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ВСТУП
Роль держави виступила ключовим

класифікаційним критерієм поділу ка%
піталістичних моделей економічного
розвитку в другій половині ХХ ст. на
ліберально%ринкову, соціально орієн%
товану та державно%керовану моделі
капіталізму, причому в ліберально%рин%
ковій моделі роль державного регулю%
вання вважалась мінімальною. Розгор%
тання глобалізаційних процесів за нео%
лібералізаційним сценарієм зумовило
виникнення припущення щодо розми%
вання економічних державних кордонів
в процесі активізації міжнародного
економічного співробітництва. Змен%
шення ролі держави на початку ХХІ ст.
наводиться як аргумент на користь за%
непаду державних капіталістичних мо%
делей розвитку. Серед основних при%
чин світової економічної кризи 2007—
2009 рр. вважається різке погіршення
якості системи державного регулюван%
ня фінансових ринків, інститутів та еко%
номіки в цілому [1; 2]. Разом з тим, саме
ця світова економічна криза 2007—2009
рр. виявила, що державне регулюван%
ня та держава як така не тільки не втра%
тила своїх позицій у процесі розгортан%
ня глобалізаційних процесів, а, навпа%
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ки, стала "рятівним човном" інших еко%
номічних суб'єктів. Об'єктивні проце%
си зародження глобальної економіки
на початку ХХІ ст. вимагають аналізу
співвідношення національних та гло%
бальних детермінант подальшого роз%
витку, а динамічне формування гло%
бальної економіки значним чином
впливає на економічні функції держа%
ви. Все це й зумовлює актуальність дос%
лідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню процесів становлен%
ня глобальної економіки присвячено
наукові праці іноземних вчених П. Дев%
ідсона [3], П. Ділена [4], Дж. Демартіно
[5], Н. Біслі [6], вітчизняних вчених
Д. Лук'яненка [7], А. Поручника [8],
А. Філіпенка [9], Т. Кальченка [10]. Сут%
ність державного регулювання як ком%
понента сучасних моделей розвитку
досліджуються у працях М. Мартінеса
[11], Е. Мо [12], А. Хасселя [13], І. Ма%
лого [14], Л. Федулової [15], А. Соко%
ловської [16], Г. Клейнера [17]. Динам%
ічна трансформація національних еко%
номік внаслідок глобальної інтеграції,
підключення країн до регіональних мо%

делей розвитку сприяє розширенню ре%
гуляторних функцій держави, що й зу%
мовлює необхідність наукового аналі%
зу наслідків та механізмів такої транс%
формації. Саме тому метою статті є
визначення чинників, напрямів та особ%
ливостей трансформації економічних
функцій держави в умовах становлен%
ня глобальної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічна функція держави в су%

часних провідних моделях розвитку є
базовою, оскільки саме вона забезпе%
чує існування держави як такої. Еконо%
мічна функція виступає багатовектор%
ною та складною економічною катего%
рією, яка еволюціонує з розвитком сус%
пільства та держави.

На сучасному етапі економічного
розвитку участь держави в економіці
визначається двома іпостасями: по%
перше, держава виступає як регулюю%
чий економічний інститут; по%друге, як
економічний суб'єкт. Економічною
функцією держави як регулюючого
інституту є забезпечення функціону%
вання оптимального економічного та
інституційного режиму, який для до%
сягнення суспільних цілей та реалізації
національного економічного інтересу
забезпечує конкурентоспроможний
економічний розвиток. Реалізація цієї
функції здійснюється шляхом економ%
ічної політики з використанням ме%
ханізмів законодавчої, виконавчої, су%
дової та контрольно%наглядової діяль%
ності. Економічні функції держави як
регулюючого інституту можуть бути
постійними та тимчасовими залежно
від етапу її економічного розвитку, а
найбільш динамічно трансформовани%
ми є економічні функції держави відпо%
відно до сфер її діяльності та напрямів
впливу, які традиційно поділялись на
внутрішні та зовнішні (рис. 1).

Між тим, економічні функції дер%
жави розвиваються в міру ускладнен%
ня процесів економічного розвитку та
зміни характеру взаємодії між націо%
нальною економікою та глобальним се%
редовищем. Тому автор вважає, що на
сьогодні вже настав час виділити окре%
мий напрям впливу та сферу діяльності
держави — її глобальну функцію.
Актуальність виокремлення глобальної
функції зумовлена, перш за все, появою
нового типу суспільного мислення —
глобального мислення — яке дає змогу
усвідомити реальну появу таких кате%
горій, як "глобальна власність", "гло%
бальна антициклічна політика", "гло%
бальна інфляція", "глобальні стандар%
ти" тощо. Зміст глобальної економічної
функції держави полягає у забезпе%
ченні розвитку держави в глобальному
вимірі.

Якщо раніше певні економічні про%
цеси вважались такими, що мають суто
національне походження, то нині все
більше уваги дослідників привертає їх
глобальна компонента. Так, наприклад,
на глобальному етапі економічного
розвитку змінюються погляди на при%
чини та характер інфляції. Нині її роз%
глядають як глобальний феномен, адже
70% зміни значення показника інфляції
в національних економіках зумовлено
саме глобальними детермінантами [18].

Аналізуючи чинники зрушень на%
ціональних детермінант розвитку до
глобального рівня, слід відзначити те,
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що формування критеріїв економічно�
го розвитку (зокрема, щодо конкурен�
тоспроможності країн, компаній та
добробуту населення) відбувається не
на національному, а на регіональному
та глобальному рівнях. Так, наприклад,
обираючи європейський вектор розвит�
ку, Україна має орієнтуватись на євро�
пейський рівень розвитку, бо de facto
населення України визначає категорію
добробуту вже у регіональному євро�
пейському вимірі. Про це свідчить і
міграція понад 5 млн українців працез�
датного віку до європейських країн з
метою забезпечення належного рівня
свого добробуту. Й найбільшого удару
по економічному потенціалу України
завдає втрата покоління дітей, які на�
родилися та виросли за межами Украї�
ни (та навіть цілих родин), що відбуло�

ся внаслідок міграції жінок фертильно�
го віку. В контексті зростаючої мобіль�
ності капіталів, особливо людського ка�
піталу, вирішення завдання забезпечен�
ня високого рівня конкурентоспро�
можності потребує врахування детер�
мінант не лише національного, а, насам�
перед, глобального рівня.

На глобальному етапі інтернаціо�
налізації потреби суспільного розвит�
ку набувають глобального виміру. Для
їх задоволення потрібні ресурси, які
окрема держава або група держав не
може надати, а тому виникає не�
обхідність мобілізації ресурсів на пла�
нетарному рівні. Необхідність впоряд�
кування процесів користування плане�
тарними ресурсами, а також врегулю�
вання питань щодо створення та спо�
живання глобальних публічних благ

формують передумови для виникнення
нового економічного явища та нової
економічної категорії "глобальна влас�
ність". Глобальна власність — це сис�
тема об'єктивно існуючих відносин, які
виникають з приводу створення, об�
міну, розподілу та споживання благ
(існуючих чи таких, що можуть з'яви�
тись або можуть бути створені) на пев�
ному історичному етапі розвитку сус�
пільства. Суб'єктом глобальної влас�
ності на сьогодні може виступати дер�
жава як представник свого народу.
Держави можуть делегувати свої по�
вноваження щодо права глобальної
власності регіональним інтеграційним
угрупованням, міжнародним організа�
ціям, іншим легітимним суб'єктам.

Об'єктом глобальної власності є
широке коло благ, які створені приро�
дою та не належать жодній державі, а
також ті, що створені глобальною
спільнотою (глобальні публічні блага).
Об'єкти глобальної власності можуть
бути матеріальними (природні об'єкти)
та нематеріальними (знання, інформа�
ція, культурна та духовна спадщина).
Актуальною науковою та практичною
проблемою стає необхідність врегулю�
вання питань, пов'язаних з механізма�
ми реалізації права глобальної влас�
ності, адже активне та безвідповідальне
користування ресурсами світового оке�
ану, полюсів, використання космічно�
го простору, природної енергії, а також
планетарні масштаби техногенного
забруднення зумовлюють: по�перше,
виснаження цих ресурсів; по�друге,
нерівні можливості їх споживання
різними країнами; по�третє, недо�
статній рівень вивчення наслідків кори�
стування глобальними ресурсами, що
зумовлює необхідність чіткої оцінки
ризиків неконтрольованого викорис�
тання об'єктів глобальної власності, у
тому числі в контексті активного роз�
витку глобальних проектів з альтерна�
тивної енергетики.

Традиційно внутрішня функція
держави захисту власності також набу�
ває глобального виміру, адже відмова
держав від реалізації власного права
глобальної власності зменшує її еконо�
мічний потенціал та результативність
розвитку, що й визначає необхідність
введення в економічну науку економі�
чної категорії "глобальна власність",
дослідження якої лише розпочинаєть�
ся.

Поглиблення глобалізаційної при�
роди ключових компонентів економіч�
них моделей, що реалізуються у різних
країнах, призводить до уніфікації цих
компонентів. Зокрема, базовий для всіх
національних економічних моделей
інститут власності зазнає глобалізацій�
них трансформацій внаслідок цивіліза�
ційної уніфікації (у правовій системі
будь�якої країни закріплені однакові
форми власності та базові права влас�
ності); формування глобальних інсти�
тутів та механізмів захисту прав влас�
ності, насамперед, інтелектуальної; пе�
реходу частини національного багат�
ства певних країн до іноземних влас�
ників, переважно транснаціональних
бізнес�структур.

Таким чином, глобальний етап еко�
номічного розвитку вимагає від держа�
ви активної участі, адже саме вона во�
лодіє найбільшою регулятивною силою
та механізмом реалізації прийнятих
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Рис. 1. Економічні функції держави як регулюючого інституту

Складено автором.
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зростати, незважаючи на прагнення
великого капіталу, що набув форми
транснаціонального у другій половині
ХХ ст., а на початку ХХІ ст. — глобаль)
ного, змінити вплив як приймаючих
країн, так і країни базування, на стра)
тегії власного розвитку. Разом з тим,
зміцнюючи власну конкурентоспро)
можність, транснаціональні структури
зміцнюють й міжнародну конкурен)
тоспроможність країни свого базуван)
ня. Тенденція перетворення державно)
го механізму на механізм лобіювання
інтересів транснаціонального капіталу
становить найбільшу загрозу державі
як такій. Малий та середній бізнес, на)
томість, є цементуючим фундаментом,
на якому будується міцна держава,
саме він стримує процеси розмивання
економічних державних кордонів
транснаціональними бізнес)структура)
ми. Саме тому країни, які прагнуть збе)
регти власну ідентичність та забезпечи)
ти самодостатність розвитку, підтри)
мують, захищають та сприяють розвит)
кові малого та середнього бізнесу. В
умовах світової економічної кризи
звернення ТНК за підтримкою та допо)
могою держави підтверджує ефек)
тивність механізму державного регу)
лювання як такого.

Економічні функції завжди знахо)
дяться у постійній динаміці, спостері)
гається їх зростання та ускладнення, а
зміст змінюється в залежності від
внутрішніх, зовнішніх викликів та зро)
стання ролі тих чи інших суб'єктів впли)
ву (див. рис. 3). Так, функції держави,
що розмивались у другій половині ХХ
ст. ззовні під впливом транснаціоналі)
зації та регіональної інтеграції, у ХХІ
ст. зазнаватимуть, насамперед, внут)
рішніх викликів.

На сучасному етапі відбувається
диференціація впливу суб'єктів на еко)
номічну функцію держави. Якщо у
другій половині ХХ ст. достатньою си)
лою впливу на державу володів великий
бізнес, то нині зростає вплив малого та
середнього бізнесу. Набувають також
сили й кластерні утворення, які в міру
своєї інституціоналізації посилюють
вплив на державу. Соціальні мережі,
наукова спільнота та експертні групи
спричинюють значний вплив на форму)
вання громадської думки, розроблення

та реалізацію економічної політики
тощо.

У постіндустріальних моделях роз)
витку, які починають формуватись на
глобалізаційному етапі розвитку світо)
вої економіки наприкінці ХХ ст., перед)
бачається зменшення ролі ключової
ознаки поділу суспільства на верстви за
ознакою володіння знаннями та участі
у процесі їх створення.

З давніх часів у кожному суспіль)
стві існували верстви населення з
різним доступом до знань, з різними
можливостями набувати, використову)
вати та створювати знання. Аналіз ук)
рупненої соціо)економічної структури
людського суспільства на різних істо)
ричних етапах дозволяє стверджувати
про наявність високого ступеня коре)
ляції між рівнем доступу до створення
знань та рівнем добробуту, проявом
якого може слугувати рівень концент)
рації власності. Так, у давньому Египті
найбільшими обсягами власності воло)
діли фараони та жреці, у середньовічній
Європі — монархи, феодали та церква,
у ХХ ст. — державний та корпоратив)
ний топ)менеджент. Із настанням гло)
балізаційної ери економічного розвит)
ку наприкінці ХХ — початку ХХІ ст.
інформаційно)знаннєві бар'єри входу
до "касти обраних" починають зменшу)
ватись, а представники середнього кла)
су, високоосвічених "білих комірців",
менеджерів та науковців отримують
можливість брати участь у створенні
знань та відповідно володіти певним об)
сягом інтелектуальної власності, аси)
метрична концентрація якої визначати)
ме у найближчому майбутньому проце)
си розподілу доходів у постіндустріаль)
ному суспільстві.

Доступність освіти та наукового
знання робить громадян здатними
впливати на державну політику. Зміц)
нення громадянського суспільства
спричинює розширення змісту та на)
повнення державного регулювання,
що, у свою чергу, викликає укріплення
інституту правової держави. Дихотомія
розвитку громадянського суспільства
та правової держави зумовила остаточ)
не виокремлення суспільної відпові)
дальності як ключового компонента
економічного розвитку провідних країн
світу та підвердила визначальну роль

державного механізму в економіч)
ному розвитку країн в усіх держав)
них капіталістичних моделях.

На сучасному етапі розвитку
економічних відносин вже немож)
ливо розглядати ринкове саморегу)
лювання та державне регулювання
як незалежні компоненти моделі
розвитку. Саме в англосаксонської
країнах, в яких превалює лібераль)
на економічна модель, значний роз)
виток отримали механізми держав)
но)приватного партнерства. Значно
посилюється рівень державно)при)
ватного партнерства та суспільної
відповідальності в країнах з дер)
жавно)керованою моделлю еконо)
мічного розвитку. Якщо у другій
половині ХХ ст. в країнах Півден)
но)Східної Азії ключовим компо)
нентом взаємодії держави та рин)
ку була підтримка національних
чемпіонів, то на початку ХХІ ст. все
більше уваги приділяється розвит)
кові експортного потенціалу мало)
го та середнього бізнесу, розвитку

внутрішнього ринку, збереженню рівня
добробуту громадян.

Розгортання світової економічної
кризи 2007—2009 рр. виявило ще одну
особливість державного регулювання в
ліберальній моделі економічного роз)
витку, яке вважалось мінімальним. На
нашу думку, таке тлумачення ролі дер)
жави в цих країнах пов'язане з незнач)
ною роллю держави як учасника рин)
ку. Натомість, як регулюючий інститут
у ринковій економіці держава набула
найвищого розвитку саме в цій моделі.
В умовах світової економічної кризи ця
характеристика виявилась дуже чітко.
Найбільше падіння фондових індексів
спостерігалось у кранах з ліберальною
моделлю розвитку (див. табл. 1), що й
актуалізувало пошук причин такого
падіння у порівнянні з іншими моделя)
ми розвитку. У Великобританії, одній з
найконкурентоспроможніших країн,
яка володіє найбільшою часткою висо)
котехнологічного експорту в світі,
вартість активів зменшилась протягом
2008 р. на 69%.

З одного боку, традиційно вва)
жається, що в умовах мінімізації дер)
жавного регулювання причиною тако)
го значного падіння індексів є дія рин)
кових механізмів. Разом з тим, на нашу
думку, штучне завищення вартості ак)
тивів, зокрема й через механізми аси)
метричності інформації, дозволило
країнам з ліберальною моделлю роз)
витку залучити за допомогою фондо)
вих ринків величезний обсяг коштів,
який був використаний на національ)
ний розвиток. Законодавство англосак)
сонських країн з точки зору залучення
інвестицій за допомогою використання
механізмів фондового ринку створює
правове та інституціональне поле, в
якому можуть брати участь поряд з
найпотужнішими також і найменші
економічні суб'єкти, що свідчить про
високий рівень конкуренції та сприят)
ливе конкурентне середовище. З іншо)
го боку, задекларована рівність можли)
востей не відповідає реальній дійсності,
адже нерівним є рівень володіння та
участі у створенні знань різними еко)
номічними суб'єктами, що зумовлює
асиметричність інформації, невірні очі)
кування, невірне визначення міри ризи)
ку та прорахунки економічних су)

Таблиця 1. Динаміка провідних фондових індексів у 2004—2008 рр.

Примітка: 2008/2007* — Падіння індексу у 2008 р. порівняно з 2007 р.
Складено автором за даними Фондової біржі Гонг Конгу.

Рік Лондон 
FTSE 100 

Швейцарія 
SPI 

General 

Торонто 
Composite 

Нью- 
Йорк 
DJIA 

Куала- 
Лумпур 

Composite 

Корея 
Composite 

Stock 

Німеччина 
DAX 

Capital 
Value 

Токіо 
Nikkei 

225 

2004 4814,3 4234,56 9246,65 10783,01 907,43 895,92 3004,65 11488,76 
2005 5618,76 5742,41 111272,26 10717,5 899,79 1379,37 3719,79 16111,43 
2006 6220,8 6929,18 12098,39 12463,15 1096,24 1434,46 4429,01 17225,83 
2007 6456,9 6925,44 13833,06 13264,82 1445,03 1897,13 5277.23 15307.78 
2008 4434,2 4567,57 8987,7 8776,39 876,75 1124,47 3041,6 8859,56 
2008/2007*  ↓69% ↓66% ↓65% ↓66% ↓60 ↓59 ↓58 ↓58 
 

 Австралія 
АІ 

Ordinaries 

Париж 
CAC 40 

Тайвань 
Taipei 

Weighted 
Stock 

Таїланд 
Bangkok 

Set 

Гонг 
Конг 

Hang Sen 

Сінгапур 
FTSE ST 

Шенжен 
A-share 

Шанхай 
A-share 

2004 4053,1 3821,16 6139,69 668,1 14230,14 1999,9 328,69 1330,19 
2005 4708,8 4715,23 6548,34 713,73 14876,43 2280,77 290,06 1220,93 
2006 5644,3 5541,76 7823,72 679,84 19964,72 2918,63 569,58 2815,13 
2007 6421 5614,08 8506,28 858,1 27812,65 3465,63 1520,99 5521,49 
2008 3659,3 3217,97 4591,22 449,96 14387,48 1761,56 581,51 1911,79 
2008/2007*  ↓57% ↓57% ↓54% ↓52% ↓52% ↓51% ↓38% ↓34% 
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б'єктів. Англо�саксонські країни, розу�
міючи, що потоки великого капіталу не�
залежно від національної належності
оберуть найменш складний шлях, зали�
шивши осторонь національні інтереси,
використовують елементи глобалізац�
ійного економічного мислення та вста�
новлюють саме такі правила гри.

На користь тези щодо високого рівня
державного регулювання в країнах з
ліберальною моделлю розвитку свідчить
наявність найбільш потужної системи
державної підтримки національних екс�
портерів, зокрема у США (рис. 4)

Таким чином, роль держави як ре�
гулюючого інституту в ліберальній еко�
номічній моделі є значною, й саме в цю
модель в основі концепції економічно�
го розвитку покладено глобалізаційне
економічне мислення. Конкурентосп�
роможний економічний розвиток пе�
редбачає формування економічної
свідомості не лише на національному,
а й планетарному рівні, передбачає
важливість створення глобальних пуб�
лічних благ, забезпечення глобальної
безпеки, захисту глобальної власності
тощо.

ВИСНОВКИ
Процеси становлення глобальної

економіки є необерненими. Закріплення
капіталістичного способу виробництва в
якості панівного пов'язують із настанням
першої капіталістичної кризи у 1825 р.,
отже і настання глобальної економічної
кризи 2007—2009 рр. можна визнати
"точкою неповернення" та виходу світо�
вого господарства на траєкторію форму�
вання глобальної економіки. Економічні
функції держави виходять за межі
внутрішніх та зовнішніх функцій й набу�
вають глобального характеру.

Передумовами виникнення глоба�
лізаційної функції є вихід економічних
відносин на новий рівень інтернаціона�
лізації — глобальний рівень. Кількісні
та якісні зміни у взаємовідносинах еко�
номічних суб'єктів всіх рівнів виклика�
ють зрушення детермінант економічно�
го розвитку від традиційно національ�
ного рівня до глобального. В процесі
становлення глобальної економіки
функції держави як регулюючого
інституту будуть лише зростати.

У процесі економічного розвитку
не слід протиставляти ринок та держа�
ву, адже ці два механізми є найбільшим
досягненням людської цивілізації. По�
дальший економічний розвиток можли�
вий за умов включення суспільної
відповідальності як ключового компо�
нента моделей економічного розвитку.
Формування правової держави в про�
відних країнах світу сприяло активно�
му розвитку громадянського суспіль�
ства, а завдяки інформаційно�комуні�
каційним технологіям у процесі станов�
лення перебуває глобальне грома�
дянське суспільство, вплив якого поси�
люється не лише на глобальні еко�
номічні процеси, а й на окремі націо�
нальні економіки. Саме із розгортанням
глобального етапу розвитку країни от�
римали можливість формувати та реа�
лізовувати постіндустріальні еко�
номічні моделі. Реалізація постіндуст�
ріальних моделей можлива за умови ко�
ординації економічних процесів на
глобальному рівні. Актуальними нині
глобалізацйними функціями держав є

управління світовою інфляцією, визна�
чення та захист глобальної власності,
участь у створенні та справедливому
розподілі глобальних публічних благ
тощо. В міру посилення глобалізацій�
ного характеру ключових компонент
національних економічних моделей
держави набуватимуть все більше гло�
балізаційних функцій, спрямованих на
врегулювання глобального виробницт�
ва, обміну, розподілу та споживання.
Для реалізації таких функцій необхід�
ним є перехід від традиційного еконо�
мічного мислення до глобалізаційного.
Значну роль у формуванні такого мис�
лення відіграватиме найбільш інтерна�
ціоналізований інформаційно�знаннє�
вий чинник. Становлення глобалізацій�
ного економічного мислення як панів�
ного дозволить й Україні розробити
адекватну сучасному етапу економіч�
ного розвитку модель на основі діалек�
тичної єдності національної самодос�
татності та глобальної інтеграції, за�
безпечити конкурентоспроможний
економічний розвиток країни.

Основними глобалізаційними функ�
ціями держав на сучасному етапі еко�
номічного розвитку виступають забез�
печення вільної торгівлі, зменшення
глобальних асиметрій, участь у ство�
ренні та розподілі глобальних публіч�
них благ, проведення глобальної анти�
циклічної політики, подолання нас�
лідків глобальної інфляції, яка з вели�
ким ступенем ймовірності супроводжу�
ватиме вихід зі світової кризи. Поряд з
національними системами планування
та прогнозування значну роль відігра�
ватиме розгортання національними
урядами систем глобального прогнозу�
вання, адже конкурентоспроможний
економічний розвиток можливий лише
за умов врахування глобальних тен�
денцій, глобальних ринків та на основі
глобального мислення.
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