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Інноваційні підходи до осмислення економічного управління після світової фінансової кризи
Світова фінансова криза висвітлила недоліки основних напрямів економічної думки. Аналіз наслідків кризи не
спричинив появу нової парадигми, однак, у сфері державних фінансів та економічного управління з’явилося декілька
нових, все ще окремих, інноваційних підходів. Метою статті є структуроване представлення цих нових інноваційних
підходів, які можуть слугувати потенціальною основою для нового підходу до осмислення економічного та фінансового
управління та новаторським рішенням для державних фінансів. У статті проаналізовано відповідну міжнародну
літературу, опубліковану після світової фінансової кризи, як наслідок, представлено новаторські рішення, особливо щодо
ролі держави, відновлення функціонування центральних банків, переоцінки стабільності та геополітичних аспектів
економічної політики, важливості впевненості та співпраці у державній політиці, зростаючої ролі державного сектору у
забезпеченні стійкого економічного розвитку та відродження інституційної економіки. На основі цих нових підходів у
статті зроблено висновок про те, що раціональний, всеохоплюючий, стійкий та інноваційний розвиток потребує
переосмисленні ролі, функцій, цілей та інструментів державної політики та економічного управління.
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Инновационные подходы к осмысливанию экономического управления после мирового финансового
кризиса
Мировой финансовый кризис осветил недостатки основных направлений экономической мысли. Анализ последствий
кризиса не повлек за собой появление новой парадигмы, однако, в сфере государственных финансов и экономического
управления появилось несколько новых, все еще отдельных, инновационных подходов. Целью статьи является
структурированное представление данных новых инновационных подходов, которые могут служить потенциальной
основой для нового подхода к осмысливанию экономического и финансового управления и новаторским решением для
государственных финансов. В статье проанализирована соответствующая международная литература, опубликованная
после мирового финансового кризиса, как следствие, представлены новаторские решения, особенно касательно роли
государства, восстановления функционирования центральных банков, переоценки стабильности и геополитических
аспектов экономической политики, важности уверенности и сотрудничества в государственной политике, растущей роли
государственного сектора в обеспечении устойчивого экономического развития и возрождения институциональной
экономики. На основе данных новых подходов в статье сделан вывод о том, что рациональное, всеобъемлющее,
устойчивое и инновационное развитие требует переосмысливания роли, функций, целей и инструментов
государственной политики и экономического управления.
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