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ДЕРЖАВНИХ ПРІОРИТЕТІВ

Проблема інноваційної активності соціально-економічних си-
стем та її ефективності перебувала у центрі досліджень багатьох
видатних закордонних і вітчизняних науковців: М. Брауна, Дж.
Воркса, Е. Денісона, Ч. Едквіста, Г. Чесброу, Й. Шумпетера, Л.І.
Абалкіна, Л.Л. Антонюк, Ю.М. Бажала, Б.В. Буркінського, О.Б.
Бутніка-Сіверського, І.А. Павленко, О.Б. Чернеги та інших. Сут-
тєвим напрацюванням у сфері регулювання інноваційних проце-
сів стала «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010—
2020 роки в умовах глобалізаційних викликів». Традиційно в полі
зору наукових досліджень знаходяться проблемні аспекти інно-
ваційного розвитку на рівні національної економіки і регіонів. У
той же час за останні десятиліття в Україні майже не було систе-
мних досліджень з проблематики інноваційного розвитку саме на
рівні підприємств, з поглибленою увагою до вітчизняної специ-
фіки перебігу інноваційних процесів. Тому ці аспекти потребу-
ють поглибленого наукового опрацювання в напрямку пошуку
концептуальних основ забезпечення прискореного інноваційного
розвитку вітчизняної економіки, зокрема на основі залучення
проривних інновацій, сучасних концепцій управління знаннями,
ціннісно-орієнтованого менеджменту, формування доданої вар-
тості та можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.
Тому вважаємо, що на сьогодні вітчизняна економічна наука у
цьому аспекті суттєво відстає від світового рівня і потребує пере-
гляду з точки зору необхідності створення концептуальних основ
забезпечення прискореного інноваційного розвитку вітчизняної
економіки, підвищення ефективності й конкурентоспроможності
функціонування національних виробників.
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Інноваційний розвиток є основою конкурентоспроможності су-
часних економік. Унаслідок двадцятирічної низько ефективної дер-
жавної політики має місце відставання українських підприємств від
зарубіжних конкурентів. Для вирішення цієї проблеми неможливо
використати традиційні для пострадянських країн методи стимулю-
вання науково-технічного прогресу. Тому необхідно створити
принципово нову концепцію і впровадити відповідну національну
програму активізації інноваційного розвитку підприємств, що має
базуватися на основі досягнень економіки, техніки та технології,
соціології та включати: формування ціннісно-орієнтованого на ін-
новації суспільства, розвиток знаннєвих компетенцій підприємств
та інших учасників інноваційного процесу, інтеграцію механізмів
формування нових знань у систему суспільних інститутів — активі-
заторів інноваційного розвитку підприємств.

Обґрунтування наукових основ новітньої концепції активізації
інноваційного розвитку підприємств у контексті державних пріо-
ритетів потребує, по-перше, узагальнення існуючих теоретико-
методологічних напрацювань щодо аналізу інноваційного розви-
тку і визначення важелів його активізації і, по-друге, досліджен-
ня світового досвіду з метою визначення закономірностей стано-
влення інноваційно-орієнтованих економік.

Наступним кроком на шляху створення такої концепції має
стати аналіз інноваційного розвитку вітчизняних підприємств та
оцінювання результативності державної політики у сфері іннова-
ційного підприємництва в Україні, здійснення якого передбачає:

— обґрунтування методичного інструментарію діагностики ін-
новаційного розвитку підприємств з урахуванням сфер бізнесу і ма-
сштабів діяльності, факторів зовнішнього середовища, необхідності
державної підтримки певних суб’єктів економічної діяльності;

— дослідження тенденцій інноваційного розвитку вітчизня-
них підприємств в умовах глобалізації світової економіки;

— аналіз системи законодавчого регулювання інноваційного
підприємництва в Україні;

— ідентифікацію місця держави в забезпеченні взаємодії уча-
сників інноваційних процесів в Україні;

— аналіз впливу державної політики в сфері інноваційного
підприємництва на результати інноваційного розвитку вітчизня-
них підприємств;

— порівняльний аналіз заходів державного регулювання інно-
ваційного підприємництва в Україні та світі.

Результативність упровадження концепції активізації іннова-
ційного розвитку підприємств залежить від обґрунтування соціа-
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льно-економічних механізмів та інструментів її реалізації на рівні
відповідної національної програми, яка має включати:

— по-перше, створення теоретичної платформи активізації ін-
новаційного розвитку на основі сучасних наукових концепцій
управління знаннєвими компетенціями, ціннісно-орієнтованого
управління та можливостей інформаційно-комунікаційних тех-
нологій, зорієнтованої на підвищення продуктивності праці в
економіці та темпів її розвитку як національні пріоритети;

— по-друге, обґрунтування принципів ефективної взаємодії,
цілей і функцій учасників інноваційних процесів в Україні: вен-
чурних, інвестиційних, дослідницьких, фінансових, освітніх за-
кладів, установ та організацій;

— по-третє, розробку теоретико-методичних засад залучення
інноваційних технологій в Україну на основі трансферу техноло-
гій і комерціалізації інтелектуальної власності;

— по-четверте, обґрунтування заходів державного регулю-
вання активізації процесів впровадження сучасних інноваційних
технологій суб’єктами економіки України для забезпечення при-
скореного економічного зростаннята національної конкурентосп-
роможності.

Створення такої новітньої концепції є передумовою активіза-
ції інноваційного розвитку підприємств і забезпечення на цій ос-
нові ефективного розвитку економіки держави та досягнення її
стратегічних пріоритетів.
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СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ
У ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ КОНТРАГЕНТІВ

Центральні контрагенти в Європі та США при визначенні роз-
міру необхідного внеску до дефолтного фонду досить часто керу-
ються результатами стрес-тестування. Тестування є надзвичайно
корисним інструментом, який використовується для перевірки
адекватності розміру маржі, дефолтних фондів і власного капіталу


