поширення інформації [3, с. 5; 6].

Проаналізувати  позиції  Китаю  на  міжнародній 
арені ринку високих технологій можна за допомо-
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Таблиця 1
Етапізація реформ у високотехнологічному секторі КНР

Етапи 
реформ, 

роки
Стратегії, програми, плани 

розвитку Характеристика 

Перший етап 
1978-1994 рр.

Національний  план  розвитку 
науки і техніки 1978-1985

Початок реформ й визначення національних  та  інноваційних 
пріоритетів та планування розвитку науки і техніки.

Десятирічний  план  розви-
тку  народного  господарства  
1976-1985

Модернізація сільського господарства, розробка технологій 
задля  покращення  та  полегшення  процесу  ведення  госпо-
дарства.

П’ятий  (1976-1985)  і  шостий  
(1981-1985) п’ятирічний план роз-
витку КНР

Освоєння  технологій  у  сільському  господарстві,  допомога 
селянам у веденні с/г, навчання населення, що принесло дер-
жаві за один рік чистий прибуток у 2млрд. юанів.

План  рішення  пріоритетних  нау-
ково-  технічних  проблем  держав-
ного значення «Штурмовий план» 
(1986)

Розробка системи фінансування НДДКР, залучення універси-
тетів та підприємств до співпраці.

Програма сприяння розвитку сіль-
ського  господарства  на  основі 
інновацій «Іскра» (1986)

Якісне підвищення рівня с/г, просування створення сфери соці-
ального  обслуговування  та  розвиток  економіки  в  селі,  ство-
рення сільських підприємств.

Державна  програма  розвитку 
науки та техніки «863» (1986)

Формування стратегії дослідження та освоєння технологій, під-
готовка висококваліфікованих кадрів у сфері науки та техніки.

Програма розвитку науки  і  техно-
логій «Факел» (1988)

Дослідження переваг та потенціалу китайської науково-техніч-
ної бази, виходячи з попиту та пропозиції на ринку.

Науково  технічна  програма  фун-
даментальних  наукових  дослі-
джень (1994)

Комплексні дослідження та розробки технологій у галузі аль-
тернативних джерел, електроніки та інформатики, медицини і 
багато інших.

Другий етап 
1995-2005 рр.

Державна  програма  фундамен-
тальних  досліджень  і  розвитку 
«973» (1997)

Перегляд  та  збільшення  фінансування  високотехнологічного 
сектору,  реалізація  потенціалу,  сформованого  за  рахунок 
реформ першого етапу.

Державна програма високотехно-
логічних НДДКР (Програма 863) 

Продовження досліджень у аерокосмічній галузі та біотехноло-
гіях, інформаційних технологіях, енергетиці та інше.

Програми створення університетів 
світового класу (Програма 985 та 
211) (1996 та 1998рр. відповідно)

Формування  системи освіти  та  університетів  світового  класу, 
трансформація національної  інноваційної системи у глобаль-
ний вимір.

Державна  програма  інноваційних 
знань 1998року

Подальший розвиток університетів та співробітництво науков-
ців  з  державою,  фінансування  вищих  навчальних  закладів, 
створення  потужних  регіональних  наукових  центрів  (53  дер-
жавних зон розвитку виробництва високих технологій і 7 сучас-
них дослідницьких інститутів міжнародного рівня).

Третій етап 
2006 р. – до 
сьогодні

Одинадцятий  п’ятирічний  план 
розвитку КНР 2006-2010

Підвищення  рівня  освіти  населення,  освоєння  технологій  у 
сфері  енергетики,  навколишньому  середовищі,  збільшення 
витрат на НДДКР.

Дванадцятий  п’ятирічний  план 
розвитку КНР 2011-2015

Зменшення  імпорту  високотехнологічної  складової,  стійкий 
розвиток економіки, за рахунок якого Китай нарощує політику 
реалізації інноваційної моделі країни.

Національний  план  науково-тех-
нічних інновацій 2016-2020

Стрімкий  розвиток  космічної  і  аерокосмічної  галузі,  енерге-
тики, дослідження моря,, збільшення частки ринку у цих сфе-
рах,  реформи  у  сфері  освіти,  запровадження  креативного 
навчання.

Тринадцятий  п’ятирічний  план 
розвитку КНР 2016-2020

Створення  наукових  центрів,  стимулювання  розвитку  техно-
логій, зокрема в контексті реалізації технологій Четвертої про-
мислової революції  (хмарні технологій, кібербезпека, робото-
техніка, інтернет речей).

Середньо-  та  довгострокова 
стратегія розвитку науки  і  техніки 
2006-2020

Співробітництво  підприємств  з  державою  та  університетами, 
утворення  коротко  та довгострокових  зв’язків,  сприяння дер-
жавою  створення  підприємств,  які  будуть  працювати  у  цій 
галузі,  зменшення  податкового  навантаження,  фінансування 
старт- апів і багато іншого.

Стратегія «Китай 2030» Перетворення суспільства в інноваційне та гармонічне, лідер-
ство на ринку високих технологій, автоматизація виробництва.

Дорожня  карта  розвитку  науки  і 
технологій до 2050 року

Створення кластерів, агломерацій, бізнес  інкубаторів,  смарт-
міст, співробітництво з країнами-лідируючими інноваторами.

Джерело: розроблено авторами на основі даних [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]
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гою  індексів  глобальної  конкурентоспроможності, 
інновацій  та  індексу  конкурентоспроможності  ІТ. 
Країна  займає  у  рейтингу  глобальної  конкурен-
тоспроможності у період 2016-2017 року 28 місце 
зі  138  країн  світу,  індексу  глобальних  інновацій 
2016року 25 місце зі 128 країн світу, та за індексом 
конкурентоспроможності ІТ 2016 року Китай посів 
59 місце зі 139 країн світу. Можна сказати, що кра-
їна проводить активну інноваційну політику задля 
досягнення конкурентних позицій у цій галузі. Ще 
з  80х  років  уряд  почав  закладати фундамент  до 
інноваційного лідерства та виокремлювати іннова-
ційні пріоритети,а саме: приділення великої уваги 
розвитку  науки  та  техніки,  витратам  на  НДДКР, 
розвитку  внутрішнього  ринку  високих  технологій, 
зниженню  імпортної  залежності  високотехноло-
гічної  складової,  виходу  на  міжнародні  ринки  зі 
своєю продукцією, захисту вітчизняних товарови-
робників від іноземних конкурентів. Про ці всі цілі, 
завдання  та  результати  свідчать  стратегії,  про-
грами, плани розвитку уряду КНР, які стосуються 
зростання  високотехнологічного  сектору  і  мають 
певні  критерії,  а  саме:  галузева  приналежність, 
ступінь  участі  держави  у  інноваційному  процесі 
країни, залучення підприємств до співробітництва 
з державою та університетами, податкове наван-
таження, наявність наукових парків, агломерацій, 
бізнес-інкубаторів (табл. 1). 

У  результаті  дослідження  з’ясовано,  що  на 
сьогодні Китай є другою країною у світі, яка виді-
ляє найбільше коштів на НДДКР (396.3 млрд дол. 
США на 2016 рік) в національній інноваційній сис-
темі. У ВВП (за ПКС) Китай вже є лідером у світі з 
18,8 млрд дол.США. на 2015 рік, порівняно з США 
-18 млрд дол. США. Інвестування у НДДКР Китаєм 
призвели  до  приголомшливих  результатів.  Як 
відомо,  Китай  нарощує  політику  захисту  інтелек-
туальної власності і так, кількість патентів Китаю з 
кожним роком зростає порівнюючи з США, напри-
клад, у 2015 році Китай зареєстрував 945,325 тис. 
патентів, а США всього 513,362 тис. [11; 12; 13; 14]. 
Таке  стрімке  зростання  показників  обумовлене 
завданнями дванадцятого та прийняттям тринад-
цятого  п’ятирічного  плану  КНР,  провідною метою 
якого є саме інновації та зростання частки Китаю 
на ринку високих технологій. Китайський уряд вва-
жає, що саме за допомогою інновацій можна підви-
щити конкурентоспроможність економіки та забез-
печити подальше стабільне економічне зростання. 
Експерти  компанії  KPMG  вважають,  що  через  3 
роки Китай буде найбільш привабливою країною-
інноватором на світовому ринку високих техноло-
гій. Експерти Deloitte притримуються думки, що у 
2035  році  Китай  досягне  великого  успіху  у  висо-
котехнологічному  секторі  завдяки  лібералізації 
фінансового  сектору,  який  наддасть  можливість 
реалізовувати великомасштабні проекти, сприяти 
підприємницькій  діяльності,  а  реформи  у  сфері 

освіти наддадуть нові можливості для креативних 
досліджень  і  як  результат,  Китай  отримає  пере-
вагу над іншими країнами у цій індустрії [9; 19]. На 
основі  дослідження  зроблено  висновки, що  інно-
ваційне лідерство Китаю за такий короткий термін 
обумовлене такими факторами:

–  витрати  на  НДДКР  є  найбільшими  у  світі,  і 
прослідковується тенденція до їх зростання; 

– розширивши систему освіти,  зусилля Китаю 
до інновацій стали підтримуватися пропозицією на 
науку та удосконаленням інженерних навичок;

–  еластичність  пропозиції  довгострокового  капі-
талу  може  підтримувати  фірми,  які  займаються 
інноваціями (старт-апами) та нарощувати виробничі 
потужності нових фірм з життєздатними ідеями.

– великий та розширений ринок Китаю планує 
подвоїти  кількість  провідних  ТНК  у  країні,  заохо-
чуючи  вітчизняних  інноваторів  та  допомагаючи 
їм досягти економії  на масштабах, а  також ство-
рювати кластери та агломерації, вести підприєм-
ницьку діяльність  і проводити політику підтримки 
малого та середнього бізнесу.

У  процесі  дослідження  переваг  високотехно-
логічного  сектору  було  також  виокремлено  ряд 
проблем:  диспропорції  у  рівні  освіти  населення, 
дефіцит  інтелектуального  капіталу,  недостатній 
розвиток зовнішньоекономічного співробітництва, 
складність реалізації великомасштабних проектів.

Задля  досягнення  конкурентного  лідерства 
у  високотехнологічному  секторі  Китай  приділяє 
багато уваги таким галузям,як  ІКТ, робототехніка, 
аерокосмічна галузь. Сфера ІКТ є дуже розвине-
ною  і  активно  підтримується  центральним  уря-
дом, який заохочує прямі іноземні інвестиції саме 
у цю сферу. Китай,  як велика  країна, має одну  з 
найбільших  мереж  зв'язку  в  світі,  має  величез-
ний  потенціал  для  ІКТ  та  заохочує  підприємства 
вести і розвивати бізнес у цій сфері. Інформаційна 
індустрія  займає  значну  частку  в  національній 
економіці (10%) при існуючому рівні економічного 
розвитку Китаю. У 2006 році Міністерство промис-
ловості та інформаційних технологій опублікувала 
Національну  стратегію  розвитку  інформатизації 
2006-2020, основними пріоритетами якої є:

– підвищувати економічний розвиток країни за 
рахунок високих технологій, зокрема ІКТ;

– розвиток власних технологій має домінувати 
над їх імпортом;

–  встановити  статус  світового  інноваційного 
лідера [15].

За останні роки Китай почав показувати стрімке 
зростання у галузі робототехніки. У 2012 році кіль-
кість роботів, вироблена в Китаї сягала 97,000 тис. 
штук  (7,8% світового виробництва). Цей відсоток 
значно зріс у 2016 році і склав 16,9% від світового 
виробництва,  ставши  найбільшим  ринком  робо-
тотехніки  у  світі,  і  в  подальшому  політика  КНР 
у  цій  галузі  напрямлена  на  збільшення  частки 



63

  СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

своїх  товарів  на  світовому  ринку. 
За  даними  Міжнародної  федера-
ції робототехніки у 2015 році було 
продано 56 тис. роботів з 224 тис. 
проданих в усьому світі. Експерти 
вважають, що наступні 10 років для 
китайської індустрії роботів будуть 
золотим періодом і Китай має дуже 
ефективно  та  швидко  освоювати 
нові  технології,  удосконалювати  і 
вести здорову конкуренцію [16].

Проаналізувавши  аерокосмічну 
галузь, можна сказати, що уряд при-
діляє дуже багато уваги цій сфері 
і  питання освоєння  космічних  тех-
нологій  є  найбільш  пріоритетним 
для КНР. Зараз країна займає не лідируючі позиції 
на світовому ринку у цій сфері, але завдяки про-
грамам розвитку, стратегіям, фінансуванню уряду, 
стратегічним об’єднанням з  країнами – потенцій-
ними лідерами у аерокосмічній галузі, допоможуть 
Китаю зайняти конкурентоспроможну частку ринку 
у  цьому  секторі.  Кожен  рік  витрати  на  фінансу-
вання аерокосмічної галузі зростають, на 2016 рік 
вони  склали  близько  5  млрд  дол.  США  (у  США-
18,6 млрд. дол. США) (рис. 1).

Узагальнюючи  зазначимо, що  задля  ефектив-
нішої  та швидшої реалізації  інноваційних пріори-
тетів, на нашу думку, уряду КНР потрібно зробити 
наступні заходи:

–  проведення  освітніх  реформ,  які  будуть 
напрямлені на заохочення дослідних робіт у сфері 
науки  та  техніки,  фінансування  урядом  вищих 
навчальних  закладів  в  контексті  підготовки  спе-
ціалістів у сфері високих технологій (гранти, про-
грами, тендери і т.д.);

–  співробітництво  підприємств  з  університе-
тами  (створення  науково-технічних  консорціумів 
на довгостроковій основі);

– гармонізація та залучення населення в інно-
ваційний процес;

– надання переваги співробітництву,аніж кон-
куренції  з  країнами  –лідерами  у  інноваційному 
секторі;

Висновки з проведеного дослідження. Базу-
ючись  на  результатах  проведеного  дослідження, 
можна зробити такі висновки:

1. Розвиток високих технологій є досить бага-
тогранним процесом, у якому беруть участь дер-
жавне управління, приватний сектор економіки та 
університети;

2.  Реалізація  інноваційних  пріоритетів  КНР 
яскраво  виражена  через  стратегії,  програми  та 
плани,  в  яких  можна  побачити  які  пріоритети  є 
важливими  для  Китаю,  які  відбулися  їх  зміни  з 
1978 до 2030 року та шляхи їх реалізації.

3.  Позитивною  стороною  держави  є  те,  що 
вона  оптимально  оцінює  свої  можливості,  не 

ставить  перед  собою  нереальних  цілей,  посту-
пово  нарощує  конкурентні  позиції  на  світовому 
ринку високих технологій, активно залучаючи до 
цього процесу населення. Саме через ці якості 
та  багато  інших  у  2030,  2050  році  Китай  буде 
лідером в усіх сферах.

4. Китай йде на шляху до лідерства на світо-
вих ринках високих технологій, має високий екс-
портний  потенціал,  фінансову  допомогу  уряду 
розвитку науки та техніки, конкурентоспроможні 
вітчизняні  товари  та  галузі,  високий  попит  на 
світових  ринках, широкомасштабні  та  різносто-
ронні  напрями  співробітництва  з  іншими  краї-
нами, зокрема з країнами Європейського Союзу, 
АСЕАН, країнами Європи. 

5. Україна за останні роки покращує свій іннова-
ційний статус. Це зазначають експерти Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності, здійснюючи 
щорічно  розрахунок  глобального  інноваційного 
індексу. Якщо Україна займала 64 місце зі 141 кра-
їни світу у 2015 році, то у 2016 посіла 56 місце зі 
128 країн світу. Наша держава в системі інновацій-
ного розвитку має дуже високий потенціал у галузі 
ІТ-технологій, медицини, робототехніки, наявністю 
достатнього  інтелектуального  капіталу,  що  може 
дати можливість вести довгострокові зв’язки з кра-
їнами-  інноваторами, зокрема з Китаєм, запрова-
дивши системні  реформи,  які  дадуть можливість 
перейти  на  стадію  інновацій  та  стимулювання  і 
розвитку  інноваційних  трендів Четвертої  промис-
лової революції.
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