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Анотація. У статті розглянуті роль та значення диверсифікації виробництва, особливо для країн, дуже 

залежних від експорту корисних копалин.
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Summary. The article discusses the role and importance of diversification of production, especially for the countries 

heavily dependent on exports of minerals.
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Постановка проблеми. Тема диверсифікації 

виробництва однаково активно згадується і в 

аналітичних матеріалах міжнародних організа-

цій, і у виступах лідерів держав, яким ці матері-

али присвячені. Однак у більшості випадків за-

яви щодо прагнення диверсифікувати економіку 

так і залишаються словами, а приклади багатих 

на ресурси країн, що розвиваються і реально до-

сягли успіху в цій області, можна порахувати на 

пальцях — але тим вони і цікавіші.

Аналіз досліджень і публікацій. Вагомий вне-

сок до теорії і практики управління диверсифіка-

цією у різних галузях економіки внесли вітчизняні 

дослідники: О. Бабінцева, А. Білоус, В. Белошап-

ка, М. Білопольський, О. Гаврилюк, В. Галасюк, 

Г. Загорій, О. Зоренко, С. Ілляшенко, А. Іщен-

ка, М. Корецький, Б. Король, В. Ковальчук, 

Г. Климко, М. Корінько, Т. Маркова, Н. Маслак, 

М. Міньковська, Г. Немченко, К. Салига, Р. Тян, 

А. Чупіс, А. Шепіцен, В. Шишкін та ін.

Мета дослідження. Необхідність диверсифі-

кації виробництва — актуальне завдання, осо-

бливо для країн, дуже залежних від експорту 

корисних копалин. Окремим країнам, зокрема, 

Малайзії, Чилі та Індонезії, вдалося диверсифіку-

вати свої економіки.

Основні результати дослідження. Економіки, 

засновані на експорті мінеральних ресурсів, ма-

ють низку суттєвих відмінностей від економік-

експортерів інших сировинних товарів, зокрема, 

слабкі виробничі зв’язки з іншими секторами, 

високий ступінь концентрації природної ренти, 

одержуваної в основному у формі податкових над-

ходжень, а також порівняно невелику кількість 

безпосередньо створюваних добувною галуззю 

робочих місць. Це особливо актуально у випадку, 

коли основним експортним ресурсом є нафта.

При цьому відповідь на запитання про те, 

чи дійсно диверсифікація виробництва є єдиним 

прийнятним варіантом розвитку для залежних 

від експорту викопних ресурсів країн, зовсім не 

така очевидна, як здається. Цьому підходу існує 

низка альтернатив, включаючи розширене ін-

вестування експортних доходів за кордоном, а 

також спільне з іншими країнами регулювання 

обсягів видобутку з метою управління глобаль-

ним ринком того чи іншого ресурсу.

Основний аргумент на користь диверсифіка-

ції економіки — підтверджена емпіричними до-

слідженнями залежність між нею і перспективами 

довготривалого зростання. Розвиток промисло-

вості активізує міжгалузеві зв’язки, стимулює під-

приємництво, створює передумови для збільшен-

ня торговельного обороту з іншими країнами.

Ще одним аргументом на користь диверсифі-

кації для багатьох країн, що розвиваються, є те, що 

зростання обсягів видобувного сектору в них часто 

не встигає за ростом населення. У такій ситуації не-

минуче поступове зниження рівня доходів на душу 

населення, що в довготривалій перспективі створює 

загрозу для соціальної стабільності в державі. При 

цьому, як вже було сказано, видобувні галузі самі по 

собі не здатні створювати достатньої кількості робо-

чих місць, що веде до додаткових проблем.

Нарешті, важливим для економік країн-екс-

портерів копалин є фактор волатильності цін на 

ресурси на світовому ринку. Навіть в умовах, коли 

між більшістю експортерів того чи іншого товару 

існують домовленості з приводу цінової політики, 

величезна кількість факторів, включаючи абсо-

лютно непередбачувані, можуть радикально змі-

нювати глобальну кон’юнктуру.

Тим не менш, навіть визнаючи небезпеки, 

пов’язані із залежністю від експорту копалин, 

не можна забувати, що наявність природних ре-

сурсів, в першу чергу, є конкурентною перевагою 

країни. Таким чином, будь-які ініціативи, спря-

мовані на диверсифікацію, мають служити роз-

витку і найбільш ефективному використанню цієї 

переваги, а ніяк не відмови від неї.

Концепцію так званого «прокляття ресурсів», 

яка стверджує пряму залежність між кількістю 

природних багатств країни та її слабким еконо-

мічним розвитком, не можна розуміти спрощено. 

Адже перешкоди для розвитку економіки створює 

не наявність ресурсів сама по собі, а пов’язані з 

ним виклики, на які можна і потрібно шукати 

адекватні відповіді.
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Так, великі доходи від експорту природних 

ресурсів можуть надмірно підвищувати номіналь-

ний і реальний обмінні курси національної валю-

ти і заробітну плату у видобувних галузях, робля-

чи негативний вплив на розвиток інших секторів 

економіки. Нерідко уряди країн-експортерів, орі-

єнтуючись на великі доходи, починають акуму-

лювати заборгованість.

Спостерігається і певний взаємозв’язок між 

кількістю ресурсів та рівнем корупції в країні. 

Найбільш простим способом отримання політич-

ного капіталу і утримання влади за наявності ве-

личезних доходів від експорту природних багатств 

є перерозподіл цих коштів на користь привілейо-

ваних верств населення. Крім того, в умовах, коли 

велика частина держбюджету формується за раху-

нок податків із видобувних компаній, уряд може 

не відчувати відповідальності за свої дії перед ін-

шими платниками податків, чий внесок в еконо-

міку не такий відчутний.

Диверсифікація виробництва може стати 

однією з відповідей на кожний із цих викликів. 

Однак у ситуаціях, коли залежність конкретної 

країни від експорту ресурсів і пов’язані з цим 

проблеми вже досягли своєї межі, вихід із цього 

порочного кола неминуче вимагатиме величезної 

політичної волі та тривалих зусиль.

Прикладів того, як сильно залежні від прода-

жу корисних копалин країни побудували диверси-

фіковану економіку, не так вже й багато. Серед них 

можна виділити Малайзію, Чилі та Індонезію, яким 

вдалося або переорієнтувати свої економіки на про-

мислове виробництво, або, як у випадку з Чилі, роз-

ширити асортимент свого ресурсного експорту за 

рахунок товарів з більшою доданою вартістю.

Малайзії пощастило мати такі різноманітні 

переваги, як зручне географічне розташування, 

велику кількість портів і досить розвинену інф-

раструктуру видобутку олова, каучуку, що спри-

яло диверсифікувати структуру експорту країни. 

Збалансована бюджетна політика надала мож-

ливість направлення великого обсягу інвестицій 

у розвиток земель і відновлення лісів, а також в 

інфраструктуру — в першу чергу енергопостачан-

ня, зв’язок і транспорт. У середині 70-х років уряд 

країни відмовився від протекціонізму на користь 

розвитку орієнтованої на експорт промисловос-

ті, заснованої на дешевій робочій силі. Низька 

вартість праці штучно підтримувалася за рахунок 

відсутності законодавчо закріпленого мінімуму 

заробітної плати в експортних галузях, а також 

обмеження діяльності профспілок.

Макроекономічна політика також була спря-

мована на зниження витрат. Девальвація націо-

нальної валюти дозволила ще більше здешевити 

виробництво. Була запущена низка програм, на-

цілених на підтримку експортних галузей еко-

номіки, що включали надання податкових пільг, 

кредитування, державне субсидування дослі-

джень, а також допомогу під час просування това-

рів. Все це підвищувало конкурентоспроможність 

малайзійського експорту на світовому ринку.

Приклад Індонезії демонструє важливість 

використання політики активного стимулюван-

ня сільського господарства за умови швидкого 

розвитку нафтової галузі. Ця політика вклю-

чала в себе напрямок значної частини доходів 

від експорту нафти на розробку та введення в 

обіг стійких до захворювань і високоврожайних 

сортів рису, виробництво та реалізацію на вну-

трішньому ринку за пільговими цінами добрив, 

а також розвиток інфраструктури в сільськогос-

подарських районах країни.

Завдяки сільському господарству, здатному 

дешево прогодувати зростаючу кількість промис-

лових робітників, на початку 80-х років Індонезія 

стала на шлях розвитку масового промислового 

виробництва. При цьому жорстко контролювався 

рівень державних витрат, що дозволило уряду аку-

мулювати значні грошові резерви. Як і у випадку 

Малайзії, індонезійський уряд активно вдавався 

до девальвації національної валюти при відносно 

вільному торговельному режимі, що дозволяло 

підтримувати позитивний торговельний баланс.

Чилі, на відміну від двох попередніх країн, 

так і не стала великим експортером промислових 

товарів, але їй вдалося значно диверсифікувати 

свій експорт за рахунок спеціалізації на сировин-

них товарах з високою доданою вартістю, виро-

блених її розвиненою ресурсною базою.

Одним з основних елементів, що зумовили 

успіх економічної стратегії Чилі, стала бюджетна 

політика, націлена на нівелювання коливань у 

глобальній кон’юнктурі. Вона полягала в нако-

пиченні значних резервів у роки, коли вартість 

експортованих ресурсів була високою, і актив-

ному їх витрачанні, коли ціни на світових ринках 

падали. Крім того, чилійський уряд зосередив зу-

силля на поліпшенні бізнес-клімату в країні — за 

умовами для підприємництва Чилі традиційно 

займає в рейтингах провідне місце серед латино-

американських країн.

Чилі також є прикладом успішного викорис-

тання практики приватно-державних партнерств 

для розвитку експортних галузей економіки. У 

країні створена інфраструктура для інформацій-

ної та фінансової підтримки дрібних виробників, 

яка допомагає їм досягати критичної маси для ви-

ходу на світовий ринок. Ведеться активна робота 

з розвитку виробничих кластерів із залученням 

малого та середнього бізнесу.

Висновки та пропозиції. Досвід Малайзії, Ін-

донезії та Чилі демонструє, що при належному 

менеджменті диверсифікація економіки можли-

ва навіть у країнах, які довгий час дуже залежали 

від експорту викопних ресурсів і пройшли через 
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довгу історію політичної нестабільності та потря-

сінь. Незважаючи на безліч відмінностей, прове-

дена в цих трьох державах економічна політика 

має ряд спільних рис.

По-перше, двома основними цілями їхніх 

урядів були стимулювання розвитку економіки і 

забезпечення соціальної стабільності. По-друге, 

основним пріоритетом розвитку бачилося роз-

ширення бази експортованих товарів. По-третє, 

в кожному описаному випадку процес диверси-

фікації йшов під контролем групи компетент-

них економістів, які адекватно оцінювали всі 

пов’язані з ним ризики. І тільки налагоджена вза-

ємодія цих фахівців з політичною елітою дозволи-

ла довести цей процес до логічного завершення.
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УДК 330.341.1 Т. І. Компанієць

ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 
У НЕСТАБІЛЬНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Анотація. У статті обгрунтована необхідність розвитку інноваційної діяльності на підприємствах України. 

Визначені основні фактори, які впливають на розвиток та впровадження інноваційної діяльності у роботу про-

мислових підприємств, а також розкрита сутність інноваційного потенціалу та названі основні його складові.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, якість, інновація, забезпечення якості.

Summary. In the article the necessity of development of innovation activity in enterprises of Ukraine. In grounded 

the main factors that affect on the development and introduction of innovation in the work of industrial enterprises are 

identified as well as the essence of the innovation potential is open and identified its main components are identified.

Key words: innovation, development, innovation capacity, quality, innovation, quality assurance.

Постановка проблеми. Сучасні стратегічні й 

тактичні завдання України, особливо намагання 

інтегруватися до європейського співтовариства, 

роблять економічне зростання за рахунок науко-

вих здобутків (інновацій) та їх технологічного за-

стосування однією з найактуальніших проблем. 

Адже реалії сучасного розвитку провідних країн 

світу доводять, що основними його чинниками 

є інноваційні — високі технології, нова техніка, 

нова організація праці і виробництва, нова мо-

тивація підприємницької діяльності. Саме вони 

забезпечують економічну стійкість мікро- і мак-

росистем, їх конкурентоспроможність як на вну-

трішньому, так і на світовому ринках.

До одного з найважливіших чинників стало-

го розвитку та зростання вартості підприємства 

традиційно відносять якість, а пріоритетом реалі-

зації программ інноваційної діяльності підприєм-

ства — підвищення спроможності підприємства 

пропонувати учасникам ринку нові або вдоскона-

лені продукти, процеси або методи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ви-

вченню економічної категорії «інновації», їх ста-

новлення та розвитку присвятили свої праці такі 

фахівці, як Л. С. Лісовська [6], С. В. Ковальчук 

[8], Я. Д. Плоткін [7], Л. Е. Скрипко [9], Т. І. Чер-

касова [2], Н. І. Чухрай [1] та інші. Аналізуючи до-

слідження цих вчених, можна зробити висновок, 

що становлення на шлях інноваційного розвит-

ку є головним чинником успіху підприємств, що 

впливає і на рівень розвитку країни в цілому.

Метою дослідження є характеристика рівня роз-

витку інноваційної діяльності промислових підпри-

ємств в Україні і визначення впливу динаміки інно-

ваційних процесів на економічне зростання.

Основні результати дослідження. В умовах 

необхідності виходу з тривалої економічної кризи 

метою українських підприємств має стати здат-
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