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ВСТУП
Участь держави в економіці країни, включаючи

державну частку в акціонерних капіталах, за оцінка$
ми експертів, в СНД складає близько 50%. Держава
бере участь в економіці безпосередньо, через участь
у державних установах і державних унітарних
підприємствах, а також контролює бізнес через вход$
ження в акціонерний капітал великих компаній. Факт
наявності ринкової економіки не є достатньою умо$
вою для можливості успішного протікання інновац$
ійних процесів. Державна інноваційна політика як
складова державного регулювання національної еко$
номіки використовує єдині для всієї економічної пол$
ітики методи впливу, результативність інноваційної
політики визначається ефективністю взаємодії всіх
інститутів, що визначають державний економічний
курс.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Орієнтованість регіонального розвитку країн

СНД на підвищення конкурентоспроможності ви$
робничої сфери вимагає вироблення нових підходів
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до державного регулювання інноваційного розвит$
ку промисловості як основної ланки реального сек$
тора економіки. Сучасний стан промислового роз$
витку регіонів країн СНД характеризується певним
зростанням доданої вартості та пожвавленням інве$
стиційних процесів. Однак у промисловості перева$
жають галузі з низьким технологічним рівнем, про$
дукція кінцевого призначення в основному є некон$
курентоспроможною на зовнішніх ринках, а значний
розрив у рівнях соціально$економічного розвитку
регіонів уповільнює зростання національних еко$
номік у цілому.

Багатоаспектність цієї проблеми зумовлює не$
обхідність розробки державної регуляторної політики
інноваційного промислового розвитку на регіонально$
му рівні з пристосуванням її структури до суспільних
потреб.

РЕЗУЛЬТАТИ
Заходи впливу держави на інноваційну діяльність

діляться на прямі і непрямі. При цьому доцільно пере$
важання прямих адміністративних методів впливу на
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економічні процеси в періоди криз, спадів, "збоїв рин$
ку", а на стадіях підйому економіки — непрямих, рин$
кових методів.

У рамках здійснення функції з регулювання пра$
вової основи функціонування економіки, держава
встановлює "правила гри", формує інститути, які виз$
начають діяльність в країні господарюючих суб'єктів.
Створення інноваційної економіки вимагає формуван$
ня цілісної та системної законодавчої бази. Законодав$
ство в цій сфері представлено рядом нормативних
актів.

Розглянемо приклад України. На сьогоднішній день
інноваційна діяльність регламентується ЗУ "Про інно$
ваційну діяльність". Цей Закон визначає правові, еко$
номічні та організаційні засади державного регулюван$
ня інноваційної діяльності в Україні, встановлює фор$
ми стимулювання державою інноваційних процесів і
спрямований на підтримку розвитку економіки Украї$
ни інноваційним шляхом. Згідно із цим Законом держав$
ну підтримку одержують суб'єкти господарювання всіх
форм власності, що реалізують в Україні інноваційні
проекти, і підприємства всіх форм власності, які мають
статус інноваційних.

Згідно даного закону:
— інновації — це новостворені (застосовані) і

(або) вдосконалені конкурентоздатні технології, про$
дукція або послуги, а також організаційно$технічні
рішення виробничого, адміністративного, комерцій$
ного або іншого характеру, що істотно поліпшують
структуру та якість виробництва і (або) соціальної
сфери;

— інноваційна діяльність — це діяльність, що
спрямована на використання і комерціалізацію ре$
зультатів наукових досліджень та розробок і зумов$
лює випуск на ринок нових конкурентоздатних то$
варів і послуг;

— інноваційний продукт — це результат науково$
дослідної і (або) дослідно$конструкторської розробки;

— інноваційна продукція — це нові конкурентоз$
датні товари чи послуги;

— інноваційне підприємство (інноваційний центр,
технопарк, технополіс, інноваційний бізнес$інкубатор
тощо) — це підприємство (об'єднання підприємств), що
розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і
(або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому
вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу
продукції і (або) послуг;

— інноваційна інфраструктура — це сукупність
підприємств, організацій, установ, їх об'єднань, асоці$
ацій будь$якої форми власності, що надають послуги із
забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, кон$
салтингові, маркетингові, інформаційно$комунікативні,
юридичні, освітні тощо).

Головною метою державної інноваційної політи$
ки України є створення соціально$економічних,
організаційних і правових умов для ефективного
відтворення, розвитку й використання науково$тех$
нічного потенціалу країни, забезпечення впровад$
ження сучасних екологічно чистих, безпечних, енер$
го$ та ресурсозберігаючих технологій, виробництва
та реалізації нових видів конкурентоздатної про$
дукції.

Основними принципами державної інноваційної
політики України є:

— орієнтація на інноваційний шлях розвитку еко$
номіки;

— визначення державних пріоритетів інноваційно$
го розвитку;

— створення умов для збереження, розвитку і ви$
користання вітчизняного науково$технічного та інно$
ваційного потенціалу;

— забезпечення взаємодії науки, освіти, виробниц$
тва, фінансово$кредитної сфери у розвитку інновацій$
ної діяльності;

— ефективне використання ринкових механізмів для
сприяння інноваційній діяльності, підтримка підприєм$
ництва у науково$виробничій сфері;

— здійснення заходів на підтримку міжнародної на$
уково$технологічної кооперації, трансферу технологій,
захисту вітчизняної продукції на внутрішньому ринку
та її просування на зовнішній ринок;

— фінансова підтримка, здійснення сприятливої
кредитної, податкової і митної політики у сфері інно$
ваційної діяльності;

— сприяння розвиткові інноваційної інфраструкту$
ри.

Для всіх країн СНД доцільним є законодавче вста$
новлення основних принципів державного регулюван$
ня інноваційної діяльності, яке має полягати в наступ$
ному:

— визначення і підтримки пріоритетних напрямів
інноваційної діяльності;

— формування і реалізації державних, галузевих,
регіональних і місцевих інноваційних програм;

— створення нормативно$правової бази та економ$
ічних механізмів для підтримки і стимулювання іннова$
ційної діяльності;

— захист прав та інтересів суб'єктів інноваційної
діяльності;

— фінансова підтримка виконання інноваційних
проектів;

— стимулювання комерційних банків та інших
фінансово$кредитних установ, що кредитують виконан$
ня інноваційних проектів;

— встановлення пільгового оподаткування суб'єктів
інноваційної діяльності;

— підтримка функціонування і розвитку сучасної
інноваційної інфраструктури.

Існування різних факторів, які впливають на
економічну діяльність на рівні промислових комп$
лексів СНД, вимагає побудови системи інститутів,
що сприяють їх ефективному інноваційному роз$
витку, окремого розгляду цього питання в рамках
інноваційного розвитку промислових комплексів
заслуговують нафтохімічні промислові комплекси.
Важливість галузі нафтохімії для національних
економік не викликає сумніву. Система економіч$
них інститутів повинна зачіпати всі принципові ас$
пекти виробничої діяльності промислового комп$
лексу, що визначають його кінцеву ефективність у
цілому.

Участь держави в якості власника промислових ак$
тивів посилює її вплив на національну економіку. Роз$
глянемо приклад: частка республіканської ВАТ "Свя$
зьинвестнефтехим" в акціонерному капіталі крупних
республіканських виробників нафтохімічної про$
дукції (єдиним акціонером якого є Республіка Татар$
стан) у ВАТ "Казаньоргсинтез" становить 26, 639%, а
в ВАТ "Нижнекамскнефтехим" 25, 205%. Уряд, маю$
чи блокуючі пакети акцій підприємств, володіє істот$
ною присутністю в органах управління підприємств,
у радах директорів через своїх представників (по чо$
тири члени ради директорів з одинадцяти на ВАТ
"Казаньоргсинтез" і ВАТ "Нижнекамскнефтехим"
станом на червень 2011 р.). Участь республіки в акці$
онерному капіталі нафтохімічних підприємств у перші
роки після реформ сприяла координації роботи всьо$
го нафтохімічного промислового комплексу усере$
дині республіки, потенціал підприємств був збереже$
ний, не були допущені скорочення чисельності пра$
цюючого персоналу, що, безсумнівно, призвело б до
серйозних соціальних наслідків. Це дозволило уник$
нути нафтохімічному промисловому комплексу рес$
публіки багаторазової зміни стратегії розвитку (за
даними досліджень ГУ ВШЕ у 1990$ті — на початку
2000$х років щорічно приблизно 6—8% компаній міня$
ли основного власника, причому в першій половині
2000$х років інтенсивність переділу тільки зростала),
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що могло б призвести до негативних наслідків, особ$
ливо в зв'язку з тривалістю інвестиційного циклу в на$
фтохімії.

Застарілість норм проектування, будівництва та
експлуатації виробництв, невідповідність їх загаль$
носвітовим стандартам, ускладнена процедура уз$
годження проектно$кошторисної документації —
деякі з факторів, з якими економікам СНД доведеть$
ся зіткнутися найближчим часом (виняток у даному
випадку складає Грузія). У результаті вартість реал$
ізації проекту, а разом з ним і капіталомісткість про$
дукції, що випускається, істотно підвищується, що,
звичайно, відбивається на термінах окупності само$
го проекту. У даному аспекті, необхідно відзначити
проведену урядом Російської Федерації роботу щодо
вдосконалення законодавчої бази у сфері технічно$
го регулювання з метою спрощення процедур отри$
мання дозвільної документації на будівництво на$
фтогазохімічних комплексів і надання можливості
застосування передових технічних норм, що відпов$
ідають міжнародним та національним стандартам
розвинених країн. Ці пропозиції стосуються спро$
щення процедур оформлення отримання землі під ка$
пітальне будівництво, впровадження національних
стандартів, технічних умов і регламентів згідно
міжнародних норм, актуалізації документів, що ре$
гулюють проведення експертиз проектної докумен$
тації тощо. Терміни прийняття цих технічних регла$
ментів матимуть прямий вплив на реалізацію багать$
ох інноваційних проектів галузі.

У число пріоритетних питань слід віднести також уп$
равління в галузі безпечного використання хімічних ре$
човин, питання підвищення ефективності законодавчо$
го та добровільного регулювання обігу хімічних речо$
вин, гармонізацію національних і міжнародних законо$
давств у відповідній області та зниження бар'єрів у
торгівлі за допомогою прийняття спільних законодав$
чих правових актів.

У результаті розриву (після реформ) сформова$
них вертикальних і горизонтальних технологічних
ланцюжків в СНД сировинні ресурси, переробні по$
тужності, транспортна інфраструктура виявилися
зосереджені у неафілійованих одна з одною госпо$
дарюючих структур. Одночасно з цим за останні
двадцять років з'явилися принципово нові виробниц$
тва, що стало можливим завдяки розширенню дію$
чих виробництв і будівництву нових, пов'язаних з
діючою загальною технологією виробництва. Меха$
нізми державної підтримки інноваційного розвитку
промислових комплексів повинні охоплювати "по
вертикалі" весь ланцюжок видів і сфер діяльності,
починаючи з надрокористування і закінчуючи сфе$
рою споживання хімічної продукції. З урахуванням
сказаного і певних цілей, участь існуючих держав$
них інститутів розвитку в державній підтримці може
варіюватися від співфінансування інфраструктурних
проектів до будівництва всієї необхідної інфраструк$
тури за рахунок держави.

Держава може і повинна координувати діяльність
господарюючих суб'єктів в галузі транспорту з ураху$
ванням розвитку первинної та глибокої хімічної пере$
робки, брати активну участь в інвестиціях у системи
транспорту сировини і продукції, експортних термі$
налів на принципах державно$приватного партнерства.
Показовим є і зарубіжний досвід — за активної
підтримки держави були побудовані нові автошляхи,
мережа нафто$ і продуктопроводів, необхідна інфра$
структура підтримки логістичних каналів збуту про$
дукції і поставок сировини на острові Джуронг в Сінга$
пурі.

ВИСНОВКИ
Більшість країн СНД не мають у своєму розпо$

рядженні серйозних можливостей випуску сучасно$

го нафтохімічного устаткування. Країни не мають
власних технологій великотоннажного виробництва
більшості продуктів нафтохімії (поліолефінів, пол$
імерів і т.д.), і, отже, устаткування повинно в обо$
в'язковому порядку бути розглянуте закордонним
ліцензіаром на придатність для реалізації впровад$
жуваних технологічних процесів. Об'єктивність цієї
проблеми вимагає зниження і скасування мита на
імпортоване технологічне обладнання, яке не вироб$
ляється в країні майбутнього використання. Пара$
лельно з цим, однією з умов участі зарубіжних ком$
паній в постачанні обладнання та технологій повин$
на стати безумовна зацікавленість і сприяння цих
компаній щодо виведення одержуваної продукції на
зовнішні ринки.

Однак необхідно шукати шляхи розвитку власного
машинобудування, що, як видно, неможливо без роз$
витку вітчизняних технологій синтезу нафтохімічної
продукції. Висока частка НДДКР у вартості сучасних
технологій, машин і устаткування вимагає широкої дер$
жавної підтримки цієї роботи.

Критеріями ринкової затребуваності інноваційних
продуктів, які визначають необхідність державної
підтримки, можуть виступати:

— завершеність розробки та її апробація в досвід$
чених умовах;

— спрямованість на вирішення великих народно$
господарських завдань і міжгалузевий ефект розроб$
ки;

— повнота і завершеність технологічного ланцюж$
ка від сировини до готової продукції;

— високі економічний та соціальний ефекти від
впровадження розробки.

До числа пріоритетних напрямів державної
інноваційної політики для нафтохімічних промис$
лових комплексів може увійти розробка стратегіч$
них деталізованих планів і проектів з підвищення
можливостей промислового виробництва, особли$
во для малих і середніх підприємств, що виробля$
ють спеціалізовані речовини і/або матеріали для
промисловості. До завдань держави слід також
віднести визначення областей, де належне викори$
стання продукції нафтохімії сприятиме вирішенню
таких питань, як ефективне використання енергії,
скорочення викидів парникових газів і продоволь$
ча безпека.

Державна інноваційна політика як складова час$
тина соціально$економічної політики має бути спря$
мована на розвиток і стимулювання інноваційної
діяльності. Ефективна державна інноваційна політи$
ка щодо підприємств нафтохімічного промислового
комплексу може перетворити його на локомотив на$
уково$технічної та інноваційної діяльності, що через
міжгалузеві механізми взаємодії дозволить йому ста$
ти опорним елементом інноваційного розвитку краї$
ни.
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