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"Синтезований капітал і модернізація суспільства"
Сьогодні в Україні поглиблюються процеси інтеграції та глобалізації, посилюється вплив чинників економіки знань на всі сфери життєдіяльності – у державі формується інноваційно-інвестиційна модель розвитку.
Дослідження питань, пов’язаних із синтезованим капіталом у контексті
модернізації, відповідають сучасним викликам розвитку вітчизняної наукової думки, а з огляду на те, що капіталізація синтезованого капіталу
здатна підвищити його загальну вартість, можна розглядати капіталізацію як засіб модернізації суспільства, що свідчить про важливість та актуальність теми даної роботи.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні науково-теоретичних
засад капіталізації синтезованого капіталу як засобу модернізації суспільства.
Забезпечення сталого розвитку країни, регіону, підприємства в межах
модернізації можливе за умови капіталізації, внаслідок чого відбуваються
процеси, пов’язані із трансфертом синтезованого капіталу, підвищуючи
відносну додану вартість. Вважаємо, що капіталізація синтезованого капіталу має розглядатися як засоби модернізації суспільства та повинна
призвести до:
 нагромадження синтезованого (людського, інтелектуального та соціального) капіталу країни з подальшим його розподілом на національному
рівні (мова йде про створення національних та регіональних інтегрованих структур, ТНК та кластерів, до складу яких можуть входити ВНЗ);
 створення умов для трансформації синтезованого капіталу у геоекономічний капітал країни, який має забезпечувати водночас ефективність створення інноваційної моделі розвитку підприємств та соціальноекономічний розвиток країни.
Урахування авторських викладок поряд із актуалізацією капіталізації синтезованого капіталу дає можливість уточнити стратегічні напрями
розвитку країни в напрямі забезпечення сталості її соціально-економічної
конфігурації шляхом модернізації.
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