Реферат статті Волкової О. М.
"Держава в суспільстві та в його
господарській сфері: некласичний підхід"
У статті з позицій некласичного підходу, який представлений цивілізаційною парадигмою, системним і організаційним підходами, суспільство розглядається як система, яка входить у склад інших систем і має
власну структурну будову. Спираючись на відмінності суспільної системи
від живих та неживих систем, зроблено висновки, що цілісність суспільства досягається за рахунок організації та самоорганізації суспільства.
Відповідно до положення цивілізаційної парадигми про визнання
основною рушійною силою розвитку суспільства свідому діяльність людини, самоорганізація суспільства включає елементи організації. Організація суспільства пов’язана з верховною владою та діяльністю держави.
Держава, являючи собою організаційний центр суспільства, формує
сили реагування (на зовнішні та внутрішні зміни (впливи)), забезпечує їх
цілеспрямування та контролює їх здійснення, координує та регулює їх,
чим забезпечує цілісність суспільства. Такі напрямки діяльності держави,
зокрема в господарській сфері, репрезентовані економічними функціями
держави. Суть економічних функцій держави зводиться до формування
структури господарської сфери, горизонтальних та вертикальних зв’язків
між економічними суб’єктами та між економічними суб’єктами та державою. Реалізацію економічних функцій держави забезпечують економічні
інститути.
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