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Досліджено основні теоретичні підходи до аналізу ролі держави в економіці. 

Розглянуто сучасні проблеми взаємозв’язку державного та ринкового регулювання 
економіки. Проаналізовано вплив ефективного державного втручання в економіку 
на її конкурентоспроможність. Доведено необхідність трансформації ролі держави 
в економіці в сучасних умовах господарювання. 

Ключові  слова:  держава, державне регулювання економіки, ринкове само-
регулювання, глобалізація, конкурентоспроможність. 

 
Ясько Ю. Экономика XXI в.: трансформация роли государства. Исследованы 

основные теоретические подходы к анализу роли государства в экономике. Рассмотре-
ны современные проблемы взаимосвязи государственного и рыночного регулирования 
экономики. Проанализировано влияние эффективного государственного вмешательства 
в экономику на ее конкурентоспособность. Доказана необходимость трансформации 
роли государства в экономике в современных условиях хозяйствования. 

Ключевые  слова:  государство, государственное регулирование экономики, 
рыночное саморегулирование, глобализация, конкурентоспособность. 

 
Постановка проблеми. Фундаментальні трансформації, що від-

буваються у світі на початку XXI ст. і супроводжуються глобальною 
фінансово-економічною кризою, вимагають впровадження системних 
змін у нове економічне і соціальне середовище. Насамперед, це стосу-
ється переосмислення ролі держави та її функцій в економіці. Основною 
властивістю останніх десятиліть є активний розвиток глобалізаційних 
процесів, а тому неможливо залишити без уваги їх вплив на державу та 
ефективність державного регулювання. Останнім часом у науковій 
літературі зазначена проблематика досить часто розглядається з двох 
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полярно протилежних точок зору – від повного «відмирання» інституту 
держави в економіці до активного державного втручання в соціально-
економічний розвиток. Проте за умов глобалізації поділ економічних 
систем на ринкову й адміністративно-регульовану не є доцільним, так 
як в ідеальному вигляді жодної з них вже не існує. Тому в цьому дос-
лідженні розглянуто питання трансформації ролі держави в економіці 
під впливом новітніх системних викликів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти 
трансформації ролі держави в економіці вивчалися як іноземними, так 
і вітчизняними науковцями. Вагомий внесок у дослідження зазначеної 
проблематики здійснили: Д. Аджемоглу, Дж. Акерлоф, В. Геєць, А. Гри-
ценко, Я. Жаліло, Ю. Кіндзерський, В. Лагутін, А. Мазаракі, Е. де Сото, 
Ю. Уманців [1–10] та ін. 

Проте серед численних наукових здобутків з цього питання донині 
відсутній єдиний підхід до визначення меж державного втручання 
в економічні процеси, що вимагає пошуку модернізованих методів 
та інструментів державного регулювання економіки, враховуючи сучас-
ні тенденції. 

Метою статті є дослідження теоретико-методологічних засад 
трансформації ролі держави в економіці під впливом новітніх систем-
них викликів. 

Матеріали та методи. Під час дослідження використано такі 
загальнонаукові та спеціальні методи, як: історико-логічний – для вив-
чення еволюції ролі держави на різних етапах господарського розвитку; 
системний підхід – для дослідження теоретичних аспектів та сучасних 
засад державного регулювання економіки; ретроспективного та порівняль-
ного аналізу – під час розгляду впливу ефективного державного управ-
ління на конкурентоспроможність національної економіки; аналізу та 
синтезу – для визначення взаємозв’язків між державним та ринковим 
регулюванням економіки. 

Результати дослідження. Побудова соціально орієнтованої еконо-
міки та демократичного суспільства на основі інноваційної моделі 
розвитку обумовлює необхідність нагального вирішення завдання щодо 
визначення нової ролі держави, що, у свою чергу, є неможливим без 
відповідного теоретичного підґрунтя. 

Ключовим інститутом сучасної економіки є держава. Вона не 
повинна прямо втручатися в господарські процеси. Проте до її функцій 
належить створення такого інституційного середовища, яке здатне 
забезпечити ефективне функціонування господарського механізму, що 
стимулює інноваційний розвиток та надання державної підтримки 
галузям, що стратегічно важливо для економічного розвитку та конку-
рентоспроможності національної економіки. 

Проблема державного втручання в економіку має багаторічну 
історію. Починаючи з кінця XV ст., науковці почали досліджувати проб-
лематику необхідності та міри державного регулювання економіки. 
У  процесі розвитку економічної думки ставлення до ролі держави 
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постійно змінювалося. До XVII ст. переважала думка про те, що держава 
повинна відігравати активну роль у розвитку торгівлі та промисловості. 
Опонував цьому твердженню А. Сміт, який у своїй праці «Дослідження 
про природу й причину багатства народів» (1776 р.) наголошував на 
обмеженій ролі держави в економічному розвитку країни. Вчений до-
тримувався принципу ринкової рівноваги, яка досягається в економіці 
стихійно, за відсутності державного втручання, і є оптимальним варіан-
том функціонування економічної системи. Тому, на думку А. Сміта, 
держава не повинна втручатися в регулювання економічних процесів, 
а повинна лише здійснювати первинні функції, необхідні для функ-
ціонування ринку [11, с. 236]. 

Дж. С. Мілль присвятив декілька розділів своєї книги «Основи 
політичної економії», опублікованої в 1948 р., питанню впливу держави 
на економічні процеси. Ключова ідея вченого полягала в тому, що 
ринок є саморегулюючим інститутом, і держава не повинна втручатися 
у діяльність суб’єктів господарювання, а основним чинником у вста-
новленні макроекономічної рівноваги є вільна конкуренція [12, с. 394]. 
Уже з того часу вчені почали досліджувати окремі аспекти економічних 
функцій держави та межі її втручання в економіку. 

У сучасній економічний науці відбулося утвердження теорій, 
розроблених трьома провідними економічними школами, а саме: 
кейнсіанською, неокласичною та інституціональною, які відрізняються 
за своєю суттю.  

Технологічні зміни, які відбулися в ХХ ст., внесли суттєві ко-
рективи в уявлення про механізм ринкового саморегулювання. Велика 
депресія 30-х років ХХ ст. висунула перед економістами нову проблему, 
вирішенню якої і присвячена кейнсіанська теорія. Це привело до 
переосмислення традиційних поглядів на роль держави в економіці. 
Стало зрозумілим, що держава повинна активно втручатися в еконо-
міку, оскільки вільний ринок не мав механізмів впливу на процес виходу 
економіки з кризи. 

Фундатором теорії державного регулювання економіки вважається 
Дж. Кейнс. У своїй основній науковій праці «Загальна теорія зайня-
тості, проценту і грошей» учений довів, що держава має відігравати 
ключову роль та активно втручатися в економічні процеси [13].  

На відміну від Дж. Кейнса, представники неокласичної еконо-
мічної теорії віддавали перевагу ринковому механізму саморегулювання 
економіки, що обмежує міру державного втручання в економіку. На-
приклад, А. Маршалл схвалював переваги вільно конкурентної структури 
ринку, що розпочав А. Сміт. У своїх наукових дослідженнях учений дійшов 
висновку, що втручання держави можливе, але воно повинно бути 
мінімальним, інакше в економіці виникатимуть диспропорції [14, с. 297]. 

Окремі положення щодо обмеження регулювання процесів еконо-
мічного розвитку з боку держави передбачали й розробки представ-
ників інституціональної теорії. Вихідні засади інституційного підходу 
набувають особливого значення для країн з перехідною економікою, 
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оскільки розглядають економіку не як статичну систему, а як живий 
організм, що постійно модифікується. Так, Дж. К. Гелбрейт відводив 
державі значну роль в економіці. На його думку, ключову роль у системі 
регулювання економіки відіграють державні видатки, які є генеруючим 
чинником, що регулює сукупний попит та ціни [15, c. 261]. 

У свою чергу, представники неокласичного синтезу наполягали 
на взаємодії державного регулювання з функціонуванням ринкових 
механізмів, що давало надію на вдосконалення інструментів регулю-
вання економіки взагалі. 

Дослідивши різнобічні підходи до ролі держави в економіці на 
різних етапах господарського розвитку, встановлено, що необхідність 
виконання державою окремих функцій в економіці не заперечує ніхто. 
Проте існує велика розбіжність у поглядах стосовно меж та напрямів 
державного втручання в економіку – від суто ліберального до повного 
державного регулювання економічних процесів. 

Однак у ХХІ ст., зважаючи на стрімкий розвиток глобалізаційних 
процесів, втручання держави в економічні процеси повинно бути не тільки 
більш активним, але й стабільним та послідовним. При цьому його зміст 
не може визначатися лише ідеологічними засадами та принципами, 
повинні також враховуватися новітні тенденції суспільного розвитку.  

Сучасна економіка з точки зору її глобалізації розглядається як 
синтез ринкового механізму та елементів державного регулювання, які 
постійно модифікуються під впливом розвитку світових господарських 
зв’язків і суспільства. Така модель закладена історично, адже «чистої», 
нерегульованої економіки не існує, тому що об’єктивним є процес 
боротьби економічних суб’єктів за ресурси, товари й ринки. Об’єктивна 
реальність розвитку господарського механізму в ринковій економіці 
вимагає регулювання, так як нерегульований ринок не може бути 
ефективним – цей постулат доведений часом. 

На реалізації проактивної державної прагматичної економічної 
політики наполягає Б. Данилишин, який зазначає, що будь-яка еконо-
мічна політика, як на Заході, так і на Сході, є складним міксом 
кейнсіанських, монетаристських та інших заходів. Ніхто з економістів-
практиків у світі не може сьогодні назвати себе ні чистим кейнсіанцем, 
ні монетаристом [16]. 

Схожих принципів дотримується В. Панченко, який стверджує, 
що необхідно вийти за межі діалектики «лібералізм-протекціонізм», 
«держава-ринок». Старі протекціоністські інструменти відходять у минуле, 
нині з’являються нові форми. Недарма в європейській практиці набуває 
вжитку термін «reregulation», що пояснює стан, коли дерегуляція, 
передбачаючи зняття обмежень, концентрується на запровадженні нових 
форм регуляції [17]. 

Здійснення економічної політики держави потребує виходу на 
таку інституційну траєкторію, яка здатна забезпечити поступовий пере-
хід до моделі, орієнтованої одночасно і на розвиток конкуренції, і на 
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подолання обмежень ринку на основі цілеспрямованого формування від-
носин співпраці між державою, підприємницьким сектором та суспільс-
твом у цілому. Необхідність економічної політики держави обумовлена 
передусім існуванням «неспроможності ринку» та потребою держав-
ного втручання у розвиток макроекономічних процесів [10, с. 145]. 

Таким чином, у ХХІ ст. не лише повинна бути посилена роль 
держави, але й необхідним є перегляд її економічних функцій для 
досягнення стратегічних цілей, які стають все більше спрямованими на 
побудову соціально орієнтованої економіки та враховують глобаліза-
ційні виклики. З огляду на це, розроблено орієнтовану систему транс-
формації економічних функцій держави в сучасних умовах (рисунок). 

 

 
Трансформація економічних функцій держави 

Джерело: авторська розробка. 
 

ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

Соціальна спрямованість 
Посилення національного  

та інтернаціонального впливу 

Трансформація попередніх функцій  НОВІ ФУНКЦІЇ 

Геополітичне, геоекономічне, екологічне стратегічне планування 

Узгодження національних  
та інтернаціональних економічних інтересів 

Виробництво світового суспільного блага 

Набуття функціями глобального характеру 

Модифікація структури функцій: зовнішньоекономічні стають 
визначальними для внутрішньоекономічних 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ 

Глобалізація  
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Стратегічною метою державного регулювання є забезпечення 
ефективності функціонування національної економіки. І тут важливо 
те, як державне регулювання впливає на конкурентоспроможність 
національної економіки, яка, в свою чергу, є важливим індикатором 
економічного розвитку держави. 

Щодо оцінки ефективності впливу держави на економіку з точки 
зору її конкурентоспроможності, то тут існує така закономірність: без 
ефективного та виваженого державного втручання високої конкуренто-
спроможності національної економіки на світовому ринку досягти 
неможливо, а отже, державне управління є фактором конкуренто-
спроможності. 

Як приклад, проаналізуємо дані рейтингів конкурентоспромож-
ності країн Міжнародного Інституту Розвитку Управління (IMD). Фахівці 
Інституту щорічно розраховують індекси глобальної конкурентоспро-
можності країн (World Competitiveness Yearbook). Відповідно до методики 
Лозанського Інституту на конкурентоспроможність національної еконо-
міки впливають чотири групи агрегованих факторів: стан економіки; 
ефективність державного управління; стан бізнес-середовища та інфра-
структури. У цьому рейтингу для оцінки ефективності державного 
управління в контексті конкурентоспроможності використовуються такі 
підфактори: державні фінанси; фіскальна політика; державні інститути; 
законодавче регулювання підприємництва та освіта. 

На основі даних Лозанського рейтингу конкурентоспроможності 
країн проаналізуємо вплив фактора ефективності державного управління 
на загальний рейтинг глобальної конкурентоспроможності (табл. 1, 2). 

 
Таблиця 1 

Рейтинг країн за фактором ефективності державного управління 
Глобальної конкурентоспроможності (окремі країни) у 2019 р. [18] 

Країна Рейтинг 

Гонконг 1 
ОАЕ 2 
Сінгапур 3 
Швейцарія 4 
Катар 5 
Данія 6 
Норвегія 7 
Німеччина 8 
Нідерланди 9 
Люксембург 10 
США 23 
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Таблиця 2 

Рейтинг Глобальної конкурентоспроможності (окремі країни)  
у 2018–2019 рр. [18] 

Країна Рейтинг 2019 Країна Рейтинг 2018 

Сінгапур 1 США 1 
Гонконг  2 Гонконг 2 
США 3 Сінгапур 3 
Швейцарія 4 Нідерланди 4 
ОАЕ  5 Швейцарія 5 
Нідерланди 6 Данія 6 
Ірландія 7 ОАЕ 7 
Данія 8 Норвегія 8 
Швеція 9 Швеція 9 
Катар 10 Канада 10 
Україна 54 Україна 59 
Венесуела 63 Венесуела 63 

 
Так, у рейтингу за 2019 р. Гонконг, ОАЕ, Сінгапур та Швейцарія 

за фактором «ефективність державного управління» посіли чотири перші 
місця, а в загальному рейтингу Глобальної конкурентоспроможності 
розмістились відповідно на 2, 5, 1 та 4 місцях. Україна в загальному 
рейтингу 2019 р. посіла 54 місце з 63 країн. Найбільш конкуренто-
спроможною країною у 2019 р. став Сінгапур, посівши 1 місце в цьому 
рейтингу. Отже, ті країни, які в 2019 р. за фактором «ефективність 
державного управління» посіли перші чотири позиції, увійшли до 
першої п’ятірки загального рейтингу Глобальної конкурентоспромож-
ності, винятком стали лише США, які, незважаючи на 23 позицію 
в рейтингу за фактором «ефективність державного управління», у за-
гальному рейтингу посіли 3 місце. 

З огляду на це, можна прослідкувати певну взаємозалежність між 
якістю й ефективністю державного управління та конкурентоспромож-
ністю економіки. Країни з високим рівнем ефективності державного 
управління займають високі позиції у рейтингу конкурентоспромож-
ності. А тому ефективність державного управління є одним з ключових 
факторів стійкості та конкурентоспроможності національної економіки. 

Не можна не погодитися з твердженням, що у ХХІ ст. конкуренто-
спроможними будуть держави, здатні скористатися власним історич-
ним досвідом і використати найкращі характеристики інших моделей 
для мобілізації ресурсів за допомогою ефективної системи стратегіч-
ного планування, налагодження механізмів взаємодії з громадянським 
суспільством та інвестування в соціальні програми [19, с. 15]. 

Звернувшись до досвіду найбільш розвинених країн світу, можна 
спостерігати тенденцію, що зазначені країни, всупереч ліберальному 
підходу до ролі держави в економіці, не тільки не знижують цю роль, але 
і значно підвищують, особливо у визначенні пріоритетів розвитку і ди-
версифікації економік у бік високотехнологічних галузей виробництва. 
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Держава як головний інститут суспільства може і повинна бути 
основним ініціатором інновацій, координатором і гарантом здійснення 
геоекономічних цілей. 

Висновки. Результати аналізу сучасних тенденцій трансформа-
ційних процесів свідчать, що для ефективного розвитку національної 
економіки в ХХІ ст. посилення ролі держави в економіці не повинно 
розумітися як встановлення бюрократичних перепон для підприєм-
ництва. Держава, коригуючи колишні помилки економічної політики, 
більшою мірою має брати на себе властиві їй функції захисту на-
ціональної економіки від негативних впливів глобалізації, стимулювання 
інноваційного розвитку, посилення соціальної спрямованості, забезпечен-
ня раціонального з розрахунком на майбутнє, використання ресурсів. 

За підсумками аналізу наукової літератури виявлено відсутність 
єдиної точки зору на роль та межі втручання держави в економіку. 
Досліджуючи проблему співвідношення державного втручання в еконо-
міку та ринкового саморегулювання, виявлено, що раціональне державне 
регулювання економіки не суперечить ринковому механізму, а свідомо 
використовує його регулюючий потенціал, що, в свою чергу, надає 
ринковим регуляторам можливість більш ефективно та цілеспрямовано 
впливати на соціально-економічний розвиток. У результаті це повинно 
сприяти досягненню цілей і пріоритетів, які визначила держава, міні-
мізуючи при цьому економічні та соціальні втрати. 
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Yasko Yu. The economy in the ХХІ century: transformation of the state’s role. 
Background. The main feature of recent decades is the active development of 

globalization processes, and therefore it is impossible to ignore their influence on 
the transformation of the role of the state and the effectiveness of state regulation. The 
construction of a socially oriented economy and a democratic society, based on the 
innovative model of development, necessitates the urgent solution of the task of determining 
the new role of the state, which in turn is impossible without the search of the appropriate 
theoretical basis. 

The analysis of recent researches and publications shows that despite the 
existence of certain scientific achievements, there is still no single point of view regarding 
the role of the state in the economy. Until now, the boundaries and the relationship between 
state and market regulation have not been clearly and comprehensively defined. 

The aim of the article is to study theoretical and methodological principles of the 
transformation of the role of the state in the economy under the influence of the latest 
systemic challenges. 

Materials and methods. In the process of research the general scientific and 
special methods were used, such as: historical and logical; method of retrospective 
and comparative analysis; system approach; analysis and synthesis.  

Results. The key institution of the modern economy is the state. It should not 
directly interfere in business processes. However, its functions include the creation of such 
an institutional environment that is capable of ensuring the efficient functioning of an 
economic mechanism that stimulates innovative development and providing state support 
to industries that are strategically important for economic development and competitiveness 
of the national economy. 

The various approaches to the role of the state in the economy at different stages 
of economic development were researched, to establish that it is necessary to perform 
certain functions in the economy of the country. However, there is a large discrepancy in 
the views of the limits and skills of state currents in the economy – from liberal to threshold 
state regulation of economic processes.  

Conclusion. After analyzing the current trends of transformation processes, it has 
been found that for the effective development of the national economy in the 21st century, 
the strengthening of the role of the state in the economy should not be understood in the 
old sense as the establishment of a bureaucratic obstacle for entrepreneurship. The state, 
adjusting former mistakes of economic policy, has to take on the inherent functions of 
protecting the national economy from the adverse effects of globalization, stimulating 
innovation development, providing a rational, with a view to the future, the use of resources. 

Keywords:  state, state regulation of economy, market self-regulation, globalization, 
competitiveness. 
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