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Ринок, держава та бізнес в умовах нової економіки
Формування нової економіки, що замінює індустріальну економіку та має мультивекторний характер, спричиняє
значні перетворення в усіх сферах соціального благополуччя, призводить до появи нових форм та методів
організації взаємовідносин між інститутами, що функціонують у сфері соціально-економічного розвитку.
Актуальність дослідження спричинена потребою у теоретичних та прикладних основах нового суб’єктивного
складу та мережевої взаємодії цих інститутів. Науково-прикладне значення цього дослідження полягає у
обґрунтуванні формування та розвитку сучасних інститутів та встановлення нового формату їх взаємодії в
умовах нової економіки. Метою дослідження є визначення останніх тенденцій у модернізації функцій інститутів
у тріаді «ринок – держава – бізнес». Об’єктом дослідження є теоретичні та прикладні принципи соціального
явища «ринок – держава – бізнес». Методологічною базою для досягнення цієї мети є системний та
міждисциплінарний підхід до вивчення перерозподілу ролей між цими інститутами та покращення їх взаємодії у
процесі забезпечення стійкого розвитку. Метою дослідження є наукове та теоретичне обґрунтування нового
складу соціального явища «ринок – держава – бізнес». Принципова позиція авторів полягає у їх переконаності в
тому, що нову інтерпретацію потрібно дати якщо не всім, то більшості категорій та понять, що відображають це
явище та процеси, що відбуваються в ланцюжку «ринок – держава – бізнес». Існує потреба у новому,
нестандартному розумінні більшості явищ та процесів, пов’язаних з функціонуванням провідних інститутів
економіки та суспільства. У статті представлені погляди авторів на сучасну роль кожного з вищезгаданих
інститутів, їх взаємодію у процесі забезпечення стійкого розвитку. Особлива увага приділяється обґрунтуванню
трансформації функцій держави та бізнесу в нинішніх умовах. Автори наголошують на тому, що сучасна роль та
місце провідних інститутів, що мають забезпечити стійкий розвиток, потребують нового розуміння.
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Рынок, государство и бизнес в условиях новой экономики
Формирование новой экономики, заменяющей индустриальную экономику и имеющей мультивекторный
характер, влечет за собой значительные преобразования во всех сферах социального благополучия, приводит к
появлению новых форм и методов организации взаимоотношений между институтами, функционирующими в
сфере социально-экономического развития. Актуальность исследования вызвана потребностью в теоретических
и прикладных основах нового субъективного состава и сетевого взаимодействия данных институтов. Научноприкладное значение данного исследования заключается в обосновании формирования и развития современных
институтов и установления нового формата их взаимодействия в условиях новой экономики. Целью
исследования является определение последних тенденций в модернизации функций институтов в триаде «рынок
– государство – бизнес». Объектом исследования являются теоретические и прикладные принципы социального
явления «рынок – государство – бизнес». Методологической базой для достижения этой цели является
системный и междисциплинарный подход к изучению перераспределения ролей между данными институтами и
улучшения их взаимодействия в процессе обеспечения устойчивого развития. Целью исследования является
научное и теоретическое обоснование нового состава социального явления «рынок – государство – бизнес».
Принципиальная позиция авторов заключается в том, что новую интерпретацию необходимо дать если не всем,
то большинству категорий и понятий, отображающих данное явление и процессы, происходящие в цепочке
«рынок – государство – бизнес». Существует потребность в новом, нестандартном понимании большинства
явлений и процессов, связанных с функционированием ведущих институтов экономики и общества. В статье
представлены взгляды авторов на современную роль каждого из вышеупомянутых институтов, их
взаимодействие в процессе обеспечения устойчивого развития. Особенное внимание уделяется обоснованию
трансформации функций государства и бизнеса в нынешних условиях. Авторы подчеркивают, что современная
роль и место ведущих институтов, которые должны обеспечить устойчивое развитие, требуют нового понимания.
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