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"Гармонізація відносин власності промисловості України
в контексті інноваційного соціально орієнтованого розвитку"
У період реалізації інноваційно-інвестиційної моделі розвитку
України відбуваються відповідні зміни, насамперед, у сфері базових
економічних відносин, тобто відносин власності. Різноманітність відносин
власності і організаційно-правових форм господарювання розширює
економічну самостійність і свободу суб’єктів, створює сприятливі умови
для підвищення інноваційної активності підприємницької діяльності,
сприяє підвищенню конкурентоспроможності національної економіки.
Гармонізація відносин власності промислових підприємств
національної економіки має виключне значення для економічного
зростання і технологічного прогресу країни під час становлення
соціально орієнтованих відносин. При цьому інноваційна спрямованість
економіки є фарватером для гармонізації відносин власності у
промисловості, а їх оптимальна структура – культурним середовищем
реалізації інноваційної соціально орієнтованої моделі розвитку.
Неординарність проблеми гармонізації відносин власності надає
необхідність формування моделі відтворення, заснованої на
застосуванні нових технологій, що потребує виключної активності
держави у питаннях організації, стимулювання, а інколи навіть інвестора
у найважливіших пріоритетних сферах та об’єктах. У цьому випадку
інструментом гармонізації відносин власності в державі виступає їх
реструктуризація.
Різниця стратегій і методів перетворення структури відносин
власності в різних країнах переконує у відсутності універсальної моделі її
реалізації, оскільки цілі та умови для економіки кожної країни
індивідуальні.
Вивчення зарубіжного досвіду дозволило дійти висновку, що зміна
спаду ВВП та ВНП на економічне зростання відбувається завдяки
реструктуризації відносин власності в країнах, які обрали інноваційний
шлях розвитку, тобто їх орієнтиром стали науково-технічний прогрес і
високотехнологічні виробництва.
Стабільність економічного розвитку забезпечується та органічно
пов’язана з якістю зростання, оптимізацією відносин власності, а також
формуванням нових організаційно-правових форм концентрації
капіталів. При цьому державі належить провідна роль, оскільки ринкові

механізми на стадії становлення мають недостатні регулюючі впливи.
Якщо структурна перебудова в контексті інноваційних соціальноорієнтованих аспектів виступає неминучим етапом економіки перехідного
періоду з метою досягнення сталого економічного зростання, то зміна
структури відносин власності, формування приватного способу
привласнення є методом трансформації системи суспільних відносин
України, а також інституційним типом структурних перетворень.
Виходячи із ситуації, що склалася, автор пропонуємо актуалізувати
питання щодо необхідності структурної оптимізації відносин власності в
Україні саме сьогодні, в період реалізації інноваційно-інвестиційної моделі
розвитку з позиції соціально орієнтованої економіки. Запропонована
автором структурна схема, заснована на правилі золотого перерізу і
законі аналогій, дозволяє, враховуючи можливості державної власності,
усувати окремі соціально-економічні суперечності, концентрувати в
загальнонаціональному масштабі достатні ресурси, необхідні для
реалізації великих інноваційних проектів, а також контролювати велику
частину економічних ресурсів шляхом виведенням їх з-під егіди
приватного капіталу і ринку, прагнучи, таким чином, подолати негативні
риси і відставання в розвитку національної економіки.
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