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Розвиток таких галузей економіки як 
освіта і наука є принциповим для пере-
ведення національної економіки Украї-
ни на інноваційний шлях. Тому варто до-
слідити прямі та зворотні зв’язки цих га-
лузей в структурі міжгалузевих зв’язків.

Згідно з національною класифіка
цією видів економічної діяльності  
(КВЕД2010) «Наукові дослідження та 
розробки» («НДР») і «Освіта» є видами 
економічної діяльності1 (ВЕД) та мають 
коди М 72 та Р 85 відповідно. ВЕД «НДР» 
включає три види діяльності з наукових 
досліджень і розробок: фундаментальні 
дослідження, прикладні дослідження та 
експериментальні розробки. ВЕД «Осві-
та» включає державну і приватну освіту 
будьякого рівня та навчання будьякій 
професії, очне або заочне, а також по ра-
1 В представленій роботі нарівні з цим терміном 
буде використовуватися термін «галузь».

діо й телебаченню, через мережу Інтер-
нет і поштою [1].

Серед досліджень українських нау
ковців потрібно виокремити Національ-
ну доповідь «Інноваційна Україна 2020» 
[2]. В ній здійснено фундаментальний 
аналіз наявного інноваційного потенці-
алу України, проблем його використан-
ня, сценаріїв підвищення рівня іннова-
ційності національної економіки.

Важливим висновком роботи є те, 
що «такий шлях (інноваційний) обумов-
лює необхідність істотних перетворень 
в інституційному середовищі ведення 
бізнесу в Україні, формування сприят-
ливого інноваційного клімату, активі-
зації досліджень і розробок, здійснення 
прориву у сфері використання сучасних 
інформаційних і комунікаційних техно-
логій» [2]. В Національній доповіді та-
кож міститься стислий, але вичерпний 
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аналіз теорій інноватизації вітчизняних 
і зарубіжних науковців.

В звітах Національної Ради з науки 
США відображаються результати аналі-
тичного моніторингу глобальних і наці-
ональних тенденцій НДР і освіти [3; 4].

Висновки дещо конкретизовані в ро-
ботах автора [5; 6], де знайдені статис-
тичні залежності між заможністю націй 
(ВВП на одну особу) та якістю інститу-
тів, рівнем технологічної готовності на-
ціональних економік.

Оцінки інноваційного розвитку 
систематично оприлюднюються в ма-
теріалах Глобального інноваційного 
індексу [7], Глобального індексу кон-
курентоспроможності [8], ЮНЕСКО [9], 
Організації економічного співробітни-
цтва і розвитку [10]. Технікоекономіч-
ні показники інноваційного розвитку 
щорічно публікуються на сайті спеціалі-
зованої установи ООН у сфері інформа-
ційнокомунікаційних технологій (ІКТ) 
Міжнародного союзу електрозв’язку 
(МСЕ) [11].

Варта особливої уваги робота ав-
торів Н. Білошкурської, М. Білошкур-
ського та Г. Чирви  [12], в якій оцінено 
рівень інноваційності економіки Украї-
ни, Грузії і Росії в різні періоди, зокрема, 
після початку агресії Росії проти Грузії 
і України.

Загальний висновок з цитованих 
джерел: Україна має значний потенціал 
НДР і освіти, проте він використовуєть-
ся неефективно. Засадничою причиною 
такого стану є низька якість інститутів 
в Україні. За оцінками Глобального ін-
дексу конкурентоспроможності якість 
інститутів в Україні (Опорний індекс 
P1) дещо перевищує 3 за семибальною 
шкалою. За цим показником Україна по-
сідає місце у другій сотні серед 138 об-
стежених країн [8].

Незважаючи на значний доробок 
світової і вітчизняної науки, автору не-
відомі роботи про дослідження «НДР» і 
«Освіти» як видів економічної діяльно-
сті в структурі національної економіки 

з використанням методів міжгалузево-
го балансу.

Елементами новизни пропонованої 
статті є:

 • аналіз «НДР» і «Освіти» як ВЕД в 
структурі національної економіки з ви-
користанням методів міжгалузевого ба-
лансу;

 • дослідження прямих і зворотних 
зв’язків між ВЕД «НДР» і «Освіта» з інши-
ми галузями національної економіки;

 • визначення ступеня впливовості 
галузей, зокрема, «НДР» і «Освіта» на 
націо нальну економіку.

Мета дослідження полягає у реалі-
зації анонсованих елементів новиз ни, а 
саме:

 • розрахунку частки проміжного спо-
живання, ступенів продуктивності по га-
лузям, порівняння з ВЕД «НДР» і «Освіта»;

 • визначенні структури проміжного 
споживання для цих ВЕД та їх основних 
постачальників;

 • окресленні структури споживання 
цих ВЕД;

 • здійсненні сценарного аналізу 
впливу кінцевого попиту ВЕД «НДР» і 
«Освіта» на загальні випуски національ-
ної економіки і галузей.

Матеріалоємність, додана вартість, 
продуктивність національної 

економіки України
Відношення ВВП до загального ви-

пуску в Україні у 2016 р. складало 40 %, 
отже матеріалоємність загального ви-
пуску – 60 % (розраховано за даними 
Державної служби статистики України) 
[13]. Для порівняння у США ці показники 
в 2016 р. становили відповідно 58,05 % 
та 41,95 % (розраховано за даними  
Bureau of Economic Analysis [14]). Приб
лизно такі ж показники має Польща.

Отже, економіка України витратні-
ша, продуктивність її значно менша, ніж 
в розвинених країнах світу. 

Зростання продуктивності, зменшен-
ня матеріалоємності є значним ресурсом 
економічного зростання в Україні.
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Світовий досвід показує, що цього 
можна досягти за рахунок інноваційно-
го шляху розвитку, широкого викори-
стання наукових досліджень і розробок, 
освіти в національній економіці. Тому 
варто дослідити їх місце в структурі на-
ціональної економіки.

Структура доданої вартості  
і загального випуску за галузями, 

місце галузей «НДР», «Освіта»
У табл. 1 відображено розрахунки 

частки доданої вартості у 42 галузях 
за матеріалами «Таблиця «витрати 
випуск» України в основних цінах» Дер-
жавної служби статистики Ук раїни.

Т а б л и ц я  1 
Валова додана вартість (ВДВ) до загального випуску

№ 
з/п

Галузі Валова додана 
вартість  

до випуску, %

Частка  
у випуску, 

%

Частка  
у ВДВ, 

%
1 Сільське, лісове та рибне господарство 42,67 12,96 13,82
2 Добування кам’яного та бурого вугілля 36,90 0,84 0,78
3 Добування сирої нафти та природного газу 70,84 1,84 3,26
4 Добування металевих руд, інших корисних копалин  

та розроблення кар’єрів; надання допоміжних послуг  
у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів 42,32 2,33 2,47

5 Виробництво харчових продуктів; напоїв та тютюнових виробів 18,38 9,77 4,49
6 Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри  

та інших матеріалів 50,35 0,52 0,65
7 Виробництво деревини, паперу; поліграфічна діяльність  

та тиражування 22,01 1,82 1,00
8 Виробництво коксу та коксопродуктів 10,99 0,66 0,18
9 Виробництво продуктів нафтоперероблення 13,71 0,72 0,25

10 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 11,22 1,37 0,38
11 Виробництво основних фармацевтичних продуктів  

і фармацевтичних препаратів 30,50 0,59 0,45
12 Виробництво гумових і пластмасових виробів 14,70 0,99 0,37
13 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 16.77 1,46 0,61
14 Металургійне виробництво 14,89 6,12 2,28
15 Виробництво готових металевих виробів, крім машин  

і устаткування 22,39 0,87 0,49
16 Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 29,42 0,27 0,20
17 Виробництво електричного устаткування 29,41 0,58 0,43
18 Виробництво машин і устаткування, не віднесених  

до інших угруповань 31,36 1,08 0,85
19 Виробництво автотранспортних засобів, причепів  

і напівпричепів 23,91 0,33 0,20
20 Виробництво інших транспортних засобів 41,58 0,60 0,62
21 Виробництво меблів; іншої продукції; ремонт і монтаж машин і 

устаткування 35,52 1,09 0,97
22 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 30,47 4,79 3,65
23 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 27,71 0,61 0,42
24 Будівництво 19,75 4,75 2,35
25 Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 49,30 12,75 15,72
26 Транспорт, складське господарство 45,50 6,65 7,56
27 Поштова і кур’єрська діяльність 65,83 0,11 0,19
28 Тимчасове розміщування й організація харчування 47,65 0,65 0,77
29 Видавнича діяльність; виробництво кіно та відеофільмів, 

телевізійних програм, видання звукозаписів; діяльність 
радіомовлення та телевізійного мовлення 34,02 0,47 0,40

30 Телекомунікації (електрозв’язок) 55,57 1,07 1,48
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№ 
з/п

Галузі Валова додана 
вартість  

до випуску, %

Частка  
у випуску, 

%

Частка  
у ВДВ, 

%
31 Комп’ютерне програмування, консультування та надання 

інформаційних послуг 48,71 2,08 2,53
32 Фінансова та страхова діяльність 60,81 2,13 3,23
33 Операції з нерухомим майном 70,14 4,11 7,22
34 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку; діяльність 

головних управлінь (хедофісів); консультування з питань 
керування; діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; 
технічні випробування та дослідження 44,08 1,38 1,52

35 Наукові дослідження та розробки 63,12 0,41 0,65
36 Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку; наукова та 

технічна діяльність; ветеринарна діяльність 55,16 0,88 1,21
37 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 49,86 1,17 1,46
38 Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне 

страхування 67,56 3,60 6,08
39 Освіта 67,04 2,62 4,40
40 Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 59,27 1,96 2,91
41 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 58,54 0,46 0,67
42 Надання інших видів послуг 63,88 0,53 0,84

Всього 40,00 100,00 100,00
мін 10,99 0,11 0,18
макс 70,84 12,96 15,72

Розраховано автором за: Таблиця «витративипуск» України за 2016 рік в основних цінах : стат. зб. ; Держ. 
служба статистики України. Архів 2016. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Закінчення табл. 1 

Галузі «НДР» й «Освіта» мають знач-
ну продуктивність (відношення валової 
доданої вартості до випуску), проте в 
національній економіці їх частка неве-
лика.

Більшість галузей зі значною дода-
ною вартістю мають малу частку в за-

гальному випуску та в доданій вартості 
економіки в цілому.

 
Використання ВЕД «НДР»,  

«Освіта» за галузями
На рис. 1 відображено проміжне ви-

користання галузі «НДР» за галузями.
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Рис. 1. Галузі з найбільшим обсягом використання «НДР», млн грн
Розраховано автором за: Таблиця «витративипуск» України за 2016 рік в основних цінах : стат. зб. ; Держ. 
служба статистики України. Архів 2016. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
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Важливим показником є наукоєм-
ність галузей, тобто частка використан-
ня НДР в загальному випуску галузей 
(рис. 2).

Окрім самої галузі «НДР», галузь 
«Фармацевтика» є найбільш наукоєм-
ною. Характерним є невисокий рівень 
наукоємності галузі «Освіта».

Використання галузями «НДР», 
«Освіта» продукції та послуг  

інших галузей
Таблиця «витративипуск» (між

галузевий баланс) дає змогу визначити 
постачання товарів і послуг усіх галузей 
галузям «Освіта», «НДР».

За даними Таблиці «витративипуск» 
за 2016 р. найбільші постачальники га-
лузі «НДР» відображені на рис. 3.

Аналогічно можна розрахувати по-
токи товарів і послуг до галузі «Освіта» 
(рис. 4).

Галузь «Освіта» споживає найбіль-
ше послуг освіти, є досить енергоєм-
ною та споживає значний обсяг галузі 
«Комп’ютерне програмування, консуль-
тування та надання інформаційних 
послуг» (1 272 млн грн). В той же час 
галузь «Освіта» не споживає товарів га-

лузі «Виробництво комп’ютерів, елек-
тронної та оптичної продукції».

Зворотні зв’язки між галузями 
«НДР», «Освіта» та іншими галузями: 

використання  
матриці повних витрат

Матриця повних витрат (Е – А)–1, де 
А – матриця прямих витрат, є ключо-
вим елементом міжгалузевого балансу. 
Вона розраховується і оприлюднюєть-
ся в багатьох країнах, в тому числі і в 
Україні (матриця повних витрат) [13].

Матриця є інструментом основного 
сценарію використання моделі Леон-
тьєва [15], а саме: «Як зміняться загаль-
ні (валові) випуски за умови зміни век-
тору кінцевого попиту?».

Математично ця залежність виража-
ється таким чином:

Δx = (Е – А)–1 Δy.
Матриця повних витрат для номен-

клатури КВЕД «Таблиці «витративи-
пуск» України за 2016 р.» з 42 галузей 
складається з 42 x 42 = 1 764 елементів. 
Кожен елемент bij показує зміну вало-
вого (загального) випуску галузі i за 
умови зміни кінцевого попиту галузі j. 
Отже, матриця повних витрат абсорбує 
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Рис. 2. Галузі – лідери за наукоємністю, %
Розраховано автором за: Таблиця «витративипуск» України за 2016 рік в основних цінах : стат. зб. ; Держ. 
служба статистики України. Архів 2016. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
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не лише прямі, а й опосередковані зв’яз-
ки між галузями.

Розглянемо деякі з можливих сцена-
ріїв.

Сценарій 1 (збільшення кінцевого 
попиту галузі «Освіта» на 1 млн грн)

Дані табл. 2 показують повні (прямі 
та спряжені) впливи на галузі внаслі-
док збільшення кінцевого попиту галузі 
«Освіта».

Отже, при збільшення кінцевого по-
питу галузі «Освіта» на 1 млн грн (на-
приклад, за рахунок збільшення екс-
порту освітніх послуг, тобто навчання 
студентівіноземців) загальний (вало-
вий) випуск зросте на 1,678 млн грн.  
З них 1,065 млн грн залишається в са-
мій галузі, різниця (1,678 – 1,065) = 
= 0,613 млн грн припадає на інші галузі. 
Галузь є енергоємною, проте не науко-
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Рис. 3. Галузі – постачальники товарів та послуг для галузі «НДР», млн грн
Розраховано автором за: Таблиця «витративипуск» України за 2016 рік в основних цінах : стат. зб. ; Держ. 
служба статистики України. Архів 2016. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Рис. 4. Галузі – постачальники товарів та послуг для галузі «Освіта», млн грн
Розраховано автором за: Таблиця «витративипуск» України за 2016 рік в основних цінах : стат. зб. ; Держ. 
служба статистики України. Архів 2016. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
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Т а б л и ц я  2 
Повний вплив кінцевого попиту галузі «Освіта» на інші галузі

№ 
з/п Галузь Зміна валового випуску при зміні кінцевого 

попиту на 1 млн грн
1 Освіта 1,065
2 Електроенергія 0,090
3 Торгівля 0,070
4 Нафта 0,046
5 СГ 0,035
6 Фінанси 0,031
7 Поліграфія, папір 0,029
8 Право, облік 0,024
9 Державне управління 0,023

10 Вугілля 0,022
11 Хімія 0,022
12 Транспорт 0,021
13 Програмування 0,020
…
22 Реклама 0,008
…
28 Видавнича діяльність 0,005
…
30 Комп’ютери, електроніка 0,004
…
38 НДР 0,002
…
41 Охорона здоров’я 0,001

Всього 1,678

Розраховано автором за: Таблиця «витративипуск» України за 2016 рік в основних цінах : стат. зб. ; Держ. 
служба статистики України. Архів 2016. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

ємною, порівняно невеликий обсяг ви-
користовується на послуги реклами та 
видавничої діяльності.

Сценарій 2 (збільшення кінцевого 
попиту галузі «НДР» на 1 млн грн)

Цей сценарій передбачає, зокрема, 
можливість збільшення експортноім-
портного сальдо галузі «НДР» на 1 млн 
грн (табл. 3).

Результати є показовими. Збільшен-
ня кінцевого попиту галузі «НДР» прак-
тично не вимагає збільшення послуг 
освіти. Відносно значний вплив здійсню-
ється на ВЕД «Виробництво комп’юте-
рів, електрон ної та оптичної продукції», 
незначний – на ВЕД «Комп’ютерне про-
грамування, консультування та надання 
інформаційних послуг».

Загальне збільшення валового ви-
пуску в економіці складає 1,873 млн грн, 
з них 1,039 млн грн залишається в галу-
зі, різниця 0,834 млн грн – це вплив на 
інші галузі.

Експортноімпортне сальдо є додат-
ним: експорт – 6 629 млн грн, імпорт – 
1 916, сальдо – 4 713 млн грн. Це сальдо 

можна істотно збільшити за рахунок ак-
тивного просування наших розробок за 
кордоном. Вплив кінцевого попиту «НДР» 
на ВЕД «Рекламна діяльність і досліджен-
ня кон’юнктури ринку», «Інша професій-
на, наукова та технічна діяльність», «Ве-
теринарна діяльність» є мізерною – 8 тис. 
грн на 1 млн кінцевого попиту «НДР».

Висновки і пропозиції
Види економічної діяльності «НДР», 

«Освіта» є галузями з високою доданою 
вартістю.

Аналіз вказаних видів діяльності в 
структурі національної економіки Украї
ни показує значні проблеми цих видів ді-
яльності. Серед них:

 – незначна наукоємність інших галу-
зей. Найбільша з них (окрім самої НДР) 
спостерігається у «Фармацев тиці» – 
1,68 %;

 – галузь «Освіта» є енергоємною, 
проте не наукоємною, порівняно невели-
кий обсяг приросту загального випуску 
використовується на послуги реклами, 
видавничої діяльності;
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Т а б л и ц я  3 
Вплив збільшення кінцевого попиту «НДР» на 1 млн грн  

на загальні випуски інших галузей
№ 

з/п Галузь Вплив НДР, млн грн

1 НДР 1,039
2 Торгівля 0,099
3 Комп’ютери, електроніка 0,085
4 Операції з нерухомістю 0,072
5 Хімія 0,056
6 Електроенергія 0,049
7 Інші машини 0,046
8 Фінанси 0,044
9 Металургія 0,043

10 Нафта 0,036
11 Транспорт 0,034
12 Право, облік 0,026
…
17 Програмування 0,014
…
26 Телекомунікації 0,009
27 Адміністративне обслуговування 0,009
28 Реклама 0,008
29 Державне управління 0,007
…
36 Охорона здоров’я 0,003
…
39 Освіта 0,002
…

Всього
Макс
Мін

1,873
1,039
0,001

Розраховано автором за: Таблиця «витративипуск» України за 2016 рік в основних цінах : стат. зб. ; Держ. 
служба статистики України. Архів 2016. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

 – експортноімпортне сальдо галузі 
«Освіта» є від’ємним. Причиною цього 
є недостатнє просування нашої освіти 
закордоном, недостатня висока якість 
освіти, що оцінюється світовим ринком 
освіти;

 – експортноімпортне сальдо галузі 
НДР є додатним. Потрібно докладати 
зусиль для просування результатів галузі 
НДР за кордоном.

Загальноекономічною проблемою 
є висока матеріалоємність національ-
ної економіки. На одиницю загального 
випуску – приблизно 40 % припадає на 
ВВП. В розвинених краї нах – приблизно 
60 %. Це є одним із резервів національ-
ної економіки України.

Висновки мають розглядатися із за-
стереженнями, серед яких:

 – є дискусійні питання, щодо іденти-
фікації деяких видів економічної діяль-

ності, пропозиції щодо вдосконалення 
КВЕД [16];

 – на погляд автора, «чиста» наука  
у виді економічної діяльності М 72  
«Наукова дослідження і розробки» не 
відображає повністю наукової діяль-
ності в економіці. Наприклад, секція М 
включає спеціалізовану професійну, нау-
кову і технічну діяльність. Ця діяльність 
вимагає високого рівня підготовки та 
робить доступними для користувачів 
спеціальні знання та навички. Секція М 
також містить підсекції М 71 «Технічні ви-
пробування та дослідження», М 74 «Інша 
професійна, наукова та технічна діяль-
ність (крім юридичної та банківської ді-
яльності, діяльності у сферах архітектури 
та інжинірингу, технічних випробувань і 
досліджень, керування та консультування 
з питань керування, наукових досліджень 
і розробок, реклами)». Остання підсекція 
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вимагає редагування. Оскільки, основна 
назва протирічить тексту в дужках;

 – в економіці України є значний не-
формальний сектор, який не враховує 
офіційна статистика;

 – міжнародні порівняння мають про
водитися з врахуванням ступеню агрегу-
вання, особливостей національних кла-
сифікаторів видів діяльності. Наприклад, 
в США використовується класифікатор 
NAICS (North American Industry Classifi-
cation System).

Як розвиток НДР, освіти, так і націо-
нальної економіки в цілому неможливі 
без якісних інститутів. Останнє досяга-
ється ефективними реформами. Нау кові 
праці Дж. Сакса, М. Селовські, М. Рікардо 
були одними з перших в цьому напрямі 
[17; 18]. Історія двох останніх десяти-
літь підтвердила справедливість зроб

лених ними висновків, досить посла-
тися на досвід нових членів ЄС і НАТО 
(Чеська Республіка, країни Балтії, Сло-
ваччина, Польща). Оновлений аналіз 
залежності між економічним розвитком 
і якістю інститутів міститься в роботах 
автора [5; 6].

Розвитком пропонованого дослі-
дження може бути створення комплекс
ної моделі загальної рівноваги націо-
нальної економіки з фокусуванням на 
ВЕД «Освіта» і «НДР».

Важливим є врахування волатиль-
ності прямих і зворотних зв’язків між 
ВЕД «Освіта», «НДР» та іншими галу-
зями національної економіки. У дослі-
дженні [19] з використанням відпо-
відного інструментарію обґрунтовано 
значну волатильність міжгалузевих 
зв’язків.
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ECONOMIC ACTIVITIES «EDUCATION»  
AND «RESEARCH & DEVELOPMENT» IN THE STRUCTURE  

OF NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE
Abstract. The paper studies the economic activities (EA-s) «Education» and «Research and 
Development» (R&D) in the system of all EA-s of the national economy of Ukraine. The main tool of the 
research is an input-output scheme and model. There were used the data on input-output tables of 
Ukraine (2016). The level of aggregation is 42 EA-s. The main schemes of the study are the flows 
«Education to other national economy (Education to 41 EA-s)», «R&D to 41 EA-s»; direct flows and 
feedback «R&D to Education», «Education to R&D». The author simulated the impacts of the 
«Education» and «R&D» final demands on total and 41 EA-s outputs. The direct influence and feedback 
between the pair of EA-s «Education – R&D» are highlighted. These computations were made, using 
Total Requirement Matrix or Leontief inverse. The main conclusions drawn by the author: low 
intermediate consumption of «R&D» by «Education»; week impact of «Education» final demand on 
EA-s «R&D», «Computer programming, consulting and information services», «Publishing activities…», 
«Advertising activity and market research; scientific and technical activities…», «Health care»; strong 
impact of «Education» final demand on «Energy» output; EA «Pharmaceutics» is the second strongest 
consumer of «R&D»; Net Exports of «Education» and «R&D» are consequently negative and positive; 
perspective of this issue studying may be the construction of General Equilibrium model focusing on 
economic activities «Education» and «R&D». Among other problems the article highlights the following 
general problems of the economy of Ukraine: the main obstacle of innovation in Ukraine is week 
institutions; low productivity of the national economy, the strong share of intermediates. Also, the 
author points out some complications concerning the obtained results.
Keywords: education, research and development, input-output scheme, direct and total requirements, 
scenario analysis, intermediate consumption, final demand, outputs..
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