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ВСТУП 

 

 

 

Актуальність теми. Актуальність наукового дослідження генезису 

економічних функцій національних держав в сучасних умовах обумовлена 

посиленням ролі держав у процесах функціонування та розвитку ринкових 

економічних систем суспільств Західної цивілізації. В них відбуваються 

зміни, пов’язані зі зростанням впливу процесів глобалізації та міжнародних 

економічних організацій на господарську діяльність, інформатизацією 

суспільного виробництва, зміною форм конкуренції, формуванням економіки 

знань. В цих умовах посилюється значимість координації діяльності 

економічних суб’єктів та виникає необхідність пошуку нових форм реалізації 

економічних функцій національних держав.  

У сучасній науковій літературі існують різні підходи до трактування 

змісту та сутності економічних функцій держави. Переважна більшість 

наукових праць з проблематики висвітлення природи таких функцій 

присвячені дослідженню процесів формування та реалізації економічної 

політики, обґрунтуванню напрямів ефективного регулюючого впливу та 

державного управління економікою на основі традиційних методологічних 

принципів. Проте низка актуальних питань віддзеркалення як основних 

характерних ознак економічних функцій національної держави, так і форм їх 

реалізації, недостатньо досліджено. В сучасних умовах суспільних 

перетворень нагальною постає проблема критичного переосмислення 

наукових результатів дослідження генезису економічних функцій держави, 

визначення форм їх реалізації із застосуванням нових теоретико–

методологічних підходів, зокрема принципів та підходів цивілізаційної 

парадигми суспільствознавства. 

Важливе значення у розвитку економічних функцій національних 

держав має стадія становлення ринкової економічної системи, під час якої 
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мала місце зміна як характеру економічних функцій національних держав, так 

і основних форм їх реалізації. Ці зміни відбулися внаслідок ліквідації 

відносин владарювання-підпорядкування та утвердження демократичних 

устоїв організації суспільства, коли економічна діяльність в національних 

державах стала ґрунтуватися на засадах свободи та рівності.  

Стадія становлення ринкової економічної системи займає особливе 

місце в її історичному розвитку, оскільки з нею пов’язана необхідність 

створення ринкових інститутів як основної форми реалізації економічних 

функцій національної держави, покликаних виконати її організаційну роль на 

демократичних засадах. Сформовані нові економічні функції держави та 

ринкові економічні інститути на різних стадіях генезису ринкової 

економічної системи переважно еволюціонували – збагачувалися новими 

елементами, ускладнювалися, забезпечували посилення ролі свідомого 

впливу на них з боку держави. Їх дослідження стає можливим лише на основі 

генезису через розкриття логіки послідовності змін в економічних функціях 

національних держав на кожній окремій стадії життєвого циклу ринкової 

економічної системи. 

Дослідження особливостей становлення економічних функцій 

національних держав в суспільствах Західної цивілізації має важливе 

значення для України, де сьогодні відбуваються складні процеси утвердження 

національної держави та формування ринкової економічної системи. 

Вивчення досвіду провідних суспільств Західної цивілізації у формуванні 

економічних функцій держав та інституціональних форм їх реалізації має для 

України не лише теоретичне, а й практичне значення. Його результативна 

адаптація буде сприяти створенню дієвих механізмів демократичного впливу 

держави через систему ринкових економічних інститутів на розвиток 

ринкової економічної системи.  

Над проблемою дослідження економічних функцій держави працювали 

чимало зарубіжних науковців, серед яких варто зазначити С. Кузнеця, 

Дж. Хікса, Ф. фон Хайека, Г. Саймона, Дж. Б’юкенена, Р. Коуза, Д. Норта, 
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М. Фрідмана, Дж. Стігліца, О. Уільямсона, Т. Сарджента, Дж. М. Кейнса, 

В. Ойкена, Л. Ерхарда, М. Мюллера-Армака, Ф. Фукуяму, М. ван Кревельда, 

Р. Осборна, Е. де Сото, В. Іноземцева, А. Шастітка, О. Аузана, І. Бабайцеву, 

Ф. Шамхалова, Р. Нурєєва, В. Владимирова, Р. Грінберга, О. Рубинштейна, 

Г. Коваля, І. Орлова, О. Купцову, З. Хусаїнова, Л. Гриніна, О. Нечай, 

Т. Юрьєву та ін. 

Зростає інтерес до проблеми дослідження економічних функцій 

держави і вітчизняної наукової спільноти. Так, вагомим науковим здобутком 

стали праці Ю. Пахомова, А. Чухна, В. Геєця, В. Лагутіна, С. Степаненка, 

І. Малого, О. Бєляєва, В. Дементьєва, В. Якубенка, Ю. Павленка, М. Диби, 

О. Оболенського, Л. Дмитриченко, Б. Панасюка, І. Радіонової, М. Галабурди, 

Ю. Уманціва, І. Михасюка, С. Сажинець, Г. Аніловської та ін. Дослідженню 

окремих аспектів становлення та розвитку економічних функцій держави на 

основі історико-економічного аналізу присвячені також праці Л. Корнійчук, 

П. Леоненка, В. Фещенко, В. Небрат, Л. Горкіної, П. Юхименка, Н. Супрун, 

А. Маслова, О. Москаленко, В. Кравченко, О. Сайкевича, О. Кудласевич та 

інших вчених. Одночасно поглибленого дослідження потребує розгляд 

генезису економічних функцій національних держав та економічних 

інститутів як основної форми їх реалізації на стадії становлення ринкової 

економічної системи, спроба реалізації якого була здійснена в межах даної 

дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є складовою частиною наукових тем кафедри історії та 

теорії господарства ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»: «Генезис інститутів сучасної ринкової системи» 

(номер державної реєстрації 0105U002255), «Господарство суспільств 

Європейської цивілізації та його відображення в економічній думці: 

еволюційно-інституціональний аналіз» (номер державної реєстрації 

0110U000471), «Світова економічна думка про еволюцію господарських 

систем: цивілізаційний підхід» (номер державної реєстрації 0115U003029). У 
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межах зазначених наукових тем особисто автором визначено сутність та 

генезис економічних функцій національної держави на основі використання 

підходів та принципів цивілізаційної парадигми, обґрунтовано необхідність 

врахування цивілізаційних факторів, що впливають на особливості реалізації 

економічних функцій національних держав в Західній Європі.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

визначення теоретико-методологічних засад природи та генезису 

економічних функцій національних держав, обґрунтування інституціональних 

форм їх реалізації на стадії становлення ринкової економічної системи в 

провідних країнах Західної цивілізації, встановлення меж та способів 

адаптації їх історичного досвіду в Україні. 

Відповідно до зазначеної мети у роботі поставлено та вирішено такі 

наукові та прикладні завдання: 

– розкрито підходи та принципи цивілізаційної парадигми 

суспільствознавства як методологічної основи дослідження ролі національної 

держави в економічній сфері суспільства;  

– з’ясовано природу економічних функцій національної держави в 

ринковій економічній системі; 

– визначено ступінь теоретичної розробки проблеми економічних 

функцій держави в сучасних наукових джерелах; 

– обґрунтовано необхідність інституціональних форм реалізації 

економічних функцій національної держави в ринковій економічній системі;  

– виявлено особливості формування економічних функцій 

національних держав та інституціональних форм їх реалізації в країнах 

Західної цивілізації на стадії становлення ринкової економічної системи 

відповідно до виробничої, соціально-економічної, посередницької та 

економіко-політичної підсистем функціональної структури ринкової 

економічної системи; 
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– встановлено можливості використання в Україні досвіду 

інституціонального впливу на ринкову економічну систему провідних 

національних держав Західної цивілізації.  

Об’єктом дослідження є ринкова економічна система національних 

держав Західної цивілізації.  

Предметом дослідження є економічні функції національних держав та 

інституціональні форми їх реалізації на стадії становлення ринкової 

економічної системи.  

Хронологічні межі дослідження – друга половина ХVІІ–60-ті роки 

ХІХ ст., обумовлені стадією становлення ринкової економічної системи 

національних держав Західної цивілізації.  

Методи дослідження. Для досягнення поставлених завдань у 

дисертаційній роботі було використано комплекс загальнонаукових та 

спеціальних методів дослідження, а саме: історично-хронологічного методу – 

при вивченні закономірностей та особливостей становлення ринкової 

економічної системи в суспільствах Західної цивілізації; системного, 

монадного, цивілізаційного, антропологічного методологічних підходів – для 

розкриття сутності ринкової економічної системи та визначення в ній ролі 

національної держави; методу кінцевих причин – для характеристики 

функціональних структурних складових ринкової економічної системи як 

об’єкту впливу національної держави; методу стадій життєвого циклу – для 

обґрунтування якісних особливостей різних стадій генезису ринкової 

економічної системи; методів аналізу та синтезу – при обґрунтуванні 

структури економічних інститутів, етапів їх становлення. В дисертаційній 

роботі широко використовуються закони і категорії діалектики з метою 

наукового узагальнення економічних процесів. 

Наукова новизна одержаних результатів. У процесі дослідження 

було одержано результати, що характеризуються науковою новизною і 

виносяться на захист: 

вперше: 
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 обґрунтовано природу та генезис економічних функцій національної 

держави на стадії становлення ринкової економічної системи як державний 

вплив на діяльність економічних суб’єктів, спрямований на досягнення 

цілісності ринкової економічної системи, узгодження інтересів всіх учасників 

економічних процесів шляхом запровадження економічних інститутів в межах 

функціональної структури ринкової економічної системи, до складу якої 

входять підсистеми, кожна з яких становить окремий напрям реалізації 

національною державою економічних функцій; 

удосконалено: 

 теоретико-методологічні засади цивілізаційної парадигми, що 

доповнюються змістовною характеристикою підходів (системності, 

монадності, антропологічності, генезису) та принципів (цілісності, 

суб’єктності, процесності, самоорганізованості), в результаті реалізації яких 

було встановлено особливості виконання державою ролі організаційного 

центру в ринковій економічній системі, шляхом запровадження державою 

субординуючих, координуючих, регулюючих та мотивуючих норм і правил, 

що встановлюють певний порядок дій економічних суб’єктів на засадах 

свободи та рівності і своєю активністю забезпечують досягнення цілей, які 

лежать в основі відповідної економічної функції; 

 підходи реалізації принципу монадності в методології дослідження 

розвитку суспільства та його економічної системи, що передбачає 

необхідність урахування ролі як матерії, так і суспільної свідомості, 

встановлення емерджентних властивостей ринкової економічної системи, 

таких як верховна влада, приватна власність, конкуренція тощо. Це дало змогу 

розкрити об’єктивність дій держави щодо організації економічної системи, 

спрямованих на забезпечення її цілісності шляхом формування 

функціональної структури та системи ринкових економічних інститутів;  

 трактування сутності економічних інститутів як форми реалізації 

економічних функцій національної держави в ринковій економічній системі, 

які включають в себе встановлення статусу економічних суб’єктів, прийняття 
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норм та правил їх діяльності, урахування особливостей сфери господарської 

діяльності та спрямовані на узгодження індивідуальних, колективних та 

суспільних інтересів на демократичних засадах;  

 інструментарій застосування методу кінцевих причин цілісності 

системних об’єктів, встановлених Аристотелем, до складу яких відносяться 

матеріальна, сутнісна, рушійна та цілепокладаюча причини, доцільно 

використовувати задля визначення складових функціональної структури 

ринкової економіки (виробничої, соціально-економічної, посередницької та 

економіко-політичної підсистеми) як напрямів реалізації національною 

державою економічних функцій;  

 систематизацію чинників, що впливають на ефективність 

інституціональних форм впливу національних держав на економічні процеси, 

до яких автором віднесено: особливості організації верховної влади, 

структура економіки, системність та послідовність запровадження 

демократичних змін в суспільстві та економіці, швидкість прийняття 

державних рішень та глибина їх узгодженості з інтересами членів всього 

суспільства, ступінь використання духовно-культурних особливостей 

(менталітету, релігії, освітнього потенціалу) нації в суспільних 

перетвореннях, визначення стратегії суспільного розвитку тощо; 

отримало подальший розвиток: 

 цілісне бачення в методології дослідження економічних функцій 

національної держави на основі еволюційного підходу та компаративного 

аналізу наукових здобутків вітчизняних та зарубіжних вчених, що дало змогу 

встановити перспективні напрями досліджень інституціонального 

забезпечення економічних функцій національних держав, серед яких питання 

імпорту економічних інститутів, недопущення корупційної складової, 

реалізації індивідуальних, колективних та суспільних інтересів, урахування 

«past dependence» національної економіки тощо;  

 наукові підходи щодо обґрунтування напрямів адаптації Україною 

досвіду інституціонального впливу на ринкову економічну систему 
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національних держав Західної цивілізації, серед яких: повне та безумовне 

запровадження базових економічних інститутів, перш за все, інституту 

приватної власності; формування цілісних систем економічних інститутів в 

кожній функціональній підсистемі ринкової економічної системи; надання їм 

легітимності шляхом адекватного відображення в нормативно-правових актах, 

прийнятих у демократичний спосіб; урахування стадії життєвого циклу, на 

якій знаходиться ринкова економіка нашої держави.  

Практичне значення одержаних результатів визначається 

можливістю їх використання як методологічного інструментарію для 

створення інституціонального середовища функціонування ринкової 

економічної системи в сучасній Україні. Основні положення роботи можуть 

бути також використані при підготовці лекційних матеріалів та написанні 

навчально–методичної літератури з історико-економічних дисциплін та 

інституціональної економіки. Результати дисертаційної роботи можуть бути 

корисними для науковців, дослідження яких спрямовані на переосмислення 

сутності та ролі національної держави у становленні ринкової економічної 

системи на методологічних засадах цивілізаційної парадигми 

суспільствознавства, на пошук більш ефективних шляхів формування 

ринкової економічної системи України. 

Окремі результати дисертації були використані Державною науковою 

установою «Інститут модернізації змісту освіти» при розробці заходів, 

спрямованих на запровадження навчальних інновацій університетської освіти 

України (довідка №21/10-517 від 17.02.2017 р.). Основні теоретичні 

положення дисертаційної роботи були використані у навчальному процесі 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» при викладанні дисциплін «Історія економіки та економічної 

думки» та «Інституціональна економіка» (довідка від 17.01.2017 р.). Деякі 

результати дослідження було використано при викладанні курсів «Історія 

економіки та економічної думки» та «Економічна теорія» в Уманському 
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державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (довідка 

№446/01 від 25.12.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним, одноосібно 

виконаним науковим дослідженням. Наукові положення, висновки та 

рекомендації, які винесені на захист, одержані автором самостійно та 

викладені у його наукових працях. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати наукового 

дослідження обговорювались та отримали позитивну оцінку на методичних 

та методологічних семінарах кафедри історії та теорії господарства 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», а також були апробовані на десяти міжнародних, всеукраїнських 

науково-практичних конференціях та круглих столах: «Навчальні інновації та 

їхній вплив на якість університетської освіти» (29 січня 2003 року, м. Київ); 

«Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно 

до міжнародних стандартів» (2–4 лютого 2005 року, м. Київ); 

«Індивідуалізація навчального процесу як провідна складова модернізації 

вищої економічної освіти» (2 лютого 2006 року, м. Київ); «Досвід організації 

та активізації навчального процесу на основі впровадження інноваційних 

технологій» (5–8 лютого 2008 року, м. Київ); «Державне антикризове 

управління національною економікою: світовий досвід та проблеми в 

Україні» (14–15 квітня 2010 року, м. Київ); «Парадигмальні зрушення в 

економічній теорії ХХІ ст.» (15–16 листопада 2012 року, м. Київ); «Від 

викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту,технологій 

освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності» (31 січня 

2013 року, м. Київ); «Кооперація на порозі ХХІ століття: проблеми і 

перспективи розвитку: до 100-річчя Другого кооперативного з’їзду» 

(17 жовтня 2013 року, м. Київ); «Студентоцентризм у системі забезпечення 

якості освіти в економічному університеті» (2–3 березня 2016 року, м. Київ); 

«Сучасні економічні теорії: історія, методологія та перспективи розвитку» 

(10 листопада 2016 року, м. Київ). 
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Публікації. За результатами дисертаційної роботи автором було 

опубліковано 15 наукових праць загальним обсягом 4,1 друк. арк., з них: 

2 статті – у наукових фахових виданнях, 3 статті – у наукових фахових 

виданнях України, які зареєстровані у міжнародних наукометричних базах, 

10 – в інших виданнях. 
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РОЗДІЛ 1. 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 

ФУНКЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ 

 

 

1.1. Цивілізаційний аналіз ролі національної держави в економічній 

сфері суспільства 

 

 

На сучасному етапі розвитку ринкової економічної системи суттєво 

змінюється роль держави в її функціонуванні та розвитку. Такі зміни 

направлені на посилення ролі держави у всіх складових економічного життя 

суспільств, про що неодноразово відзначалося у науковій літературі. Теорія 

та практика господарювання потребує розкриття причин таких змін та 

обґрунтування шляхів для ефективного виконання державою притаманних їй 

економічних функцій. 

Економічна теорія накопичила значний арсенал наукових знань щодо 

місця та ролі держави в економічній сфері суспільства. Проте залишається 

багато дискусійних питань відносно природи її економічних функцій, їх 

класифікації, здатності держави реагувати на сучасні виклики в умовах 

глобалізації. Гостро постає проблема довіри громадян до верховної влади 

держави, її спроможності адекватно реагувати на їхні потреби. Існує 

необхідність уточнити існуючий багаж наукових знань та поглибити 

розуміння ролі держав у ринковій економіці в сучасних умовах. Наступний 

крок у дослідженні економічних функцій держави можна зробити на основі 

застосування нових методологічних підходів, зокрема, обґрунтованих в 

рамках цивілізаційної парадигми суспільствознавства. 

Вирішальний внесок у її розробку зробили Н. Данилевський, А. Тойнбі, 

С. Хантінгтон та їхні сучасники. Особливо слід відзначити праці вітчизняних 

науковців Ю. Пахомова, С. Кримського, Ю. Павленка, А. Чухна та інших 
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авторів, в яких обґрунтовано не лише фундаментальні положення 

цивілізаційного аналізу, а й розкрито стадії, рівні та етапи формування 

Західної (європейської) цивілізації, в рамках якої розвивалася і Україна (як 

частина Східноєвропейської гілки цивілізації), а також сутнісні 

характеристики цивілізаційної парадигми. 

Ми розглядаємо цивілізаційну парадигму суспільствознавства як новий 

етап у розвитку методології пізнання суспільства, що приходить на зміну 

позитивізму. Ця парадигма формується у результаті застосування до пізнання 

суспільних процесів здобутків некласичної науки, представлених 

досягненнями квантової механіки, системного аналізу, синергетики, біології, 

кібернетики та інших наук. У ній знайшли свій подальший розвиток та 

поглиблення ключові ідеї класичної науки та положення, обґрунтовані 

мислителями ХІХ–ХХ ст., зокрема О. Конт, Р. Спенсер, К. Маркс, 

Е. Дюркгейм, М. Вебер, П. Сорокін, П. Козловські, Т. Парсонс та ін. Ними 

було визначено зміст основних понять і категорій, що використовувалися в 

цивілізаційному пізнанні суспільства. 

У зарубіжних та вітчизняних дослідженнях наголошується на 

особливостях суспільних систем (суспільства в цілому та його підсистем), їх 

відмінності від фізичних та біологічних (живих) систем [179, с. 19–34]. До 

таких особливостей, як правило, відносять наступні відмінності соціальних 

від фізичних та біологічних систем. По-перше, соціальна система має 

надзвичайну складність і комплексність, обумовлену поєднанням у них 

фізичних, біологічних та соціальних процесів. По-друге, соціальна система, 

на відміну від біологічної, є відкритою. По-третє, на відміну від біологічних 

систем, в яких зворотні зв’язки виявляються як «подразнення-реакція», у 

соціальних системах вони формуються і здійснюються на основі знань, 

досвіду, інформації, що вирішальним чином впливає на цілісність та 

функціонування соціальної системи. По-четверте, у практичній діяльності 

людей формуються й реалізуються їхні індивідуальні та спільні цілі. Рівень 

органічності поєднання цих цілей суттєво впливає на стійкість та 
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ефективність функціонування суспільства. По-п’яте, соціальні системи 

виникають і функціонують як свідомо організовані людьми. 

Для розкриття теми дисертаційної роботи ми використовуємо низку 

методологічних підходів та принципів цивілізаційної парадигми 

суспільствознавства. Вони дозволяють повніше розкрити природу ринкової 

економічної системи, її зв’язок із суспільством та державою. Підходи 

направлені на характеристику ринкової економіки як складової суспільства, 

зв’язків з іншими його підсистемами, природним та глобальним економічним 

середовищем. Принципи передбачають розкриття внутрішніх сутнісних 

характеристик ринкової економічної системи, що відкриває можливість для 

пізнання її природи. 

Ми використовуємо обґрунтовані в працях С. Степаненка та інших 

авторів методологічні підходи та принципи цивілізаційного аналізу 

господарської сфери суспільства, яка після «осьового часу» набула ознак 

економічної сфери. До переліку методологічних підходів аналізу ринкової 

економічної системи та ролі держави у її функціонуванні й розвитку 

відносяться: системність [178, с. 14], монадність, антропологічність, генезис 

[182, с. 49–50]. Серед методологічних принципів слід виокремити цілісність 

[178, с. 15], суб’єктність [182, с. 49], процесність [177, с. 92–93], 

самоорганізацію суспільства та його економічної системи [178, с. 116] 

(Додаток А).  

Перелічені підходи та принципи дозволяють не лише повніше розкрити 

ринкову економічну систему, а також відкривають можливість для пізнання 

механізму впливу на неї з боку суспільства та його організаційного центру, 

представленого державою. Тому важливо розглянути їх зміст та способи 

використання для дослідження економічних функцій держави. 

Системний підхід досить широко висвітлюється у науковій літературі. 

Так, у Г. Гегеля системотворним фактором суспільства виступає 

діяльність,яка складає основу єдності природи і людини, у К. Маркса – 

суспільне виробництво. Е. Дюркгейм (представник «пізньої хвилі» 
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позитивізму) визначив «соціальні фактори», що відрізняють суспільство від 

біологічної, економічної або іншої системи. Системотворним фактором у 

Е. Дюркгейма виступає суспільна солідарність. 

Для нас важливо наголосити на окремих аспектах системного аналізу 

ринкової економіки. По-перше, системність розкривається шляхом 

встановлення місії економічної сфери в суспільстві, що полягає у виробництві 

й споживанні товарів та послуг, необхідних для задоволення економічних 

потреб індивідів, колективів та суспільства. Виконання своєї місії ринковою 

економікою багато в чому залежить від дій держави, що набувають форми 

економічних функцій. 

По-друге, системний підхід передбачає всебічний аналіз залежності 

ринкової економіки від інших складових зовнішнього середовища її 

існування. Зокрема, від політичної, соціальної та духовно-культурної систем 

суспільства, від природних факторів, від інших цивілізаційних чинників. 

Причому зв’язки ринкової економіки з переліченими та іншими чинниками 

зовнішнього середовища мають нелінійний, постійно змінюваний характер, 

розглядаються у взаємозалежності. Усі вони повинні бути враховані при 

формуванні та реалізації економічних функцій держави. 

Монадність вперше була обґрунтована Г. Лейбніцем та передбачала 

урахування при аналізі суспільних об’єктів єдність матерії та духу 

(свідомості). Такий підхід дозволяє подолати одностороннє надання 

пріоритетності матеріальній стороні суспільних утворень та розглядати їх на 

основі органічної єдності зі свідомістю. Київський вчений С. Кримський 

всебічно розкрив обмеженість винятково матеріалістичного розуміння 

природи суспільних процесів та звернув увагу на відмову від такого підходу 

представників західної наукової думки. Включення свідомості, поряд з 

матеріальністю об’єктів дослідження, відкриває шлях для розуміння 

механізму впливу держави на економічні процеси у ринковому господарстві 

[127, с. 22–33, 169–180]. 
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Антропологічний підхід передбачає розглядати ринкову економічну 

систему, як і будь-які інші суспільні утворення, з позиції способу їх зв’язку з 

суспільними індивідами. Виділяють три етапи розвитку антропологічного 

підходу – антропоморфність, антропоцентризм і антропність. Так, 

антропоморфність суспільних об’єктів вказує на відокремленість людини від 

процесів, які проходять у них, їх функціонування та розвиток здійснюється 

незалежно від волі та свідомості людини. На основі антропоморфності 

прийнято розкривати об’єктивність економічних процесів, що приводить до 

високого рівня абстрактності їх аналізу. Наступним етапом розвитку 

антропологічного підходу стало обґрунтування антропоцентризму суспільних 

(зокрема й економічних) процесів та явищ. Він передбачає розглядати 

індивіда як основу таких процесів, коли їх проходження повністю 

підпорядковане інтересам індивіда. Найбільш повно людиноцентризм в 

економічних дослідженнях проявився в обґрунтуванні принципу 

методологічного індивідуалізму як одного з фундаментальних у неокласичній 

економічній теорії. 

У сучасних умовах широкого використання набуває поняття 

«антропності», обґрунтування якого вважається однією з двадцяти п’яти 

великих наукових ідей ХХ ст.[150, с. 271]. Його сутність полягає в тому, що 

індивід розглядається включеним у кожний суспільний процес і бере активну 

участь у його проходженні. Він діє з урахуванням реально існуючих умов та 

задля досягнення індивідуальних, колективних і суспільних цілей. 

Антропологічний підхід дозволяє розкрити рушійні сили економічних 

процесів, показати вплив держави та суспільства на формування мотивації 

економічних суб’єктівв цілому. 

Генезис (ґенетичний підхід) передбачає розглядати зміни ринкової 

економічної системи у часі на основі послідовного проходження нею низки 

стадій – виникнення, утвердження, розвитку на власній основі, деградації та 

трансформації [181, с. 64–74]. У генезисі розвиваються ключові ідеї 

історичного підходу до пізнання економічних процесів і явищ та органічно 
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поєднуються вищезазначені монадний та антропологічний підходи. Генезис 

дозволяє не лише показати значні зміни у часі, що відбуваються в ринковій 

економіці, а й розкрити різний характер та способи впливу на неї держави, 

встановити особливості її економічних функцій у різні періоди існування 

ринкової економіки. На нашу думку, суттєве зростання ролі держави у 

функціонуванні та розвитку сучасної ринкової економіки пов’язане з 

входженням її у грошово-кредитну стадію, де піддаються деградації її базові 

положення – конкуренція, приватна власність тощо. 

Принципи цивілізаційної парадигми спрямовані на характеристику 

внутрішніх сутнісних зв’язків, що пов’язують складові ринкової економічної 

системи. Встановлення таких зв’язків дозволяє відобразити напрями впливу 

держави на ринкову економіку. Серед принципів її аналізу необхідно перш за 

все вказати на принцип цілісності. Він передбачає характеристику головного 

зв’язку, що поєднує всі складові ринкової економічної системи. Ми виходимо 

із загальновідомого положення, що таким зв’язком є суспільна залежність 

індивідів. Кожна людина, будучи суспільною істотою, не може існувати сама 

по собі, вона залежить від суспільства. Історичні типи, характер та 

особливості суспільної залежності людей дають найбільш глибоку 

характеристику розвитку суспільства. Для соціально нерозчленованої 

(родової) общини був притаманний родоплемінний тип залежності. Суспільна 

залежність виникає після розпаду родової общини, коли формується відносно 

відокремлений індивід. Суспільний тип залежності у своєму історичному 

розвитку набуває таких форм: особиста, майнова та залежність від рівня 

власного суспільного розвитку (позаекономічна залежність) [143, с. 92]. 

Матеріальна (економічна) залежність індивідів від суспільства 

проявляється у приватній власності на ресурси. Саме з цієї причини приватна 

власність виступає основою ринкової економіки, а формування інституту 

приватної власності державою є однією з ключових її завдань.  

Цілісність суспільства та його економічної системи проявляється у 

формуванні головної мети її існування, емерджентних властивостях та 
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структурній будові. Як відомо, головною метою кожного системного об’єкта 

є збереження його від руйнації, що є умовою виконання ним власного 

призначення (місії). Емерджентні (системні) властивості виникають у 

результаті взаємодії складових та формуються лише на рівні цілісності 

об’єкта. Так, емерджентними властивостями ринкової економічної системи є 

приватна власність, конкуренція, ринкова ціна тощо. На їх формування 

значний вплив справляють цивілізаційні чинники, представлені політичною, 

духовно-культурною та соціальною системами суспільства. Український 

дослідник Ю. Зайцев виділяє кілька концептуальних моделей культури, що 

впливають на цивілізаційний розвиток окремих суспільств. До їх складу він 

відносить: культуру творення, культуру гармонізації принципів і форм 

функціонування різних сфер суспільного життя, культуру традицій, культуру 

духовного пошуку місця та ролі у світовому суспільстві тощо [97, с. 43]. 

Емерджентні властивості є результатом взаємодії не лише у теперішньому 

часі, а й історичного розвитку. За влучним визначенням С. Франка, суспільні 

цінності виступають саме як «та сфера буття, де об’єктивна, надіндивідуальна 

реальність дана нам не у формі наочної дійсності ззовні як об’єкт …, що 

протистоїть як трансцендентна реальність нам самим, «суб’єктові» і його 

внутрішньому світу, а у формі реальності, присутній в нас самих, зсередини з 

нами зрощеною і що нам розкривається» [192, с. 72]. Основним 

системотворним, об’єднавчим зв’язком, що лежить в основі кожного 

суспільства, у цій роботі розглядається суспільна залежність певного типу та 

форми. 

Принцип цілісності передбачає також розкриття функціональної та 

суб’єктної структур ринкової економіки. До складу першої входять 

виробнича, соціально-економічна, посередницька та економіко-політична 

підсистеми, що виконують взаємопов’язані функції. Формування зазначених 

підсистем ринкової економічної системи може здійснюватися стихійно або 

цілеспрямовано шляхом формування державою відповідних економічних 

інститутів. Уникнення криз та досягнення цілісності ринкової економіки стає 
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можливим лише за умови існування досконалої системи економічних 

інститутів у кожній із зазначених функціональних сфер. Як зазначав Р. Коуз, 

«…будь-яка більш-менш осмислена ринкова економіка неможлива без 

ринкових інститутів» [126, с. 343]. 

Вищезазначена функціональна структура ринкової економічної системи 

обґрунтовується дією кінцевих причин, що забезпечують її цілісність. Вперше 

сутність та роль кінцевих причин цілісності розкрив Аристотель. Він звернув 

увагу на те, що цілісність полягає у завершеності певного об’єкту, у його 

самодостатності «…ціле (to pan), …за необхідності має бути закінченим – і як 

вказує його ім’я – цілком (pantei) закінченим…» [57, с. 206]. Цілісність 

виступає метою кожного об’єкту, а тому рух і дії направлені кінцевими 

причинами [56, с. 87–89]. 

Аристотель встановив, що всі «причини попадають в один із чотирьох 

найбільш явних розрядів» [56, с. 88]. Так, «… в одному значенні причиною 

називається те, «з чого»… виникає що-небудь… В іншому значенні 

[причиною буде] форма і зразок – а це визначення суті буття… Далі, 

[причиною називається те] звідки перше почало зміни чи спокій… Нарешті, 

[причина] як мета, тобто, заради чого»[56, с. 87–89]. Вчення Аристотеля про 

чотири кінцеві причини набуло широкого розповсюдження у середньовіччі та 

зберіглося до наших часів. Їх прийнято називати матеріальною, формальною 

(сутнісною), рушійною (діючою) та цільовою причинами [56, с. 564]. 

Кожна з зазначених причин обумовлює формування різних структурних 

складових об’єкту, що взаємодоповнюють одна одну та забезпечують його 

цілісність. Так, обґрунтування Т. Парсонсом структури сучасного 

суспільства, на нашу думку, спирається на вчення про кінцеві причини. Вона 

включає в себе функціонування чотирьох підсистем суспільства: політичної, 

духовно-культурної, соціальної та економічної [159]. Кожна з них існує для 

реалізації відповідного причинного зв’язку і тим самим своїми діями 

практично забезпечує цілісність суспільства: у політичній підсистемі 

формуються та реалізуються цілепокладаючі зв’язки, у духовно-культурній 
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підсистемі – сутнісні зв’язки, у соціальній підсистемі – рушійні зв’язки, у 

господарській підсистемі – матеріальні зв’язки [177, с. 90–91]. 

На методологічне значення вчення Аристотеля про кінцеві причини 

цілісності звертав увагу І. Валлерстайн. Він писав: «Ми швидко забули про 

кінцеві причини. Аристотель був не таким простим. Так, ми повинні мати на 

увазі рушійні причини, але не повинні випускати з поля зору і кінцеві 

причини» [66, с. 331]. При цьому слід підкреслити, що використання ідеї 

кінцевих причин для аналізу структури системних об’єктів стає можливим 

лише на основі монадного підходу. Матеріалістичний підхід,що 

застосовується до пізнання економічної системи, передбачає виокремлення у 

суспільному виробництві фаз виробництва, розподілу, обміну та споживання,і 

широко використовується класичною економічною теорією.  

Кожна система суспільства, у свою чергу, має власну функціональну 

структуру. У їх формуванні ключову роль відіграє організаційний центр – 

держава з притаманною їй історичною формою верховної влади. Під впливом 

останньої виникає і структура ринкової економіки, представлена виробничою, 

соціально-економічною, економіко-політичною та посередницькою 

підсистемами (Додаток Б). Гармонійність структури ринкової економіки 

безпосередньо впливає на ефективність виконання нею свого призначення – 

виробництва й споживання товарів та послуг, необхідних для задоволення 

економічних потреб індивідів та суспільства. 

Вплив держави на структуру ринкової економіки має «енергетичну» 

природу, яка полягає у взаємообміні енергією (силою) між нею та 

структурними складовими. У науковій літературі неодноразово вказувалося 

на енергетичний характер взаємозв’язку між організаційним центром та 

структурними складовими системних об’єктів [118, с. 32]. «Всяка 

найпростіша структура, – пише В. Василькова, – виникає навколо точки 

максимальної концентрації ресурсу і розглядається навколо свого 

«енергетичного центру» в ході освоєння ресурсу» [68, с. 182]. Вчені 

визнають, що провідну роль у формуванні структури відіграє певний центр, 
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навколо якого вона розбудовується. «Структурний центр виступає не лише 

атрибутом міри, … а й невичерпним джерелом енергії і знання (Мудрості), 

що упорядковує та формує всю структуру» [68, с. 372]. Держава як 

організаційний центр також має енергетичну природу та виступає 

організуючим началом структури, де верховна влада виступає у формі сили 

(енергії). Цей та інші висновки із досліджень цілісності систем синергетикою 

мають методологічне значення для розуміння ролі держави в організації 

структури суспільства та його господарської підсистеми. 

Суб’єктна структура ринкової економіки обумовлена існуванням різних 

економічних суб’єктів. Поняття «економічного суб’єкта» відображає нові 

якості, що їх набувають економічні індивіди. Серед них особливо важливо 

вказати на урахування не лише свободи та рівності, а й певної залежності, 

обумовленої місцем у системі поділу праці та існуючими формами власності. 

Крім того, економічні індивіди для досягнення власних цілей змушені діяти 

колективно та ураховувати спільні та суспільні цілі. Це приводить до набуття 

індивідами, колективами та державою якостей суб’єкта. 

Суб’єкти виступають джерелом рушійних сил економічних процесів. 

Вплив на їхню активність з боку держави набуває особливого значення. 

Принцип суб’єктності орієнтує наш аналіз ринкової економіки на 

встановлення переліку економічних суб’єктів та їхнього статусу; міри 

узгодженості індивідуальних, колективних та суспільних інтересів; рівня 

активності. Кожен із зазначених аспектів характеристики економічних 

суб’єктів знаходить своє відображення в економічних функціях держави. Дії 

держави спрямовуються на забезпечення інституціональними засобами 

належного статусу різних економічних суб’єктів, що відкриває можливість 

взаємодіяти на засадах рівності та свободи. 

Принцип процесності дозволяє розкрити природу руху – змінюваності у 

часі та просторі ринкової економічної системи. Розкриття особливостей 

змінюваності ринкової економіки виступає однією з передумов впливу на неї 

з боку держави, збереження її від розпаду. При цьому важливо урахувати 
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суттєву відмінність у тлумаченні природи руху класичною та некласичною 

наукою, яка вплинула на різні підходи у характеристиці руху економічною 

наукою. 

Так, класичні (механістичні) уявлення про рух в суспільствознавстві 

знайшли своє відображення в поняттях статики та динаміки. На їх 

методологічну обмеженість неодноразово вказувалося у літературі. Один із 

найбільш послідовних дослідників проблем розвитку суспільства та його 

господарської сфери, видатний австрійський вчений Й. Шумпетер, звернув 

увагу на те, що рух, (динаміка) у класичному його розумінні, фактично 

зводиться до послідовного ряду статичних станів системи,яких вона набуває 

за певний проміжок часу [198]. Такий підхід до руху не дає можливості 

відобразити ключові його характеристики: вектори прикладення сил, 

взаємодію сил, траєкторію руху тощо. Аналіз суспільного розвитку з позиції 

статики та динаміки суспільних процесів є досить обмеженим. 

Цивілізаційна парадигма спирається на квантово-хвильову природу 

суспільного розвитку,що проявляється у формі процесу. Поняття процесності 

все ширше використовується у наукових дослідженнях та практичних діях з 

організації суспільного життя. Під процесом, як правило, розуміють стійку, 

цілеспрямовану сукупність взаємопов’язаних видів діяльності, направлених 

на кінцевий вимірюваний результат. Одиницею процесу виступає операція, у 

котрій втілюється конкретний акт взаємодії сторін. Результати послідовно 

виконаних операцій вимірюються потоковими величинами. У взаємній 

пов’язаності операцій, що приводять до певних кінцевих результатів, слід 

вбачати центральну ланку механізму практичного забезпечення цілісності 

господарської системи на засадах процесності. 

Процесність (від лат. «processus»– просування) – поняття некласичної 

науки, що відображає безупинний рух у суспільстві, характеризує його на 

новому рівні. На відміну від динаміки, яка відображає лінійний взаємозв’язок 

дій, процесність дозволяє розкрити практичну реалізацію всього комплексу 

структурних зв’язків системи та рушійних сил, що їх приводять у дію. Основу 
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процесності складає взаємодія (взаємовплив) внутрішніх сил, представлених 

активною діяльністю суб’єктів різних структурних рівнів, та зовнішніх сил у 

формі дії верховної влади організаційного центру суспільства – держави. 

Взаємодія суспільних суб’єктів між собою та організаційним центром стає 

основою характеристики руху (розвитку) суспільства, і тому може 

розглядатися як ключовий елемент розкриття пізнання суспільства в цілому 

та його господарської системи або будь-якої іншої його складової. 

Процесний характер руху ринкової економічної системи передбачає 

необхідність впливу держави на безперервну її змінюваність задля 

збереження від руйнування. Засобами впливу на процеси взаємодії 

економічних суб’єктів є сукупність норм та правил, які виступають 

складовими створюваних державою ринкових економічних інститутів. Норми 

і правила фіксують певні межі можливих дій економічних суб’єктів та 

дозволяють узгодити цілі та інтереси взаємодіючих сторін. Такі норми і 

правила можуть бути визначені лише на основі ретельного дослідження 

реальних економічних процесів та задач, що можуть виникнути у разі 

відсутності належного впливу на них. 

Методологічний принцип самоорганізованості цивілізаційної 

парадигми суспільствознавства направлений на розкриття механізму 

досягнення єдності між безперервною змінюваністю суспільних об’єктів та 

необхідністю забезпечення їх певної сталості. Безмежна змінюваність 

викликана постійним зростанням суспільних потреб, а рухлива сталість 

передбачає зведення цих змін до спільного знаменника та виступає 

передумовою досягнення головної мети системних об’єктів – збереження від 

руйнації. У біологічних системах самоорганізація здійснюється на основі 

процесів гомеостазу та метаболізму. У суспільних системах таким засобом 

досягнення головної мети їх існування є свідома організація їх структури та 

процесів, де визначальну роль відіграє держава. Рівень організації суспільства 

та його економічної сфери історично змінювався залежно від типів держави, 

що існували у різні періоди. 
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Цивілізаційна парадигма передбачає розглядати державу як особливу 

складову суспільства, що постає над іншими його складовими та забезпечує 

його організацію, виступає організаційним центром суспільного життя. Така 

роль держави обумовлена необхідністю забезпечення спільних цілей 

індивідів та об’єднання їх для спільної діяльності, визначення яких (цілей) 

залежить від усвідомлення історичних умов та типу зв’язку суспільної 

залежності. Саме суспільна залежність індивідів лежить в основі формування 

певної форми держави, яка постає над ними та впливає на них, спрямовує 

їхню діяльність у визначеному напрямку. 

Розуміння організаційної ролі держави у суспільстві тісно пов’язана з 

феноменом верховної влади,яка є джерелом сил її впливу на суспільні 

процеси. Природа верховної влади обумовлена суспільною залежністю 

індивідів, необхідністю взаємодії між ними. Т. Парсонс характеризував 

верховну владу як одну з найбільш глибоких та сутнісних ознак суспільства, 

що виникає у результаті «соціального взаємообміну», реалізації суспільної 

залежності індивідів [159, с. 31]. 

Об’єднавча та організуюча роль верховної влади у суспільному 

розвитку показана в дослідженнях відомого російського вченого 

Л. Васильєва. Висхідною точкою її формування вчений вважав визнання 

всіма людьми значимості спільних цілей та цінностей, що надавало їм та 

їхнім носіям авторитету, викликало необхідність слідування цим цілям і 

дотримання цінностей. Такий характер суспільної необхідності, що 

спирається на визнання та свідоме підпорядкування індивідами власних дій 

спільним цінностям, знайшов своє відображення у самому понятті «влади» 

(від лат. «auctoritas» – влада) [176, с. 22]. Л. Васильєв доводить, що верховна 

влада, здійснюючи необхідні господарські, ритуальні, військові та інші 

функції, забезпечувала таким чином цілісність суспільств. Ці функції у період 

ранніх цивілізацій виконував надобщинний центр, представлений вождями, 

жерцями, шаманами та іншими особами, з числа найбільш здібних членів 

тогочасного суспільства, які виступали носіями влади.  
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За своєю природою влада має ієрархічну будову (грец. «hieros» – 

священний, «аrche» – влада), оскільки в ній відображаються зв’язки 

залежності людей, які знаходяться на різних рівнях суспільства та пов’язані 

спільними цілями та цінностями. Як зазначає Т. Парсонс: «Ми визначаємо 

владу як здатність приймати і «нав’язувати» рішення, обов’язкові для 

відповідних колективів та їх членів тому, що їх статуси підпадають під 

зобов’язання, передбачені такими рішеннями» [159, с. 31]. Тому необхідно 

виділяти верховну владу, що здійснює організацію взаємодії людей на 

найвищому рівні – суспільстві в цілому, та владу, що виконує такі дії на 

окремих суспільних рівнях. Так, верховна економічна влада направлена на 

досягнення суспільством життєво важливих для всіх його членів економічних 

цілей. На інших структурних рівнях влада організовує дії людей з метою 

досягнення їх колективних та індивідуальних економічних цілей. Верховна 

влада, яку уособлює держава, покликана організувати суспільне життя людей 

на засадах монадності і в інших сферах – соціальній, політичній, духовно-

культурній [179, с. 123–131]. 

Історично еволюція головного зв’язку суспільства – особистої, 

майнової та позаекономічної суспільної залежності – проявляється у формах 

верховної влади. Реалізація головного зв’язку покладається на верховну 

владу, через її вплив на кожного індивіда, який підпорядковується діям 

верховної влади. Практичне забезпечення їх реалізації (тобто, реалізації 

головного зв’язку) покладається на владний центр. 

Зосередження в одному місці верховної влади породжує уяву про центр 

організації суспільства [179, с. 130]. Поняття «організації» є одним з 

фундаментальних у цивілізаційній парадигмі суспільствознавства. Як 

зазначають І. Пригожин та І. Стенгерс: «Щоб зв’язати між собою різні рівні 

опису й урахувати взаємозв’язок між поведінкою цілого та окремих частин 

необхідним є поняття організації» [166, с. 153]. Ми використовуємо поняття 

«організації» для розкриття механізму практичного забезпечення цілісності 
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суспільства як системи та його господарської сфери, для відображення ролі і 

місця організаційного центру суспільного, відповідно і економічного, життя.  

Організаційний центр суспільства покликаний встановлювати спільні 

для всіх членів суспільства цілі та акумулювати необхідні ресурси для їх 

досягнення. У процесі історичного розвитку суспільства організаційний центр 

набував різних форм, серед яких була держава, її аналоги чи альтернативи. 

Лише у післяосьовий час державний спосіб організації суспільства став 

домінуючим та довів свої переваги. «…Необхідно визнати, – пише Л. Гринін, 

– що еволюція держави була генеральною лінією політогенезу, а 

альтернативні їй лінії – побічними. І в цьому плані держава однозначно стала 

неминучим результатом соціополітичної еволюції. Проте навряд чи 

правомірно стверджувати, що держава виявилася із самого початку 

сильнішим типом організації... І далеко не відразу і не скрізь держава довела 

свої еволюційні переваги» [89, с. 13].  

Держава не тільки виконує свою роль з формування спільних цілей, а й 

виступає органом практичного їх забезпечення. Вона формує систему зв’язків 

з іншими структурними частинами, акумулює ресурси для досягнення 

спільних цілей, регулює та координує діяльність тощо. Таким чином, 

дослідження ролі організаційного центру, представленого державою, 

приводить нас до аналізу зв’язків, що виникають між ним та іншими 

структурними рівнями господарської системи.  

За формою зв’язки, що відображають та реалізують спільні цілі 

структурних складових, позначаються як «вертикальні». Вертикальні зв’язки 

поєднують організаційний центр з іншими структурними рівнями на основі 

цілей, що їх об’єднують. Тому однією з основних функцій держави в 

організації господарської системи є встановлення спільних цілей усіх 

суб’єктів господарювання та формування вертикальних зв’язків або умов для 

їх виникнення. 

Зв’язки, що реалізують особливості (відмінності) кожної структурної 

частини, специфічні цілі суб’єктів відповідних рівнів називають 
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«горизонтальними». Вони пролягають між складовими структурних рівнів. 

Горизонтальність зв’язків тут має організаційний, а не геометричний 

характер, вони виникають між функціональними органами господарської 

системи. 

Держава (економічні органи держави) посідає особливе місце у 

структурі господарської системи, оскільки покликана реалізувати спільні цілі 

всіх суб’єктів і тим самим об’єднувати їх. Як зазначає вітчизняний вчений 

І. Малий: «… Держава являє собою форму організації суспільства, яка: 

об’єднує в єдине ціле всіх членів суспільства, відображає та забезпечує 

загальносуспільні інтереси і потреби; …є верховною організацією, тобто 

вищим за значенням та силою об’єднанням суспільства, всі інші соціальні 

організації у сфері загальносуспільних інтересів підпорядковані їй» [142, 

с. 52]. Підкреслюючи унікальність держави як організаційного центру, 

звернімо увагу на верховенство цього рівня господарської системи. Ця 

особливість виявляється у добровільній чи примусовій підпорядкованості 

центру, в ієрархічному характері зв’язків економічних суб’єктів з ним. 

«Панування, як функціональна характеристика держави щодо всіх інших 

підсистем суспільства, дозволяє не тільки виділяти державу зі всіх складових 

соціальної системи, але й співвіднести її домінантне становище з ієрархією 

взаємозв’язків і взаємодій інших підсистем», – зазначає П. Козловські [122, 

с. 12]. 

Розвиток головного системотворного зв’язку суспільства визначає 

характер верховної влади, обумовлює і зміну історичних типів держави, що 

забезпечують практичну реалізацію суспільної залежності. З позицій 

цивілізаційного аналізу суспільств Західної цивілізації найбільш 

розповсюдженими є наступні державі утворення: давня східна деспотія, 

античні республіки-міста, середньовічні територіальні і сучасні держави [63, 

с. 12]. Кожен тип держави характеризується особливостями формування та 

реалізації головного зв’язку, що дозволяє конкретизувати заявлену 

класифікацію держав. Автори навчального посібника «Історія економіки та 
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економічної думки» [116], на основі дослідження форм прояву суспільної 

залежності, встановили, що на першому етапі розвитку суспільства, тобто 

після осьового часу, воно мало форму територіальної общини, центр якої був 

представлений різними перехідними формами держав. Аристотель виділяє 

такі форми античних держав як монархія, аристократія, політія (суміш 

поміркованої олігархії та поміркованої демократії), тиранія, олігархія, 

охлократія (крайня демократія) [58, с. 455]. Основним об’єднуючим зв’язком 

суспільств, організованих в поліси, була особиста залежність індивідів. Адже 

античне суспільство ще не позбавилося багатьох рис родового суспільства, 

диференціація якого лише розпочиналася. Як зазначає П. Козловські, 

«…поліс перетворюється в ілюстрацію єдиного, не розчленованого на 

суспільство і державу соціального устрою» [122, с. 19]. Організація 

суспільного життя відображала цей зв’язок у різних формах дій верховної 

влади, зосередженої відповідно до форм античних держав в руках монарха, 

аристократів, поміркованої олігархії та більшості населення, тирана, 

олігархів, натовпу. 

Такі общинні держави з часом об’єднувалися у територіальні імперії. 

Головним організовуючим зв’язком суспільств територіальних імперій також 

виступала особиста залежність, але вона суттєво відрізнялася, і проявлялася у 

різних формах верховної влади, опосередкованих імператором, його 

бюрократичним апаратом і підлеглістю населення захоплених територій. Як 

правило, намісники імператора у провінціях (захоплених країнах) отримували 

право збирати данину, частина якої йшла на утримання імператора та його 

громадян, а частина залишалась у намісників, що згодом давало можливість 

їм збагатитись та ігнорувати або відмовитись від сплати данини, ставши 

одноосібним правителем певної території. Так формувались засади 

майбутньої диференціації територіальних монархій. 

Особливості середньовічних держав пов’язані зі зміною верховної 

влади, фундаментом якої також була особиста залежність індивідів. Разом з 

тим, виникає нова ієрархічна форма реалізації суспільної залежності – 
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васальна залежність. Верховну владу став уособлювати король, влада якого 

вважалася дарованою Богом, він був «представником» Бога для мирської 

діяльності. Тільки у централізованих монархіях ієрархія васалітету 

змінюється на ієрархію підданства. Характеризуючи суспільство, 

організоване у централізовану монархію, І. Валлерстайн пише: «Основна маса 

людей є «підданими», а різниця між тими з них, хто володіє спадковими 

правами, і тими хто їх не мав, рідко була значущою» [66, с. 146]. І в тому, і в 

іншому випадку особиста залежність ґрунтувалася на принципі владарювання 

та підпорядкування, який базується на феномені влади-власності та 

зосередженні всіх функцій суспільної влади у верховного правителя. Спільні 

цілі та цінності в таких суспільствах були опосередковані не стільки 

потребами членів суспільства, скільки тих, хто мав владу – королів, монархів, 

сюзеренів.  

Буржуазно-демократичні революції, що пройшли в європейських 

суспільствах в ХVІІ–ХІХ ст., докорінно змінили суспільний устрій та сприяли 

виникненню національних держав. Їх основу утворює перехід від особистої 

до майнової (економічної) залежності як головного суспільного зв’язку 

індивідів. Це стало основою утвердження у суспільстві особистої свободи та 

рівності індивідів, набуття ними статусу громадян, об’єднаних у політичну 

націю. Джерелом верховної влади стає народ (політична нація), а не спадкові 

станові привілеї окремих династій. Верховна влада стає підконтрольною 

народу та розподіляється між окремими гілками влади. Руйнування монополії 

всієї верховної влади, її розподіл та підконтрольність носіїв влади надає їй 

демократичного характеру. Національні держави виконують свої функції на 

демократичних засадах. 

Напрямки діяльності національної держави у кожній сфері життя 

суспільства відображають формування і реалізацію корінних спільних цілей 

та цінностей кожного громадянина і політичної нації. Організація верховної 

влади, практичні кроки з її забезпечення у кожному суспільстві мають свої 

особливості. Вони залежать від традицій кожного народу, духовно-
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культурного розвитку, менталітету нації, рівня розвитку всіх сфер 

суспільства, впливу зовнішнього середовища тощо. Тому цивілізаційна 

парадигма суспільствознавства розглядає кожне суспільство як унікальне, 

таке, що має власні способи реалізації матеріальної суспільної залежності, 

неповторні форми організації верховної влади.  

Утвердження майнової (економічної) залежності як головного зв’язку, 

що об’єднує індивідів у суспільство, привело до радикальних змін в усіх його 

сферах. Зокрема,у політичній сфері виникає національна держава, у 

господарській – ринкова економіка. Відповідно змінився і спосіб впливу 

держави на ринкову економічну систему, коли важливу роль почали 

відгравати ринкові економічні інститути, що потіснили безпосередній 

командний вплив влади. Матеріальна залежність обумовила опосередкування 

зв’язків між індивідами грошовими відносинами, що стали визначати «всі 

взаємодії у господарських процесах» [122]. Економічні процеси у ринковій 

економіці стали набувати вартісного виміру, підпорядковуватися 

матеріальному збагаченню. Незважаючи на те, що гроші виникли задовго до 

появи ринкової економіки, їх функції та значення суттєво змінюються. Як 

зазначає Т. Парсонс, первинні функції грошей як засобу обміну та міри 

вартості все більше і більше перетворюються у первинний контрольний 

механізм всього економічного процесу [159]. 

У нашій роботі ми намагаємося розкрити роль національної держави у 

виконанні місії ринкової економічної системи та адаптації суспільства до 

постійних змін, що відбуваються у ньому та зовнішньому середовищі його 

існування. Суть виконання господарською системою своє місії полягає у 

задоволенні індивідуальних, колективних та суспільних потреб у 

матеріальних благах і послугах. Постійно зростаючі та мінливі потреби 

суспільства стають причиною необхідності зміни господарської системи, а їх 

задоволення впливає на збереження цілісності суспільства. 

Забезпечення суспільства сукупністю матеріальних благ і послуг, що 

здійснюється господарською системою, має відповідати реально існуючим 
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потребам. Тому господарська система включає в себе не лише виробництво 

матеріальних благ і послуг, а й їх відповідність структурі потреб, умови 

надходження, доставку благ і послуг до споживачів тобто – споживання. 

Організація виробництва та споживання матеріальних благ і послуг стає 

відповіддю на питання, яким чином суспільство пристосовується до змін. 

Отже, виконання місії господарської системи у суспільстві забезпечується 

встановленням структури потреб та організацією виробництва матеріальних 

благ та послуг і доведення їх до носіїв потреб – споживачів. Головний зв’язок 

суспільства у господарській сфері набуває форми взаємозв’язку між 

виробництвом і споживанням товарів, що є суспільною формою благ. 

Таким чином, для забезпечення цілісності господарської системи і 

суспільства в цілому держава свої дії направляє на забезпечення відповідності 

виробництва матеріальних благ та послуг реально існуючим суспільним 

потребам, на забезпечення суспільного споживання на необхідному рівні. 

Організаційні дії територіальних, централізованих монархій були прямо або 

опосередковано направлені на реалізацію потреб привілейованого населення, 

від якого залежала інша його частина, і носили регламентуючий та 

директивний характер. В умовах майнової залежності в господарській системі 

ринкового типу виробництво та споживання визначається попитом і 

пропозицією всього суспільства, а зв’язок, взаємодія між ними – 

конкуренцією. Участь держави у формуванні та становленні складових 

ринкової економічної системи, суспільних умов взаємодії економічних 

суб’єктів забезпечують цілісність економічної сфери та суспільства в цілому.  

Як було зазначено вище, організаційні дії національної держави щодо 

формування структури ринкової господарської системи, процесу реалізації 

всієї сукупності зв’язків між економічними суб’єктами різних рівнів та 

організаційним центром, опосередкованих адекватним співвідношенням 

виробництва та споживання матеріальних благ та послуг, визначають її 

економічні функції. Їх реалізація здійснюється шляхом створення системи 
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ринкових економічних інститутів та забезпечення дотримання економічними 

суб’єктами встановлених ними вимог. 

 

 

1.2. Природа економічних функцій національних держав та форми 

їх реалізації в ринковій економічній системі  

 

 

Від початку свого виникнення перед державою постає низка функцій, 

реалізація яких впливає на збереження та рівень розвитку будь-якого 

суспільства. Історично зміст цих функцій змінювався під впливом розвитку 

суспільної залежності індивідів, яку прийнято називати головним 

системотворним зв’язком. Характер та форми реалізації цієї залежності 

проявляються в особливостях верховної влади, що виступає однією з 

найбільш характерних ознак держави. Право приймати та змінювати 

обов’язкові для кожного члена суспільства закони, легітимність примусу до їх 

виконання, всеохоплюючий характер прийнятих норм, об’єднавчий характер 

цілей, що формуються державою (суспільна їх природа) – ці та інші риси 

верховної влади надають державі особливого статусу у суспільстві. 

Призначенням держави, її місією стає організація суспільного життя, активна 

діяльність в кількох напрямах, що забезпечують збереження та розвиток 

суспільства. Такі напрями діяльності прийнято називати функціями держави у 

всіх сферах суспільного життя. 

Предметом дослідження у дисертаційній роботі є економічні функції 

держави на етапі становлення ринкової господарської системи. У другій 

половині ХVІІ–60-х роках ХІХ ст. відбуваються епохальні зміни у суспільній 

залежності індивідів та характері верховної влади країн Західноєвропейської 

цивілізації. Від особистої залежності та відносин володарювання-

підпорядкування ці країни переходили до майнової залежності та 

утвердження свободи і рівності між людьми, демократичної форми 
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політичної організації суспільства. Змінювався державний устрій, коли на 

зміну централізованим монархіям стали приходити національні держави. Все 

це спричинило суттєві зміни економічних функцій держави та форм їх 

реалізації. Зовні така трансформація набула форми докорінної перебудови 

економічних інститутів,що виступили засобами організації ринкової 

господарської системи. 

Аналіз економічних функцій національних держав передбачає 

уточнення поняття «функції», яке до цього часу залишається дискусійним. 

Для цілей нашого дослідження важливо підкреслити, що поняття функції 

відображає зв’язок між цілим (суспільством) та частиною (державою), які 

знаходяться у стані безперервних змін та взаємно впливають одна на одну, 

зумовлюючи внаслідок цього зміну певних суспільних явищ та процесів. При 

цьому суспільство є відносно незалежним (від держави) змінюваним 

суб’єктом, а держава – залежним (від суспільства) утворенням. Така 

залежність полягає в тому, що суспільство визначає обов’язкові цілі для 

виконання їх державою, активізуючи таким чином її діяльність у певних 

напрямках. Кожна із взаємодіючих сторін є причиною іншої і наслідком 

одночасного зворотного впливу протилежної сторони. Також причини та 

наслідок в їх єдності можуть бути причиною зміни інших економічних явищ і 

процесів. Тому, досліджуючи економічні функції держави ми виходимо з 

того, що в їх основі лежать напрями її діяльності з метою досягнення заданих 

ззовні (суспільством) цілей, за постійних змін, що відбуваються як у державі, 

так і в суспільстві. 

Стосовно господарської сфери, такі цілі спрямовані на забезпечення 

суспільства благами, необхідними для задоволення його матеріальних потреб. 

Досягнення даних цілей передбачає збереження і функціонування 

господарської системи як цілісного утворення. Адже лише за цієї умови може 

бути досягнута її місія (призначення в суспільстві) – виробництво і 

споживання благ.  
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У попередньому розділі нашої роботи було показано, що цілісність 

нелінійних, відкритих систем досягається лише шляхом їх організації. 

Ключову роль у пізнанні таких систем, як суспільство, живі організми тощо 

відіграє поняття функції. Як зазначав один з авторитетних дослідників теорії 

систем М. Сетров, функція виступає основною одиницею організації, її 

«клітинкою», «… функція об’єкта якраз і визначається відношенням 

(залежністю) до цілісності»[174, с. 93]. Тому є всі підстави пов’язувати 

економічні функції держави з організацією господарської системи 

суспільства, а саму організацію розглядати як спосіб її існування. 

Пов’язуючи економічні функції держави з організацією господарської 

системи, направлену на досягнення нею цілісності, необхідно уточнити 

сутність та засоби утвердження останньої. Адже визначення напрямів 

досягнення цілісності господарської системи дозволить конкретизувати 

необхідні організаційні дії держави, встановити її економічні функції. 

Вище було розглянуто сутність цілісності системи та шляхи її 

забезпечення. Як показав ще Аристотель, вона досягається шляхом реалізації 

кількох кінцевих причин. Причина (або зв’язок причинності) завжди має 

певну цільову спрямованість. В основі причини лежить певна ціль, тому часто 

для дослідження причини розглядається ціль, а саме – для чого виникає 

зв’язок причинної залежності. Цілісність суспільства, як і будь-якої іншої 

нелінійної відкритої системи, характеризується єдністю структурних 

складових, що утворилися під дією відповідних кінцевих причин. Практично 

цілісність забезпечується реалізацією взаємозв’язків, що існують між 

структурними елементами. Пов’язуючи природу цілісності суспільства з 

єдністю його структурних складових, важливо наголосити на засобах, що 

забезпечують реалізацію взаємозв’язків між структурними частинами.  

Спираючись на даний підхід, ми отримуємо можливість розкрити 

цілісність ринкової економічної системи та економічні функції держави. 

Першим кроком у пізнанні економічних функцій держави є встановлення дій, 

направлених на формування структури господарської системи, відповідно до 
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вимог кінцевих причин цілісності. Тобто, функціональними напрямками 

держави є дії на формування економіко-політичної, соціально-економічної, 

виробничої та обмінної (посередницької) сфер господарської системи. Кожен 

з цих напрямків включає в себе певний перелік економічних функцій, зміст 

яких відображає реально існуючі взаємозв’язки як між цими сферами, так і 

між суб’єктами кожної сфери (підсистеми). Встановлення цих взаємозв’язків 

відкриває можливість для визначення конкретного переліку та 

характеристики економічних функцій держави.  

В той же час, виявити взаємозв’язки господарської системи можна 

лише у процесі їх прояву. А для цього необхідний аналіз реально існуючих 

суспільних умов функціонування та розвитку господарської сфери 

суспільного життя. Такі умови включають в себе встановлення статусу 

економічних суб’єктів, прийняття норм та правил їх діяльності, урахування 

особливостей сфери господарської діяльності тощо. У своїй єдності такі 

суспільні умови набувають форми економічних інститутів, сукупність яких 

утворює інституційне середовище функціонування господарської системи як 

цілісного утворення. Формування економічних інститутів стає важливою 

формою реалізації економічних функцій держави, що забезпечують цілісність 

господарської системи. 

Таким чином, економічні функції держави направлені, перш за все, на 

формування структури господарської системи (створення її підсистем, 

обумовлених її кінцевими цілями) та економічних інститутів, що 

забезпечують умови взаємодії економічних суб’єктів як в межах утворених 

підсистем, так і в рамках господарської системи як цілісного утворення, 

включаючи міжнародні економічні зв’язки. 

У нашій дисертації було обґрунтовано чотирьох ланкову структуру 

господарської системи, в якій єдність економіко-політичної, соціально-

економічної, виробничої та обмінної (посередницької) сфер забезпечують її 

цілісність. Практичні дії держави щодо їх організації та створення в них 

економічних інститутів, що забезпечують їх функціонування(реалізацію 
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взаємозв’язків), слід розглядати як прояв економічних функцій держави. 

Важливо підкреслити, що внутрішня будова зазначених сфер господарської 

системи, як і економічні інститути, обумовлені відповідними кінцевими 

причинами, що лежать в основі структури господарської системи. Тобто, 

конкретний перелік функцій держави щодо організації відповідних підсистем 

господарської системи та зміни в цьому переліку підпорядковані найбільш 

повній реалізації кінцевих причин цілісності. 

Держава завжди виконувала економічні функції, направлені на 

організацію господарського життя суспільства. Однак, в окремі історичні 

епохи глибина, обсяги та форми реалізації економічних функцій були 

різними, існували різні економічні інститути для виконання певних функцій. 

Вирішальний вплив на зміст та способи (форми) реалізації економічних 

функцій мав характер верховної влади, що відображає сутність держави. 

Фундаментальною ознакою верховної влади національних держав є її 

демократичний характер. Він проявляється у тому, що джерелом влади 

виступає народ, а захистом від узурпації влади стає її поділ на окремі 

(незалежні) гілки. У господарській системі суспільства демократичний 

характер верховної влади проявляється у відокремленні влади від власності та 

утвердженні приватної власності на ресурси. На її основі виникає вільна 

конкуренція як новий спосіб розв’язання протиріччя між виробництвом і 

споживанням, а сама господарська система набуває нової якості – ринкової 

економічної системи. Такі зміни у господарській системі обумовили появу 

нових економічних функцій національної держави та форм їх реалізації. Вони 

були пов’язані з формуванням у кожній з чотирьох зазначених 

функціональних підсистем господарської системи ринкових економічних 

інститутів. Останні стали засобом практичної організації та забезпечення 

цілісності ринкової господарської системи, відображенням відповідних 

економічних функцій держави (Додаток В). Тому дослідження економічних 

функцій держави здійснюється за допомогою вивчення реально існуючих та 

необхідних економічних інститутів. Для цього важливо розглянути 
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теоретико-методологічні засади пізнання сутності функцій, формування 

економічних функцій національних держав та способів їх реалізації.  

Діяльність національних держав щодо організації суспільства та його 

економічної сфери суттєво змінюється порівняно з попередніми історичними 

формами держав. Демократичний характер верховної влади, свобода та 

рівність індивідів виключають використання відносин владарювання-

підпорядкування як основи впливу держави на суспільних індивідів. На зміну 

владного командно-адміністративного способу організації всіх сфер 

суспільного життя приходить інший спосіб, що спирається на новий тип 

відносин між індивідами та державою, яка виступає організаційним центром 

суспільства. 

В узагальненій формі Г. Гегель та К. Маркс даний тип відносин 

характеризували як відносини економічної (майнової) залежності індивідів. 

Вони являють собою надзвичайно складне та багатоаспектне утворення, 

наукова характеристика якого є предметом спеціального дослідження. Для 

досягнення завдань, поставлених у нашій дисертаційній роботі, необхідно 

виокремити у відносинах економічної залежності індивідів ту складову, на 

яку спирається організація національною державою ринкової економічної 

системи. Крім того, розкриття природи та особливостей відносин економічної 

залежності індивідів у національній державі дозволить обґрунтувати 

альтернативний щодо командно-адміністративного спосіб впливу держави на 

функціонування та розвиток ринкової економічної системи. 

Відправним моментом дослідження природи економічної залежності 

індивідів є обґрунтована у попередньому параграфі функціональна та 

суб’єктна структура ринкової економічної системи. Кожна з них включає в 

себе не лише структурні складові, що мають різне призначення та цілі, а й 

стійкі взаємозв’язки, що пов’язують їх між собою та національною державою. 

Тому розкриття механізму впливу національної держави на ринкову 

економічну систему спирається на дослідження природи зв’язків, що 

об’єктивно складаються між структурними складовими економічної системи. 
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За своїм характером такі зв’язки поділяються на структурні та процесні. 

Структурні зв’язки дозволяють встановити роль національної держави у 

формуванні структури ринкової економічної системи та мають переважно 

вертикальну форму та ієрархічний характер. Процесні зв’язки стають 

об’єктом впливу держави на процеси взаємодії структурних складових. Вони 

мають горизонтальну форму та мережевий характер. 

В організації цих зв’язків ринкової економічної системи визначальну 

роль відіграє національна держава, вплив якої має принципово іншу природу 

порівняно з економікою, побудованою на відносинах владарювання-

підпорядкування. Зв’язки економічної (матеріальної) залежності формуються 

на засадах урахування цілей всіх сторін, що беруть участь в економічних 

процесах. Поняття економічної цілі та способи її реалізації має 

основоположне значення для розкриття економічних функцій держави. 

Поняття «цілі» органічно пов’язане з підходами та принципами цивілізаційної 

парадигми суспільствознавства і дозоляє суттєво знизити рівень 

абстрактності наукового аналізу економічних процесів, здійснюваного в 

межах класичної та неокласичної економічної теорії. Як відомо, неокласична 

економічна теорія виводить за межі об’єкту наукового аналізу цілі на підставі 

зведення всіх економічних суб’єктів до поведінки методологічного індивіда, 

який максимізує власну корисність [53, с. 30]. 

У науковій літературі відсутня єдина та загальновизнана 

характеристика цілей, незважаючи на тривале їх дослідження. Складність 

цього питання обумовлена поєднанням в цілі об’єктивного та суб’єктивного 

начал, що викликає значні труднощі її пізнання. У найбільш загальній формі 

ціль вказує на причини існування певного суб’єкта та його активної 

діяльності. Тому сутнісна характеристика цілей пов’язана з дослідженням 

причин існування певного суспільного суб’єкта, об’єктивних та суб’єктивних 

начал, що їх обумовлюють. На це звернув увагу ще Аристотель, який вказав 

на зовнішні (об’єктивні) та внутрішні (суб’єктивні) умови формування цілей. 

Це дозволило встановити та розмежувати два типи причин, що обумовлюють 
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формування цілей – детерміністські (рушійні) причини та кінцеві причини. 

На значимість такого поділу причин Аристотелем, як першооснов цілей, 

звернув увагу І. Валлерстайн [66, с. 331]. У цілях інтегруються (поєднуються) 

зазначені причини: рушійні причини вказують на джерела, що забезпечують 

досягнення цілі, а кінцеві причини характеризують напрямок, на який 

спрямована ціль. 

Поняття «функція» (лат. «functio» – виконую, здійснюю) дане для 

пізнання (розкриття) необхідності практичної реалізації цілі. Важливо 

підкреслити, що цілі суб’єктів формуються у результаті існування їх 

суспільної залежності, що виникла під впливом зазначених (рушійних та 

кінцевих) причин. Тому, з точки зору суб’єкта, його функції виступають як 

необхідність реалізації зовні заданих (суспільною залежністю, кінцевою та 

рушійною причинами) цілей. На таке розуміння поняття функції звернула 

увагу російська дослідниця К. Єрохіна [94, с. 53, 55]. 

Вище викладений аналіз поняття «функції» повинен бути доповнений 

важливою характеристикою суб’єктів, зв’язки між якими набувають 

функціональної залежності. Остання полягає у безперервній змінюваності 

стану та статусу (умов) діяльності суб’єктів, яка (змінюваність) і надає 

причинній залежності функціонального характеру. Саме ця особливість 

зв’язків залежності і була формалізована математикою та визначена як 

функціональна. Адже вперше поняття функції було обґрунтовано та 

використано для розкриття зв’язку між двома змінними величинами 

Г. Лейбніцем у 1692 р. та покладено в основу диференціального й 

інтегрального числення. 

Довгий час не вдавалося дійти до загальновизнаного математичного 

формулювання поняття «функції». Замість чіткого визначення давався її опис, 

в якому, для встановлення відповідності залежної змінної величини до 

незалежної змінної величини, використовувалися терміни «закон», 

«правило», «відповідність» тощо. Функція тут проявляється у впливі 

незалежної змінної на залежну змінну, що об’єднані певною цілісністю. 
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Методологічне значення поняття «функції» полягає у розкритті руху 

цілісного суспільного об’єкта, що забезпечується функціональною 

активністю його структурних складових. 

Аналіз сутності функцій відкриває можливість для наукового пізнання 

природи економічних функцій національної держави та способу їх реалізації. 

При цьому, ми виходимо з того, що держава є особливою структурною 

складовою суспільства (його організаційним центром), і виконує необхідні 

функції для відтворення й розвитку суспільства в цілому та його сфер 

зокрема. В економічній сфері суспільства на державу покладені економічні 

функції, що полягають у впливі на структури та процеси функціонування й 

розвитку економічної системи з метою забезпечення виконання нею власної 

місії у суспільстві. Іншими словами, суспільство як цілісність задає своїй 

особливій структурній частині, – національній державі, – цілі щодо 

організації іншої складової суспільства – ринкової економічної системи. 

Практичні дії держави (залежної змінної) щодо виконання заданих 

суспільством (незалежною змінною) цілей в економічній сфері суспільного 

життя виступають як економічні функції національної держави. 

Таким чином, сутність економічних функцій держави передбачає 

урахування наступних органічно пов’язаних моментів: встановлення причин 

формування економічних цілей суспільства; чітке визначення економічних 

цілей суспільства; покладання суспільством на національну державу, як свою 

структурну складову, завдання щодо організації досягнення економічних 

цілей; урахування безперервної змінюваності суспільства, його складових, 

умов життєдіяльності та економічних цілей; практичні дії держави щодо 

реалізації економічних цілей суспільства адекватним способом. Лише в 

єдності всіх зазначених аспектів функціонування та розвитку суспільства як 

цілісної системи можна встановити економічні функції його особливої 

структурної складової – національної держави. 

Крім того, демократичний характер верховної влади, на засадах якого 

діє національна держава, передбачає урахування в її економічних функціях 
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узгодження економічних цілей суспільства з цілями індивідуальних та 

колективних економічних суб’єктів, реально існуючих умов господарської 

діяльності. Тому конкретний перелік економічних функцій національної 

держави залежить від існуючих у даному суспільстві функціональної та 

суб’єктної структур економічної системи, структурних та процесних зв’язків, 

що склалися у процесі взаємодії її структурних елементів. 

Викладені нами теоретичні засади дослідження економічних функцій 

національних держав продовжують наукові пошуки багатьох вчених другої 

половини ХХ – початку ХХІ ст. Їх дослідження були направлені у площину 

класифікації напрямів внутрішньої та зовнішньої діяльності сучасної 

держави. Необхідно відзначити внесок українських вчених 

Ю. Пахомова,А. Чухна, В. Геєця, В. Лагутіна, С. Степаненка, І. Малого, 

М. Диби, В. Дементьєва, М. Галабурди, В. Якубенка, О. Варич, О. Лощихіна 

та ін., які зробили вагомий внесок у розкриття природи, змісту, тенденцій 

розвитку, теоретичні, економічні та правові характеристики економічних 

функцій сучасної держави. На нашу думку, у всіх дослідженнях ролі держави 

в організації суспільного і, відповідно, господарського життя від античних 

часів до сьогоднішнього дня основною дискусійною проблемою є ступінь та 

спосіб втручання держави в економічну систему, від вирішення якої і 

залежать напрями її діяльності. Причиною такого становища ми вважаємо 

відсутність у науковій літературі цілісної методології дослідження держави в 

цілому та її ролі в господарській сфері зокрема з позицій цивілізаційної 

парадигми суспільствознавства. 

Використання поняття функції у цивілізаційному аналізі суспільства 

відіграє фундаментальну роль, оскільки дозволяє урахувати одне із 

фундаментальних положень некласичної науки – невизначеність та 

перманентну змінюваність стану досліджуваних об’єктів. Застосування 

функціонального підходу дозволяє розглядати і враховувати не лише 

детерміністські залежності, що характеризують причинні зв’язки між 

незмінними сторонами досліджуваних об’єктів, а й вірогідні, стохастичні 
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зв’язки. Саме вони складають більшу частину суспільних зв’язків, тому 

функціональний підхід відкриває можливість більш точного і глибшого 

пізнання суспільства. 

Викладене вище розуміння сутності функції дозволяє розглянути роль 

держави як організаційного центру у забезпеченні цілісності ринкової 

господарської системи з позицій функціонального аналізу. По-перше, 

держава як представник суспільства виступає однією зі сторін у зв’язках 

суспільної залежності індивідів. Володіючи верховною владою, держава як 

організаційний центр, безпосередньо впливає на головний суспільний зв’язок. 

У той же час, перманентну змінюваність стану держави, суспільних потреб, 

які вона забезпечує, обумовлюють постійні зміни зовнішніх умов існування 

суспільства, розвиток його потреб. Тому державу можна розглядати як 

незалежну відносно членів суспільства змінну – одну зі сторін 

функціональної залежності. 

По-друге, індивіди, виступаючи іншою стороною суспільної 

залежності, також постійно змінюються як під тиском власних потреб, так і 

під впливом інших суб’єктів, з якими вони пов’язані суспільними поділом та 

кооперацією праці, з державою, що представляє собою суспільство в цілому. 

Відповідно залежність між економічними суб’єктами відбувається як по-

вертикалі (з державою), представляючи ієрархічний характер зв’язків, так і 

по-горизонталі (з іншими суб’єктами ринку), що розгортаються у вигляді 

мереж. Залежною змінною стороною суспільнотворного зв’язку виступають 

економічні суб’єкти. 

По-третє, вплив держави як організаційного центру на ринкових 

економічних суб’єктів обумовлений необхідністю досягнення і підтримки 

цілісності суспільства та його господарської системи. Практично цілісність 

суспільства як системи досягається у результаті реалізації головного зв’язку – 

суспільної залежності індивідів. Таким чином, зв’язки між державою та 

економічними суб’єктами можна кваліфікувати як функціональні. 
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Узагальнюючи вищесказане, можна зробити наступні висновки: по-

перше, є всі підстави для розгляду зв’язків суспільної залежності між 

суб’єктами ринкової господарської системи і державою на засадах 

функціонального підходу; по-друге, всі напрями дій держави щодо 

забезпечення цілісності суспільства і його господарської системи виступають 

як функції держави. По-третє, перелік та особливості економічних функцій 

можна встановити, звернувшись до детерміністських та кінцевих причин, за 

реалізації яких досягається цілісність господарської системи. 

Як було показано вище, детерміністські та кінцеві причини 

забезпечують цілісність суспільства шляхом створення його структури та 

зв’язків між її структурними складовими. Структурні рівні виникають як 

засоби досягнення відповідних кінцевих причин, а сукупність суспільних 

умов, необхідних для реалізації взаємодії економічних суб’єктів у напрямку 

забезпечення цілісності суспільства, лежать в основі процесності руху 

господарської системи. Безпосередньо організовуючу роль у формуванні і 

розвитку структури та процесу взаємодії економічних суб’єктів відіграє 

держава. Таким чином, практичне досягнення цілісності господарської 

системи відбувається внаслідок організаційних дій держави щодо 

економічних суб’єктів у певних напрямках. Ці напрямки набувають форми 

економічних функцій держави і полягають у структурній розбудові 

господарської системи та формуванні суспільних умов взаємодії економічних 

суб’єктів, відповідного спрямування їхніх дій.  

Економічні функції держави щодо структуризації господарської 

системи включають у себе практичні кроки з формування підсистем, кожна з 

яких забезпечує досягнення однієї з кінцевих причин. Економічні функції 

держави з організації економіко-політичної підсистеми ринкової економічної 

системи здійснюється, перш за все, шляхом проведення економічної 

політики. До таких економічних функцій відносяться: формування органів 

економічної влади і організація їх діяльності; надання відповідного статусу 

економічним суб’єктам різних структурних рівнів та забезпечення умов їх 
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діяльності; розробка та прийняття такої моделі господарської системи, яка 

відповідає особливостям суспільства та середовищу його існування; 

створення бюджетно-податкової системи; вплив на рух ресурсів, необхідних 

для господарської діяльності суб’єктів тощо. У своїй єдності названі та інші 

функції держави утворюють економіко-політичну підсистему – один з 

основних напрямків діяльності держави щодо забезпечення цілісності 

ринкової господарської системи і суспільства в цілому. 

Організація соціально-економічної підсистеми обумовлена 

необхідністю постійного відтворення, удосконалення основних структурних 

складових господарської системи – індивідів та колективів, які здійснюють 

господарську діяльність і набувають статусу економічних суб’єктів. Дії 

держави в соціально-економічній сфері полягають у формуванні: умов 

захисту суспільного статусу економічних суб’єктів як власників капіталу чи 

трудового ресурсу; фізичного та соціального відтворення індивідів через 

розвиток загальної освіти та охорони здоров’я, фізичної культури, 

збереження сім’ї тощо; соціально-трудової взаємодії, що передбачає набуття 

індивідами професійної підготовки, захист прав найманих працівників, 

систему зайнятості; соціального страхування та соціального забезпечення, 

тощо. Більш детальний виклад умов відтворення економічних суб’єктів 

потребує спеціального дослідження. Тут важливо підкреслити, що всі вони 

утворюють складові соціально-економічної підсистеми господарської 

системи. Практична організація її забезпечується діями держави, які 

узагальнено можна кваліфікувати як соціально-економічні функції держави. 

Наступною складовою механізму забезпечення цілісності суспільства є 

адаптація господарської системи до змін, що відбуваються як в самій 

господарській системі (особливо пов’язані з необхідністю задоволення 

постійно зростаючих потреб суспільства), так і в її зовнішньому середовищі. 

Пристосування до цих змін вимагає запровадження нових способів 

виробництва та умов діяльності економічних суб’єктів, що забезпечать 

нарощування виробництва за кількістю та якістю матеріальних благ і послуг, 
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необхідних для задоволення зростаючих потреб суспільства. Цілеспрямовані 

дії держави як організаційного центру у цьому напрямку включають в себе: 

розвиток галузевої структури виробництва; формування і підтримку 

виробничої інфраструктури, необхідної для діяльності економічних суб’єктів; 

проведення інноваційної політики; запровадження нових способів 

виробництва, більш продуктивної техніки і технології виробництва; 

використання більш дієвої мотивації діяльності учасників виробничих 

процесів, включаючи систему матеріального та морального стимулювання, 

зміни в податковій системі тощо. Ці та деякі інші напрями практичної 

діяльності держави слід розглядати як її економічні функції з організації 

виробничої підсистеми господарської системи та способів взаємодії 

господарюючих суб’єктів (виробничі економічні функції). 

Перед державою, як організаційним центром господарської системи, 

стоїть завдання створити умови для свободи дій індивідів і не допустити 

протиставлення їх діяльності суспільним цілям. Це завдання держава 

розв’язує шляхом: формування конкурентного середовища, як способу 

вільного змагання економічних суб’єктів, створення рівних умов для пошуку 

виробниками і споживачами своїх партнерів; створення не тільки умов, а й 

передумов для рівності сторін, коли обмін здійснюється на еквівалентних 

началах, через формування каналів вільного доступу до ресурсів і споживчих 

благ. Зазначені та інші заходи направлені на формування ринків товарів та 

послуг, ресурсів та капіталу, які виступають специфічною формою інтеграції 

економічних суб’єктів. Вплив на його складові і принципи їх взаємодії 

здійснюється шляхом реалізації відповідних економічних функцій 

(посередницьких функцій).  

Окрім ринкових способів взаємодії економічних суб’єктів, 

інтеграційними необхідно вважати дії держави адміністративного характеру. 

До них можна віднести планування, прогнозування, антикризові заходи, 

зовнішньоекономічні дії, державні замовлення тощо. Вищеназвані напрямки 

дій держави у господарській системі забезпечують реалізацію рушійних сил 
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активності економічних суб’єктів, є важливим напрямом прояву економічних 

функцій держави. 

Безперечним є факт, що цілісність економічної системи держава може 

забезпечити тільки у тому випадку, якщо вона буде діяти в усіх чотирьох 

функціональних напрямках, реалізуючи таким чином кінцеві причини 

цілісності господарської системи. Крім того, держава повинна: по-перше, 

забезпечити взаємну узгодженість економічних функцій, їх комплексність та 

однаковість рівня їх розвитку (без встановлення пріоритетності для окремих 

функціональних напрямків); по-друге, враховувати тенденцію постійної 

змінюваності економічних функцій відповідно до реалій; по-третє, 

збалансувати дії в межах окремих функцій, реалізувати взаємну узгодженість 

їх (дій) для ефективного досягнення кінцевої причини, закладеної у даній 

функції. Виконання цих вимог державою для забезпечення цілісності 

господарської системи практично проявляється у розробці та прийнятті 

певної моделі ринкової економічної системи.  

Кожна країна формує власну модель ринкової господарської системи, у 

якій відображаються особливості історичного розвитку та ментальності 

суспільства. Як зазначає І. Малий: «Сьогодні, як показує досвід Китаю, 

Швеції, Німеччини та інших країн, перевагу мають «економічні моделі», що 

керуються соціальною доцільністю у поєднанні з потребами «економічної 

людини», з урахуванням особливостей інституційного середовища кожної 

країни» [142, с. 8]. Хрестоматійними вважаються такі ринкові моделі 

національних держав: ліберальна (американська), патерналістська (японська), 

економічного дирижизму (французька), соціально-ринкова (німецька), соціал-

демократична (скандинавська), державно-керована (Південно-Східна Азія), 

соціалістичного капіталізму (китайська) тощо. 

Узгодженості, а, отже, і ефективності реалізації економічних функцій в 

усіх чотирьох напрямках держава досягає шляхом встановлення певного 

порядку дій економічних суб’єктів. Цей порядок забезпечується державою 

шляхом прийняття системи норм і правил діяльності суб’єктів з орієнтацією 
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на досягнення відповідної економічної функції. Встановлені державою норми 

і правила ґрунтуються на силі верховної влади, тому вони є обов’язковими 

для виконання всіма суб’єктами господарської системи і виступають 

своєрідним засобом зовнішнього впливу на їх взаємодію. 

Прийняття норм і правил діяльності економічних суб’єктів стає 

практичною стороною реалізації економічних функцій держави. Через норми 

і правила проявляється фактична узгодженість інтересів усіх взаємодіючих 

сторін господарської системи. Стихійна взаємодія господарюючих суб’єктів 

свідчить про відсутність або неповноту норм і правил, які не враховують 

інтереси всіх суб’єктів, або відображають переважно індивідуальні чи 

колективні інтереси. Така ситуація свідчить про неефективність реалізації 

певних економічних функцій, що призводить до дестабілізації всієї 

господарської системи. 

Регламентація діяльності економічних суб’єктів, опосередкована 

системою норм і правил, може мати різний зміст залежно від їх (суб’єктів) 

рівня свобод, притаманних певній моделі господарської системи. У різних 

типах економічних моделей такі норми і правила можуть мати директивний 

характер і забезпечуватися адміністративними методами, або обмежувальний 

характер (у формі коридору вільних дій за принципом «дозволяється все, що 

не забороняється»), підкріплений економічними методами впливу держави. 

Проявом ефективності економічних функцій держави є чіткість і 

адекватність реаліям, однаковість для всіх суб’єктів економічної діяльності 

норм і правил. Останні впливають на функціонування всієї господарської 

системи і засвідчують про виняткову роль держави в її організації. 

Невідповідність, або відсутність норм і правил економічної поведінки 

індивідів, перетворює їхню діяльність у стихію, що веде до наростання 

внутрішніх та зовнішніх протиріч у господарській системі, втрати її 

цілісності. Таким чином, міра та форми впливу держави на функціонування 

господарської системи визначається змістом та повнотою норм і правил 

діяльності суб’єктів у напрямках, обумовлених кінцевими причинами 
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досягнення цілісності господарської системи. Як зазначає І. Малий: 

«Здійснюючи соціально-політичний арбітраж, держава може надавати певні 

гарантії одним (допомоги, пенсії) і встановлювати обмеження іншим. 

Система гарантій і обмежень, які держава постійно розробляє і використовує, 

і є вихідним методологічним пунктом розуміння діалектики співвідношення 

держави й ринку. Тому можна зробити перший висновок, що ще до 

зародження ринкових відносин у суспільстві, держава вже застосовувала 

інструменти (наприклад, збори та податки) для перерозподілу створеного 

продукту» [142, с. 66]. 

Будучи практичним засобом реалізації економічних функцій держави, 

норми і правила спрямовані на узгодження цілей економічних суб’єктів та 

управління їх діяльністю. За своїм змістом вони виступають у формі 

координуючих, субординуючих, регламентуючих та мотивуючих норм і 

правил. Кожен із цих видів норм направлений на організацію певного аспекту 

діяльності суб’єктів, а разом, взаємно доповнюючи один одного, вони 

забезпечують вплив держави на суб’єктів господарської системи. 

Узгодження індивідуальних, колективних та суспільних цілей 

проявляється у координуючих нормах і правилах. Вони представлені у 

вимогах або рекомендаціях до базових регламентуючих документів, таких як 

статут діяльності суб’єкта, колективний договір тощо. Встановленням вимог і 

рекомендацій до організації економічної діяльності суб’єкта держава 

визначає його місію, важливість його дій для забезпечення певних суспільних 

потреб, узгодження цілей колективу працівників та власників економічної 

організації. Право на здійснення відповідної діяльності засвідчується актом 

державної реєстрації економічного суб’єкта, що вказує на роль держави в 

організації господарської системи відповідно до потреб суспільства в благах і 

послугах, а саме її структуризації. Відповідальність економічних суб’єктів за 

дотримання встановлених норм і правил дає можливість направити їхню 

діяльність у напрямку узгоджених цілей членів суспільства. 
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Вплив держави на взаємодію економічних суб’єктів, направлений на 

збереження цілісності господарської системи, виступає як управління 

господарськими процесами. Він також представлений нормами і правилами, 

які визначають узгоджені суспільством форми зв’язків між економічними 

суб’єктами. Основу субординуючих, регулюючих та мотивуючих норм і 

правил, що забезпечують процесніть господарської системи, утворюють чітко 

сформульовані вимоги, права та відповідальність щодо діяльності кожного 

господарюючого суб’єкта, дотримання яких є обов’язковим. Кожен з цих 

типів норм і правил визначає напрямки і «варіанти» взаємодії економічних 

суб’єктів. Цим самим держава відіграє визначальну роль в організації 

процесності руху ринкової економічної системи. Окрім права приймати 

обов’язкові для усіх суб’єктів норми і правила, держава несе зобов’язання з 

контролю за їх дотриманням, із забезпечення умов для виконання прийнятих 

норм і правил. Контроль з боку держави відображає суспільні інтереси і є 

необхідною умовою діяльності економічних суб’єктів. Тому він займає 

окреме місце в системі економічних функцій держави – відноситься до 

управлінської діяльності держави. 

Координація пов’язана з реалізацією горизонтальних зв’язків 

економічних суб’єктів, зв’язків, що йдуть від них до інших суб’єктів, які 

діють у даному функціональному напрямку. Вплив з боку держави на 

взаємодію таких суб’єктів передбачає встановлення порядку їх дій, окреслює 

межі та способи дій щодо інших (взаємодіючих) економічних суб’єктів. 

Встановлюючи норми координації, держава наповнює зв’язки конкретним 

змістом, що виходять від активного суб’єкта по вертикалі та горизонталі 

господарської системи. Тим самим окреслюється коло допустимих дій, що не 

суперечать досягненню мети, передбаченої відповідно економічною 

функцією держави. 

На організацію зворотних зв’язків економічних суб’єктів, що також 

розгортаються як по-вертикалі, так і по-горизонталі, направлені регулюючі 

норми і правила. Постійні зміни у господарській системі обумовлюють 
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необхідність корекції встановлених субординаційних норм і правил, що 

приводить до появи регулюючих норм і правил. Ці норми дають відповідь на 

питання щодо порядку дій економічних суб’єктів у разі відхилення 

отриманих результатів від очікуваних. Економічні суб’єкти, отримавши таку 

інформацію по каналах зворотного зв’язку, змушені внести у свою діяльність 

відповідні корективи. Дозвіл на такі зміни держава надає у формі прийняття 

регулюючих норм діяльності економічних суб’єктів. Тобто, встановлені 

державою порядок і спосіб функціонування каналів зворотних зв’язків та 

норми, що визначають межі корекції власних дій економічними суб’єктами, 

відносять до регулюючих норм. 

Засобами організації державою рушійних сил економічних процесів, які 

утворюють джерело руху господарської системи,виступають мотивуючі 

норми і правила. В основу організації державою рушійних сил 

функціонування та розвитку господарської системи були покладені 

методологічні підходи некласичної науки щодо розуміння природи руху. На 

відміну від класичного підходу, а саме, розуміння сутності руху 

(механічного) як взаємодії внутрішніх (притаманних кожному об’єкту) та 

зворотних сил, що мають абсолютні значення у просторі, некласична наука 

розглядає природу руху, визначаючи внутрішні та зворотні сили як дискретні, 

такі, що постійно змінюють свій вектор (напрямок) і величину. 

Відповідно,основу руху утворює взаємодія сил, а сам він набуває 

імпульсивно-коливального характеру та процесної форми.  

Спираючись на силу верховної влади, держава формує норми і правила 

що створюють простір економічної діяльності суб’єктів для забезпечення їх 

власних інтересів. Цим самим формуються необхідні умови для прояву їх 

активності, реалізації внутрішніх рушійних сил. Інша частина мотиваційних 

норм і правил покликана змінити напрямок та силу прояву активності 

економічних суб’єктів, виступає як дія зовнішніх сил та набуває форми 

моральних і матеріальних стимулів. Тобто, у структурі рушійних сил 

внутрішні сили представлені економічними інтересами, а зовнішні – 
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моральними та матеріальними стимулами. У результаті взаємної ув’язки 

(узгодження, переплетення) економічних інтересів суб’єктів та матеріальних і 

моральних стимулів їх активності формуються мотиви діяльності 

економічних суб’єктів. Вони мають характер рівнодіючої внутрішніх та 

зовнішніх рушійних сил господарських процесів. За формою така рівнодіюча 

є не прямою лінією (як в ньютонівській механіці), а набуває хвилеподібної 

форми та графічно може бути представлена синусоїдальною лінією, що 

відображає квантову природу руху. 

Складність мотивуючих норм і правил, які мають внутрішню та 

зовнішню сторони, полягає у тому, що необхідно визначити певний коридор 

для вільного прояву економічних інтересів та гнучкості стимулів. Необхідно 

направити активність суб’єктів, тобто їх економічну діяльність, як джерело 

процесності руху господарської системи, в напрямку реалізації певної 

кінцевої причини. Незмінні, жорсткі або нерівноважні щодо співвідношення 

внутрішніх та зовнішніх сил, рамки таких норм негативно впливають на 

активність економічних суб’єктів, що також відображається на всіх процесах 

функціонування та розвитку господарської системи. 

Найбільш складним завданням для держави як організаційного центру є 

досягнення органічного та узгодженого поєднання або взаємного доповнення 

всіх економічних функцій та засобів їх реалізації. Відмова від пріоритетності 

певних функцій чи норм і правил, урахування важливості і тих, і інших 

ускладнюють практичне взаємоузгодження та поєднання усіх норм і правил: 

координаційних норм, що встановлюють статус та узгоджують цілі 

економічних суб’єктів; субординуючих норм, які визначають межі простору 

їх діяльності; регулюючих норм, які формують канали зворотних зв’язків та 

встановлюють можливість самостійно реагувати суб’єктами на зміни; 

мотиваційних норм, які забезпечують максимально можливий прояв 

активності суб’єктів у напрямку, що не суперечить цілісності ринкової 

економічної системи. 
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Для організації діяльності економічних суб’єктів необхідні відповідні 

засоби праці, що обумовлює необхідність прийняття норм та стандартизації 

вимог до їх використання. Тому роль держави полягає у створенні системи 

норм і правил, що забезпечують порядок дій економічних суб’єктів для 

реалізації економічних (обумовлених власністю на ресурси) і техніко-

технологічних (обумовлених поділом праці) зв’язків суспільної залежності. 

Формування економічних і техніко-технологічних стандартів, їх моніторинг, 

створення системи контролю за їх дотриманням дозволяють організувати 

діяльність господарюючих суб’єктів, зберегти цілісність господарської 

системи, що перебуває у стані постійних змін. 

Виникає необхідність забезпечення дотримання техніко-технологічних 

норм діяльності економічних суб’єктів та належного їх контролю з боку 

держави. По кожній функції необхідно чітко сформувати норми, що 

забезпечують координацію цілей економічних суб’єктів, норми, що 

упорядковують (субординують) їх взаємодію, норми, що забезпечують 

можливість та межі внесення суб’єктами коректив у свою діяльність, 

мотиваційні норми та техніко-технологічні норми і стандарти. Приведення до 

спільного знаменника всієї сукупності норм і правил суттєво ускладнює 

створення економічних інститутів.  

Таким чином, як зазначає у своїй монографії «Інституціональний аналіз 

економічних систем» С. Степаненко, організація державою господарської 

системи фактично полягає у розбудові системи економічних інститутів: 

«Інтеграція всіх суспільних чинників через наповнення відповідним змістом 

стимулів, застережень (обмежень) тощо, які визначає перед економічними 

суб’єктами центр економічної системи, здійснюється у процесі свідомого 

створення відповідних економічних інститутів» [179, с. 132]. Тобто, 

діяльність економічного центру реалізується шляхом розбудови системи 

ринкових економічних інститутів. Вони формуються в кожному 

функціональному напрямі, які обумовлені кінцевими причинами цілісності 

господарської системи. Склад економічних інститутів кожного 



54 

 

функціонального напрямку змінюється, оскільки постійно виникають нові 

функції. Разом з тим, у кожному з таких напрямів мають місце базові 

економічні інститути. Досягнення єдності (узгодженості) економічних 

інститутів, як в межах функціональних напрямків, так і в рамках 

господарської системи,є ключовим завданням держави щодо забезпечення її 

цілісності. Становлення такої системи економічних інститутів, в якій 

проявляються економічні функції держави з організації ринкових 

економічних систем суспільств Західноєвропейської цивілізації,розкривається 

у другому розділі дисертації. 

Незважаючи на популярність дослідження ринкової економічної 

системи з позицій інституціональної теорії, можна стверджувати, що в 

літературі відсутній загальноприйнятий перелік базових економічних 

інститутів. Заслуговує на увагу спеціальне дослідження вітчизняного вченого 

В. Якубенка, присвячене аналізу базових економічних інститутів. В його 

ґрунтовній праці «Базисні інститути у трансформаційній економіці» 

розглянуто такі економічні інститути як власність, влада, управління, праця 

[200, с. 7].У той же час на сьогоднішній день відсутній загальновизнаний 

перелік економічних інститутів та критерії їх класифікації. 

Ми вважаємо, що причиною дискусійності багатьох питань 

інституціонального аналізу ринкової економічної системи є слабкість 

методологічних засад їх дослідження. З позицій історико-економічного 

дослідження важливо розглянути сам процес становлення економічних 

інститутів ринкової господарської системи, а не встановлення повного 

переліку таких інститутів. Тому, у наступному розділі ми спробуємо розкрити 

роль держави у становленні окремих економічних інститутів в усіх чотирьох 

функціональних напрямках ринкової господарської системи, що, на нашу 

думку, є проявом економічних функцій держави. 
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1.3. Ступінь теоретичної розробки проблеми економічних функцій 

держави в сучасних наукових джерелах  

 

 

Економічні функції національних держав широко висвітлюються у 

вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Різними авторами вони 

розглядаються з позицій класичної, неокласичної та інституціональної 

економічної теорії. Такі підходи обумовлюють істотні відмінності у розумінні 

місця та ролі держави в ринковій економіці, сутності її економічних функцій 

та їхнього значення для розвитку національної економіки. Крім того, 

зазначену проблему розглядають фахівці різних суспільних наук – правники, 

політологи, соціологи та економісти. 

У цій роботі головну увагу приділено внеску у розроблення заявленої 

теми вчених-економістів. Акцентування уваги на інституціональних аспектах 

реалізації економічних функцій держави обумовила необхідність урахування 

також досліджень та отриманих результатів вченими-правниками. Проте, у 

великому потоці наукової літератури, присвяченої економічним функціям 

держави, недостатню увагу приділено причинам та умовам виникнення 

принципово нових економічних функцій держави в суспільствах з ринковою 

економікою. Адже саме процес їх становлення є ключем для розкриття логіки 

подальшого розвитку, визначення напрямків доцільних змін тощо. 

Проблему економічних функцій держави розкрито вітчизняними 

вченими-економістами: Ю. Пахомовим, А. Чухном, В. Геєцем, В.Лагутіним, 

С. Степаненком, І. Малим, О. Бєляєвим, В. Дементьєвим, В. Якубенком, 

М. Дибою, О. Оболенським, Ю. Павленком, Л. Дмитриченко, Б. Панасюком, 

М. Галабурдою, І. Михасюком, С. Сажинцем, Г. Аніловською та ін. 

Дослідження історико-економічних аспектів становлення економічних 

функцій держави містять праці Л. Корнійчук, П. Леоненка, В. Фещенко, 

В. Небрат, Л. Горкіної, П. Юхименка, Н. Супрун, А. Маслова, В. Кравченко, 

О. Сайкевича, О. Кудласевич та інших вчених. Свій внесок у розробку 
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зазначеної проблеми зробили також вчені-правники – О. Лощихін, О. Варич, 

В. Давиденко, Л. Наливайко, М. Марченко та ін. 

Серед зарубіжних авторів слід відзначити праці Нобелівських лауреатів 

з економіки – С. Кузнеця, Дж. Хікса, Ф. фон Хайека, Г. Саймона, 

Дж. Бьюкенена, Р. Коуза, Д. Норта, М. Фрідмана, Дж. Стігліца, 

О. Уільямсона, Т. Сарджента та ін. Більш ранні роботи, в яких розглядається 

провідна роль держави в ринковій економіці, належать Дж. М. Кейнсу, 

В. Ойкену, Л. Ерхарду, М. Мюллеру-Армаку та ін. Помітний внесок у 

дослідження економічних функцій держави зробили іноземні вчені 

Ф. Фукуяма, М. ван Кревельд, Р. Осборн, Е. де Сото, В. Іноземцев, 

А. Шастітко, О. Аузан, І. Бабайцева, Ф. Шамхалов, Р. Нуреєв, В. Владимиров, 

Р. Грінберг, О. Рубинштейн, Г. Коваль, І. Орлов, О. Купцова, З. Хусаїнов, 

Л. Гринін, О. Нечай, Т. Юрьєва та ін. В працях цих авторів значна увага 

приділена трансформації ролі держави у суспільному розвитку в цілому та в 

ринковій економіці зокрема, у формуванні економічних інститутів, 

проблемам економічних функцій держави, соціального ринкового 

господарства тощо.  

Слід зазначити, що в сучасній літературі недостатньо, з позицій нових 

методологічних підходів, висвітлено проблему ролі верховної влади, як однієї 

з сутнісних характеристик держави. Першим таку спробу, наближеною до 

сучасного бачення ролі верховної влади в організації суспільства, здійснив 

Н. Макіавеллі у своїй відомій праці «Державець», опублікованій у 1531 році. 

Він відзначав, що для того, щоб створити могутню державу, правитель має 

спрямовувати владу на формування політики держави, на підтримку всіх 

станів суспільства, а не лише привілейованих. Р. Осборн, характеризуючи 

працю Н. Макіавеллі, зазначав, що суть трактату зводиться до того, що 

правитель, щоб зберегти свою владу і життя, повинен покладатися не на 

особисту мораль, а на «політичне розуміння» [156, с. 365]. Однак втілення 

даної ідеї відбулося лише тоді, коли піддані короля набули статусу громадян 

національної держави. Зміна характеру верховної влади, обумовлена 
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необхідністю реалізації інтересів суспільства, радикально вплинула на 

економічні функції держави – вона повинна забезпечувати рівні умови для 

вільної економічної діяльності кожного індивіда. 

Зазначені зміни у характері верховної влади та суспільстві знайшли 

відображення в сучасній науковій літературі. І в наш час домінуюче 

положення займають інституціональні моделі держави (Д. Норта, 

Дж. Уолліса, Б. Вайнгаста, М. Олсона, модель Фіндлі-Уілсона та ін.), в яких 

роль держави зводиться до здійснення насильства над економічними 

індивідами. Правитель у цих моделях розглядається як стаціонарний бандит 

або бандит-гастролер (бродячий бандит), що насильницькими методами 

максимізує доходи держави. На сьогоднішній день серед вчених переважає 

теорія насилля. Зокрема, Д. Норт, Дж. Уолліс, Б. Вайнгаст у своїй праці 

«Насильство і соціальні порядки» [154] насилля виступає основою механізму 

реалізації як економічної політики держави, так і її економічних функцій. 

Більш точним, на нашу думку, є міркування К. Круглової, відповідно до 

якого, визнання суті держави тільки наявністю у неї права насилля є 

обмеженим. Вона пропонує визначати державу як «організацію, що володіє 

порівняльною перевагою у застосуванні насильства на певній території, межі 

якої визначаються її внутрішньою легітимністю, а також визнанням 

легітимності цієї території з боку таких же організацій (визнанням 

суверенітету)» [128, с. 102]. Спираючись на теорію суспільного договору та 

ієрархію політичних благ Р. Ротберга науковець розглядає внутрішню 

легітимність, що забезпечується шляхом задоволення наступних політичних 

благ: безпека; закони та приписи, які разом становлять нормативно-правову 

базу захисту прав власності та виконання контрактів, а також ефективну 

судову систему; особистісні права; блага, які можуть виготовлятися 

державою або приватним шляхом (медицина, освіта, інфраструктурні об’єкти 

тощо). При цьому дослідниця вважає, що в умовах суспільного договору для 

суспільства обов’язковими є перші два рівні благ (безпека та захист права 

власності), інші рівні є специфічними для кожного конкретного випадку. 
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Також важливою ознакою держави, яка виникла у сучасному світовому 

порядку, що базується на постійній взаємодії та взаємозалежності держав, на 

думку К. Круглової, є суверенітет, який вона визначає, як «відсутність 

незгоди з фактом існування держави серед аналогічних організацій, а також 

визнання прав цієї держави приймати внутрішні обов’язкові рішення» [128, 

с. 103–105]. На нашу думку, введення категорій «легітимності» та 

«суверенітету» у визначенні держави як організації є доцільним, оскільки 

показує рівень взаємодії держави та суб’єктів як в середині країни, так і за її 

межами. У той же час, на нашу думку, автор припускається помилки, коли 

стверджує, що непотрібне визнання держави всіма країнами, приводячи 

приклад Абхазії та Південної Осетії, яких визнала тільки Росія [128, с. 106].  

Інший дослідник – Е. ван дер Вліт також надавав вирішального 

значення інституціоналізованій, довготривалій і легітимній монополії 

держави на насилля. Причому примус здійснюється з метою організації 

суспільства і забезпечується інститутами, які повинні узгоджуватися та 

об’єднувати суспільство, повинні бути взаємозалежними і функціонально 

доповнювати один одного. Даний підхід дав можливість Е. ван дер Вліту 

зробити висновок: «Сила держави в її цілісності, а через послух (слухняність) 

і схвалення вона, насамкінець, може бути легітимно закріплена. Все це 

наводить мене на думку про організаційну роль держави. … Головне, 

інститути повинні бути постійними. ...І інститути, і їхні функції повинні 

стати, як говорить М. Вебер, «vertalltaglicht», або рутинізованими 

(загальноприйнятими) (Jackman 1993)» [171, с. 390–391]. 

У цій та інших працях автори вперше звернули увагу на принципово 

іншу спрямованість дій держави. У науковій спільноті намітився перехід від 

розуміння ролі держави як такої, що прагне поповнити казну та 

використовувати зібрані кошти,до трактування її як особливої структурної 

частини суспільства, що забезпечує організацію життя у всіх його сферах. На 

нашу думку, такий напрям дослідження ролі держави в економічній сфері є 
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продуктивним та перспективним, і знаходить свій розвиток у нашій 

дисертаційній роботі.  

Ми наголошуємо на іншій природі організації суспільства – держава 

презентує себе як організаційний центр, наділений верховною владою. 

Верховна влада, акумулюючи суспільні інтереси, визначає напрями 

діяльності суспільства, реалізує їх шляхом формування структури суспільства 

і зв’язків між структурними елементами та суспільством в цілому. Таким 

чином, ми не зводимо визначення держави виключно до механізму насилля 

для організації суспільства і, відповідно, визначення функцій держави. 

Більшість вчених відображають організацію суспільства, відповідно і 

реалізацію державних функцій, через використання легітимного права на 

застосування насилля від імені всього суспільства до тих його членів, хто 

порушує установлені державою «правила гри». У демократичному 

суспільстві проблема легітимності примусу з боку держави набуває нових 

ознак. Вона більшою мірою виступає у вигляді взаємних зобов’язань, що 

покладають на себе індивіди та держава. Причому зобов’язання обумовлені 

власними цілями та інтересами, досягнення яких передбачає взаємодію 

сторін. Зовні остання набуває форми обміну, в основі якого лежить не 

традиційний товарно-грошовий обмін, а обмін цілями, для досягнення яких 

виборці делегують свої голоси представникам верховної влади. Як зазначає 

український дослідник М. Галабурда, «… політика (у т. ч., економічна) 

…може трактуватися як обмін, за допомогою якого індивіди реалізують свої 

інтереси. Це пояснює той взаємозв’язок, який приписують ринковій економіці 

та демократичним процесам. І навпаки, тоталітаризм та командно-

адміністративна економічна система передбачають залежність функцій 

держави від патерналістських міркувань владних кіл суспільства 

(філософська концепція Левіафан-держави Т. Гоббса та її економічне 

трактування Дж. Бьюкененом, концепція органічної, або тоталітарної, 

держави Г. Гегеля тощо)» [142, с. 102]. 
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Залежність економіки від політичного устрою держави є одним з 

підходів розуміння природи держави та складу її економічних функцій. Їх 

розгляд став ототожнюватися з проведенням економічної політики, в якій 

домінуюче положення займає політика, а не економіка: «… наголос на 

прийнятті моделі розвитку економіки країни припускає пріоритет державної 

політики за умови релевантних обмежень, коли трансформація політичної 

структури є передумовою інституційних змін, а не навпаки» [169, с. 23]. Як 

справедливо зазначає М. Галабурда, теоретичний аналіз та організація 

політичних процесів стали відігравати вирішальну роль у поясненні 

економічної функції держави «при абстрагуванні двосторонніх взаємозв’язків 

між цими двома сферами прийняття рішень» [142, с. 92]. Це означає, що 

економічна сфера суспільства позбавляється відносно відокремленого, 

самодостатнього та цілісного розвитку. Складний взаємовплив між політикою 

та економікою замінюється тавтологічними твердженнями на кшталт 

«Економіка – це концентроване відображення політики». Так, з наукового 

аналізу виводиться дослідження дійсної надзвичайно складної взаємодії між 

економікою та політикою. 

Близькість до означених підходів у дослідженні економічної політики 

держави спостерігається у поглядах українських економістів другої половини 

ХІХ ст., коли відбувалося становлення ринкової економіки в Російській 

імперії і, в тому числі, на українських землях. Так, М. Бунге, С. Вітте, 

М. Цитович та інші вчені звертали увагу на різні аспекти впливу держави на 

ринкову економіку. До них слід віднести стабілізацію грошового обігу та 

подолання дефіциту державного бюджету, проведення протекціоністської 

митної політики, удосконалення податкової політики шляхом справедливого 

розподілу податкового тягаря тощо. М. Бунге особливо підкреслював 

необхідність поступовості введення змін, недопущення соціальних потрясінь. 

Важливу роль держави Д. Піхно вбачав у розв’язанні проблеми раціонального 

поєднання свободи міжнародної торгівлі та протекціонізму [161, с. 20]. 
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Проблема меж та засобів втручання держави у ринкову економіку 

також всебічно та глибоко аналізувалася Д. Піхном, який, як і М. Бунге, 

вважав, що питання полягає «не в тому, чи доречне втручання держави у 

господарську діяльність, а в доцільних межах такого втручання. Це загальне 

питання не може бути вирішене за одним якимось принципом раз і назавжди 

для всіх випадків; воно розв’язується за сукупністю обставин і умов 

історичних» [161, с. 4]. Вчені підкреслювали, що засоби такого впливу 

держави повинні урахувати всі наявні умови економічної діяльності, бути 

відкритими до змін зовнішнього середовища та періодично переглядатися.  

Ще один відомий представник Київської психологічної школи, 

А. Антонович, вносив пропозиції щодо розвитку технічного прогресу, який 

впливав на формування матеріальної бази машинного виробництва та 

узгодження суспільних інтересів. Серед них, зокрема, «заходи щодо 

регулювання власне перетворення оборотних капіталів в постійні» [173, 

с. 74], щодо усунення колізії між суспільними та приватними інтересами. 

«Звідси ж, – писав А. Антонович, – необхідність регулювання приватних 

інтересів таким чином, щоб вони не суперечили суспільним» [173, с. 75].  

Створення умов для розвитку конкуренції між промислово-

торгівельними організаціями, боротьбу з монополізмом Д. Піхно розглядав як 

засіб узгодження різних інтересів. Він підкреслював, що конкуренція 

принципово відрізняється від анархії господарської діяльності, дозволяє 

досягти відповідності між попитом та пропозицією і тим самим забезпечити 

розвиток економіки [162, с. 43–44].  

Сучасна вітчизняна дослідниця О. Кудласевич, аналізуючи проблему 

державного втручання в ринкову економіку в пореформений період, зазначає, 

що держава проводила активну протекціоністську політику щодо розвитку 

галузей важкої промисловості України. З середини 1860-х років уряд 

налагоджував вітчизняне виробництво обладнання для залізниць, заохочував 

великі приватні компанії з будівництва рейкових заводів, здійснював казенні 

замовлення на декілька років наперед тощо. Прискорення промислового 
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розвитку супроводжувалося прямим державним втручанням у промисловість, 

особливо у період кризи 1873–1876 років. Головною метою економічної 

політики уряду Російської імперії в той час стало створення великих 

капіталістичних підприємств у галузях важкої промисловості [129, с. 91–105]. 

Таким чином, особливістю становлення та розвитку підприємницького 

середовища в Україні було формування вітчизняної традиції реалізації 

державного регулювання підприємницької діяльності у другій половині ХІХ – 

початку ХХ ст. 

У ХХ ст. одним з перших сучасних дослідників, який здійснив аналіз 

економічної політики, був німецький вчений В. Ойкен, виокремивши 

наступні її напрямки: свободу дій суб’єктів господарювання; планово-

централізоване управління економікою; середній шлях розвитку; 

конкурентний порядок; точкову політику [138, с. 347]. Нобелівський лауреат 

з економіки Я. Тінберген у своїй праці «Теорія економічної політики» (1952) 

обґрунтував еталонну модель економічної політики як органічну єдність 

трьох складових: цільових показників, інструментів, обраної моделі розвитку 

національної економіки. Він визначав економічну політику як систему дій 

уряду, яка повинна включати вибір кінцевої цілі політики, виходячи з 

максимізації функції суспільного добробуту [49]. Причому, на думку 

Я. Тінбергена, максимізація цільової функції можлива лише за одночасної 

оптимізації як її складових, так і всіх політичних заходів, що 

використовуються в рамках обраної моделі економіко-політичного устрою 

суспільства. 

Наступний етап розвитку теорії економічної політики пов’язаний з 

працями П. Самуельсона і внеском Е. Доунса, Р. Лукаса, Б. Фрея у 

формуванні позитивної теорії економічної політики. Дослідниками була 

здійснена спроба подолати розходження між економічними та політичними 

науками за допомогою сучасних методів економічних досліджень, що 

проявилось у появі низки теорій економічного зростання. Економічну 

політику вчені визначають як сукупність заходів, спрямованих на 
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впорядкування руху економічних процесів, здійснення впливу на них чи 

безпосереднє визначення їх результатів. Стверджується, що економічна 

політика держави має поєднувати кейнсіанські рекомендації щодо 

регулювання економіки і неокласичні теоретичні положення про 

стимулювання виробництва, віддаючи перевагу ринковому механізму 

саморегулювання економічної системи. На думку П. Самуельсона, 

необхідність впливу дії держави на економічну систему обумовлена 

існуванням монополій, недосконалої конкуренції, загостренням економічних 

та соціальних суперечностей. Тому дії держави мають відповідати трьом 

принципам – бути ефективними, стабільними і справедливими. Відповідно 

напрями діяльності держави, на думку вченого, повинні спрямовуватися 

проти монополізації економіки, на стабілізаційні заходи щодо пом’якшення 

ділового циклу, стримування безробіття та інфляції, стимулювання 

економічного зростання, впровадження державних програм перерозподілу 

національного доходу з метою пом’якшення соціальних конфліктів. 

Представник інституціональної економіки, німецький професор 

Х. Ляйпольд, вважає доцільним розглядати економічну політику держави в 

умовах соціального ринкового господарства за трьома напрямами. По-перше, 

запровадження політики господарського порядку, що включає в себе 

організацію ринкових основ господарського порядку – захист конкуренції, 

захист навколишнього середовища та ін. По-друге, проведення 

кон’юнктурної політики, що передбачає забезпечення повної зайнятості, 

стабільності цін, темпів економічного зростання та зовнішньоекономічної 

рівноваги. По-третє, реалізація соціальної політики, до якої входять 

організація системи соціального страхування; підтримка окремих галузей 

економіки і регіонів; забезпечення прав робітників і політика захисту їх 

інтересів; політика перерозподілу доходів і майна [157, с. 81]. Зазначені 

напрямки економічної політики стали розглядатися багатьма авторами як 

такі, що розкривають зміст ключових функцій держави в економічній сфері. 
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Серед сучасних наукових розробок дослідження економічної політики 

слід виокремити праці українських вчених – А. Бебела, О. Беляєва, В. Геєця, 

Л. Дідковської, Т. Желюк, Ю. Зайцева, В. Козюка, О. Куценко, В. Лагутіна, 

І. Малого, О. Москаленко, К. Ревуна та інших. У більшості праць цих вчених 

розглядається проблема формування ринкової економічної політики сучасної 

України з позицій інституціонального аналізу.  

Т. Желюк і К. Ревун вважають, що ринкову економічну політику 

доцільно розглядати за видами ефективності – економічної, соціальної, 

політичної, кожна з яких повинна мати власну систему індикаторів. До групи 

показників економічної ефективності найвагомішим відносять показник 

конкурентоспроможності. Для його оцінки дослідники використовують різні 

підходи – ресурсний (оцінка рівня технологій, наявності капіталу для 

внутрішнього і зовнішнього інвестування, чисельності та кваліфікованості 

людських ресурсів, наявності в країні природних ресурсів та її економіко-

географічне положення); факторний (моніторинг змін позицій країни на 

міжнародних ринках) і рейтинговий підходи (інтегральне оцінювання стану 

економіки за тією чи іншою системою показників) [96, с. 12].  

На думку І. Малого, виняткове значення для ефективного проведення 

економічної політики, реалізації економічних функцій держави має якість 

політики та економічних інститутів. Дослідження, проведені російськими 

вченими В. Вольчиком та І. Бережним, показали, що якість інститутів є так 

само важливим чинником економічного зростання, як і якість людського 

(соціального) капіталу [86, с. 58–59]. Фундаментальним імперативом 

ефективності економічної політики, вважає І. Малий, є суспільна довіра до 

владних інститутів [140, с. 82]. Саме у довірі проявляється легітимність дій 

держави, її здатність інтегрувати цілі та інтереси різних економічних 

суб’єктів і, як зазначає американський політолог, соціолог та економіст 

Ф. Фукуяма, «історія знає багато форм легітимності, але в сучасному світі 

єдиним серйозним джерелом легітимності є демократія» [193, с. 54]. На 

думку дослідника, сила можливостей державних інститутів включає здатність 
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сформулювати та реалізувати політичні курси і створити закони; 

адмініструвати ефективно та швидко; контролювати шахрайство, корупцію і 

хабарництво; підтримувати високий рівень прозорості та відповідальності 

урядових установ; і, найголовніше, реалізовувати закони [193, с. 26]. 

Слід зазначити, що для інституціонального напряму досліджень 

економічних функцій держави характерним є нечіткість визначення 

співвідношення між економічними функціями держави та економічними 

інститутами. Окремі автори не звертають уваги, що економічна функція є 

об’єктивним напрямком впливу держави, обумовленого відповідними зовні 

заданими (економічною системою як цілим) цілями. У той же час, економічні 

інститути виступають як свідомо сформовані верховною владою засоби 

такого впливу. Так, І. Бабайцева пише: «Держава виконує також всі функції, 

притаманні економічним інститутам взагалі. Сутність соціально-економічних 

інститутів проявляється в їх функціях» [59, с. 36].  

На нашу думку, економічні інститути як засоби впливу держави на 

ринкову економіку є значно складнішим утворенням, порівняно з 

економічними функціями держави. Вони вбирають у себе всю гаму 

суспільних чинників, формальні та неформальні норми як інструменти 

впливу, відображають особливість всього розмаїття зовнішнього середовища. 

Тому, більш коректним буде розкриття багатшого змісту економічних 

інститутів в той час як економічні функції, що реалізуються 

інституціональними засобами, несуть сутнісну характеристику впливу 

держави. 

На важливість розуміння природи залежності теперішнього розвитку 

від минулого впливу правових інновацій та динаміки трансакційних витрат на 

економічну політику звертає увагу американський економіст Д. Норт. 

Український дослідник, прихильник інституціонального аналізу 

трансформаційної економіки, Р. Пустовійт розглядає економічну політику як 

«спектр взаємодій і взаємовпливів державних (владних) інституцій, 

суспільства і бізнесу» [169, с. 16]. Спираючись на це визначення економічної 
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політики, вчений називає чинники, досліджені Д. Нортом, неврахування яких 

призводить до формування державою неефективних інститутів. До таких 

чинників відносяться: компліментарність і сітьові екстерналії інституційних 

форм, що відображають залежність інституційних змін від попереднього 

шляху розвитку; інституційна структура, що дозволяє отримати 

максимальний результат, оскільки забезпечує стимули суспільного розвитку; 

конкуренція політичних партій та інших гравців політичного ринку, що 

унеможливлює монополізацію різних сфер суспільного розвитку та сприяє 

цивілізованому процесу інституційних змін [155, с. 9, 11]. Серед факторів, які 

найбільш часто розглядаються у науковій літературі в контексті якості 

інститутів, російські вчені В. Вольчик та І. Бережний називають історично 

обумовлені закономірності еволюції інститутів [86, с. 57]. 

Трансформацію економічних функцій держави у ринковій системі 

недостатньо досліджено в економічній літературі. Враховуючи значення для 

розбудови ринкової економіки України зміни економічних функцій, 

притаманних соціалістичній державі, важливо підкреслити внесок вчених 

Інституту економіки та прогнозування НАН України в її дослідження. 

Наукові здобутки представлені колективними монографіями «Ретроспектива 

ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс» [173] за редакцією 

Л. Горкіної та «Еволюція ринкових інститутів в Україні» [92] за редакцією 

В. Небрат. У цих працях показано погляди українських вчених на еволюцію 

економічних функцій держави та зміну суті економічних інститутів під час 

переходу до ринкових відносин царської Росії, командно-адміністративної 

економіки радянської України, національної економіки незалежної України; з 

позицій інституціонального напряму відображені зміст, шляхи та механізм 

реалізації системно-трансформаційних зрушень економічної системи 

України; вперше у вітчизняній економічній літературі проведено дослідження 

історичного аспекту еволюції економічних інститутів. 

Проблеми, пов’язані з інституційними змінами та впливом держави на 

цей процес, досліджували вітчизняні науковці С. Степаненко [179], 
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А. Гриценко [90], І. Малий [141], А. Маслов [145], Я. Бережний [62], 

Ю. Ущаповський [190] та ін. Більш точно, на нашу думку, можна відобразити 

еволюцію суспільства, його господарської системи, ролі держави в цих 

процесах, використовуючи принцип генезису, сутність якого розкрив у своїй 

статті «Принципи історизму та генезису в економічних дослідженнях» 

С. Степаненко. Реалізація принципу генезису дозволяє дослідити «якісні 

зміни, що відбуваються з об’єктом пізнання на етапах виникнення, 

становлення та утвердження, що передбачають відмову від сприйняття 

лінійності здійснення змін та абсолютних характеристик часу» [182, с. 50]. 

Такий підхід корелює з нашим розумінням важливості дослідження генезису 

суспільного розвитку, економічних функцій держави та інститутів як форм 

реалізації економічних функцій держави для формування ефективних 

напрямів діяльності держави. 

О. Москаленко визначає економічну політику держави як інструмент 

реалізації стратегічних цілей економічного розвитку за ієрархією мотивів 

існування суспільства. Дослідниця пропонує наступну класифікацію 

стратегічних цілей економічної політики: цілі економічного розвитку, що 

спрямовані на реалізацію ендогенних мотивів функціонування суспільства на 

рівні країни; цілі економічного розвитку, що спрямовані на реалізацію 

екзогенних мотивів існування держави на міжнародному рівні; цілі 

економічного розвитку глобального характеру, які реалізуються на 

міждержавному та міжнародному рівнях, у межах ендогенних та екзогенних 

мотивів її існування [149, с. 50]. На нашу думку, такий підхід дає можливість 

більш точно структурувати цілі економічної політики.  

Важливо підкреслити, що незважаючи на велику увагу науковців до 

місця та ролі держави в економічному та суспільному житті людей, дана 

проблема залишається дискусійною, що обумовлено низкою об’єктивних 

чинників. Зокрема, О. Варич звертає увагу на наступні: по-перше, у функціях 

виявляється сутність держави, її соціальне призначення, тому дослідження 

функцій є передумовою пізнання головного і визначального у діяльності 
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держави. Невиконання нею тієї чи іншої функції породжує негативні наслідки 

як для суспільства, так і для самої держави. По-друге, функції держави 

визначають структуру її діяльності, тобто засоби та способи організації 

елементів держави як складної за будовою системи. По-третє, з функціями 

держави пов’язані закономірності її становлення, розвитку, історичної зміни 

держав одних типів іншими. По-четверте, саме функції держави визначають її 

можливості як повноцінного та суверенного суб’єкта міжнародних відносин, 

її роль у системі міжнародного спілкування [67, с. 11]. 

Відсутність єдності серед науковців щодо характеристик економічних 

функцій держави засвідчує не лише надзвичайну їх складність, а й 

необхідність пошуку нових методологічних підходів до їх вивчення. 

Актуальним є використання комплексу підходів та принципів, обґрунтованих 

некласичною наукою, зокрема, системним аналізом, синергетикою, 

квантовою механікою та ін. з відповідним урахуванням особливостей 

розвитку суспільних систем. Потребують уточнення базові поняття, що 

використовуються у дослідженні заявленої теми. До них слід віднести 

поняття «функцій» та «економічних функцій держави». Окремі аспекти 

такого аналізу виконав вчений-правник О. Лощихін у своїй дисертаційній 

роботі «Теоретико-правові характеристики економічної функції сучасної 

держави» [135, с.81–107]. Вчений зазначає, що описати категорію «функції» 

«всебічно і науково коректно за допомогою одного короткого формулювання 

не є можливим» [135, с. 83]. Понятійний апарат будь-якої науки піддається 

змінам внаслідок її динамічного розвитку, впливу нових знань, розвитку 

суспільства. Тому еволюцію наукових поглядів на проблему функцій держави 

і, відповідно, категорію «функції» О. Лощихін пропонує розділити на три 

періоди: дорадянський, радянський, сучасні концепції.  

Функціонування держави відбувається у межах визначених суспільних 

відносин (політичних, економічних, соціальних тощо). У зв’язку з цим, 

певний інтерес викликає запропоноване наприкінці 80-х років XX ст. 

тлумачення поняття «функція» як відносин двох (груп) об’єктів, у яких зміна 
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одного з них детермінує зміну іншого. Функція може розглядатися з погляду 

наслідків (сприятливих, несприятливих дисфункціональних чи нейтральних – 

афункціональних), які викликані зміною одного параметра в інших 

параметрах об’єкта (функціональність), чи з точки зору взаємозв’язку 

окремих частин у рамках деякого цілого (функціонування)[135, с. 98]. 

О. Лощихін зазначає, що якщо у запропонованих радянськими 

науковцями (Л. Каском, М. Чорноголовкіним та іншими авторами) 

визначеннях поняття «функції держави» наголошувалося на зовнішньому 

прояві властивостей об’єкта, «способі» його поведінки, то у другому, більш 

пізньому, – на «відношенні» між об’єктами, тобто увага акцентувалася на 

сутнісній стороні функцій. Таким чином, дослідження О. Лощихіна має 

непересічне значення для економічної теорії, оскільки ним представлена 

систематизація поглядів різних вчених за певними критеріями та підходами 

щодо сутності економічних функцій держави. 

Класичним визначенням особливостей функцій держави вважається 

підхід Ф. Шамхалова. Він пропонує у функціях держави виділити загальні, 

властиві будь-якій державі, незалежно від часу і простору, особливі, властиві 

даному типу її історичного розвитку, якісному стану її економіки; конкретні, 

специфічні функції, характер, форми і зміст яких визначаються історичними, 

системними національно-культурними характеристиками кожної окремо 

взятої держави [195, с. 111]. На нашу думку, використання такого підходу 

дозволяє формувати ефективні економічні функції держави, оскільки будуть 

враховані загальні та специфічні особливості суспільного розвитку.  

На проблему співвідношення загальних та специфічних особливостей у 

становленні напрямів суспільного розвитку в цілому та економічному 

зокрема звертає увагу Ю. Павленко, розглядаючи як співвідношення 

формальних, такі неформальних інституцій. На його думку, причиною 

негативних наслідків економічної політики української держави є 

застосування формальних інституцій, які здебільшого мають іноземне 
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походження, та їх неузгодженість з неформальними, традиційними, які 

формувалися протягом тривалого часу в «гущі народного життя» [158, с. 31].  

Доцільно розглядати економічні функції держави у нерозривному 

зв’язку із засобами практичної їх реалізації в процесі управління. Фактично 

мова йде про інституціоналізацію економічної ролі держави шляхом 

безпосереднього та інституціонального впливу на економічні процеси з 

позицій поєднання індивідуальних, колективних та суспільних інтересів. 

Економічна функція виражається у виробленні і координації державою 

стратегічних напрямів розвитку економіки країни в оптимальному режимі. Як 

зазначає І. Малий: «Функції держави – це насамперед сукупність функцій 

управління. Основними управлінськими функціями держави є керівництво, 

координація, організація, контроль, прийняття рішень з метою збереження і 

розвитку соціуму, впорядкування його структури і діяльності, забезпечення 

безпеки громадян, створення оптимальних умов для їх різнобічної 

життєдіяльності. Залежно від різноманітних критеріїв (рівня, галузі, 

характеру та обсягу управління) можна виокремити різні види державного 

управління: координаційне, субординаційне, галузеве, територіальне, 

стратегічне, тактичне, оперативне, антикризове, регіональне, муніципальне, 

приватне та ін.» [142, с. 66]. У правовій державі, що функціонує в умовах 

ринкових відносин, державне регулювання економіки здійснюється в 

основному економічними, а не адміністративними методами. Для такої 

держави характерні свобода і самостійність власника, що забезпечують 

реальну рівність і незалежність як виробників, так і споживачів соціальних 

благ [142, с. 70].  

Таким чином, автори підкреслюють, що економічна роль держави перш 

за все спрямована на забезпечення функціонування економіки як єдиної 

системи. З одного боку, вона підтримує функціонування ринкового 

механізму, а з іншого – забезпечує коригування його дій та елімінування 

негативних наслідків. У соціально-економічній літературі не припиняються 

дискусії про те, якою має бути міра державного втручання в економіку. Без 
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детального аналізу цих дискусій можна відзначити, що сьогодні стала 

домінувати точка зору, згідно з якою держава повинна реагувати в першу 

чергу на різні прояви соціального неблагополуччя; на цій позиції базується 

практика використання державної власності всюди у світі [113, с. 399]. Міра 

виконання державою своїх економічних функцій пов’язана з силою 

(слабкістю) даної держави.  

Ю. Уманців запропонував модель економіки з урахуванням впливу на 

неї держави, в якій її роль розглядається через призму платежів, котрі мають 

місце у відкритій моделі економіки, розкривається положення про напрямки 

стимулювання зростання національного виробництва [189, с. 144–145]. 

Особливого значення інституціональному забезпеченню реалізації 

економічних функцій держави надають українські дослідники – 

А. Гриценко,В. Геєць, Ю. Пахомов,В. Дементьєв та ін. У їхніх працях головну 

увагу приділено трансформації економічних інститутів командно-

адміністративної системи в ринкову економіку. Одною з перших ґрунтовних 

праць була монографія «Трансформація моделі економіки України (ідеологія, 

протиріччя, перспективи) за редакцією В. Геєця [186]. До складу авторського 

колективу увійшли А. Покритан, М. Зверяков, Т. Голікова, М. Соколик, 

Б. Кваснюк, А. Гриценко, С. Кирєєв.  

Серед напрямків трансформації економічних функцій держави вченими 

розглядалися наступні: збереження соціальної спрямованості економічного 

розвитку, уникнення шокової моделі ринкових перетворень, об’єктивні умови 

для формування змішаної економіки, структурні зміни та забезпечення 

стабілізації; антиінфляційні заходи, умови та механізми приватизації 

державної власності тощо. В них знайшли наукове обґрунтування питання 

трансформації економічних функцій держави в ринковій економіці, 

пропозиції щодо інституціонального забезпечення їх реалізації. На жаль, 

багато слушних пропозицій до сьогодні ще не реалізовані, головним чином, з 

політичних причин. 
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І. Малий, взявши за основу теорію інтересів, зазначає, що держава, 

виступаючи вищим за рівнем організації і значимості інститутом суспільства, 

повинна об’єднувати її членів шляхом забезпечення одночасної реалізації 

особистих і суспільних інтересів, що досягається через виконання певних 

функцій держави [142, с. 64–65]. Український вчений В. Лагутін відносить 

дослідження економічних інтересів суспільства та їх реалізацію державою до 

центральних завдань економічної науки: «Важливим і необхідним предметом 

дослідження сучасної економічної теорії є зв’язок економічної політики з 

економічними інтересами суспільства» [130, с. 16]. Інший дослідник – 

В. Дементьєв, аналізуючи інституційні проблеми сучасної держави, 

використовує висновки теорії суспільного вибору Д. Бьюкенена і Г. Таллока, 

теорії колективних дій М. Олсона, інституціональної теорії держави Д. Норта. 

Він зауважує, що єдиним джерелом раціональних для суспільства дій влади 

може бути відмова політичної еліти від приватного інтересу і безпосередня 

дія в інтересах суспільства [114, с. 47]. У дисертаційній роботі ми 

розкриваємо механізм реалізації індивідуальних та спільних інтересів (цілей) 

через здійснення верховною владою, яка опосередковує ці цілі, економічних 

функцій держави. 

На думку М. Галабурди, використання методології інституціонального 

аналізу (екуменічного підходу, теорій суспільного вибору, ендогенного 

визначення економічної політики) надає можливість виокремити складові 

концепції економічної політики як системи взаємопов’язаних цілей, 

принципів, стратегій та інструментів впливу на економіку, раціональне 

проведення заходів економічної політики, урахування безумовних цінностей 

суспільства, формування конституційної основи цільової функції економічної 

політики демократичного суспільства – «зростання реальних обсягів 

виробництва в умовах максимізації економічної ефективності», використання 

філософських, релігійних та інших інституцій для визначення економічної 

функції суспільного добробуту, «засновану на притаманних конкретному 

суспільству принципах справедливості» [142, с. 102, 106, 115–116]. Підхід, 
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запропонований вченим, відповідно до якого економічні функції держави 

розглядаються з позицій кінцевих цілей національного господарства та 

суспільства, корелює з підходами, використаними у дисертаційній роботі. 

Саме вплив цілісності названих систем, на наш погляд, стає визначальним 

моментом в характеристиці сутності економічних функцій, надає їм не лише 

економічного, а й соціального та духовно-культурного виміру. Все це є 

запорукою виконання економічною системою суспільства своєї місії – 

виробництва й споживання благ, необхідних для забезпечення економічних 

потреб суспільства. 

На регулюючій діяльності держави зосередив свою увагу колектив 

вчених державного університету «Львівська політехніка» – І. Михасюк, 

З. Залога, С. Сажинець [148, с. 3–50]. Вони виокремили наступні напрями 

регулюючих дій держави: регулювання цін, диференціація податкових ставок, 

регулювання процентних ставок за кредитами комерційних банків, 

регулювання інвестицій у виробничу та соціальну інфраструктуру, державні 

замовлення (контракти), регулювання грошової маси. Інструментами впливу 

в зазначених напрямках розглядаються інститути посередницької підсистеми 

ринкової економічної системи. 

Цілями державного регулювання, на думку Т. Юрьєвої, є створення 

нормальних умов для функціонування ринкового механізму; забезпечення 

стійких темпів зростання; регулювання структурних змін в економіці, 

викликаних потребами сучасної науково-технічної революції; забезпечення 

соціальної стабільності і соціального прогресу; вирішення екологічних 

проблем [199, с. 261–274]. В. Лагутін надає пропозицію щодо координації 

бюджетної та монетарної політики в Україні у кризових та посткризових 

умовах, яка повинна базуватись на використанні методів стратегічного 

управління [132, с. 3–14]. Таким чином, можна зазначити, що більшість 

українських вчених визначають необхідність участі держави в організації 

ринкової економіки. При цьому багато авторів звертаються до проблеми меж 

регулюючого втручання держави в ринкову економіку. Так, Т. Юрьєва 
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зазначає: «Кордоном, межею державного регулювання економіки є 

ефективність ринкової економіки як системи. Перетин цієї межі може 

привести до зникнення економічних стимулів, що забезпечують ефективне 

функціонування ринкового механізму. Надмірна участь держави в економіці, 

виконання нею невластивих функцій сприяють одержавленню економіки, 

зміні економічної системи» [199, с. 274]. Такі межі, на думку В. Анцупова, 

формалізуються встановленими законами або іншими нормативними 

правовими актами (вони обумовлені як об’єктивними, так і суб’єктивними 

чинниками), в яких суб’єктам економічного процесу надається можливість 

діяти самостійно [55].  

Держава завжди виконувала певні економічні функції, зміст яких 

суттєво змінювався в залежності від особливостей суспільного ладу, 

притаманного відповідному періоду історичного розвитку суспільства. 

Великий науковий інтерес має трансформація економічних функцій при 

переході суспільства до демократичного устрою та ринкової економіки. 

Економічні функції набувають нових специфічних ознак, які зумовлені 

кінцевою метою трансформації – досягненням якісно іншої моделі їх 

соціально-економічного устрою і новими цінностями. У комплексі цих 

функцій І. Бабайцева виділяє: системоформуючі – функції «запуску» умов 

якісно нової системи (моделі) господарювання; системоутверджуючі – 

функції формування найбільш загальних умов, достатніх для ефективного 

функціонування нової моделі господарювання; системовідтворювальні – 

функції формування умов, необхідних і достатніх для стійкого розвитку 

системи, що сформувалася у певній країні, а також з утвердженням, 

зміцненням і розширенням її поля в світовому економічному і політичному 

просторі [59, с.8–9].  

Отже, з усього вищезазначеного можна зробити висновок, що сучасна 

економічна думка щодо проблеми економічних функцій держави 

представлена суттєвими напрацюваннями. Так, деякі погляди є 

продовженням визнаних теорій, інші мають яскравий прояв індивідуальності. 
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Особливо це стосується наукових праць, викладених в межах некласичної 

методології. 

Сьогодні необхідно продовжувати пошуки теоретичного обґрунтування 

місця і ролі держави в суспільному і, відповідно, господарському розвитку, 

що проявляються, на нашу думку, в розумінні суті держави та механізму 

практичної реалізації її функцій з позицій інституціонального напряму. 

Використання цивілізаційної парадигми та системного підходу у 

дисертаційній роботі, як інструментів інституціонального аналізу, дозволило 

розкрити роль національної держави в економічній сфері суспільства, 

з’ясувати сутність економічних функцій держави, дослідити національні 

особливості їх формування, показати інститути як форми реалізації 

економічних функцій держави. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

Для отримання нових результатів в дослідженні ринкової економічної 

системи, розкриття місця та ролі національної держави в її функціонуванні та 

ролі розвитку необхідно розширити традиційну методологічну базу 

наукового аналізу, обґрунтованої позитивізмом. Розвиток методології 

пізнання суспільних процесів пов’язується із застосуванням цивілізаційної 

парадигми, яка сформувалася у результаті використання здобутків 

некласичної науки в суспільствознавстві. 

Цивілізаційна парадигма суспільствознавства являє собою цілісну 

систему наукових підходів та принципів, на засадах яких встановлюються 

закономірності розвитку суспільства та його систем. Тому методологія 

цивілізаційного аналізу економічних явищ і процесів передбачає послідовне 

та комплексне застосування чітко визначених наукових підходів та 

принципів. 



76 

 

Наукові підходи цивілізаційної парадигми передбачають розглядати 

ринкову економічну систему як цілісне утворення, що функціонує в певному 

середовищі, та розкриття зв’язків з ним. Середовищем функціонування 

ринкової економічної системи є політична, соціальна, духовно-культурна 

системи суспільства, природне середовище, глобальне економічні середовище 

тощо. Дослідження ринкової економічної системи як цілісності та зв’язків з 

середовищем її існування здійснюється на основі системності, монадності, 

антропності та генезису. 

Монадність означає необхідність урахування за аналізу будь-яких 

економічних процесів та явищ притаманних їм матеріальних основ та 

суспільної свідомості, що утворюють нерозривну єдність. Підхід антропності 

орієнтує дослідника економічної системи на розкриття місця та ролі індивіда 

в кожному економічному процесі та явищі. Генезис ринкової економічної 

системи передбачає встановлення якісних ознак її на кожній стадії життєвого 

циклу та урахування таких характеристик у дослідженнях. 

Наукові принципи цивілізаційної парадигми спрямовані на розкриття 

сутнісних характеристик та внутрішніх зв’язків між складовими ринкової 

економічної системи. Принцип суб’єктності дозволяє розкрити роль держави 

як особливого суб’єкта ринкової економічної системи, що виступає її 

організаційним центром. Механізм впливу держави на економічні процеси 

розкривається на основі принципу самоорганізації живих та суспільних 

систем. Принцип цілісності відкриває можливість для наукового 

обґрунтування функціональної структури ринкової економічної системи. 

Досягнення її цілісності в умовах безперервних змін складових та 

зовнішнього середовища існування ринкової економіки дозволяє розкрити 

принцип процесності. 

Національна держава виникає як один з історичних способів організації 

суспільства внаслідок докорінної зміни головного суспільного зв’язку. 

Особиста залежність індивідів та відносини владарювання-підпорядкування, 

що притаманні попереднім епохам, змінилися на відносини матеріальної 
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(економічної) залежності та здійснюються на засадах свободи та рівності 

індивідів. Останні набувають статусу громадян (суб’єктів), їх об’єднання 

здійснюється на демократичних засадах, що забезпечується національними 

державами. 

Економічні функції національної держави обумовлені її роллю 

організаційного центру господарської сфери суспільства. Його головним 

завданням є забезпечення цілісності ринкової економічної системи як 

передумови виконання нею своєї місії з метою забезпечення економічних 

потреб суспільства. Свою роль національна держава виконує шляхом впливу 

на структуру ринкової економіки та економічні процеси інституціональними 

засобами. 

Вплив національної держави на структуру ринкової економіки 

здійснюється на основі кінцевих причин цілісності кожного системного 

об’єкта. Відкриті Аристотелем матеріальна, сутнісна, цілепокладаюча та 

рушійна кінцеві причини, взаємно доповнюючи одна одну, обумовлюють 

необхідність формування чотирьох структурних складових, які в своїй 

єдності формують цілісність системних об’єктів. Відповідно до зазначених 

умов, цілісна система ринкової економіки повинна включати в себе 

виробничу, соціально-економічну, економіко-політичну та посередницьку 

підсистеми як органічно пов’язані структурні її складові. Кожна з них має 

власне призначення та розглядається як окремий напрямок функціональної 

структури ринкової економічної системи, вплив на формування якої здійснює 

національна держава. 

Інший аспект економічних функцій національної держави пов’язаний з 

її впливом на економічні процеси, що відбуваються у кожній із підсистем 

ринкової економічної системи. Він здійснюється шляхом прийняття та 

забезпечення дотримання вимог ринкових економічних інститутів, які 

створюють певні суспільні умови взаємодії економічних суб’єктів. Тим самим 

держава спрямовує їхню діяльність в русло узгодження індивідуальних, 

колективних та суспільних інтересів та досягнення цілісності ринкової 
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економіки. В кожному економічному інституті знаходить своє відображення 

функціональна підсистема, економічні процеси в якій організовує даний 

інститут, суб’єкти, що взаємодіють в економічних процесах, норми і правила 

(інституції), що упорядковують їх взаємодію. Економічні інститути 

виникають поступово, коли певні процеси набувають масового характеру, 

постійно повторюються та містять протиріччя між взаємодіючими сторонами, 

що потребують розв’язання.  

Дослідженню сутності цивілізаційної парадигми суспільствознавства та 

застосуванню її методології в аналізі національної держави та її економічних 

функцій присвячені праці зарубіжних та вітчизняних вчених. Значний внесок 

у розробку зазначеної проблематики зробили Ю. Пахомов, А. Чухно, 

В. Геєць, В. Лагутін, С. Степаненко, І. Малий, В. Дементьєв, В. Якубенко, 

М. Диба, О. Оболенський, Ю. Павленко, Л. Дмитриченко, Б. Панасюк, 

М. Галабурда, І. Михасюк, Г. Аніловська та ін. 

Історико-економічний аналіз становлення ринкової економічної 

системи в Західних суспільствах, формування національних держав та їх 

економічних функцій містяться у працях Л. Корнійчук, П. Леоненка, 

В. Фещенко, В. Небрат, Л. Горкіної, П. Юхименка, Н. Супрун, А. Маслова, 

В. Кравченко, О. Кудласевич, О. Сайкевича та інших вчених. 

Наукові здобутки цих та інших авторів утворюють надійні основи для 

подальшого дослідження методології цивілізаційного аналізу ринкової 

економічної системи та економічних функцій національної держави у 

функціонуванні та розвитку господарської сфери суспільства. 

 

 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях [71, 73, 75, 

77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ДЕРЖАВ ТА 

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ 

СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ КРАЇН 

ЗАХІДНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

 

 

2.1. Економічні функції національних держав та інституціональні 

форми їх реалізації в становленні виробничої підсистеми ринкової 

економічної системи 

 

 

Основою основ виробничої сфери ринкової економіки стало 

запровадження та дотримання прав приватної власності на необхідні для 

виробництва благ економічні ресурси та конкуренція економічних суб’єктів, 

які діють в цій сфері. При цьому важливо було створити такі суспільні умови, 

які б заохочували їх до виробництва матеріальних благ і послуг в кількості та 

якості, що максимально повно задовольняють економічні потреби 

суспільства. Фактично мова йшла про пошук нового способу розв’язання 

головного протиріччя господарської системи – протиріччя між виробництвом 

і споживанням благ в суспільстві. 

Для успішного виконання цих та інших завдань, що постали перед 

національною державою у виробничій сфері, потрібно було здійснити 

трансформацію ручного (індивідуально-ремісничого) виробництва, 

притаманного натуральній економіці, у машинне (корпоративно-

індустріальне) виробництво, притаманне ринковій економіці. Необхідно було 

створити суспільні умови для формування виробничої підсистеми як відносно 

відокремленої, самостійно функціонуючої складової ринкової економічної 

системи. Її місією стало забезпечення виробництва та споживання 

матеріальних благ і послуг, необхідних для задоволення економічних потреб 
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індивідів та суспільства. До таких умов слід віднести капіталізацію факторів 

виробництва; забезпечення вільного руху робочої сили, її відтворення та 

найм; розвиток конкуренції; створення інфраструктури; розвиток суспільного 

поділу праці; засобів ринкової комунікації; патентної та страхової справи; 

створення умов захисту національної промисловості [156, с. 530] тощо.  

Основою переходу до машинного (корпоративно-індустріального) 

виробництва ринкової економіки є формування нового типу виробничих 

господарських одиниць. Історично їх формування відбувалося шляхом 

переходу ремісничого виробництва до простої кооперації, мануфактури, а 

згодом і до фабрики. Уже в простій кооперації містяться ключові зародки 

нового типу виробничих одиниць, на які звернув увагу К. Маркс [144, c. 341]. 

Ключовою ознакою їх функціонування стало підприємництво – діяльність 

щодо задоволення матеріальних потреб індивідів та суспільства, що 

спрямовується на отримання грошового доходу. 

До фундаментальних ознак виробничих одиниць нового типу, які 

доцільно називати виробничими підприємствами, слід віднести наступні. По-

перше, ведення колективної виробничої діяльності ремісниками, що діють в 

одній майстерні. Об’єднання двох і більше індивідів для реалізації особисто 

недосяжних цілей прийнято називати корпорацією (від лат. «corporation» – 

група осіб із спільними інтересами) [152, c. 325]. Причиною об’єднання 

ремісників для спільної діяльності в майстерні з простою кооперацією стали 

значно вищі результати діяльності, обумовлені одночасним виконанням 

операцій, економії на спільно використовуваних засобах виробництва, 

змагальність, формування специфічної суспільної сили в результаті 

комбінування праці тощо. 

По-друге, добровільне, на засадах найму, об’єднання ремісників для 

ведення виробничої діяльності, яке принципово відрізняється від спільної їх 

діяльності, що забезпечувалася примусом в умовах особистої залежності 

індивідів попередніх епох. Приватна власність на робочу силу та засоби 

виробництва, що належать різним суб’єктам, робить їх зацікавленими у 
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поєднанні та використанні цих ресурсів для досягнення власних цілей. Але, 

щоб реалізувати власні цілі, необхідно спільними зусиллями досягти певного 

результату, який виступає їх колективним інтересом. Формування 

колективного інтересу принципово відрізняє добровільні об’єднання 

індивідів для спільної виробничої діяльності від примусових форм спільної 

діяльності. 

По-третє, підприємницький характер виробничої діяльності викликав 

необхідність у розвитку та широкому застосуванні поділу праці. Кооперація 

на засадах поділу праці сприяла перетворенню ремісничого виробництва в 

мануфактурне. Проте, останнє стало лише епізодом, «архітектурною 

прикрасою» [144, с. 381] на економічній будові машинного (корпоративно-

індустріального) виробництва. Адже, мануфактура з її ремісничими засобами 

виробництва стримувала зміни у виробничій підсистемі, викликані 

суспільними потребами. У той же час спеціалізація ручних засобів 

виробництва з наступним їх об’єднанням в цілісний комплекс сприяла появі 

машини. Складовими частинами машини прийнято вважати двигун, 

передавальний пристрій руху від нього до робочої машини, що взаємодіє із 

сировиною. Так, поряд з утворенням виробничих колективів формувався 

принципово новий технічний базис підприємницьких виробничих одиниць. 

Поява машин спричинила переворот у виробничій сфері тим, що 

суттєво змінила місце та роль людини. Вона перетворила індивіда та його 

діяльність у виконавця окремої операції (часткового працівника), який стає 

придатком до машини. Саме з причини підпорядкування діяльності індивідів 

машині, визначення нею параметрів колективної діяльності, машина виступає 

як економічна категорія. Розвиток і запровадження робочих машин у ХVІІІ 

столітті стали основою промислового перевороту у виробничій системі 

суспільств Європейської цивілізації. 

Створення робочих машини викликало необхідність більш потужних 

сил, які приводять її в дію. Так, з’являється машина-двигун – парова машина 

Дж. Уатта. Поступово відбувався розвиток інших технічних пристроїв, що 
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забезпечували передачу рушійної сили до робочої машини. У результаті цих 

змін виникла потреба у металі та вугіллі, що спричинило розвиток 

металургійної, видобувної та машинобудівної галузей виробничої системи. У 

своїй сукупності зазначені зміни характеризуються як промислова революція 

виробничої підсистеми господарської системи. Саме вони сформували 

індустрію як матеріальну основу нового машинного (корпоративно-

індустріального) типу. 

По-четверте, підприємницькі виробничі корпорації функціонують на 

засадах самоорганізації. Остання почала формуватися в умовах простої 

кооперації, коли власник майстерні перестав брати участь у виготовленні 

товарів, а спеціалізувався на координації діяльності, забезпеченні сировиною 

виробництва, реалізації товару тощо. В його особі починає функціонувати 

специфічний центр виробничої організації, що є органічною її складовою. 

Цим він відрізняється від зовнішнього управління діяльністю примусово 

об’єднаних залежних індивідів минулих історичних епох. Діяльність 

організаційного центру спрямована, перше за все, на узгодження цілей 

добровільно об’єднаних індивідів та досягнення колективних інтересів, як 

передумови досягнення індивідуальних цілей.  

Підприємницькі виробничі одиниці (виробничі корпорації) стали ядром 

нового корпоративно-індустріального типу виробництва. Важливим 

завданням держави стало створення суспільних умов, необхідних для їх 

формування та діяльності. Потрібно було відмінити існуючі привілеї та 

феодальну регламентацію діяльності ремісника та забезпечити реалізацію 

приватної власності у всіх складових виробничої підсистеми. Таким чином, 

як зауважує Р. Осборн, контролюючі та регулюючі ринки, з їх різноманіттям 

стримуючих звичаїв, є продуктом «природного» суспільства, похідним від 

потреби в соціальній взаємозалежності, а вільні ринки, навпаки, 

насаджувались за допомогою сильної держави [156, с. 529]. Серед цих змін – 

створення можливості для капіталізації факторів виробництва та способу їх 

використання, що забезпечує отримання прибутку. Зокрема, забезпечення 
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прав власності на відкриття і технічні винаходи у формі патенту, вільного 

продажу засобів виробництва та сировини, вільного вибору виробничої 

діяльності тощо та забезпечення стабільності інститутів, як необхідної умови, 

на думку Н. Флігстина, стабільності підприємств [191, с. 364].  

Передумовою корпоративно-індустріального (машинного) виробництва 

є розвиток суспільного поділу праці, що проявляється, перш за все, у розвиту 

розгалуженої галузевої структури виробництва. Сприяння держави у 

створенні нових галузей виробництва, умов для їх успішної діяльності 

формувало матеріальний фундамент виробничої підсистеми. До цього варто 

додати зусилля держави зі створення транспортної інфраструктури, зв’язку, 

розвитку системи комунікації. 

Виробнича підсистема включає в себе не лише створення благ, а й їх 

реалізацію. Остання означає отримання споживачем благ, необхідних для 

задоволення його потреб, – акт, що завершує процес виробництва. Він 

передбачає отримання прибутку від реалізації вироблених товарів, 

комерціалізацію виробничої діяльності. Тому у формуванні нової виробничої 

підсистеми важливу роль відіграє ринкова інфраструктура, що забезпечує 

реалізацію продукції. До неї слід віднести транспортно-складське 

господарство, рекламу, виставкову діяльність, страхову справу тощо. 

Успішне функціонування корпоративно-індустріальної виробничої 

підсистеми залежить від зусиль держав з їх формування та розвитку, від умов 

комерціалізації результатів виробничої діяльності. 

Виробнича підсистема є органічною складовою ринкової економіки і на 

її формування та розвиток впливають соціально-економічна, фінансово-

кредитна, економіко-політична підсистеми. Слід також урахувати вплив 

особливостей організації верховної влади (рівня її демократичності), рівень 

духовно-культурного розвитку населення, соціальну структуру та міжнародне 

й природне середовище. Тому формування виробничої підсистеми 

корпоративно-індустріального типу в окремих суспільствах Європейської 

цивілізації залежало від послідовності та цілеспрямованості дій держав у 
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зазначених сферах. Дослідження особливостей розвитку виробничої 

підсистеми ринкової економіки в цих країнах має не лише наукове, а й 

практичне значення для ринкової трансформації виробничої підсистеми 

національної економіки України. 

Вплив держав Європейської цивілізації на формування виробничої 

підсистеми ринкової економіки здійснювався в кількох напрямах та мав 

національні особливості. До таких напрямів слід віднести, перш за все, дії, 

спрямовані на забезпечення прав приватної власності у виробничій сфері. 

Вони стосувалися капіталізації засобів виробництва – землі, робочої 

сили,вільного вибору виду виробничої діяльності. Передусім це проявляється 

у запровадженні комерційного законодавства, що найбільш повно 

відображено у Кодексі Наполеона та особливостях його застосування в 

окремих країнах. 

Не менш важливе значення мали дії держав, спрямовані на розвиток 

технічної бази виробництва щодо впровадження досягнень промислової 

революції. До них слід віднести наукові відкриття та винаходи, що 

запроваджувалися у виробництво, захист прав власності на них шляхом 

запровадження патентів. Підтримка державою розвитку галузевої структури 

виробництва сприяла формуванню цілісності (комплексності) матеріально-

технічної основи виробничої підсистеми. До її складу слід віднести розвиток 

транспортної мережі та зв’язку, без яких неможливе утворення цілісної 

виробничої підсистеми. До напрямів, що забезпечують останню, слід віднести 

і матеріальні умови, необхідні для реалізації продукції. Законодавча 

підтримка їх створення та функціонування також стають об’єктом уваги з 

боку держави. 

Розглянемо вплив провідних держав Європейської цивілізації на 

формування та функціонування виробничої підсистеми ринкової економіки 

на прикладі Англії, Франції та Німеччини за вищезазначеними напрямками. 

Так, реалізація приватної власності – фундаменту ринкової економіки – у 

виробничій підсистемі Англії відбувалася з опорою на пуританську мораль, 
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яку вперше на державному рівні використала Єлизавета І. Згідно 

пуританської моралі праця, що спрямовувалися на примноження достатку, 

оцінювалась суспільством як прояв «богоугодності». В ХІХ ст. пуританська 

мораль наповнюється новими ідеями про те, що соціальні сходинки можуть 

бути подолані індивідами лише наполегливою працею, що здобутки 

підприємців досягаються шляхом важкої роботи та індустріалізації та 

популярною на той час ідеєю порівняння пуританського суспільства з 

вуликом – символом напруженої праці і громадського порядку [4].  

Найбільш рання, порівняно з іншими провідними європейськими 

країнами, політика держави щодо формування інституту приватної власності, 

підприємницької свободи, їх захист незалежною правовою системою, дало 

можливість Англії однією з перших створити умови капіталістичного 

розвитку економічної системи в цілому та виробничої підсистеми зокрема, 

особливо щодо трансформації індивідуально-ремісничого в корпоративно-

машинне виробництво. В. Клочков зазначає, що «оформлення конституційної 

монархії, обмеження прерогативних повноважень корони і визнання 

невід’ємних прав особистості стало можливим завдяки приватизації власності 

та пануванню права, яке визначило і втілило у надійній судовій процедурі її 

чіткі юридичні гарантії, що дозволило трактувати «природжені права 

англійського народу» як його власність і невід’ємне надбання... Дослідження 

взаємопроникнення права і теорії власності дає вагомі підстави стверджувати, 

що інститут юридично захищеної приватної власності є «необхідним 

елементом» успішної модернізації» [120, с. 180]. 

Правова система Великобританії, зокрема комерційне законодавство, 

що розповсюджувалось як на торгівлю, так і на сферу виробництва, створила 

інституційну основу для появи нових форм виробничих організацій – 

підприємств (мануфактур, фабрик, ферм), товариств, інвестиційних банків 

тощо. Їх особливістю було поширення інституту довірчої власності (трасту), 

який став основою формування різних економічних корпорацій. Відбувається 

поділ власності між початковим власником майна, який заснував траст, і 
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довірчим власником або керуючим, який розпоряджається майном як своїм, а 

також особою, на користь якої довірча власність заснована. Інститут трасту 

(довірчої власності) виявився зручним для організації інвестиційних банків, 

що стали важливою умовою розвитку підприємницької виробничої системи, 

забезпечили використання наявних факторів виробництва – землі, капіталу, 

найманих працівників, засобів виробництва. 

У 40–60-х роках ХІХ ст. у Великобританії було запроваджено систему 

заходів, спрямованих на поширення відносин приватної власності на різні 

сфери виробничої системи. Серед них слід назвати законодавчі акти, що 

унормовували придбання та використання земельних ділянок для виробничих 

цілей (1845) [36], про захист прав власності акціонерів залізничних компаній, 

про дії компаній з позичковим капіталом та під час банкрутства (1867) [41].  

Дії держави були спрямовані на формування ринку землі, створення 

умов для появи нових виробничих аграрних організацій і увійшли у наукову 

літературу як процеси огороджування. Цей процес прискорився у ХVІІІ ст., 

про що свідчать значна кількість відповідних актів, що пройшли через 

англійський парламент: у першій чверті століття їх було 15, до середини 

сторіччя – більше 220, в кінці століття – майже 1,5 тис [54]. Огороджування 

призвело до високої концентрації земельної власності та обезземелення 

сільського населення. Введений у 1862 році земельний кадастр показав, що 

0,6 % населення володіли 98,5 % сільськогосподарської землі [2]. Процес 

огороджування став основою приватизації землі і появи фермерських 

господарств, що діяли більш ефективно порівняно з дрібними селянськими 

господарствами та господарствами селян-общинників. Фермерські 

господарства задовольняли потреби споживачів у харчовій продукції, а 

промисловість у сировині.  

Значним кроком у розвитку права власності в аграрній сфері 

виробничої підсистеми стало упорядкування відносин між власниками землі 

та орендарями. У 1875 році був прийнятий Закон агрохолдингів (Agricultural 

Holdings (England) Act), в якому зазначалися умови фінансування на 
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покращення родючості землі, термін повідомлення орендарю про розрив 

договірних відносин з власником землі, процедури вирішення різних спорів, 

тощо [6, с. 114]. 

У Франції становлення виробничої підсистеми ринкової економіки 

розпочалося з відміни регламентуючих норм виробничої діяльності, 

прийнятих ще у феодальну добу. Перші кроки щодо скасування деяких 

положень королівської регламентації друкарства та вовняного виробництва 

були прийняті урядом у 1759 році та 1780 році [45, с. 78–79]. В преамбулі 

Едикту (Указу) 1776 році зазначалося про катастрофічні наслідки впливу 

цехової системи на промисловість Франції; про існування «природного 

права» на працю кожної вільної людини від народження; про право займатися 

будь-яким видом виробничої діяльності. Регламентацію промисловості 

скасували Установчі збори 1789 року шляхом впровадження системи 

національного оподаткування, в якій єдині ставки податку створювали 

рівномірний доступ до ринку економічних суб’єктів [40, с. 15].  

Кардинальні зміни феодального суспільства під час революційних подій 

1789–1794 роках відбулися під впливом прогресивних та демократичних ідей 

представників французького Просвітництва, що заклали основу формування 

ринкової економіки в державі. У Декларації 1789 року знайшло своє 

утвердження право приватної власності, не пов’язане якими-небудь 

становими обмеженнями. В законах 1789–1793 років були ліквідовані 

феодальні повинності селян, феодальні земельні права, цеховий устрій, 

королівські монополії, урядові регламентації виробництва і торгівлі, 

внутрішні мита. Таким чином, наприкінці ХVІІІ ст. держава розпочала 

формувати основу ринкової економіки – свободу та рівність економічних 

суб’єктів, капіталізацію засобів виробництва, комерціалізацію результатів 

виробництва.  

Утвердження інституту приватної власності знайшло своє відображення 

у Цивільному кодексі 1804 року. В статтях першої книги кодексу («Про 

особи») визначаються права громадян, що відображали принцип рівності 



88 

 

осіб, який став умовою становлення ринкової економіки [20]. Згодом вони 

стали основою формування економічних суб’єктів ринкової економіки.  

У книзі «Власність, а також різні модифікації власності» розкривається 

зміст інституту приватної власності, права і обмеження його використання, 

несення покарання за порушення права приватної власності та ін. [21] 

Ключовою особливістю формування приватної власності у Кодексі 

Наполеона, що принципово відрізняється від системи прав власності 

Великобританії, є зосередження всіх правочинів в особі власника. Дана 

обставина суттєво вплинула на особливості виробничих організацій, що 

виникали на основі континентальної системи права. Вони мали характер 

асоціацій, а не довірчих товариств.  

Індивідуалістичний підхід до права власності в Цивільному кодексі 

Наполеона проявився також у трактуванні правочинів земельного власника: 

«Власність на землю включає в себе власність на те, що знаходиться зверху, і 

на те, що знаходиться знизу…» (ст. 552) [21]. Практично це означало, що 

власник землі стає повним і абсолютним господарем усіх природних багатств, 

виявлених на його ділянці. Така стаття суперечила інтересам як 

промисловців, так і буржуазній державі в цілому, і вже у 1810 році вона була 

скасована спеціальним законом, що передбачав можливість експлуатації 

рудників лише на підставі концесії, наданої державою. 

У третій книзі Цивільного кодексу («Про різні способи, якими можна 

придбати власність») були закріплені такі правочини як успадкування 

(ст. 893–900) [22], дарування, заповіт, зобов’язання (ст. 901–912) [23]. Також 

в ній йшлося про забезпечення прав власності шляхом укладання договору: 

про рівність, добровільність (ст. 1101) та згоду сторін (ст. 1109–1122); про 

зобов’язання у разі невиконання договору (ст. 1142–1145) [24] тощо. 

У кодексі містилися загальні вказівки щодо окремих видів договорів 

про найм, утворення асоціацій, позику, оренду тощо. Оплату найманої праці 

регламентувала лише ст. 1781, в якій відносини між господарями і найманими 

працівниками спиралися на довіру господаря щодо визначення розміру та 
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часу виплати винагороди [25]. За дотримання зазначених у Цивільному 

кодексі загальних умов договору будь-якій особі надавалася повна свобода 

діяльності, свобода вибору контрагентів і визначення змісту договору. Таким 

чином, Кодекс юридично закріпив властиві ринковій економіці інститути 

економічного лібералізму, зокрема свободи підприємницької діяльності, 

невтручання в договірні відносини тощо. 

Становлення ринку землі та формування нових сільськогосподарських 

одиниць у Франції розпочалося в умовах домінування парцелярного 

сільського господарства, яке виникло внаслідок реалізації ухвалених 

конвентом у 1793 році декретів, що остаточно та безоплатно скасували 

феодальну залежність, наділили селян невеликою ділянкою землі та сприяли 

появі на селі дрібних земельних власників. Поява або збільшення у селян 

земельних володінь та зникнення морального тиску феодалів (зверхність, 

покарання тощо), на думку А. Сее, стало причиною підприємницької 

активності селян, зменшення у них негативних звичок до пияцтва, неробства 

тощо [45, с. 32].  

За період 1810–1860-х років відбувалися процеси концентрації землі в 

руках буржуазії, поміщиків і заможних селян та розорення частини дрібних 

виробників, які не витримували ринкової конкуренції з боку великих 

землевласників. На початку ХІХ ст. мало місце розширення земельних площ 

для сільськогосподарської діяльності шляхом вирубки лісів, що набуло 

загрозливих форм. Внаслідок цього було прийнято Закон 1827 року, 

відповідно до якого було заборонено стихійну вирубку лісів та засновано 

Управління державними лісами [45].  

Особливості становлення виробничої підсистеми ринкової економічної 

системи в Німеччині були обумовлені феодальною роздробленістю країни, 

впливом революційних ідей Франції та досить широкого розповсюдження 

цінностей, що ніс з собою протестантизм. Як відзначав у роботі «Вплив 

протестантизму на становлення державності в Німеччині (ХVІІІ–ХХ ст.)» 

[133] О. Литвак, протестантизм формував у німців сумлінне ставлення до 
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праці, освіти, бажання до постійного поліпшення добробуту, що сприяло як 

державотворенню, так і розвитку ринкового господарства. Практично ці ідеї 

та цінності знайшли своє відображення у Конституції Саксонії (1831 р.), 

Конституції Германської імперії (1849 р.), Конституційній хартії Пруссії 

(1850 р.), Конституції Німецької імперії (1871 р.), що незалежно від 

віросповідання, гарантували користування громадянськими й політичними 

правами, відображали тісний зв’язок між державою і церквою.  

Перші кроки зі становлення виробничої системи на ринкових засадах на 

території Німеччини були пов’язані з ухваленням законів про скасування 

феодальної регламентації та привілеїв у веденні господарської діяльності. 

Так, у Пруссії Законом 1806 року було скасовано низку цехових заборон у 

низці галузей; Законом 1810 року закріплювалися принципи свободи 

підприємництва, зокрема право кожного займатись промисловою діяльністю 

після сплати промислового податку; перетворення цехів у вільні союзи тощо; 

реформою у гірничодобувній галузі (1861 р.), яка відміняла арбітражний 

контроль видобутку вугілля, було започатковано виникнення приватної 

власності та прискорений розвиток видобувної галузі, що сприяло зростанню 

кількості шахт до 277 у 1860-х роках [15].У наступні роки, внаслідок дії 

вільної конкуренції, удосконалення виробництва та злиття дрібних шахт, їх 

кількість почала скорочуватися, а виробнича потужність збільшуватися.  

Основоположне значення для формування діяльності нових 

господарських одиниць у Німеччині мало введення Цивільного та Торгового 

кодексу Наполеона. На засадах прав приватної власності у Пруссії було 

створено 40 акціонерних компаній [33, с. 13]. У 1843 році було прийнято 

закон про корпорації, особливістю якого виступало збереження певної 

залежності компаній від урядових рішень. Незважаючи на те, що корпорації 

вважалися приватними [33, с. 12–13], вводилося обов’язкове ліцензування їх 

діяльності. Не ліцензоване державою товариство не мало суттєвих правових 

основ для здійснення діяльності, хоча теоретично йому було дозволено 

функціонувати як приватній корпорації (підприємству). Серед всіх правил та 
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законів, які тоді становили основу діяльності акціонерних товариств, ключову 

роль відігравав Закон 1843 року.  

У прийнятому в 1861 році Загальному німецькому комерційному 

кодексі (Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch) [3] велику увагу приділено 

акціонерним товариствам з обмеженою відповідальністю. На основі цього 

кодексу в Німеччині виникли великі промислові підприємства – залізничні 

компанії (Berlin Anhalter Eisenbahn, Cölln-Mindener Eisenbahn тощо), гірничо-

металургійний комбінат (Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabrik), 

видобувні компанії (Harpener Bergbau Aktiengesellschaft, Hoerder Bergwerks), 

та ін. [33, с. 20]. Згодом внесення поправок до кодексу1861 року відкрило 

можливість для заснування нових підприємств – трамвайного заводу (Große 

Berliner Straßenbahn), кам’яновугільної акціонерної компанії (Gelsenkirchner 

Bergwerks-AktienGesellschaft), залізорудної акціонерної компанії 

(Oberschlesische Eisenbedarfs-Aktien-Gesellschaft) тощо [33, с. 20]. Наступна 

деталізація норм та упорядкування структури кодексу дозволили розширити 

та закріпити права акціонерів щодо призначення аудиторів, підвищення або 

зменшення капіталу, встановлення плати членам управління та плати для 

членів наглядової ради тощо. 

Правове становище товариств з обмеженою відповідальністю 

інституційно оформилось наприкінці ХІХ ст. шляхом прийняття Закону про 

товариства з обмеженою відповідальністю (1892 р.), який з деякими змінами є 

чинним нині, Німецького цивільного уложення, Німецького торгового 

уложення (1896 р.). Так, правоздатність і устрій товариств визначалися в їх 

статутах, в ньому також фіксувався порядок виборів правління і сфери його 

діяльності. Передбачалася можливість позбавлення товариства 

правоздатності, «якщо внаслідок протизаконної постанови загальних зборів 

або протизаконного способу дії правління воно загрожує суспільним 

інтересам» (§ 43) [115]. Публічні юридичні особи (установи) пов’язувалися з 

реалізацією особливих соціальних завдань і передбачали особливий порядок 
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утворення – одержання санкції тієї союзної держави, де вона реєструвалася 

(§ 80) [115].  

Одною з особливостей становлення нових господарських одиниць у 

1840–60-х роках була тенденція укрупнення промислових підприємств, 

виникнення концернів (наприклад, «Фрідріх Крупп АГ») та формування 

підприємств військово-промислового комплексу – артилерійських заводів 

Круппа, машинобудівних підприємств Борзіга, сталеливарних заводів братів 

Маннесманів, Стіннеса. Ці підприємства мали державні замовлення та 

державну підтримку у різних формах. Після 1871 року, внаслідок 

удосконалення комерційного кодексу та збільшення виробничого капіталу, 

з’явилась тенденція до об’єднання великих підприємств (шахт, підприємств з 

виробництва сталі та чавуну, прокатних станів, інжинірингових компаній) у 

такі компанії, як Бохум (Bochum), Хоеш і Тіссен (Hoesch і Tissen), Хоердер 

(Hoerder) та ін., що охоплювали нове, наукомістке виробництво. У такий 

спосіб держава впливала на зміну структури виробничої підсистеми і на 

процес індустріалізації, що стало однією з причин виходу Німеччини на 

провідні позиції у Європі за багатьма промисловими показниками.  

На становлення у Німеччині інституту приватної власності в аграрній 

галузі та ринку землі впливали дії держави, спрямовані на ліквідацію 

феодальних відносин. Протягом 1810–20-х років відбувалося поступове 

знищення феодальних повинностей, закріплення права власності на землю 

шляхом її викупу, внаслідок чого незаможні селяни не отримали землі та 

стали батраками. Після революції 1848 року Законом 1850 року визнавалось 

право власності селянина на ділянку землі, яку він обробляв. Однак феодальні 

повинності зберігались у повному обсязі та підлягали викупові. Закони 

1853 року та 1854 року, за якими закріплювались феодальні пережитки, стали 

поступкою державної влади великим земельним власникам (юнкерам) і 

призвели до посилення соціальної диференціації на селі.  

Ринок землі у Німеччині був створений внаслідок скуповування землі 

незначною частиною селян, новою буржуазією (гросбауерами), які 
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створювали фермерські господарства, та юнкерами, які використовували 

працю залежних селян та батраків. Господарства юнкерів та гросбауерів були 

зорієнтовані на ринок, покращували агрокультуру, використовували 

багатопільну сівозміну, сільськогосподарську техніку, мінеральні добрива; 

спеціалізувались на вирощуванні та виготовленні експортних товарів – 

картоплі, буряків, спирту та ін.  

Важливу роль у процесі становлення виробничої підсистеми відіграло 

створення технічної бази машинного виробництва та проведення 

індустріалізації в Європейських країнах. Особливе значення для цих процесів 

мала організація патентної справи. Запровадження державою інституту 

патенту в умовах ринкової економіки стало результатом упорядкування 

інтересів різних суб’єктів та суспільства зі створення та використання 

наукових відкриттів і технічних винаходів, а саме реалізації та захисту права 

приватної власності винахідника, можливості та мотивації до здійснення ним 

комерційної діяльності, подолання недобросовісної конкуренції тощо. 

Історичний досвід становлення патентної справи провідними країнами 

Західної Європи віддзеркалює важливий аспект становлення виробничої 

підсистеми ринкової економіки. 

На становлення патентної системи в Англії впливали такі особливості, 

як запроваджена Єлизаветою І політика віротерпимості, що сприяла припливу 

з інших європейських країн винахідників – близько 14 тис. німців, які 

проживали в той час у Лондоні, забезпечували Англію знаннями й навичками 

у галузі гірничої промисловості, металургії, виробництва паперу, годинників 

[19]; прийняття урядом «Статуту про монополії», що вступив у дію в 

1624 році і став основою патентного права протягом двохсот років; вплив 

прецендентного права на удосконалення патентної системи у ХVІІ–ХVІІІ ст., 

що забороняло використання патенту на винаходи з метою впливу на 

зростання цін на товари широкого вжитку, негативного впливу на торгівлю, 

конкуренцію тощо. Як наслідок, за відносно короткий проміжок часу відбувся 

бурхливий розвиток технічних і технологічних винаходів, використаних у 
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становленні машинного виробництва: прядильна машина Р. Аркарйта 

(1768 р.), прядильний верстат С. Кромптона (1776 р.), ткацький верстат 

Е. Картрайта (1785 р.), універсальна парова машина (1781 р.) та паровий 

двигун (1782 р.) у Дж. Уатта, технологічний процес пудлінгування чавуну 

Г. Корта (1784 р.) тощо. 

У 1852 році було прийнято перший патентний закон Англії [32], який 

запровадив інститут єдиного патенту Об’єднаного королівства. Даним 

законом передбачалося створення Патентного Відомства, патентного реєстру 

(який містив вже відносно деталізовані правила охорони винаходів), набагато 

знижені ставки патентних зборів тощо. Цей закон відкривав можливість 

долучатись до винахідництва всім, хто мав необхідні здібності, інституційно 

оформив винайдення технічних інновацій як одне з джерел отримання 

підприємцем прибутку. Цей закон сприяв широкому запровадженню 

винаходів, що вплинули на індустріалізацію виробничої підсистеми. 

Наприклад, відкриття нових способів виплавки сталі Г. Бессемером (1856 р.) 

та С. Дж. Томасом (1878 р.) мали значний вплив на створення сировинної 

бази машинобудування, залізничної галузі тощо. Здешевлення вартості 

чавуну спричинило до широкого використання сталі, до збільшення 

споживання предметів домашнього вжитку з чорних металів (чавунне 

кухонне приладдя, печі для обігріву приміщень тощо), розвитку експортного 

бізнесу всіх видів чавунних виробів [4] тощо. 

Запровадження Францією патентної справи мало декілька 

особливостей. У ХVІІ–ХVІІІ ст. патент передбачав наявність ексклюзивності, 

для чого державою було засновано інститут експертизи, яку здійснювала 

Вільна (Паризька) академія, а з 1699 року – Королівська академія наук. 

Законом 1791 року (зі змінами у 1800 р.) були закладені основні засади 

сучасного інституту патенту. Одержання патенту не передбачало доведення 

«новизни» винаходу, проходження експертизи, і розповсюджувалось на всі 

методи й способи виробництва, окрім теоретичних та наукових відкриттів, що 

не мали практичного застосування тощо. Видані патенти могли бути 
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ліквідовані, обмежувалися різними термінами дії або могли бути 

продовженими.  

Одною з особливостей у становленні патентної системи була політика 

уряду Франції щодо заохочення винахідників до пошукової діяльності. По-

перше, винахідники мали можливість вибору між одержанням патенту або 

його передачею суспільству в обмін на грошову винагороду, яка 

виплачувалася зі спеціально створеного для заохочення розвитку 

промисловості фонду (у 1805 р. Л. Жаккард запатентував верстат для 

виготовлення візерунків на тканинах, за що отримав довічну пенсію в 

3000 франків і гонорар у розмірі 50 франків за кожний ткацький верстат, який 

вперше використовувався протягом шести років [14]). По-друге, деякі 

організації, такі як Спілка заохочення національної промисловості, щорічно 

нагороджували медалями нові відкриття для стимулювання розвитку тих 

галузей, які вона вважала пріоритетними. Як наслідок, між 1791 і 1803 роками 

було зареєстровано майже половину патентів у механічній, текстильній та 

хімічній промисловості (відповідно 21 %, 19 % і 7,5 %) [27, с. 4]. Ці та інші 

технологічні винаходи французьких вчених та винахідників сприяли 

бурхливому розвитку текстильної та хімічної галузей промисловості. 

У Законі про патенти 1844 року (залишався чинним до 1960-х рр.) 

містилися положення, що також стимулювали винахідницьку та 

підприємницьку діяльність. Закон передбачав: по-перше, встановлення умов, 

за якими патент визнавався недійсним; по-друге, обов’язкове практичне 

використання запатентованого винаходу не пізніше ніж через 2 роки після 

одержання патенту; по-третє, зниження патентного податку і набуття 

монопольного права використовувати його у виробничій діяльності [27, с. 6]. 

Поширення патентної справи на готову продукцію привело до появи 

товарного знаку, що засвідчував права власності на її унікальність 

(особливість). Вперше у Франції у 1857 році було прийнято «Закон про захист 

прав власності на товарні знаки». Згодом з метою захисту інтелектуальної 

власності та розв’язання проблем патентної реформи на міжнародному рівні 
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Франція, в останній третині ХІХ ст., бере активну участь у розробці 

міжнародних стандартів патентного права. Наслідком цієї роботи стало 

підписання у 1883 році 11 країнами Паризької конвенції з охорони 

промислової власності, яка включала розділ про міжнародні норми 

авторського права [27, с. 12–13].  

Особливістю становлення патентної справи в Німеччині було розмаїття 

підходів до патенту в межах певних князівств, що відрізнялися один від 

одного. Але у всіх німецьких князівствах отримання патенту містило в собі 

отримання монопольного права на ведення певного виду господарської 

діяльності. На деяких німецьких територіях, наприклад, в Ельзасі та 

Лотарингії, патентна система сформувалась у французькому стилі, в той час 

як на інших територіях, таких як Гамбург і Бремен, не існувало патентного 

захисту [32]. 

Формування сучасного інституту патенту відбулося внаслідок 

шестирічної праці над упорядкуванням законодавства про патенти та 

ухвалення єдиного закону про патенти. Законом 1877 року було 

започатковано централізовану процедуру видачі патентів,що передбачала 

подачу заявки на одержання патенту та її експертизу Відомством з питань 

патентів. Передбачалася перевірка винаходу щодо новизни, здатності 

забезпечення ефективності (корисності); публічність заявки протягом 

8 тижнів до видачі патентів для збору заперечень, на підставі яких заявникові 

могло бути відмовлено у видачі патенту; високий розмір збору за одержання 

патенту (що сприяло відсіюванню тривіальних винаходів). Отримання 

патенту передбачало: охорону винаходу від використання іншими особами; 

неможливість відкликання Парламентом патенту або продовження строку 

його дії (як це відбувалося в Англії); скасування патенту, якщо протягом 

трьох років запатентований винахід не застосовувався на практиці тощо; 

санкції за умисне порушення патенту [8, с. 3]. 

На формування корпоративно-індустріальної (машинної) виробничої 

системи впливає рівень розвитку інфраструктури шляхів сполучення та 
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зв’язку. В умовах суспільного поділу праці вони виступають необхідними 

ланками, що поєднують різні галузі та економічні організації виробничого 

процесу. Тому держави Європейської цивілізації приділяли велике значення 

розвитку комунікаційної мережі виробничої підсистеми ринкової економіки. 

Цьому сприяли винаходи телефонного апарата (1837 р.), створення 

телефонних ліній, залізничних доріг, портів тощо. Були прийняті урядові 

рішення, що сприяли розвитку даної складової суспільного виробництва. 

Створення інфраструктури прискорило перевезення пасажирів та вантажу, 

об’єднало промислові центри країн, зробило транспортні галузі комерційно 

успішними та зменшило ціни на товари. 

Становлення шляхів сполучення в Англії було направлено на 

об’єднання промислових центрів шляхом створення водної транспортної 

інфраструктури. Перший дозвіл на будівництво каналу був наданий 

парламентом герцогу Бріджуотеру у 1759 році, що дозволило поєднати його 

вугільні шахти в Уорслі з Манчестером [10]. Згодом кількість актів на нові 

проекти внутрішнього плавання зросли до 40 –у 1760–1789 роках; до 52 – у 

1790–1794 роках та 52 – у 1795–1829 роках. Пізніше було створено 

Манчестерський судноплавний канал (1884 р.) [10].  

Розвиток інфраструктури Англії характеризувався впливом патентної 

справи та удосконаленням комерційного права. Наприклад, у 1815 році 

англійський винахідник Дж. Стефенсон отримав патент на винахід парового 

котла паровоза, а у 1823 році прийнято Закон про залізничну компанію 

Стоктона і Дарлінгтона (Stockton & Darlington Railway Act) [28], яка вперше 

використала локомотиви. В. Барлоу отримав у 1849 році патент на ковані 

рейки, які широко використовувалися на Великій Західній залізниці; на 

безперервні балки залізничних мостів [7]. Ці та інші винаходи започаткували 

паровозобудівельну та дозволили удосконалити залізничну галузі, зробили їх 

комерційно успішними. У 1846 році було прийнято 272 Актів Парламенту, що 

давали можливість створення нових залізничних компаній та формування 

нової мережі залізниць, що поєднала практично всі міста і села. 
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Створення транспортної інфраструктури у Франції розпочалося ще на 

початку ХVІІІ ст. за активної участі держави. З’являються перші школи 

мостових та дорожніх інженерів, суттєво зростають витрати на будівництво 

мостів, доріг та тунелів. За 1750–1754 роки витрати держави на дані цілі 

становили 7 мільйонів ліврів; широко використовувалася примусова праця 

селян як панщина на користь короля [45, с. 77–78]. 

Активна участь держави у подальшому розвитку зв’язків сполучення 

розпочинається з прийняття закону про створення та субсидування приватних 

компаній з будівництва магістральної залізної дороги (1833 р.), доріг, що 

зв’язували Париж з іншими великими містами та промисловими центрами 

(1842 р.), капілярних доріг, що приєднували малі містечка до магістральних 

доріг (1860-ті рр.). Створена залізнична транспортна система поєднувала всі 

важливі промислові центри країни. Особливостями реалізації функції 

держави з розбудови інфраструктури народного господарства була політика 

патерналізму, яка інколи мала негативні ознаки – затягування у часі 

прийняття урядових рішень та затвердження урядом менш ефективної 

навігації всіх магістральних доріг із-за прив’язки до Парижа [11]. 

Особливістю формування інфраструктури виробничої підсистеми 

Німеччини було будівництво шосейних доріг і залізниць приватними 

компаніями, націоналізація частини цих доріг, утримання, повне або 

часткове, інфраструктури за державні кошти, державне регулювання 

будівництва залізниць та використання водних ресурсів [26]. Бурхливий 

розвиток транспортної інфраструктури виробничої сфери розпочався з 

індустріалізації промисловості після ухвалення закону 1838 року в Пруссії, 

спрямованого на створення корпорацій з будівництва залізничних доріг [33, 

с. 12]. Широка мережа залізниць Пруссії виявилася життєво важливою не 

тільки для індустріалізації, а й у справі мобілізації військ і вантажів у періоди 

воєн: 1866 року і франко-прусської війни з 1870 року. Внаслідок об’єднання 

Німеччини у 1871 році в кожній з 25 земель були державні залізниці, загальна 

протяжність яких перевершила їх довжину у Великобританії [11]. 
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Окрім шляхів сполучення та зв’язку, на становлення виробничої 

підсистеми впливав також розвиток інформаційних засобів – реклами, 

промислових виставок, ярмарків тощо. Цьому спряло також створення 

різноманітних товариств, професійних і галузевих об’єднань. Так, в Англії 

(1838 р.) за ініціативи уряду було створено Королівське сільськогосподарське 

товариство, що діяло під девізом «Практика з наукою». Його діяльність 

спрямовувалася, зокрема, і на організацію виставок наукових і технічних 

досягнень аграрної галузі, які проводилися щорічно в різних містах країни до 

1926 року [43]. Вони стали одним з важливих джерел технічного та 

технологічного удосконалення сільського господарства Великобританії. Ці 

виставки сприяли експорту сільськогосподарських машин особливо у 1849–

1884 роках [47, с. 509–510].  

Франція також широко використовувала виставкову діяльність, 

головною метою їх проведення був показ досягнень науки і техніки Франції, 

відновлення міжнародного престижу Франції, що істотно похитнувся після 

поразки у франко-прусській війні. Наприклад, для виставки 1867 року було 

побудовано музей праці, метою якого була демонстрація розвитку 

промисловості. У галереї сировини було представлено новий міцний та 

легкий метал – алюміній. На виставках було представлено безліч технічних 

новацій, які свідчили про нове застосування електрики, виробів 

машинобудівної галузі та сільського господарства. Як і в Англії, міжнародні 

виставки сприяли комерціалізації галузей народного господарства Франції.  

Особливості становлення виробничої сфери ринкової економіки в 

країнах Європейської цивілізації відображають глибину та послідовність 

реалізації економічних функцій держави та наскільки ці функції відображали 

інтереси суспільства у зазначений період. Найбільш динамічно та якісно 

формувалась виробнича підсистема в Англії, оскільки її економічні функції 

здійснювались на неухильній політиці захисту приватної власності, що 

сприяло становленню інституту підприємництва. Тому варто розпочати 

аналіз становлення виробничої підсистеми ринкової економіки в незалежній 
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Україні саме з ролі запровадження інституту приватної власності – основи 

підприємницької діяльності. 

Основи становлення інституту приватної власності та підприємництва 

були закладені ще 1987 році з ухваленням Закону СРСР «Про підприємства» 

[98]. Відповідно до цього закону підприємства отримали можливість 

самостійно планувати виробничу діяльність, укладати контракти зі своїми 

постачальниками і споживачами без посередництва Держплану, що привело 

до появи таких господарських одиниць як кооперативи, що на початку 

становлення незалежності перереєструвалися в малі підприємства. У період 

1991–1995 років були ухвалені: Закон України «Про підприємництво» [107], 

Закон України «Про власність» [100] у 1991 р., Закон України «Про 

приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» [109] 

у 1992 р., Указ Президента України «Про заходи щодо прискорення малої 

приватизації в Україні» [188] у 1995 р. та інші нормативно-правові акти щодо 

становлення виробничої сфери ринкової економіки незалежної України. 

До економічних чинників становлення інституту підприємництва 

можна віднести становлення малого бізнесу, що відбувалося двома шляхами: 

за власною ініціативою (в рамках законодавства) та в процесі приватизації 

державних підприємств. До соціально-економічних чинників, що впливали на 

формування інституту підприємництва, можна віднести недостатній рівень 

доходів населення, необхідних для організації малого бізнесу. До політичних 

чинників формування інститутів виробничої системи можна віднести 

приватизацію великих державних підприємств, яка відбулася шляхом 

переведення цих підприємств у різні види акціонерних товариств (в межах 

законодавства), акції яких формально належали трудовому колективу, але з 

часом, шляхом різних маніпуляцій, були зосереджені у керівників 

підприємств – представників колишньої радянської номенклатури. Це 

призвело до монополізації та тінізації економіки, розвитку корупції, які стали 

перепоною в утвердженні інститутів приватної власності та підприємництва. 

До духовно-культурного чинника впливу на формування зазначених 
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інститутів можна віднести необізнаність більшості населення про особливості 

ринкової економіки. Тому тривалий час – перша половина 1990-х років – 

населення було інертним у своїх поглядах та діях, розраховувало на виважені 

дії держави щодо трансформації командно-адміністративної економіки на 

ринкову, чим скористалися колишня номенклатура та кримінальні елементи. 

Досвід Великобританії, Франції, Німеччини у становленні виробничої 

підсистеми ринкової економіки показує, що утвердження інституту 

підприємництва є не лише результатом легітимізації акціонерних товариств з 

обмеженою відповідальністю та своєчасним урахуванням набутого досвіду. 

Наприклад, в Англії, після негативного досвіду створення компаній за 

схемою Дж. Ло, були оперативно прийняті закони та урядові акти 1840–

1850 років, що дозволило відновити їх результативну діяльність. Важливо 

наголосити, що дієвість інституту підприємництва вирішальним чином 

залежить від легітимності набуття суб’єктами приватної власності, від 

захищеності їх комерційним правом, відповідними органами влади та 

менталітету нації. 

Історія становлення інститут патенту в провідних країнах Європейської 

цивілізації засвідчує пошук оптимальних умов реалізації винахідницьких 

здібностей членів суспільства, мотивації їх до комерційної діяльності, 

урахування інтересів держави тощо. Результатом такого пошуку стали 

промислові революції, які створили матеріальну основу для виробничої 

підсистеми ринкової економіки, і вперше заклали основи поєднання науки, 

техніки і технології як умови зростання ефективності не тільки господарської 

системи, а й всього суспільного розвитку.  

На думку Д. Бенатова, патентного повіреного України,інституційне 

поле патентної діяльності, яке було створене державою ухваленням Закону 

України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» у 1994 році[106], 

відповідало потребам суспільного розвитку. До березня 2015 року в Україні 

було видано близько 29 тис. патентів на промислові зразки [61]. Ситуація 

змінилася у 2012 році, коли набули чинності зміни до Митного кодексу, за 



102 

 

якими скасовувалась необхідність внесення застави при включенні об’єкта 

інтелектуальної власності до Митного реєстру. Наслідком цих змін стало 

патентування давно вже відомих товарів (сірників, зубочисток, деталей для 

«Жигулі» тощо), що призвело до фінансового шантажу, простоїв на кордоні, 

листів з абсурдними погрозами на адресу торговельних мереж, судів, тощо. 

Низька юридична грамотність економічних суб’єктів у сфері захисту 

інтелектуальної власності, корупція в судах та на митницях сприяли 

недобросовісній «роботі» так званих «тролів» – власників псевдовинаходів, 

відлякуванню іноземних інвесторів тощо. 

Патентні повірені та Державна служба інтелектуальної власності 

декілька разів порушували перед законодавцями питання про необхідність 

оновлення нормативної бази, а саме наголошували на необхідності 

законодавчо закріпити можливість електронної подачі заявки на отримання 

патенту і листування заявника з відомством, а після проходження заявкою 

стадії формальної експертизи передбачити її електронну публікацію, після 

якої зацікавлена особа зможе оскаржити за певними правилами 

невідповідність зразка [61]. Після підписання угоди про асоціацію з 

Європейським союзом Україна зобов’язалася гармонізувати національне 

законодавство у галузі захисту інтелектуальної власності із 

загальноєвропейським, проте ситуація на сьогоднішній день не змінилася.  

Успіхи економічного розвитку Великобританії, Франції та Німеччини 

були прямо пропорційно залежні від реалізації економічних функцій держави 

у виробничій підсистемі ринкової економіки щодо розбудови інституту 

інфраструктури. Досвід Франції показав, наскільки негативно вплинули на 

становлення ринкової економіки недостатньо вдала схема залізниць, 

затверджена владою, також зволікання з боку владних органів щодо надання 

права приватним компаніям будувати залізниці та шосейні дороги тощо. У 

сучасних українських реаліях до нашого «французького досвіду» можна 

додати монополізацію дорожньої інфраструктури та використання її як 

джерело корупційного збагачення окремих осіб. 
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2.2. Дії національних держав щодо формування інститутів 

соціально-економічної підсистеми ринкової економічної системи  

 

 

Становлення соціально-економічної підсистеми ринкової господарської 

системи у провідних країнах Європейської цивілізації стало можливим лише 

після зміни в суспільстві відносин владарювання-підпорядкування (особистої 

суспільної залежності) та утвердження свободи та майнової економічної 

залежності. В господарській системі індивіди набули статусу економічних 

суб’єктів – вільних, самостійно діючих індивідів чи їх об’єднань, які мають 

власні цілі, володіють необхідними засобами для їх досягнення, наділені 

здатностями до праці, необхідними для досягнення поставлених економічних 

цілей, мають суспільний статус, обумовлений сукупністю суспільних зв’язків. 

Економічні суб’єкти виступають як власники капіталу (економічних 

ресурсів), наймані працівники – носії трудового потенціалу, держава – носій 

верховної влади тощо. 

Кожен з названих економічних суб’єктів є необхідною складовою 

виробничої і споживчої діяльності, і лише у їхній єдності господарська 

система може функціонувати і розвиватися. При цьому, в кожній із підсистем 

господарської системи домінуючу роль відіграє один із суб’єктів, наділених 

певним статусом. Так, відтворення і розвиток економічних суб’єктів як 

найманих працівників (носіїв трудового потенціалу) стає призначенням 

соціально-економічної підсистеми господарської системи. Від виконання 

даної місії соціально-економічною підсистемою залежить проходження усіх 

економічних процесів, ефективність функціонування та перспективи розвитку 

господарської системи в цілому. 

Як відносно відокремлена, в межах господарської системи, та 

самостійно функціонуюча її складова, соціально-економічна підсистема 

почала формуватися поступово, з набуттям індивідами статусу економічних 

суб’єктів та їхніх прав приватної власності на трудовий потенціал. Отримання 
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ними можливості розпоряджатися трудовим потенціалом для використання, 

відтворення та розвитку його на засадах вільного вибору та обміну 

діяльністю, умов та способів їх здійснення, стало основою соціально-

економічної підсистеми. Створення необхідних суспільних умов для такого 

способу використання, відтворення та розвитку економічних суб’єктів – 

працівників стало новими економічними функціями національної держави. 

Перелік таких функцій складався поступово і в окремих країнах Європи 

наповнювався конкретним змістом по-різному. Його можна визначити 

завдяки повністю сформованій соціально-економічній підсистеми. Нині у 

структурі даної підсистеми, як правило, виділяють наступні складові: 

домогосподарства, що забезпечують відтворення фізичних та інших сил 

економічних суб’єктів; сферу загальної освіти та професійної підготовки; 

сферу охорони здоров’я; сферу соціально-трудових відносин. У кожній із цих 

сфер держава має певний перелік економічних функцій, направлених на 

забезпечення умов для відтворення і розвитку економічних суб’єктів – носіїв 

трудового потенціалу. 

Економічні функції національної держави в соціально-економічній 

сфері господарської системи зводяться до забезпечення процесів 

використання, відтворення та розвитку економічних суб’єктів – носіїв 

трудового потенціалу. При цьому базовими цінностями, на які спирається 

держава, виступають свобода, рівність, братерство, солідарність, що 

об’єднують громадян національних держав. 

До переліку принципів соціально-економічної підсистеми 

господарської системи відносяться: забезпечення рівних можливостей для 

діяльності суб’єктів, що є формою прояву (реалізації) їх свободи у 

господарській діяльності; еквівалентність відносин, взаємність та 

рівнозначність обмінюваних об’єктів, що виступає формою реалізації 

принципу рівності суб’єктів з однаковим статусом; соціальна справедливість, 

міра забезпечення рівності між соціально та природно нерівними індивідами; 

субсидіарність – взаємна підтримка суб’єктами один одного та особиста 
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відповідальність за власні рішення та дії; довіра та партнерство, за 

допомогою яких реалізується єдність суб’єктів в суспільстві, цивілізаційний 

вияв їх взаємозалежності, прояв суспільного принципу братерства. 

Перераховані принципи виступають базовими засадами організації соціально-

економічної підсистеми. В них відображається вплив з боку цілісності 

суспільства та його господарської системи на соціально-економічну 

підсистему. 

Вище перераховані принципи вирішальним чином впливають на 

характер зв’язків, що виникають у процесі використання, відтворення та 

розвиту економічних суб’єктів – працівників; норм та правил, що регулюють 

та координують дії сторін в цих процесах; роль економічних організацій, що 

беруть участь в соціально-економічних процесах. Від повноти відображення 

базових принципів соціально-економічної підсистеми в її економічних 

організаціях та інститутах, тобто практичної реалізації економічних функцій 

держави, залежить не лише їхня дієвість, а й ефективність функціонування 

даної підсистеми господарської системи. 

Історично економічні організації та економічні інститути соціально-

економічної підсистеми формувались поступово залежно від дій 

національних держав щодо реалізації своїх функцій у цій сфері. До переліку 

економічних організацій, що беруть участь у використанні, відтворенні та 

розвитку економічних суб’єктів – працівників прийнято відносити: 

домогосподарства, некомерційні організації, що обслуговують 

домогосподарства, професійні спілки, асоціації споживачів, благодійні 

товариства тощо; державні та недержавні організації охорони здоров’я та 

освіти; організації соціально-трудових відносин (центри зайнятості, 

перепідготовки кадрів, кадрові агенції тощо). Окремі форми їх попередніх 

видів існували і раніше, але в умовах ринкової економіки зміст та форми 

діяльності цих організацій суттєво змінилися. В основі таких змін лежать 

базові принципи соціально-економічної підсистеми ринкової економіки, 

реалізація яких і забезпечувалася відповідними діями держави. 
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Аналіз становлення або трансформації економічних організацій 

соціально-економічної підсистеми тісно пов’язані з економічними 

інститутами цієї підсистеми, що формували відповідне середовище 

функціонування зазначених організацій. Економічні інститути покликані 

забезпечити координацію, регулювання та мотивування дій, направлених на 

досягнення цілей економічних суб’єктів – працівників та економічних 

організацій, що вони утворили, цілей, що передбачають успішне 

використання, відтворення та розвиток економічних суб’єктів – носіїв 

трудового потенціалу. Сьогодні до таких економічних інститутів відносять: 

інститут оплати праці, інститут соціального захисту, інститут найму, інститут 

підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців, інститут охорони праці, 

інститут контракту тощо. 

Формування економічних організацій та економічних інститутів 

соціально-економічної підсистеми, як засобів реалізації національною 

державою своїх економічних функцій у цій сфері господарської системи, 

супроводжувалося революційними змінами у суспільстві. Серед них варто 

звернути увагу на освітню революцію, наслідки якої суттєво вплинули на 

розвиток економічних суб’єктів – працівників, а також, зокрема, виробничу 

підсистему господарської системи. Фундаментальне значення мало 

охоплення широких верств населення загальною освітою (подолання 

безграмотності), становлення вищої професійної освіти, розвиток науки та її 

організація відповідно до потреб виробництва. 

Дії провідних держав Європейської цивілізації щодо становлення та 

розвитку соціально-економічної підсистеми ринкової господарської системи 

мали свої особливості. На формування економічних організацій та інститутів 

у цій сфері впливали особливості організації верховної влади, духовно-

культурні традиції, соціальна структура суспільства та природне середовище 

тощо. Ці чинники мали вирішальне значення для повноти реалізації базових 

принципів соціально-економічної підсистеми суспільств, що організовані на 

засадах національних держав. 
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Для розуміння процесів становлення соціально-економічної підсистеми 

важливо урахувати радикальні зміни, що відбулися у соціальній, політичній, 

економічній сферах суспільства Західноєвропейської цивілізації. Перш за все, 

слід відзначити утвердження національних держав як якісно нового способу 

організації суспільного життя. Зміна характеру суспільної залежності 

індивідів з особистої на майнову обумовило зміни в усіх складових 

суспільства. Ці зміни не були однорідними та рівномірними, але до початку 

ХХ ст. Західна Європа пережила перетворення феодального суспільства у 

демократичне, переважно сільськогосподарської економіки в індустріальну.  

Вплив цих метаморфоз на життя людей був колосальним: по-перше, 

стрімкий приріст населення; по-друге, перетворення сільського індивіда в 

міського жителя; по-третє, формування суспільства, яке б гарантувало 

громадянам – самостійним, раціонально мислячим – поєднання свободи та 

порядку; по-четверте, виникнення двох соціальних верств – середнього та 

робітничого класу, які відображали особливості Західноєвропейської 

цивілізації; по-п’яте, здійснення спроб інтегрування промислового 

пролетаріату (що становив переважну більшість зростаючого населення і 

тривалий час був «за бортом» суспільства) в суспільство, шляхом змін в 

політичній та духовно-культурній сферах, передусім – представництво у 

владі; по-сьоме, ідентифікація громадян держави щодо приналежності до 

певної нації, а не підданства королю, як це було раніше. 

Наслідком цих змін стала комерціалізація праці та всієї сукупності 

соціально-економічних відносин як фундаментальна ознака соціально-

економічної підсистеми ринкової господарської системи. Розповсюдження 

ринкових відносин на працю передбачає: географічну та функціональну 

мобільність; залежність від заробітної плати, пов’язаної з якістю виконаної 

роботи в рамках виробничого апарату [69, с. 249]; отримання загальної та 

професійної освіти; існування належних умов праці тощо. Саме таку 

«наповненість» змісту комерціалізації праці формалізували держави Західної 

цивілізації протягом ХІХ ст. і удосконалювали у ХХ ст. Становлення цього 
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процесу у різних країнах відбувався внаслідок змін у господарській, 

соціальній, політичній, духовно-культурній підсистемах, викликаних 

промисловою, буржуазно-демократичною та освітньою революціями. 

Необхідно зазначити, що процес комерціалізації праці в країнах 

Західноєвропейської цивілізації мав свої особливості. Так, найбільш ранні 

його форми з’явилися в Англії і були пов’язані зі спробами держави 

узаконити «статус» бідних людей, знизити соціальну напруженість. Закони та 

акти, які приймалися протягом ХІV ст. – перш. пол. ХVІІІ ст., визначали 

механізм утримання бідних та нужденних у так званих робітничих домах за 

рахунок стягування податків з фермерів та благодійних внесків багатих 

людей. Так,«Акт про допомогу бідним» від 1662 року дозволяв надавати 

допомогу тільки корінним жителям округу, пов’язаним з даним округом 

місцем народження, шлюбними зв’язками або навчанням. Такий підхід 

обмежував мобільність робочої сили і не сприяв бажанню покидати свої 

округи у пошуках роботи. У 1782 році було прийнято акт, який надавав право 

проживати у робітничих домах тільки престарілим і немічним, та 

встановлював систему допомоги поза будинками тим, хто міг працювати. Цей 

акт став одним з перших кроків, спрямованих на утвердження більш 

справедливої оцінки праці, на утвердження принципів еквівалентності, 

субсидіарності та соціальної справедливості. Ним започаткувалося створення 

важливого інституту соціально-економічної підсистеми, який увійшов в 

наукову літературу як Спінхамлендська система (Speenhamland system). Назва 

даної системи походить від м. Спінхамленд, магістрат якого прийняв рішення 

про виплату доплат за рахунок коштів, що надходили від самооподаткування 

членів приходу. Метою була зупинка так званих хлібних бунтів, що виникали 

внаслідок встановлення високих цін на хліб (75 шилінгів за квартер) та 

низької мінімальної заробітної плати (8 шилінгів) за тиждень. Вона 

передбачала встановлення доплат до мінімальної заробітної плати бідним 

працівникам з метою зменшення різниці між заробітком і цінами на хліб [5]. 
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Поширення Спінхамлендської системи на інші графства призвело до 

свідомого зменшення роботодавцями заробітної плати найманим 

працівникам, їх деградації, використанню дитячої праці та збільшення 

податків на бідних, що їх сплачували основні платники податків – фермери. 

К. Маркс і Ф. Енгельс вважали, що соціальна допомога за спінхамлендським 

принципом сприяла моральному розкладанню як роботодавців, які 

перекладали витрати щодо заробітної плати на графства, так і працівників, 

чия продуктивність праці та заробітки падали [60, с. 311]. 

У 1834 році в Англії було проведено реформу законодавства про 

бідних, яка передбачала скасування обов’язку багатих сплачувати 

спеціальний податок на користь бідняків та дотацій незаможним і 

нужденним. У центр нової системи соціальної допомоги було поставлено 

створення робітничих будинків, в яких повинні проживати окремо від своєї 

сім’ї англійці, що не мали домівки і засобів для існування. Спінхамлендська 

система, за всієї антигуманності системи робітних будинків, на думку 

Р. Школлера [197], створила передумови утворення національного ринку 

праці. Саме такий підхід започаткував формування рівних можливостей для 

трудової діяльності. 

У першій третині ХІХ ст. існуюча в Англії соціально-економічна 

система не відповідала вимогам з боку господарської системи щодо 

забезпечення відтворення і розвитку працівників. Причинами такого 

становища стало зростання вартості сільськогосподарської продукції та 

знецінення заробітної плати внаслідок прийняття «хлібних законів» у 

1815 році; збільшення тривалості робочого дня (до 14–16 год.); використання 

праці жінок і дітей, яким платили набагато менше, ніж чоловікам; зростання 

кількості травм і каліцтва на виробництві; розгортання руху луддитів 

(руйнівників машин) внаслідок введення машинного виробництва тощо. 

Становище робітників особливо погіршувалося під час економічної кризи, що 

супроводжувалася зменшенням заробітної плати та зростанням безробіття, 

фінансової кризи 1825–1826 років, неврожаїв 1816 року, 1828–1831 років. У 
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результаті виникла гостра необхідність внесення змін в існуючі соціально-

економічні умови життя працівників. 

Головним напрямком реформування соціально-економічної системи, 

перш за все у сфері соціально-трудових відносин, стала активна участь 

держави у розв’язанні соціально-економічних проблем суспільства 

інституціональними засобами. До них слід віднести прийняття фабричного 

законодавства (1833 р.), що регулювало тривалість робочого дня для різних 

категорій працюючих, працю дітей, рівень оплати праці тощо. Запровадження 

фабричної інспекції надавало нововведенням державної ваги і позитивно 

вплинуло на дієвість нових інститутів соціально-економічної системи. У 

1824 році уряд дозволив створення робітничих спілок – тред-юніонів – 

суспільних організацій, що виступали за забезпечення прав найманих 

працівників в окремих галузях.  

Одним з напрямків інституціональної розбудови соціально-економічної 

сфери стало запровадження контрактної системи регулювання соціально-

трудових відносин. Спочатку контракти найму базувалися на нормах 

«загального права», згідно яких відповідальність за порушення умов 

контракту вперше розподілялося між роботодавцем та найманим 

працівником. Причому, перший ніс відповідальність в рамках цивільного 

права, а працівник – кримінального права, що створювало нерівноправні 

умови для сторін, демонструвало пережитки особистої залежності індивідів. 

Тривала боротьба робітників із судовою гілкою влади, яка виносила 

численні заборони і обмеження на організацію і діяльність робочих об’єднань 

завершилась в останній третині ХІХ ст. У 1871 році було прийнято «Закон 

про робочі союзи», за яким робітники отримали право на участь у 

профспілковій діяльності. У 1875 році парламент легалізував профспілковий 

рух та скасував кримінальні покарання за одностороннє припинення 

робочими трудового договору. Було встановлено, що доктрина «загального 

права» про «злочинну змову» не може застосовуватися до угод робітників, 
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укладеним у зв’язку з урахуванням можливих майбутніх конфліктів з 

роботодавцем.  

Новим напрямком діяльності держави стало формування інститутів 

охорони здоров’я, соціальних стандартів життя. У 1848 році було прийнято 

«Закон про суспільну охорону здоров’я» (Public Health Act) [48],що 

започаткував сучасну санітарну систему. За цим законом місцеві Ради 

здоров’я могли вимагати, щоб всі нові будинки мали каналізацію та туалети, 

систему водопостачання, а також вимагати прибирання вулиць та вивезення 

сміття. Закони 1840–70-х років запроваджували стандарти будівництва 

житлових будинків. Наприкінці ХІХ ст. рівень життя населення підвищувався 

– нормальним явищем було проживання людей в будинках або квартирах з 

двома–трьома спальнями та кухнею.  

«Закон про фальсифікацію продуктів харчування і напоїв», прийнятий 

1860 року (Adulteration of Food and Drink Act) визначав стандарти харчових 

продуктів. У 1875 році «Закон про суспільну охорону здоров’я» передбачав 

призначення місцевою владою медичних працівників для переслідування 

недобросовісних продавців неякісної продукції [35]. У 1875 році був 

прийнятий «Закон житла робітника» (Artisan’s Dwellings Act), за яким 

місцевій владі надавалось право скуповувати та переплановувати нетрі [31].  

Важливим кроком у становленні соціально-економічних відносин стало 

введення інституту страхування життя і здоров’я найманих працівників. 

Спочатку воно здійснювалося на засадах приватної ініціативи та спиралося на 

досягнення статистики (таблиці смертності) [35]. У другій половині ХІХ ст. 

держава наддає страхуванню відповідного інституціонального оформлення. 

За законом 1880 року передбачалася матеріальна відповідальність 

роботодавця (в особі відповідального за контроль за процесом виробництва) 

за виробничий травматизм чи інші форми заподіяння шкоди здоров’ю 

працівника. Причому страховий випадок наступав лише за умови доведення 

провини з боку організаторів трудового процесу, а не самого працівника, а 

розмір страхової виплати складав незначну частину заробітної плати. 
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Підкреслюючи значимість введення інституту страхування здоров’я та життя 

найманих працівників, слід звернути увагу на недостатньо повне 

відображення ним принципів рівноправності сторін, довіри та партнерства. 

Удосконалення інституту страхування здоров’я та життя стало одним із 

подальших напрямків розвитку соціально-економічної підсистеми 

господарської системи. 

Важливу роль у розбудові соціально-економічної сфери, а саме 

інституту мобільності робітників, особливо у великих містах, відіграла 

держава, запроваджуючи транспортну інфраструктуру країни. У 1853 році 

Палата громад схвалила законопроект з будівництва підземної залізниці у 

Лондоні. Лінія метрополітену була відкрита 1863 року, у перший же день 

пасажиропотік склав 30 тисяч осіб; 11,8 мільйонів пасажирів (населення 

Лондона складало близько 3,2 млн.) було перевезено у перший же рік [117]. 

Цей проект дозволив бідним лондонцям жити у віддалених помешканнях, 

позбавивши їх необхідності кілька миль йти пішки до роботи. Розширюючись 

на захід, метрополітен відкривав лондонцям нові області для відвідування, а 

перенаселені міста повільно почали розширюватися. 

У процесах відтворення і розвитку індивідів як працівників важливу 

роль відграє грамотність, загальна та професійна освіта. Їхня роль радикально 

змінилася під час переходу від мануфактурного до машинного виробництва, 

що ставило високі вимоги до кваліфікації працівників виробничої, 

банківської, посередницької та інших сфер. Саме під впливом промислового 

перевороту у багатьох країнах Західноєвропейської цивілізації відбулися 

освітні революції. Їх головний зміст полягав у забезпеченні переходу 

накопичених людством знань з кабінетів вчених та університетських кафедр 

до широких мас населення. Такий перехід забезпечувався розгортанням 

народної освіти. 

В Англії організація народної освіти та професійної підготовки 

проходила під впливом різних чинників. Так, закон 1802 року зобов’язував 

власників текстильних фабрик забезпечити отримання початкової освіти 
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учнями та підмайстрами, закон 1833 року – всіх працюючих дітей; закон про 

освіту 1870 («Акт про забезпечення народної освіти в Англії та Уельсі»), який 

фактично заклав основу обов’язкової народної освіти; закон Форстера («Акт 

про початкову освіту») 1870 року, що передбачав створення шкіл-інтернатів, 

які частково фінансувалися державою і забезпечували отримання початкової 

освіти в місцевостях, де вона була недоступною; закон про обов’язкову 

початкову (народну) освіту 1872 року; закон про обов’язкове відвідування 

школи дітьми у віці від 5 до 10 років – у 1880 році. З 1833 по 1870 роки 

держава виділяла гроші на будівництво та утримання шкіл для бідних. 

Відкриття учительських інститутів у 1840-ві роки дозволило істотно 

покращити якість навчання у народній школі Англії. Більшість ремісників та 

кваліфікованих робітників отримували освіту у вечірніх школах за власні або 

благодійні кошти. Рівень грамотності серед дорослого населення у 1850 році 

був досить високим: у Шотландії складав 80 %, в Англії та Уельсі – 67–70 % 

[9, с. 215].  

Наступним кроком був перехід до формування професійної та вищої 

освіти. У 1890 році парламент видав закон, що зобов’язував місцеву владу 

спрямовувати на цілі розширення системи технічної освіти частину акцизів на 

віскі та інші спиртні напої. Це дало кошти для створення багатьох технічних 

училищ. Збільшилася кількість університетів, до складу яких входили вищі 

школи бізнесу, політичних наук, економіки тощо (наприклад, Лондонський 

університет). Більшість освітянських закладів утримувалась повністю або 

частково за рахунок державних коштів, благодійних внесків, місцевих зборів, 

коштів приватних осіб.  

Становлення інститутів соціально-економічної сфери у Франції 

розпочалося під час Великої французької революції 1789 року з утвердження 

національної держави та мало спорадичний та суперечливий характер. 

Головною причиною цього були постійні зміни державного устрою та 

непослідовність дій з реалізації задекларованих принципів організації 

суспільства. Крім того, значний вплив на соціально-економічну сферу мали 
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домінування аграрного сектору з його феодальними пережитками, повільна 

індустріалізація, орієнтація структури народного господарства переважно на 

створення предметів розкоші тощо.  

Під час революційних змін верховної влади було прийнято низку 

основоположних законодавчих актів, що принципово змінювали всі сторони 

суспільного життя. Так, у статті 21 відомої «Декларації прав людини і 

громадянина» проголошувалися важливі принципи організації соціальної 

системи суспільства та соціально-економічної підсистеми господарської 

системи. Зокрема, підкреслювалося: «Соціальна допомога – священний 

обов’язок [dette]. Суспільство зобов’язане допомагати нещасним громадянам 

чи то знаходячи їм роботу, чи то забезпечуючи засоби виживання тим, хто 

неспроможний працювати»[153, с. 736]. 

З 1789 по 1791 роки у Франції було проведено низку реформ, які 

сприяли утвердженню буржуазного ладу, ринкового підприємницького 

середовища, мобільності господарюючих суб’єктів, в основі яких лежав 

принцип соціальної та економічної рівності економічних суб’єктів. Звільнені 

від феодальної залежності селяни і вивільнені з вузьких рамок цехової 

регламентації ремісники стали залежати від усіх випадковостей вільної 

конкуренції. Розорившись, вони поповнили ряди класу найманих робітників 

та виборювали покращення умов життя, незважаючи на те, що закон 

1791 року взагалі забороняв союзи робітників однієї професії, проголошував 

незаконність страйків і зборів працівників з приводу умов праці, передбачав 

кримінальне переслідування за такі дії. І лише у 1864 році парламент Третьої 

республіки узаконив створення і діяльність профспілок, що відстоювали 

виключно економічні інтереси найманих працівників. 

Одною з перших спроб щодо покращення становища робітничого класу 

було проголошення після Лютневої революції 1848 року Тимчасовим урядом 

права на працю та створення національної майстерні для соціального 

забезпечення найманої робочої сили, заснування «Урядової комісії 
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робітників». Ця спроба не завершилась прийняттям офіційних та легітимних 

рішень, але окреслила коло проблем в соціально-економічній сфері.  

Наступний етап становлення інститутів соціально-економічної сфери 

припадає на діяльність Комуни з 18 березня 1871 по 28 травня 1871 року. У 

цей період було прийнято та реалізовано значну кількість 

законів,спрямованих на упорядкування соціально-економічних відносин. 

Серед них: скасування роботи в нічні години у пекарнях Парижа; виплата 

пенсії самотнім вдовам загиблих у бойових діях військових Національної 

гвардії та їх дітям; надання всім бажаючим безкоштовної післяшкільної 

спеціальної освіти та технічної підготовки тощо. Цей етап завершився 

розробкою сучасних підходів щодо визначення та розв’язання кола проблем у 

соціально-трудових відносинах. 

Негативно впливали на формування інститутів соціально-економічної 

сфери політичні чинники – постійна зміна урядів, устрою держави, війни та 

соціальні чинники – повільне зростання кількості робітників внаслідок 

специфічної структури народного господарства, для якої були характерні 

перевага малих підприємств, зорієнтованих на виготовлення предметів 

розкоші, та процес парцеляризації сільського господарства. Лише в останній 

третині ХІХ ст. відбулося становлення інститутів страхування, охорони 

здоров’я, найму. У 1874–1892 роках було прийнято закони про заборону праці 

дітей до 13 років та регламентації робочого часу для жінок і підлітків до 

18 років. Наприкінці ХІХ ст., під тиском профспілок, робітничого руху уряд 

встановив відповідальність роботодавців за виробничий травматизм та 

запровадив інші елементи страхування здоров’я та життя працівників.  

Значно більше уваги приділялося іншому напрямку соціально-

економічних відносин – розвитку національної освіти, розвитку точних наук. 

Початок був покладений проголошенням у 1789 році принципу безкоштовної 

державної освіти. Його реалізація здійснювалася шляхом заснування 

комунальних початкових шкіл (1801 р.), створенням ліцеїв та коледжів з 

семирічним терміном навчання (1806 р.). У сфері професійної освіти були 
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засновані інженерні та спеціалізовані школи, серед яких слід назвати 

політехнічну школу та Паризьку вищу нормальну школу. Їх завданням було 

не лише надання професійної освіти, а й проведення науково-дослідницької 

роботи. Це відіграло важливу роль у здійсненні науково-технічного 

забезпечення індустріалізації країни. 

Освітня революція у Франції була направлена на охоплення якомога 

ширшого кола населення народною освітою. З 1829 року уряд постійно 

боровся з безграмотністю, що була характерною для більшої частини 

населення. У 1833 році було прийнято закон, за яким кожна комуна була 

зобов’язана відкрити і утримувати школу. Закон 1848 року дав потужний 

стимул до розвитку народної освіти у Франції: у 1860 році народні школи 

були відкриті практично по всій Франції, а у 1881 році було введено загальну, 

обов’язкову, безкоштовну освіту з 6 до 13 років. У 1880-х роках відкривалися 

дошкільні установи – «материнські школи»; було введено державну оплату 

праці вчителів, і з цього часу народна школа стала державною; створювалися 

вищі народні школи. Відбувалися зміни у змісті освіти, вводилися природничі 

дисципліни, відкривалися реальні відділення і з’являлися відповідні 

підготовчі класи. Паралельно з Міжнародною виставкою 1878 року у Парижі 

проходила конференція з вироблення міжнародних норм щодо полегшення 

становища сліпих, що сприяло поширенню шрифту Брайля як у Франції, так і 

в усьому світі [30]. 

Найбільш стримуючими фактором розвитку господарської сфери 

Німеччини та її соціально-економічної підсистеми був феодальний устрій 

держави, зміна якого розпочалась з 1810-х років ХІХ ст. і характеризувалась 

сильним опором зі сторони феодальної системи. Він полягав у наявності 

феодальних пережитків, тобто формальної або неформальної особистої 

залежності, різноманітних обмеженнях та регламентації як особистого, так і 

господарського життя, свободи пересування, неймовірно обтяжливого 

оподаткування селян тощо. Важливими подіями, які розчистили шлях для 

формування інституту мобільності робочої сили, стали запровадження 
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Прусського митного закону (1818 р.), створення Німецького митного союзу 

(1833 р.) та проходження першого етапу промислового перевороту (1830–

1840-х р.), що сприяли прискоренню економічного розвитку, формуванню 

загального німецького внутрішнього ринку, збільшенню кількості найманої 

робочої сили як в сільському господарстві, так і в промисловості. 

Наступним етапом у формуванні соціально-економічної сфери стало 

прийняття конституції єдиної німецької держави (1848 р.), яка проголошувала 

такі демократичні принципи як рівність усіх громадян перед законом, свободу 

слова, друку, совісті, недоторканість особи, безкоштовну і світську початкову 

освіту. Разом з тим, конституція оголошувала недоторканною церковну 

власність, а питання про найважливіші феодальні повинності пропонувала 

вирішувати шляхом угод між поміщиками і селянами. 

Однією з головних умов формування інститутів соціально-економічної 

підсистеми стала ліквідація феодальних порядків у сільському господарстві, 

що розпочалась під впливом буржуазно-демократичної революції 1848 року в 

Пруссії, пізніше в інших німецьких державах, зі звільнення селян від 

феодальної залежності за викуп. Але «Положення про батраків» (1854 р.), 

прийняте в Пруссії, призвело до того, що селяни у своїй більшості одержали 

лише особисту свободу, перетворившись у найману робочу силу. У районах 

Німеччини, де діяло французьке цивільне право, в результаті аграрних 

перетворень більшість кріпаків перетворилася на селян-власників. 

Найбільші зрушення у становленні інститутів соціально-економічної 

сфери відбулися після об’єднання Німеччини. У 1878 році було запроваджено 

фабричну інспекцію, у 1891 році було видано закон, за яким заборонялась 

працю дітей до 13 років, регламентувалась тривалість праці підлітків у віці 

від 14 до 16 років і жінок, дозволялось збільшувати персонал фабричної 

інспекції. Крім того, було засновано інститут посередницьких промислових 

судів, до яких входили представники від підприємців і робітників під 

головуванням осіб, що формально не належали до сторін спору. Німеччина 
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вперше піднімала питання законодавчої охорони праці на міжнародному 

рівні.  

Особливістю становлення соціально-економічної сфери німецького 

суспільства у ХІХ ст. була імплементація ідеології «соціалізації» німецького 

права та суспільного життя, сформована поглядами просвітників 

(Ф. Шиллера, І.-В. Гьоте, І. Канта, Й.Фіхте, та ін.) та представників Німецької 

історичної школи (Ф. Ліста, Г. фон Шмоллера, Л. Брентано та інших). 

Практичною реалізацією суспільних інтересів стали дії держави щодо 

утвердження інститутів страхування, соціально-трудових відносин. 

Історія соціального страхування у Німеччині розпочалась з 1778 року, 

коли було засноване «Гамбурзьке товариство притулку для старих». Воно 

існувало на принципах розповсюдженого сьогодні у багатьох країнах 

пенсійного страхування. Німеччина була першою країною, яка запровадила 

систему соціального страхування: у 1883 році було видано закон про 

страхування на випадок хвороби, у 1884 році – закон про страхування від 

нещасних випадків, у 1889 році – закон про страхування на випадок 

інвалідності та старості [46]. Ці закони вплинули на формування елементів 

системи соціального партнерства, основою якої були традиції взаємодії 

працівників і роботодавців, досвід безконфліктного вирішення проблем, 

високої громадянської свідомості. Існуюча в Німеччині модель соціального 

захисту (що отримала назву «корпоративної», «континентальної», 

«консервативної» або «бісмарківської») вважається однією з найбільш 

ефективних серед європейських країн. 

Особливого значення в останній третині XIX ст. набули тарифні угоди, 

що включали особливий комплекс норм, які регулюють визначення робочого 

часу та умов оплати праці. Згодом, разом з іншими нормами, вони були 

покладені в основу нової галузі права, що отримала назву «трудове право». 

Перша тарифна угода була укладена в Німеччині у 1873 році в сфері 

друкарської діяльності. Значну роль у становленні соціально-трудових 

відносин відіграв Промисловий статут 1869 року Північно-Німецького союзу. 
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Поряд з принципом свободи підприємництва цей Статут закріпив договір про 

заробітну плату та умови праці для роботодавців та робітників [38].  

Подальшого узагальнення та систематизації набули принципи та 

інститути соціально-трудових відносин у німецькому цивільному Уложенні 

(1875–1896 років). Особливістю даного документа є впровадження ідей 

справедливості, рівності, моральності, соціалізації відносин між найманим 

працівником та роботодавцем. Так, наприклад, вводилося право найманого 

працівника отримати винагороду навіть якщо він не зміг виконати своїх 

обов’язків протягом короткого часу внаслідок обставин, що виникли не з його 

провини. Для запобігання виникнення кабальних умов договір найму не міг 

укладатися на строк понад 5 років. Таким чином, Німеччина першою 

запровадила інститут соціального договору, який є одним з головних в 

сучасній моделі соціального ринкового господарства. 

Становлення у ХІХ ст. загальної та професійної (в тому числі і вищої) 

освіти в Німеччині мало свої особливості, які заклали ґрунт для стрімкого 

суспільного розвитку наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Ще в кінці ХVІІІ ст. та 

на початку ХІХ ст. було створено передумови для формування так званої 

Німецької системи освіти, що згодом запозичувалася багатьма країнами світу. 

Ключовими елементами такої системи освіти були: введення обов’язкової 

початкової освіти, створення та поширення дошкільних установ, введення 

народних шкіл, що утримувалися та контролювалися державою. Наслідком 

таких дій стала практична ліквідація безграмотності всього населення до 

кінця ХІХ ст. 

У другій половині ХІХ ст. в Німеччині відбулося утвердження 

університетської освіти, створеної на базі середньовічних університетів, які 

були в кожному князівстві і слугували ознакою престижу князя. У ХІХ ст. 

більша частина університетів переорієнтувалася на потреби суспільного 

розвитку шляхом організації політехнічної освіти. Наприклад, 

Брауншвейзький технічний університет (заснований у 1745 році) у 1862 році 

був реорганізований за зразком політехнічної школи, Штутгартська об’єднана 
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школа мистецтв, наук і ремесел (заснована у 1829 році) перетворилася у 

1867 році у Вищу технічну школу, у 1868 році було засновано Мюнхенський 

технічний університет. У німецьких університетах наукові дослідження 

виконувалися на високому професійному рівні, в добре оснащених 

лабораторіях і піддавалися бюрократичному регулюванню. Наукова 

підготовка також була організована за зразком політехнічної школи, що 

дозволяло поєднувати науку з виробництвом, використовувати наукові 

відкриття, технічні та технологічні удосконалення у процесах виробництва.  

Реалізація економічних функцій незалежної України щодо формування 

соціально-економічної сфери ринкового господарства була пов’язана з 

трансформацією радянської системи. Вирішальну роль в цій трансформації 

відіграли політичні чинники: прийняття і схвалення українським народом 

Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року, Акту 

проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, Конституції 

28 червня 1996 року. Ці події ознаменували собою початок становлення 

національної держави, для якої одними з ключових атрибутів стали 

забезпечення прав, рівності і свобод людини, охорони здоров’я, безпеки, 

захисту, народної освіти тощо. 

З перших років незалежності держава реалізовувала соціально-

економічні функції запроваджуючи низку законів: у 1991 році – «Про 

пенсійне забезпечення», «Про основи соціальної захищеності інвалідів», «Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» тощо; у 1992–1993 роках – «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми», «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку» та інші. Але відсутність 

чіткого механізму і критеріїв визначення приналежності до незахищених 

верств населення призвели до того, що близько двох третин населення країни 

у 1992 році отримували допомогу від держави, що стало однією з причин 

незбалансованості державного бюджету, посилення інфляційних процесів [93, 

с. 362]. 
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Становлення громадянського суспільства зі зворотними зв’язками між 

суспільством і державою забезпечується громадськими організаціями, 

діяльність яких здійснюється в межах інституційного поля, визначеного 

законами України «Про об’єднання громадян» (1992), «Про торгово-

промислові палати в Україні» (1997), «Про благодійництво та благодійні 

організації» (1997) та інші. Профспілки, спілки підприємців різних галузей, 

бізнес-асоціації тощо отримали законодавче визнання як громадські 

організації, котрі об’єднують громадян для задоволення та захисту їхніх 

правових, економічних, соціальних та інших спільних інтересів. Ці та інші 

організації брали активну участь у регуляторній політиці в Україні. Так, у 

1993 році, як консультативно-експертний орган, було створено Раду 

об’єднань підприємців при Урядовому комітеті економічного розвитку, яка 

покликана забезпечити ефективну співпрацю підприємницьких структур із 

органами державної виконавчої влади з метою розвитку інституту 

підприємництва та формування відповідного інституційного середовища 

[137, с. 33]. У 2005 році Рада підприємців отримала право один місяць 

ветувати рішення, що розглядаються Кабінетом Міністрів. Між державою і 

Радою підприємців був налагоджений зворотний зв’язок за допомогою 

«Форуму ділової ради» в режимі on-line. Також громадські організації брали 

активну участь у громадському контролі за регуляторною діяльністю органів 

влади, створюючи різноманітні об’єднання, наприклад, Комітет громадського 

контролю (2004).  

У той же час необхідно зазначити, що за період незалежності нашої 

держави громадські організації в основному набули формального характеру 

або, навіть, виконували функцію лобіювання інтересів олігархів. Одними з 

головних чинників, які створили таку ситуацію, виявилися утвердження в 

суспільстві феномену корупції, яким пронизані всі гілки влади, та феномену 

«влади-власності», який виник завдяки формуванню ієрархічної владної 

вертикалі на чолі з президентом, руйнівна діяльність якого досягла свого піку 

у 2014 році. 
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Важливим кроком соціально-економічних реформ було формування 

інституту ринку праці, який розпочався з ухвалення у 1990 році Верховною 

Радою УРСР Концепції переходу до ринкової економіки [125] та створенням 

Радою Міністрів Української РСР державної служби зайнятості – 

централізованого інституту спеціальних державних органів. На нього 

покладалося регулювання зайнятості населення, професійної орієнтації, 

забезпечення інформацією про можливості працевлаштування на основі 

обліку вільних робочих місць та вакантних посад, забезпечення соціальної 

підтримки тимчасово непрацюючих громадян та інше [168]. У 1991 році 

Кабінет Міністрів України затвердив низку Положень щодо застосування 

Закону УРСР «Про зайнятість населення», якими було завершено створення 

правового середовища діяльності державної служби зайнятості України. 

Інститути соціально-трудових відносин формувались в межах законів 

України «Про колективні договори і угоди» (1993) [102], «Про оплату праці» 

(1995) [105] та інших. У них визначалися інститути соціального договору та 

мінімальної заробітної плати. В Конституції України в ст. 13 визначено: 

«Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності і 

господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права 

власності рівні перед законом» [124]. Таким чином, суспільний розвиток, в 

тому числі і економічний, набув соціального спрямування.  

Незважаючи на формування інституційного середовища, під час 

становлення соціально-економічної системи у 1990–1997 роках збільшився 

рівень безробіття, знизились реальні доходи населення, зросла заборгованість 

із виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат, 

поглибилась платіжна криза. Знизився рівень мобільності працівників, 

обумовлений трансформаційними процесами в економіці, зміною структури 

господарства, тіньовою економікою та невідповідністю професійної 

підготовки потребам суспільств, а також рівень соціально-трудових прав і 

гарантій громадян. 1997 року Указом президента України були схвалені 

«Основні напрями соціальної політики на 1997–2000 роки», в якому 
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вносилися корективи у проведення соціально-економічної політики, а саме, 

забезпечення демографічного відтворення населення, розвиток ринку праці та 

зайнятості населення, формування міграційної політики, захист трудових 

прав громадян, охорона праці, удосконалення системи оплати праці та 

доходів населення, розвиток соціального партнерства та інше [167]. 

Наступний етап становлення соціально-економічної сфери був 

пов’язаний з адаптацією соціальної політики України до стандартів ЄС, який 

розпочався у 1998 році з укладання «Угоди про партнерство і 

співробітництво» та ухвалення «Стратегії інтеграції України до 

Європейського Союзу» [183]. Співробітництво між Україною та ЄС 

передбачало імплементацію міжнародних стандартів прав людини, 

забезпечення прав профспілок та основних трудових стандартів тощо. Зі 

сторони ЄС спеціально створені комісії проводили просвітницьку роботу, 

брали участь у розробці програм з адаптації вітчизняної системи соціальної 

політики у сфері соціального захисту та соціального розвитку до умов ЄС. 

Визначення державою євроінтеграційних цілей сприяло формуванню 

інститутів соціально-економічної сфери на таких базових принципах як 

справедливість, соціальне партнерство, солідарність, соціальна безпека, 

забезпечення гідного життя. Одним з прикладів реалізації соціальних 

стандартів ЄС стала реформа соціального страхування, яка передбачала 

застосування інституту «страхових внесків», як форму резервування 

заробітної плати, що забезпечує матеріальні виплати у разі настання 

страхового випадку. З цією метою було запроваджено загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування – були ухвалені Закони «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

народженням та похованням» (2001), «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» (2003) та інші. Таким чином, держава розв’язала 
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проблему, яку отримала у спадок від Радянського Союзу, – 100-відсоткове 

бюджетне фінансування страхових випадків.  

Узагальнюючи результати дослідження становлення інститутів 

соціально-економічної сфери – соціального страхування, соціального захисту, 

найму, соціального договору, мінімальної заробітної плати, ринку праці, 

громадських організацій тощо – необхідно зазначити, що в Україні існує 

досить розвинуте інституційне середовище для їх реалізації. Вищезазначені 

інститути акумулюють в собі інтереси громадян українського суспільства. У 

той же час існують внутрішні процеси, зокрема корупція, відмова від 

євроінтеграційної політики частини чиновників, використання державної 

влади для реалізації вузько корпоративних інтересів державних посадовців та 

олігархів, та зовнішні процеси, а саме фінансова криза, агресивна імперська 

політика Росії, анексія Криму, які зменшують ефективність реалізації 

економічних функцій держави.  

 

 

2.3. Економічні функції національних держав та інституціональні 

форми їх реалізації в ринкових перетвореннях посередницької 

підсистеми ринкової економічної системи 

 

 

Формування посередницької сфери господарської системи викликано 

необхідністю поєднання виробництва та споживання благ в умовах 

поглиблення рівня розвитку суспільного поділу праці. Як було показано в 

попередньому параграфі, у ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. відбувалось 

формування простого товарного господарства, економічний розвиток 

середньовічних міст був пов’язаний з діяльністю товарних бірж, мануфактур, 

перших банківських установ тощо. У цих умовах важливого значення 

набувало налагодження системи зв’язків між виробниками і споживачами. 

Особливо необхідність таких зв’язків посилювалася за переходу від роботи 
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ремісників на замовлення до вільного продажу на ринку. Причому, посилення 

посередництва між суб’єктами ринкової господарської системи на етапі її 

становлення охоплює також і грошово-кредитні відносини між ними. 

Посилюється роль власників грошей, виникає потреба у формуванні банків та 

удосконаленні їх посередницької діяльності. 

Класична економічна наука розглядає торгівлю та кредитну справу з 

точки зору їх ролі у створенні та русі товару, як сферу обміну, що є однією із 

чотирьох фаз суспільного виробництва благ, які в товарній господарській 

системі набувають форми товару. Цивілізаційний аналіз суттєво розширює 

рамки розуміння значимості даної сфери та дій, які відбуваються в ній. 

Інституціоналізм розглядає дану сферу як поле формування економічних 

зв’язків та їх реалізації, проведення економічних операцій між економічними 

суб’єктами. Ці операції зовсім не зводяться до торгівельно-кредитної 

діяльності (хоча і включають їх), а охоплюють весь спектр взаємодій між 

суб’єктами. Дж. Коммонс у своїй відомій праці «Інституціональна економіка, 

її місце в політичній економії» (1934 р.) назвав дану сферу трансакційним 

сектором економіки та всебічно розкрив відмінності між обміном та 

економічними операціями [12]. Тобто, обмін та посередництво відображають 

хоча й близькі, але різні аспекти господарської системи: сфера обміну 

характеризує рух товару (з точки зору товару), а посередництво 

(трансакційний сектор) дозволяє встановити умови та порядок формування і 

реалізації економічних зв’язків суб’єктів (з точки зору суб’єкта). 

Свої витоки посередницька сфера бере з обміну надлишками благ, 

створених домогосподарствами, роботою на замовлення, надання позики з 

накопичених грошових коштів (лихварства) чи матеріальних благ під боргові 

зобов’язання тощо. Утвердження приватної власності, набуття економічними 

індивідами свободи (спочатку у містах) та розвиток суспільного поділу праці 

викликали суттєві зміни у зазначених формах економічних зв’язків. 

Поступово купецтво набувало форми торгівлі та інших видів зв’язків між 
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виробниками та споживачами матеріальних благ, а лихварство поступово 

трансформувалося у банківську діяльність.  

Універсальним засобом організації ринкової господарської системи в 

сфері інтеграції економічних суб’єктів суспільства національної держави 

стають гроші. Відбувається комерціалізація грошей, що, на думку К. Поланьї, 

є одною з основних умов виникнення ринкової економіки: «Гроші повинні 

забезпечувати загальну оборотність різних факторів виробництва, тобто 

створювати основу, що дозволяє відносинам обміну поширюватися. Ці 

вимоги очевидні, коли гроші мають додаткову ціну, тобто вигоду» [69, 

с. 247]. Особливостями формування системи обміну в різних країнах 

Європейської цивілізації у другій половині ХVІІ – 60-х роках ХІХ ст. 

виступали дії верховної влади: зі створення єдиної грошової системи з 

використанням національної валюти, щодо забезпечення стійкості грошей, 

умов і порядку їх обміну через створення системи фінансових і торгових 

установ та правил взаємодії їх (установ) суб’єктів між собою та іншими 

економічними суб’єктами.  

Не менш важливу роль відігравали зміни у суспільній свідомості, 

направлені на визнання корисності для суспільства як торгівлі, так і кредитної 

справи, подолання осуду (в тому числі і релігійного) діяльності «міняйл», 

лихварів, торговців тощо. Поступово сформувалася ціла група економічних 

функцій держави щодо забезпечення умов для успішного ведення зазначених 

видів економічної діяльності. 

З позицій сучасних методологічних підходів дії держави з реалізації 

своїх функцій у зазначених напрямках можна характеризувати як створення 

економічних інститутів посередницької сфери ринкової господарської 

системи. В нинішніх умовах посередництво виступає у двох формах: 

посередництво у проведенні операцій з матеріальними благами та 

посередництво у грошово-кредитному секторі. 

Аналізуючи становлення економічних інститутів зазначених секторів 

посередницької сфери, важливо підкреслити принципи, що лежать в її основі. 
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Ми виходимо з того, що перехід від епохи владарювання-підпорядкування 

(особистої залежності індивідів) до утвердження особистої свободи і рівності 

(економічної залежності) докорінно змінював характер посередництва і 

ставлення суспільства до цього виду економічної діяльності. Саме цим 

обумовлена природа посередництва, що далеко неоднозначно і не відразу 

знаходили свою реалізацію в економічних інститутах посередницької сфери. 

До таких принципів ми відносимо: по-перше, свободу ведення 

посередницької діяльності кожним економічним індивідом, ліквідацію 

традиційного монопольного становища окремих статусних груп, 

забезпечення вільної конкуренції у посередницькій діяльності. По-друге, 

створення умов для поширення інформації про блага та доступ до неї 

споживачів, попередження (інституційними засобами) нечесної торгівлі чи 

надання позички на здирницьких умовах. По-третє, сприяння суб’єктам 

посередницької діяльності в отриманні відповідного доходу, зацікавленості в 

її проведенні. 

Кожна країна Європейської цивілізації пройшла довгий та складний 

шлях у створенні посередницької сфери. Успіхи та провали залежали від дій 

держав з формування дієвих економічних інститутів, що забезпечували 

суспільні умови для посередницької діяльності. Нижче ми розглянемо 

особливості реалізації економічних функцій держав в зазначеному напрямку 

у провідних європейських країнах. Досвід, набутий ними, може бути 

використаний при формуванні чи реформуванні ринкової економічної 

системи України. 

Однією з особливостей становлення інститутів посередницької сфери в 

Англії є специфіка права, яке, по-перше, представляє собою обов’язкове та 

необов’язкове право та є більш гнучким та динамічним порівняно з романо-

германським правом; по-друге, історія становлення англійського права 

характеризується раннім відокремленням судової гілки влади від виконавчої 

та законодавчої і глибокою повагою громадян до даного інституту; по-третє, 

виокремлення торгового права в межах обов’язкового права, в якому перевагу 
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має прецедентне право, сприяло розвитку інститутів та організацій 

посередницької сфери. Основними джерелами торгового права можна 

вважати закони, адміністративні акти, судову практику (прецеденти), звичаї, 

міжнародні угоди. У поєднанні із чіткою і послідовною політикою захисту 

приватної власності, торгове право стало потужним засобом розвитку 

посередницької сфери, а саме у торговому та грошовому обміні.  

Становлення посередницької сфери руху матеріальних благ в Англії у 

ХVІІ – першій третини ХІХ ст. було обумовлене формуванням економічних 

інститутів цінних паперів та контрактів (договорів), які стали основою 

різноманітних посередницьких товариств. У ХVІІ ст. на основі «звичаєвого 

права», протекціоністської політики уряду у зовнішній торгівлі виникали 

торгові товариства з порівняно нескладною організацією, заснованою на 

особистому зв’язку і повній відповідальності всіх їх учасників. Наприклад, у 

1600 році згідно з хартією королеви Єлизавети І було засноване перше 

міжнародне торгове товариство – Ост-Індська компанія, по суті акціонерне 

товариство, що отримало монопольне право на торгівлю з Ост-Індією. 

Державна підтримка сприяла поширенню міжнародної торгівлі у світі, 

яка була одним із самих ризикованих видів підприємницької діяльності. Це 

викликало необхідність реорганізувати старі середньовічні страхові 

організації і ввести їх у правове поле. У створеній близько 1688 року в 

Лондоні компанії Ллойда (прототип сучасної страхової компанії) укладалися 

договори страхування суден, вантажів між купцями, моряками та власниками 

кораблів на основі звичаєвого права та інституту довіри. У 1871 році 

парламентом Англії був прийнятий акт Ллойда (Lloyd’s Act), який перевів 

інститут страхування та страховий бізнес у сферу обов’язкового права. З 

цього часу компанія «Ллойд» стала страховою корпорацією. 

Наступний етап розвитку торгових організацій пов’язаний з їх 

перетворенням у компанії, побудовані за принципом акціонерного товариства 

з обмеженою відповідальністю власників цінних паперів, випущених з метою 

об’єднання великих капіталів, що сприяло грюндерству. Засновники цих 
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компаній збагачувались за рахунок спекуляцій на біржі, акціонерної 

лихоманки або взагалі зникали, забираючи гроші численних вкладників. Тому 

держава виступила на захист акціонерів і у 1720 році було прийнято закон 

(Bubble Act),згідно якого обмежувалось створення акціонерних товариств – 

статус «обмеженої відповідальності» (limited liability) можна було отримати 

лише на підставі спеціального акту парламенту. Тому до середини ХІХ ст. 

основними видами цінних паперів на Лондонській фондовій біржі були 

державні облігації.  

Внаслідок прийняття закону 1720 року у підприємницькому світі Англії 

до початку XIX ст. переважали визнані «загальним правом» торгові 

товариства, що створювалися на основі паїв, з необмеженою 

відповідальністю учасників. У першій половині ХІХ ст. стрімкий розвиток 

господарства Англії вимагав більш чіткого законодавчого вирішення питання 

про організацію діяльності компаній, створення для них більш сприятливих 

умов, що спричинило появу у 1844–1867 роках низки законів про компанії. 

Ці закони розглядали торгові товариства, що випускають цінні папери, 

як самостійні юридичні особи, що не збігаються з самими засновниками та 

акціонерами, і не передбачали отримання попереднього урядового дозволу 

для їх заснування. За Законом 1844 року передбачалася лише проста 

реєстрація основних установчих документів компанії. У 1855 року «Актом 

про обмежену відповідальність» вперше передбачено обмежену 

відповідальність для членів зареєстрованої компанії.«Акт про акціонерні 

компанії» 1856 року заклав основу сучасного способу створення компаній за 

допомогою затвердження меморандуму та статуту. Першим використанням 

сучасної назви компанії став «Акт про компанії» 1862 року, яким введено 

інститути сучасного корпоративного права, наприклад, інститути 

меморандуму і статуту, які визначали право обмеженої відповідальності в 

компаніях. Таким чином, склалася відома нам основна конструкція компанії, 

яку ще називали Великою хартією вольностей корпоративних підприємств 

[136, с. 45]. Керівництво (Інструкція) до «Закону про компанії» 1867 року 



130 

 

(ManualoftheCompaniesAct, 1867) [37], яке доповнювало Закон 1862 року та 

«Закон про залізничні компанії» 1867 року (The Railway Companies Act, 1867) 

[41] визначав права і обов’язки акціонерів, позичковий та статутний капітали 

тощо. Законодавство 1844–1867 років дозволило організаторам компаній 

грати на підвищення і зниження курсу акцій, привласнювати собі кошти 

власників цінних паперів, що розорилися, тощо. 

«Закон про компанії» 1879 року (Companies Act) [13] зафіксував появу 

інституту аудиту – передбачав здійснення професійними бухгалтерами 

перевірки рахунків у своїх банках. Цей досвід було використано у більшості 

акціонерних компаній – виробничих, банківської справи, торгівлі або 

створених для будь-яких інших цілей – і став основою у 1900 році «Закону 

про компанії» (Companies Act) [51, с. 83-86]. У ньому зазначалися обов’язкова 

перевірка компаній аудиторами, їх винагороди, права і обов’язки. Закон 

1879 року передбачав введення обмежень для маніпуляцій з цінними 

паперами. 

У другій половині ХІХ ст. різко збільшилась питома вага акціонерних 

компаній в англійській економіці. Ці закони сприяли подальшому 

удосконаленню торгових відносин наприкінці ХІХ ст. Наприклад, «Акт про 

продаж товарів» 1893 року (Sale of Goods Act) [44], за яким визначався 

механізм укладання контракту купівлі-продажу товарів тощо. Але в цілому 

англійське торгове право залишилося некодифікованим. 

У ранньому, порівняно з іншими європейськими країнами, формуванні 

інститутів посередницької сфери Англії – у ХVІІІ ст. – велику роль відіграла 

вільна торгівля, що зародилась у Лондоні. Визнання Великою хартією 

1215 року міста Лондон як «вільного» міста та отримання статусу столиці 

Великобританії (нової держави, створеної внаслідок об’єднання Англії і 

Шотландії) у 1707 році. Лондон, для підтримки своєї величі, постійно 

організовував та удосконалював ринкові зв’язки по всій країні, поширював 

англійські товари за межі країни, отримуючи дозволи від парламенту та 

органів самоврядування. Протягом ХVІІІ ст. держава створила умови для 
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участі Лондона у всіх видах перерозподілу товару, перетворюючи Лондон у 

центральну сортувальну станцію, що впливало на формування культури 

споживача та проявлялося у споживанні одноманітних одягу, товарів вжитку 

вітчизняних та іноземних виробників. Наприклад, уряд «закривав очі» на 

організацію складів в столиці для продажу та перепродажу товарів без будь-

якої офіційної регламентації, надавав експортну премію комісіонерам на вивіз 

зерна для зберігання на складах інших держав (так було вигідніше), а за 

нестачі хліба у країні зерно поверталося до Лондона без сплати будь-якого 

мита тощо.  

Новим напрямком діяльності держави у формуванні інститутів 

посередницької сфери стала політика розвитку дорожньої інфраструктури 

країни. Велику увагу уряд приділяв розвитку судноплавної річкової мережі 

[64, с. 328], яка була поєднана з Лондоном. Наприклад, у 1768 році було 

прийнято «Акт парламенту про будівництво та утримування каналу від річки 

Форт до річки Клайд» [119]. У 1760-ті роки у Лондоні було прийнято кілька 

«Тротуарних актів» [50] про ефективне відведення і утримання доріг, для 

організації поточної місцевої торгівлі. Завдяки такій політиці держави 

Лондон перетворився в активний торгівельний порт.  

Участь держави у розвитку банківської сфери в Лондоні, який 

розпочався наприкінці ХVІІ ст. (земельні банки, лондонські банки та 

Англійський державний банк) сприяла уніфікації кредитних угод та 

розширювала залежність провінційних торговців від Лондона. Тобто, держава 

сприяла торгівлі, розвивала кредитну справу, що вело до становлення 

національного ринку в Англії. 

Успіхи економічного розвитку та економічна політика держави сприяли 

появі інституту реклами. Одним з найперших фактів втручання держави у 

рекламну діяльність був указ англійського короля Карла ІІ (1630–1685) про 

заборону реклами на вулицях Лондона внаслідок так званої «шкірної 

хвороби» – масового обклеювання оголошеннями фасадів будівель в столиці 

Англії. В Англії у 1752 році було прийнято перший в історії закон про 
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рекламу, в якому йшлося про те, де і який товар слід рекламувати. Цей закон 

забороняв розповсюдження недоброякісної реклами. У 1797 році було 

запроваджено перший податок на рекламу, що передбачав відрахування у 

державну скарбницю з кожного рекламного оголошення в газеті. Наприкінці 

ХІХ ст. у відповідь на потужний рекламний пресинг уряд видає постанову 

«Проти непристойної реклами», засновує «Національне співтовариство з 

контролю за рекламними зловживаннями» тощо. 

У ХVІІІ–ХІХ ст. економічна політика держави щодо формування 

посередницької сфери, а саме оптової торгівлі, інституту реклами проявилась 

у перетворенні ярмарків з суто комерційних заходів періоду середньовіччя на 

ярмарки та виставки товарних зразків. На них відбувалася демонстрація 

досягнень у певній сфері діяльності та укладалися контракти на оптову 

поставку товарів. Перша промислова виставка пройшла в Лондоні у 1761 

році(виставка сільськогосподарських машин). За ініціативи королівської сім’ї 

у 1851 році в Лондоні було організовано першу всесвітню універсальну 

виставку. На замовлення уряду Британії у Гайд-парку було споруджено 

павільйон, який став своєрідними еталоном для будівництва павільйонів 

наступних всесвітніх виставок. Вперше на цьому міжнародному форумі були 

представлені результати промислової революції, яка пройшла у розвинутих 

країнах Європейської цивілізації. У виставці брало участь близько 14 тис. 

експонентів [18]. Про популярність цієї виставки серед населення свідчить 

кількість відвідувачів – більше 6 млн. осіб [18], що дозволило отримати 

організаторам форуму колосальний прибуток, частина якого була 

використана для відкриття нових наукових та освітніх закладів та 

будівництва павільйону для третьої Всесвітньої виставки 1862 року.  

Одним з найефективніших кроків щодо становлення посередницької 

сфери, викликаних успіхами промислової революції, були дії держав щодо 

утвердження вільної торгівлі – скасування заборони вивозу та ввозу товарів. 

У 1843 році уряд скасував заборону вивозити машини, внаслідок чого 

машинобудування перетворилося на експортну галузь. У 1846 році було 
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скасовано «Хлібні закони» і у 1849 році «Закони про мореплавання». Вільна 

торгівля зерном супроводжувалася встановленням ринкових цін на товари, 

підвищенням рівня заробітної плати робітників, зняттям заборони на 

торгівлю більшості товарів.  

Дії держави зі створення та розвитку національної грошової системи 

були спрямовані на формування інституту грошей та опосередковані ідеєю 

захисту приватної власності, уникнення недовіри громадян та іноземних 

кредиторів до англійських грошей, забезпечення стійкості курсу фунта 

стерлінга, який залишався незмінним у 1560–1931 роках [64, с. 317]. 

Розпочались вони з проведеної Єлизаветою І грошової реформи 1560–

1561 років – перекарбування старої монети на нову зі срібним вмістом, який 

уряд спромігся зберегти таким до введення золотого стандарту у 1816 році.  

Утвердженню стабільності інституту грошей в країні та відновленню 

котирування фунта стерлінгів за кордоном сприяли: по-перше, дії уряду 

наприкінці ХVІІ ст. (під час кризової економічної ситуації в країні) щодо 

підтримки Англійського банку. Він друкував перші банкноти, мав потужний 

статутний капітал, завдяки чому почав надавати позику державі шляхом 

відмови від девальвації грошей та рішення покласти на державу усі витрати з 

переплавлення монет [64, с. 321]; по-друге, грошова реформа, суть якої 

полягала в удосконаленні карбування монет, відкритті нових філіалів 

Монетного двору в провінціях та введенні нової системи захисту грошей.  

Становлення паперових грошей відбулось протягом кількох етапів. Під 

час першого етапу у ХVІІІ ст. відбувається процес, який став передвісником 

майбутнього прийняття золотого стандарту та запровадження паперових 

грошей. А саме, реалізовані напрями діяльності держави з нагромадження 

золота та сталості вмісту золота у національній грошовій одиниці. У 

1717 році уряд запроваджує гінею – золоту монету, завищена ціна якої в 

порівнянні з іншими країнами,сприяла надходженню золота до Англії. Від 

1742 року Англійський банк став головним емітентом банкнот у країні, 
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випускаючи банкноти під золоте та срібне забезпечення, постійно знижуючи 

номінал, що забезпечило їх використання більш широким колом суб’єктів.  

У грошово-кредитній сфері країни, поряд з використанням банкнот, 

відбувається становлення інституту кредиту, однією з форм якої були чеки. 

Вони ввійшли у всезагальний обіг в 1765–1795 роках, а їх широке 

використання стало передумовою появи спеціального «розрахункового дому» 

(праобраз клірингової палати)[184, с. 188]. Наприкінці ХVІІІ – на початку 

ХІХ ст. остаточно утверджується інститут кредиту і грошовий обіг в країні 

забезпечується кредитними білетами Англійського банку та приватних 

банків.  

Другий етап утвердження паперових грошей був пов’язаний з 

ухваленням урядового акту 1812 року, за яким банкноти Банку стали 

законним універсальним засобом платежу. Як наслідок, Англія до 1821 року, 

випереджаючи свій час, жила за такого грошового порядку, в якому гарантією 

паперових грошей стають не тільки золото і срібло, а й величезне 

виробництво Англії. У 1816 році було ухвалено закон, за яким уряд у 

Великобританії закріпив золотий стандарт. Введення у 1819 році в систему 

грошового обігу золотого стандарту, за яким усі банкноти, що випускалися з 

доручення уряду Англійським банком, підкріплялися значним золотим 

запасом та вільно розмінювалися на золото аж до Великої депресії. 

У1844 році було проведено реформу, за якою фактичним правом емісії 

володіли Англійський банк, 72 акціонерних і 207 приватних банків [184, 

с. 399], що забезпечило державний захист грошової системи. Таким чином, 

відбувався розвиток грошово-кредитної системи країни. 

Становленню посередницької сфери ринкової економіки Англії сприяли 

як дії держави зі створення єдиної національної грошової системи шляхом 

запровадження інституту грошей, так і національної банківської системи 

шляхом централізації діяльності банків навколо Національного банку. До 

таких дій держави можна віднести заснування урядом у 1694 році 

Національного банку з установчим капіталом, який ставав єдиним джерелом 
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для кредитування уряду в обмін на випуск банкнот на суму кредиту. 

Наприкінці ХVІІ – початку ХІХ ст. уряд надав Банку низку дозволів на 

розширення капіталу банку, емісію банкнот, монопольне право ведення 

урядових розрахунків, управління державним боргом, на звільнення Банку від 

відповідальності за позики державі тощо. Також за цей час уряд забороняв 

створювати будь-який інший державний банк, а національному банку 

заборонялось відшкодовувати збитки членів приватних корпорацій. Це 

означало надання банку привілею обмеженої відповідальності, у якій було 

відмовлено всім іншим банківським організаціям. Також заборонялась 

емісійна діяльність товариствам, що складались з семи і більше партнерів. 

Комерційні банки стали розглядати їх як засіб забезпечення власної емісійної 

діяльності, а у багатьох регіонах країни вони вперше почали відігравати 

вирішальну роль у місцевому грошовому обігу. У період між 1694 роком і 

початком XIX ст. в результаті послідовних відновлень ліцензії Банку Англії 

Казначейство отримувало винагороди і багатіло не менше семи разів[39, 

с. 457]. 

Надання Банку привілеїв призвело до того, що: по-перше, більшість 

приватних банків в Лондоні припинили своє існування приблизно до 

1780 року; по-друге, дрібні банки звернулися до практики зберігання своїх 

коштів у Банку Англії, який, таким чином, вже почав набувати рис 

центрального банку; по-третє, посилився престиж Національного банку у 

фінансовій сфері і зміцнилися позиції у банківській системі. 

Наступними кроками у формуванні централізованої банківської та 

грошової системи було запровадження низки законів у ХІХ ст., за якими 

вводився золотий стандарт (1819 р.); дозволялось засновувати акціонерні 

банки, відкривати філіали Банку в інших містах (1826 р.); дозволялось 

відкривати в Лондоні акціонерні банки, банкноти Банку визнавались 

законним засобом платежу до тих пір, поки вони були конвертовані в золото, 

надавалось право встановлювати відсоток на виданні їм позики на свій розсуд 

(1833 р.); визначались умови надання права емісії приватним банкам (1844 р.) 
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тощо. Результатом цього стало: посилення тенденції до перетворення резерву 

дорогоцінних металів в єдину резервну систему в руках Банку Англії; 

остаточна монополізація емісійної діяльності Національним банком; 

утвердження довіри населення до Банку, оскільки була впевненість у повній 

підтримці Банку з боку уряду в часи кризи; перетворення Банку у 

контролюючий елемент в кредитній системі країни [17, с. 256]. 

Вищеназвані функції Англійського банку заклали основи інститутів 

грошей, кредиту, депозиту, що, в свою чергу, привело до появи приватних 

банків, що йшли шляхом вузької спеціалізації своєї діяльності [184, с. 402]. 

Іноземні фінансово-банкірські дома і колоніальні банки (наприклад, банки 

Ротшильда, Baring Brothers та ін.) спеціалізувались на розміщенні іноземних 

позик на ринку Англії, на операціях з іноземними векселями. Колоніальні 

банки здійснювали рух грошей із метрополії в колонії і назад, розміщували їх 

в економіці колоній та залежних територій, «скріпляючи» в єдине ціле 

економічний організм Британської імперії.  

Формування посередницької сфери в Англії у ХVІ–ХІХ ст., обумовлене 

особливостями суспільства, її політичною, соціальною та духовно-

культурною підсистемами, набуло класичних рис і стало однією з умов 

раннього формування ринкової економіки. Схожим шляхом у становленні 

посередницької сфери пішла Франція, особливості якої сформувались під 

впливом суспільних процесів. 

Формуванню посередництва у сфері міжнародної торгівлі Франції в 

основному сприяла держава, створюючи інститути контракту (договору), 

цінних паперів, страхування, оптової та вільної торгівлі. У 1664 році 

міністром фінансів Ж.-Б. Кольбером, з метою заохочення французької 

торгівлі були засновані дві торгові монополії – Французька Ост-Індська 

компанія (діяла до 1770 року) та Французька Вест-Індська компанія (діяла до 

1675 року). У 1724 році Декретом королівської ради було засновано першу 

біржу для укладання угод між торговими посередниками (діяла до 1794 року).  
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Для розвитку міжнародної оптової торгівлі державою здійснювалась 

підтримка негоціантів, які на думку Ф. Броделя [65, с. 308–332], відігравали 

виключну роль у розвитку міжнародної торгівлі. Негоціанти (лат. «negotians» 

– комерсант, який здійснює оптову торгівлю за межами країни) [176, с. 411] 

об’єднувались у командитні товариства для розподілу великих витрат між 

собою, пов’язаних в ризиковістю, капіталомісткістю, довготривалістю в 

окупності підприємницькою діяльністю [65, с. 308–309]. Підтримка 

французьким урядом полягала: по-перше, у прийнятті перших 

систематизованих актів – Королівських Ордонансів [123, с. 1117–1168] «Про 

торгівлю» (1673 р.) та «Про мореплавство» (1681 р.), які розповсюджувались 

на всю територію Франції та у яких закріплювалося право негоціантів на 

здійснення торговельної діяльності; по-друге, у наданні дозволу на створення 

першого страхового товариства в галузі морського страхування у 1686 році у 

Парижі; по-третє, у наданні свободи діяльності негоціантів за межами країни, 

аж до неоголошеного дозволу контрабанди. Така підтримка державою 

приносила великий дохід негоціантам, які перетворювали його у капітал та 

вкладали у розширення торгівлі, далекі морські експедиції, трансатлантичну 

торгівлю, розвиток промисловості. Становлення вільної міжнародної торгівлі 

було опосередковано підписанням міжнародних договорів про «сприяння 

обміну товарів» між урядом Франції у 1778 році та Сполученими Штатами 

Америки, у 1786 році – Англією, а за декларацією від 17 червня 1787 року 

встановлено вільний вивіз зерна за межі країни [45, с. 80]. 

Першими кроками у формуванні ключових елементів вільної торгівлі 

було запровадження урядом у1763 році дозволу на безкоштовне перевезення 

зерна з однієї провінції в іншу, у 1773–1774-х роках – вільної торгівлі хлібом 

всередині держави, знищення монополії помелу і продажу хліба в Ліоні і 

Руані, дозвіл на необмежений продаж м’яса під час посту у Парижі, надання 

багатьом містам права вести пряму торгівлю з колоніями, звільнення деяких з 

них від зборів, що стягувалися при в’їзді в місто, дозвіл на вільний продаж 

вина та ін. 
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Французька революція 1789 року знищила класові привілеї та 

проголосила свободу підприємницької діяльності. Закони Парламенту 1789–

1793 років декларували скасування внутрішніх митних зборів, свободу 

торгівлі та обігу товарів на території всієї країни. У цей період було 

запроваджено єдину систему мір і ваги. Для того, щоб займатися 

торговельною діяльністю, держава вводить «податковий патент», що 

засвідчував право його власника на певний дохід. 

У період становлення національної держави та промислової економіки 

відбувалося формування інституційного середовища для вільної торгової 

діяльності – торгівельне право, яке містило систему норм. На їхній основі 

можна достатньо швидко та ефективно вести торгівлю, уникаючи впливу 

держави. На думку французького юриста Ж. Шапіра, співробітництво з 

відповідними державними органами стало необхідною умовою при розробці 

торгового права в ХІХ ст. [147, с. 100]. 

На початку ХІХ ст. у французькій правовій системі закріпився дуалізм 

приватного права, тобто поділ його на цивільне і торгівельне, внаслідок 

прийняття Торгового кодексу 1807 року, що доповнив Цивільний кодекс 

Наполеона (1804 р.). У Цивільному кодексі у Титулі VІ «Про продаж» у 

ст. 1582 йшлося про інститут торгової угоди – купівлі-продажу, у ст. 1583– 

1779 – про інститут продажу. У Торговому кодексі були положення, які 

визначали статус суб’єкта торгівлі – комерсанта – «особа, яка вчиняє торгові 

акти в порядку здійснення своїх звичайних занять» [123, с. 1169], інститут 

договору торгівельного товариства (ст. 18) [123, с. 1171]. Види торгових 

організацій зазначені у ст. 19: «товариство під загальною назвою, командитне 

товариство, акціонерне (анонімне) товариство» [123, с. 1171] тощо.  

Протягом XIX ст. багато положень Торгового кодексу були або 

перероблені, або доповнені торгово-промисловим законодавством. У 

1838 році було прийнято закон, що упорядковував процедуру банкрутства. 

У1844 році – «Закон про винаходи та патенти на винахід», у 1852–1862 роках 

– «Закон про реорганізацію банківських установ», у 1867 році – «Закон про 
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товариства» і т.д. Торговий кодекс з подальшими поправками діє у Франції, 

незважаючи на численні зміни політичного устрою, понині й ніколи не 

переглядався повністю.  

Економічний розвиток Франції викликав необхідність до появи 

реклами. Вперше діяльність рекламних агентів регламентував уряд під час 

«шкірної хвороби» – 1734 року. Поліцейським розпорядженням було 

заборонено діяльність підприємців, які розклеювали та розносили рекламні 

оголошення. У 1761 році прийнято постанову про припинення 

розповсюдження письмових або друкованих «летючих листків», які містять 

перерахування товарів, цін, адрес, імен виробників і комерсантів. З метою 

оформлення стихійного рекламного буму у цивілізовані рамки урядом у 

середині XVIII ст. створюється спеціальне рекламне видання «Affiches, 

Annonces et Avis divers» («Афіші, анонси та різноманітні повідомлення»), що 

привело до появи низки приватних спеціалізованих рекламних журналів. У 

1789–1799 роках комерційну рекламу витісняла політична, з якою жорстко 

боровся Наполеон І. За урядовим указом від 1801 року дозволялась публікація 

рекламних текстів за умови, що поруч з ними не було політичних або 

літературних творів. Це призвело до гальмування розвитку рекламної 

діяльності, яка відновилась у 50–60 роках ХІХ ст. під час економічного 

піднесення.  

Франція швидко запроваджує англійський досвід проведення 

промислових та міжнародних виставок, перетворюючи їх у потужний засіб 

розвитку посередницької сфери. Перша промислова виставка пройшла у 

1763 році. За ініціативи імператора Наполеона ІІІ у 1855 році в Парижі 

пройшла Всесвітня виставка досягнень промисловості, сільського 

господарства і витончених мистецтв, в якій взяли участь 27 країн [16]. 

Павільйони виставки були розташовані у спеціально побудованому за 

державні кошти приміщенні – Палаці індустрії. У 1867 році також за 

ініціативи імператора Наполеона ІІІ у Парижі на Марсовому полі пройшла 

Всесвітня виставка мистецтва і промисловості. Фінансування організації та 
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проведення виставки було покладено на державу та муніципалітети. Щоб 

полегшити доставку матеріалів та приїзд відвідувачів, поряд із Марсовим 

полем було відкрито залізничну станцію. Для виставки було побудовано 

музей праці, спеціальний розділ якого був присвячений покращенню 

«морального та матеріального становища працівників». На виставці було 

представлено 41 країну та її відвідало понад 11 мільйонів глядачів, у тому 

числі багато коронованих осіб [1]. На виставці було представлено велику 

кількість технічних новацій, про які йшлося у параграфі 2.1. 

До ХІХ ст. посередницька сфера у Франції формувалась за активною 

участю держави. За словами Ф. Броделя, держава «прибирала до рук» всі 

важливі процеси і обміни, всі вузлові точки товарообороту – ярмарки і ринки, 

оскільки вони створювалися з дозволу державної влади та під її 

покровительством [65, с. 240]. У той же час становленню єдиної 

посередницької сфери заважали великі відстані і розташування великих міст 

на окраїнах королівства. Тому, у 1833 році уряд приймає рішення передати у 

приватні руки будівництво загальнонаціональної залізничної мережі. У 1860-

х роках на прохання місцевої влади на багатьох територіях уряд розпочинає 

фінансування витрат на будівництво капілярних доріг, що вважалися 

неприбутковими для приватного капіталу, але необхідними для об’єднання в 

єдину національну економіку віддалених міст і містечок країни. Будівництво 

дорожньої інфраструктури з центром у Парижі, за участі держави та введення 

в дію єдиного торгового права, стали визначальними кроками у становленні 

національної ринкової посередницької сфери Франції у 1870-х роках. 

Під час аналізу формування грошової системи у Франції необхідно 

звернути увагу на дії держави щодо запровадження інституту паперових 

грошей. По-перше, введення на початку ХVІІІ ст. банківських білетів, що 

підкріплювалися державним кредитом (так звана система Ло) і були засобом 

для поповнення казни. Запровадження системи Ло сприяло виникненню 

фінансової біржі у 1724 році. По-друге, введення наприкінці 1789 року 

асигнатів, що мали забезпечення державним земельним фондом, створеним з 
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конфіскованих у церкви і дворян земель і не були забезпечені безперервним 

виробництвом, обігом товарів та централізованим запасом дорогоцінних 

металів і обміном грошей на метал. Коли паперові гроші вичерпали 

можливості ефективного обігу, почався процес стихійного повернення в 

економіку монет. До початку 1798 року було відновлено стабільний 

металевий обіг без участі паперових грошей. 

Дії уряду держави (особливо за Ж.-Б. Кольбера) були направлені на 

створення єдиної грошової системи: по-перше, монетам надавався золотий 

або срібний стандарт (запроваджений у 1726, 1785 і 1803 роках); по-друге, 

створювались умови для їх руху; по-третє, забезпечувались їх захист від 

знецінення; по-четверте, забезпечувались кредитні угоди через 

запровадження векселів та кредитних білетів (з дозволу уряду у 1776 році 

виникає аналог банку (Дисконтна каса)), які повинні були сплачуватись 

тільки золотом [65, с. 359–360] тощо.  

Наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ ст. перед державою постали проблеми, 

які негативно впливали на загальний економічний стан господарської 

системи. Серед них – повільне запровадження кредитних білетів, сприяння 

формуванню не виробничого, а лихварського капіталу. Так, в країні 

тезаврація призводила до значної частки так званого «сплячого капіталу». Як 

зазначав П. Буагільбер: «Тіло Франції страждає, коли гроші французів не 

перебувають у постійному русі» [65, с. 349]. Також здійснювалися спекуляції 

французькими та іноземними торговцями і банкірами на зміні співвідношення 

курсу золотих та срібних монет. Крім того, використовувалась державна 

інфраструктура (транспортні контори, диліжанси для пересилки пошти тощо) 

для переміщення монет за кордон або із-за кордону [65, с. 286, с. 352–353]. 

Реакцією на таку ситуацію стала низка державних заходів, які сприяли 

поступовому утвердженню інституту паперових грошей, створенню 

інститутів кредиту та депозиту, централізованої грошової та банківської 

системи. У 1800 році було засновано Французький банк, який на 15 років 

отримав привілей на випуск білетів, що перебували в обігу у більшості 
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провінцій. Банк займався також обліком векселів, що забезпечувало обмін 

білетів на готівкові гроші. У 1848 році за ініціативи уряду у Парижі 

створюється Національний банк, який розповсюдив свій вплив на всю 

територію країни за рахунок переведення регіональних банків у його філіали. 

Зменшення номіналу купюр та штучно завищений курс сприяли більш 

широкому розповсюдженню банківських білетів. Створення філіалів 

столичних банків у провінціях привело до залучення в обіг відкладених 

грошей, прискорення руху грошей та полегшення отримання кредиту. Якщо у 

1750 році 93 % розрахунків здійснювались у монеті, відповідно 7 % – у 

банківських білетах, то у 1856 році частка білетів збільшилась до 20 % [65, 

с. 349–350]. 

Завершальним кроком у становленні єдиної грошової та банківської 

системи стала централізація банківської діяльності шляхом організації позики 

державі у формі розміщення урядом з 1854 року позики без великих банків-

посередників, через загальнонаціональну підписку. Таким чином, 

завершується квазімонополія великих банків на надання державі позики під 

купівлю державних паперів, перепродаж яких за завищеними цінами 

приносив їм великі прибутки. 

Дії уряду Франції щодо централізації банківської системи привели до 

формування рівних та визначених умов створення та функціонування 

приватних та акціонерних банків, політика яких сприяла утвердженню 

інституту кредиту. На відміну від Англії, французький капітал, не зважаючи 

на розвиток банківської системи, який забезпечувала промисловість 

кредитом, мав не виробничий, а лихварський характер. 

На відміну від Англії та Франції, становлення посередницької сфери у 

Німеччині до ХІХ ст. мало локальний характер, обумовлений устроєм та 

роздробленістю держави, неймовірною кількістю митних бар’єрів, які 

негативно впливали на внутрішню та міжнародну торгівлю. Посередницька 

сфера ринкової економіки у Німеччині почала формуватися у ХІХ ст. в 

зв’язку з більш пізніми суспільними перетвореннями – формуванням 
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національної держави, проходженням буржуазної, промислової та освітньої 

революцій.  

Особливістю становлення посередницьких інститутів в Німеччині, до 

утворення Німецької імперії, було романо-германське право. Ще до 

завершення політичного об’єднання Німеччини в імперію, у 1869 році, 

відбулося об’єднання вексельного і торговельного права німецьких земель. 

Воно базувалося на Вексельному статуті 1847 року (Allgemeine Deutsche 

Wechselordnung) та Загальному німецькому торговельному уложенні 

1861 року (Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch), в якому йшлося про 

порядок укладання угод. На зміну зазначеному Уложенню 1861 року 

прийшло Німецьке торгове уложення (Handelsgesetzbuch), тривала робота над 

яким протягом майже двадцяти років (1870–1896) завершилась створенням 

кодифікованого торгового права. Воно враховувало соціально-культурну – 

«протестантську етику» економічних суб’єктів, німецький менталітет та 

політичну – об’єднання німецьких земель на чолі з імператором та 

канцлером, пережитки феодалізму, специфіку суспільства. 

Таким чином, інституційне середовище посередницької сфери після 

об’єднання Німеччини визначалось Німецьким торговим уложенням (НТУ), 

яке складалося з 4 книг. Окрім НТУ, комерційне законодавство Німеччини 

охоплює і безліч спеціальних законів. Якщо під час вирішення того чи іншого 

питання суд зіштовхувався з «прогалинами» у законодавстві, то залучав 

«Ввідний закон» до НТУ або положення Німецького цивільного уложення. 

Книга перша НТУ («Торговельні діячі») визначала статус суб’єктів 

посередницької сфери (ст. 1)[29, с. 219–220] та види торгових організацій 

(ст. 17–23) [9, с. 223–224]. За цим уложенням офіційно вводяться інститути 

торгових книг (ст. 38) [29, с. 227–228] та комерційних реєстрів. Наприклад,у 

ст. 29–30 передбачено, що до комерційного реєстру заносяться цивільна назва 

(прізвище торговця), комерційна назва (фірмове найменування) та місце 

знаходження підприємства; комерційні реєстри знаходяться в окружних судах 

тощо [29, с. 225–226]. 
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Книга друга НТУ («Торговельні товариства») визначає форми 

колективних суб’єктів – комерційних асоціацій у формі звичайного (повного) 

комерційного товариства (OffeneHandelsgesellschaft) – ст. 105 [29, с. 241], 

товариства з обмеженою відповідальністю (Kommanditgesellschaft) – ст. 161 

[9, c. 253] та акціонерні товариства (Aktiengesellschaft) – ст. 178 [29, c. 257]. У 

цих статтях визначається склад членів товариств та їх відповідальність, а у 

ст. 31 [29, c. 247], ст. 292 [29, с. 289] – причини припинення діяльності 

вищезазначених товариств. 

Книга третя («Торговельні угоди») пояснює формування способів 

взаємодії економічних суб’єктів на основі узгодження свободи торгівлі з 

суспільними інтересами через визначення суті торговельних угод, 

спеціальних правил їх укладення і виконання (ст. 383–415) [29, с. 314–321], 

перевезення вантажів (ст. 425–452)[29, с. 323–330] та ін. Статус суб’єктів – 

судновласників та пароплавних компаній (Rheder und Rhederei) – ст. 484–510 

[29, с. 337–343], інститут страхування морської страхової справи 

(Versicherunggegendie Gefahrender Seeschiffahrt) – ст. 778–900 [29, с. 404–435], 

описані у Четвертій книзі НТУ – «Морське право». 

Формуванню вільної торгівлі Німеччини сприяла тарифна політика. З 

середини ХІХ ст. до 1879 року загальний рівень тарифів у Німеччині був 

дуже низьким. Однак саме з цього року країна почала запровадження 

протекціоністської тарифної політики. Успіхи економічного розвитку, 

особливо індустріалізації, змусили Німеччину переглянути свою тарифну 

політику. Починаючи з 1891 року, вона уклала серію двосторонніх 

торговельних угод з іншими державами, які передбачали зниження тарифів на 

більшість імпортних товарів у відповідь на аналогічні заходи відносно 

німецького експорту.  

Формуванню посередницької сфери у Німеччині сприяв інститут 

реклами. Для залучення споживачів до купівлі національних товарів в 

Дрездені у 1765 році було проведено першу промислову виставку. Успіхи 

індустріалізації та сільськогосподарського розвитку позначилися на 
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розвиткові складових вільної торгівлі – збільшенні товарообігу, будівництві 

транспортних шляхів, розширенні торгівлі на найбільших ярмарках (особливо 

на Лейпцизькому), створенні великих універсальних магазинів, укладанні 

великих оптових угод на товарних біржах. У 1886 році вийшов «Закон про 

рекламу», що передбачав досить суворі покарання за розміщення в рекламних 

матеріалах недостовірних відомостей. У 1894 році було прийнято «Закон про 

захист прав на товарні знаки».  

Становлення інститутів грошово-кредитної сфери та централізованої 

банківської системи Німеччини до остаточного об’єднання було неможливим. 

У той же час в XVI–ХVІІ ст. німецькі князівства робили спробу уніфікувати 

грошову систему Священної Римської імперії німецької нації, і рейхстаг в 

Есслінгені встановив як еталон кьольнську марку. Втім, поряд з маркою, у 

Німеччині перебували в обігу гульдени (Gulden), талери (Taler), крейцери 

(Kreuzer) та ін.  

Перші кроки у становленні єдиної грошової та банківської системи 

розпочались із запровадження інститутів кредиту та депозиту, що стали 

основою формування у 1765 році в Берліні Королівського банку – першої 

централізованої банківської державної установи [87, с. 26]. Цей банк отримав 

низку привілеїв, у першу чергу, щодо закріплення за ним деяких видів 

депозитів та платежів, управління коштами Казначейства, а також здійснював 

активне кредитування уряду за рахунок емісії банкнот. У 1806 році банк 

припинив емісію банкнот, а з 1820 року випускав депозитні білети. У 

1846 році Королівський банк був перетворений на Прусський банк, який 

відіграв визначальну роль у запровадженні в обіг паперових грошей. 

Банкноти цього банку оголошувалися законним засобом платежу. Емісія не 

могла перевищувати обсягу металевих резервів більш ніж утричі. 

Наступним етапом у використанні паперових грошей і централізації 

банківської та грошової систем є заснування центрального банку – 

Імперського банку (Рейхсбанку), утвореного 1875 року на основі Прусського. 

Крім нього, могли продовжувати емісійну діяльність ще 32 банки на дуже 
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жорстких умовах. Так, емісійний банк не міг акцептувати векселі, надавати 

іпотечні кредити, здійснювати облік векселів, виданих на термін більш ніж 

три місяці, міг торгувати лише певними видами облігацій. Діяла також умова, 

за якою необхідно було зберігати в обов’язкових резервах третю частину 

банківської емісії. Ці умови поступово призводили до відмови емісійних 

банків від свого привілею, а належний їм обсяг емісії переходив до 

Імперського банку. 

Об’єднання грошової системи відбулося лише після утворення 

Німецької імперії. Грошову реформу, яка тривала два роки, розпочав 

Імперський монетний закон, прийнятий 1871 року. Він передбачав 

карбування державних золотих та срібних монет – марок, що започаткувало 

систему золотого монометалізму. Вона проіснувала до Першої світової війни. 

У той же час, в обігу до 1907 року зберігався талер, який відповідав трьом 

маркам. 

Запровадженню паперових грошей сприяло Державне боргове 

управління, яке у 1874 році випустило державні кредитні білети. Вони 

замінили касові чеки, які емітували країни-члени Німецького союзу. Кожна з 

цих країн отримувала стільки нових паперових грошей, скільки було 

вилучено з обігу попередніх. Обмін проводився до 1 січня 1876 року. До 

1914 року Імперський банк був зобов’язаний обмінювати державні кредитні 

білети на золото. Вони були обов’язковими до приймання лише державними 

банками та банками держав, що увійшли до складу Німецької імперії.  

Становлення банківської системи у Німеччини мало певні особливості 

щодо запровадження інститутів депозиту та кредиту. По-перше, в умовах 

роздробленості було характерним створення різних видів державних та 

приватних банківських установ з дозволу місцевих урядів. Наприклад, на 

початку XIX ст. виникла практика створення місцевими органами державної 

влади Німецьких ощадних кас, перша з яких з’явилася у 1778 році у Гамбурзі. 

Ощадкаси займалися залученням вкладів населення. Особливо популярними 

вони були в Пруссії. У 20-х роках ХІХ ст. місцеві уряди дали дозвіл на 
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заснування приватних банків «Берлін Кассенферайн» і «Поммерше 

Приватбанк» (в Штеттині) з правом займатися депозитною та емісійною 

діяльністю.  

У середині XIX ст. почалося створення кредитних товариств двох видів: 

товариств взаємного кредиту райффайзенського типу, які домінували в 

сільській місцевості, та народних банків, що об’єднували незаможне міське 

населення, ініціатором яких був Шульце Деліч. 40–60-ті роки XIX ст. стали 

піком утворення різноманітних банківських установ у Німеччині, частина з 

яких мали монополію на емісійну діяльність на певних землях. 

По-друге, поетапне об’єднання німецьких князівств впливало на 

діяльність приватних банківських установ. У 1833 році було прийнято закон, 

яким уряд хотів розчистити дорогу для обігу державних паперових грошей, 

які, вперше з’явившись під час Наполеонівських війн, розширити сферу їх 

впливу. Після організації у 1867 році Північно-німецького союзу, до складу 

якого увійшли 21 німецька держава, законодавчо обмежувалися права 

місцевих банків на випуск банкнот, розпочалася централізація емісійної 

справи, що стало однією з головних передумов створення єдиного 

економічного простору. З середини ХІХ ст. політика держави щодо 

централізації емісійної діяльності привела до утвердження інституту кредиту, 

спеціалізації приватних банків на кредитуванні галузей промисловості та 

зовнішньої торгівлі. Такі приватні акціонерні банки як Облікове товариство 

(1856 р.), Німецький банк (1870 р.), Дрезденський банк (1872 р.) встановили 

тісний зв’язок із промисловими підприємствами, що стало основою для їх 

сумісної діяльності, виникнення інституту фінансового капіталу. 

Становлення інститутів посередницької сфери ринкової економіки в 

Україні, як і в країнах Європейської цивілізації, відбувалось шляхом 

реалізації нових економічних функцій держави – через формування торгового 

права, національної грошової системи, централізованої банківської системи, 

капіталізації грошей, комерціалізації капіталу, патентної системи, політики 

вільної торгівлі тощо.  
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Торгівельна діяльність в Україні здійснюється у межах торгового права, 

яке розглядається як галузь законодавства, що складається з правових норм 

різних галузей права – цивільного, фінансового, господарського, 

адміністративного, податкового тощо. Вони регулюють відносини, що 

виникають у зв’язку із здійсненням торговельної діяльності. Так, критерієм 

класифікації торгівельної діяльності є принцип поділу будь-якої 

господарської діяльності на підприємницьку (комерційну) та 

непідприємницьку (некомерційну), що визначено у Господарському Кодексі 

України в частині 2 ст. 3 [88] або у правилах торгівлі на ринках, затверджених 

Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, 

Міністерства внутрішніх справ України, Податкової адміністрації України, 

Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 

26 лютого 2002 року № 57/188/84/105. Також визначається коло суб’єктів, що 

мають право здійснювати продаж товарів на ринку. У Законі України «Про 

ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 липня 2000 року у 

ст. 1 терміном «торгівля» визначається будь-яка операція, що здійснюється за 

договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими 

договорами, що передбачають передачу прав власності на товари [103]. 

Новим напрямком діяльності держави в незалежній Україні стало 

впровадження інституту реклами, оскільки у командно-адміністративній 

радянській системі досвіду становлення комерційної реклами не було. 

Становлення інституту реклами в Україні, на відміну від інших інститутів 

посередницької сфери, характеризується стрімким розвитком. На думку 

А. Вітренко першу половину 1990-х років у розвитку ринку рекламних послуг 

можна назвати «диким ринком», на якому з’являлась велика кількість агенцій, 

діяльність яких характеризувалась низьким рівнем професіоналізму. 

Наприкінці 1995 року до десятки найбільших рекламодавців України входили 

лише західні компанії [70, с. 54].  

Утвердження інституту реклами розпочалось з прийняття Закону 

України «Про рекламу» [111] у 1996 році та внесенням змін до Закону у  
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2000-х роках, у яких враховувався досвід європейського законодавства. У той 

же час сучасний ринок рекламної діяльності характеризується такими 

проблемами, які Великобританія та Франція подолали ще у ХVІІІ–ХІХ ст.: 

«шкірна хвороба», непристойність реклами, рекламні зловживання, 

недоброякісна реклама тощо. Одним з прикладів є наявність реклами у 

масових засобах інформації, алкогольних напоїв, що ніяк не відповідає 

стандартам європейської реклами та становленню культури українців. Таким 

чином, окрім удосконалення інституційного середовища рекламної 

діяльності, підняття акцизів на спиртні напої тощо, державі необхідно 

здійснювати функції щодо боротьби з корупцією, запровадження дієвого 

контролю та покарання за недобросовісну рекламну діяльність на території 

України та культивування у громадян здорового способу і сучасної 

західноєвропейської соціально-культурної моделі життя.  

Зразком у становленні інституту грошей була політика Англії щодо 

запровадження національної грошової та централізованої банківської систем, 

яку, на жаль, влада нашої країни не врахувала. Так, створення Національного 

банку України (НБУ) на базі Української республіканської контори 

Держбанку СРСР 20 березня 1991 року [165] не було ефективним, оскільки не 

було створено структуру банку, не було розроблено підходи щодо 

централізації банківської та грошової систем. Запровадження купоно-

карбованця у 1992 році [164], не підкріпленого ні інститутом приватної 

власності, ні золотим запасом НБУ, ні виробництвом, призвело до галопуючої 

інфляції, вплив якої на суспільство ще довго будуть пам’ятати громадяни, які 

жили в ті часи. Запровадження нової грошової одиниці – гривні у 1996 році 

[187] не виконало жодної з основних функцій грошей, необхідних для 

функціонування ринкової економіки, їх комерціалізації, а ухвалення Закону 

України «Про Національний банк України» у 1999 році [104] – капіталізації 

грошових потоків, тобто цивілізованого розвитку інститутів кредиту (окрім 

короткострокових) та капіталу внаслідок появи недобросовісних акціонерних 

банків, банків-пустушок, які обікрали своїх вкладників.  
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Вільна конкуренція та вільна торгівля у Великобританії ХІХ ст. сприяли 

її економічному піднесенню, оскільки ця країна займала перші позиції у 

світовому господарстві. Сьогоднішні реалії, в яких присутні монополізація, 

державне регулювання економікою та процеси об’єднання рівних за своїм 

економічним розвитком країн, показують зовсім інші підходи до формування 

сучасної ринкової економіки та посередницької сфери господарства. Тому 

однією з фундаментальних помилок було запровадження вільної конкуренції 

та вільної торгівлі в Україні, визначене макроекономічною політикою у 

межах Вашингтонського консенсусу. Ця політика не тільки не займала 

провідного місця в економічному розвитку, але навіть не мала легітимних, 

зрозумілих суспільству інститутів ринкової економіки, механізму їх 

запровадження та утвердження. Тому очевидним є використання досвіду 

Німеччини, яка пізніше вступила на шлях ринкових перетворень, створення 

та запровадження інститутів посередницької сфери, інституційного 

середовища діяльності економічних суб’єктів, а саме завдяки прийняттю 

Торгового кодексу, Цивільного уложення тощо, та політики протекціонізму. 

 

 

2.4. Інституціональні форми впливу національних держав на 

становлення економіко-політичної підсистеми ринкової економічної 

системи 

 

 

Основоположною ознакою економіко-політичної підсистеми, її 

призначенням є приведення в дію рушійних сил, що забезпечують 

функціонування і розвиток (рух) господарської системи. Пусковим 

механізмом або першоджерелом поштовху до руху виступає верховна влада, 

оскільки вона акумулює інтереси суб’єктів суспільства та реалізує ці інтереси 

через економічні функції держави. В національній державі внаслідок 

відокремлення власності від влади, поряд з верховною владою з’являється ще 

одне джерело сил руху – багатство (гроші), володіння якими обумовлює 
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активність суб’єктів. Поряд з суспільними цілями та інтересами, які 

об’єднували індивідів та надавали легітимного характеру впливу верховної 

влади, виникли легітимні індивідуальні та колективні цілі та інтереси, 

досягнення яких забезпечувалося приватною власністю. Взаємодія цих двох 

груп суспільних сил (верховної влади та прагнення суб’єктів реалізувати 

власні цілі) забезпечує рух ринкової господарської системи. 

Функціями держави стало,з одного боку, забезпечення вільного прояву 

різних груп цілей, реалізації індивідуальних та суспільних інтересів, 

досягнення максимально можливого рівня їх узгодження та реалізації. Від 

знаходження балансу цих суспільних сил розвитку, належної мотивації 

діяльності різних груп економічних суб’єктів залежить динамізм розвитку як 

господарської системи, так і суспільства в цілому. Виважені дії держави щодо 

урахування неспівпадаючих інтересів передбачають (обумовлюють) суттєве 

розширення традиційного для минулих епох переліку економічних функцій в 

економіко-політичній сфері господарської системи. Виникає потреба у 

створенні нових економічних інститутів, що виступають практичними 

засобами (інструментами) реалізації нових економічних функцій держави та 

набуття традиційними економічними інститутами нового змісту або їх 

відмирання.  

У даному параграфі розглядаються радикальні зміни економічних 

функцій держави та економічних інститутів, що забезпечують організацію 

економіко-політичної підсистеми на етапі становлення ринкової 

господарської системи. У різних суспільствах Європейської цивілізації вони 

почалися в період з середини ХVІІ – 60-х роках ХІХ ст. та мали національні 

особливості. Ці особливості пов’язані з часовим виміром та характером 

проходження цього процесу – найбільш раннім і тривалим він був в Англії, 

пізнім і радикальним у Франції, пізнім та тривалим у Німеччині. Повний 

аналіз цих процесів не передбачається даним дослідженням, тому ми 

зосереджуємо увагу на типових змінах економічних інститутів, що 
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відбувалися в окремих країнах Європи. Це дозволить прослідкувати за 

розвитком економічних функцій держави. 

Передумовою формування в провідних країнах Західної цивілізації 

господарської системи нового типу стали процеси в суспільстві, спричинені 

впливом внутрішніх та зовнішніх чинників. До перших відносяться тривала 

боротьба з королівським деспотизмом, свавіллям королівського уряду та 

сюзеренів, яка завершилась формуванням інституту приватної власності, 

умов використання ресурсів та змінами у бюджетно-податковій системі. До 

других – боротьба за політичну або релігійно-політичну, національну 

самостійність, яка привела до утворення національних держав та ринкової 

економічної системи. Кожна країна мала свої особливості формування 

національних держав, атрибутами якої є інститут приватної власності, 

свобода та рівність членів суспільства, незалежність гілок влади, суверенітет 

країни тощо.  

Перші ознаки зміни феодальної ієрархічної реалізації верховної влади в 

бік розширення права використовувати феодальною верхівкою частини 

суспільних благ виникли в Англії. Рух проти постійного здирництва зі 

сторони короля розпочали барони, який завершився перемогою над 

королівською владою підписанням Великої хартії вольностей у 1215 році. У 

двох параграфах – § 39, § 40 Хартії, що увійшли в історію Англії та світу як 

початок шляху демократизації суспільства, було сформульовано принцип 

громадянської свободи (що включає захист прав власності), який є основою 

гарантії захисту від адміністративного свавілля та містить механізм його 

забезпечення [160, с. 139]. Регуляторний механізм взаємодії державної влади 

(влади короля) і суспільної влади (влади феодалів) був репрезентований 

комітетом з двадцяти п’яти баронів, які контролювали виконання параграфів 

Хартії зі сторони короля і мали можливість вплинути на його дії. Вперше 

з’являється феодальна форма гарантії захисту прав частини членів 

суспільства.  
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У цих параграфах зазначалось, що «вільними людьми» є королівські 

васали (барони), таким чином Хартія відображає станові інтереси суспільства, 

а часткове врахування інтересів інших суспільних груп було викликано 

політичними міркуваннями, а саме необхідністю спертися у боротьбі з 

королем на більш широкі суспільні кола, без підтримки яких ця боротьба для 

них була б не під силу. Широке розповсюдження принципу громадянських 

свобод відбулося лише у ХVІІ–ХVІІІ ст.  

Загалом, Хартія вольностей зберігала феодальну організацію 

господарської системи, серцевиною якої була васальна залежність. Вона була 

підкріплена фіскальною політикою держави, що передбачала обов’язкові 

виплати на утримання короля (§ 15, § 16) [160, с. 136] тощо, наприклад, 

екстрені податки, що узгоджувалися з королівськими васалами (§ 12, § 14) 

[160, с. 135]. 

Вагомим внеском у виникнення елементів товарного господарства 

стало визнання Великою хартією міста Лондон як «вільного» міста, що 

безпосередньо підпорядковувалося королю. Згодом більшість англійських 

міст отримали право на самоуправління, самооподаткування, свій суд і своє 

міське право. Вони набували статусу суб’єктів політичного та господарського 

життя Англії через представництво у нижній палаті парламенту. Міста 

викупали права «вільного міста» у короля і у інших лордів. Це давало 

можливість регулювати свою торгову та промислову діяльність через 

купецькі гільдії і ремісничі цехи, закріплюючи їх дарованими грамотами. 

Разом з тим, вони не переставали бути органічною частиною державного 

цілого, входили до системи загальнодержавного управління на відміну від 

вільних міст континентальної Європи, якими були, наприклад, італійські 

міста-республіки, деякі німецькі міста, французькі «комуни». Розвиток 

ремесла і торгівлі в європейських містах у ХІІ–ХІІІ ст. сприяв змінам у моделі 

замкненого натурального виробництва та виникненню простого товарного 

виробництва. У той же час, відсутність дієвого механізму забезпечення 
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безпечної вільної організації господарства в містах обумовило формування 

індивідуально-ремісничої корпоративної економіки (цехів та гільдій).  

На формування нової системи господарювання суттєво вплинули 

наступні зміни в організації верховної влади ХІV–ХV ст. – відокремлення 

законодавчої влади від королівської влади, становлення англійського 

парламентаризму. Залучення до нижньої палати парламенту представників 

міст, лицарства дозволило сформувати центр влади, що відображав інтереси 

більш широких верств населення. Це дозволило суттєво впливати на 

формування економічних функцій держави, перш за все у фіскальній сфері. 

Починаючи з другої половини ХІV ст., прямі і непрямі податки 

встановлювалися тільки з дозволу англійського парламенту. Для їх введення 

необхідним було щорічне скликання парламенту, що укріплювало його 

політико-економічне значення та авторитет. Також англійський парламент 

здобув право на визначення цілей, на які витрачалися отримані від податків 

гроші та право вимоги звіту про їх використання. Починаючи з 1397 року у 

парламенті призначались скарбники, функцією яких було зберігання 

дозволених парламентом субсидій та представлення звіту про їх 

використання [160, с. 213–214]. Так відбувалися суттєві зміни в економічних 

функціях англійської держави. 

Протягом ХV ст. в Англії здійснювався процес розмежування судової та 

виконавчої гілки верховної влади. Судді верховних судів перестали 

виконувати, поряд з суддівськими функціями, різні королівські доручення 

фіскального та адміністративного характеру. Судовий орган, який складався з 

мирових суддів, користувався популярністю як у парламенті, так і у 

суспільства, оскільки до нього входили представники дворянства, джентрі, 

лицарів. Він був серйозною противагою діям короля, особливо щодо його 

намірів вплинути на господарську та фіскальну політику держави. Так, 

дефіцит робочої сили у результаті чуми 1348 року призвів до боротьби 

робітників за підвищення заробітної плати, проти чого виступив король. 

Розгляд цих справ був переданий до мирових суддів, які вирішили цю 
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проблему на користь найманих працівників. У 1427 році мировим суддям 

навіть було передано владу визначати розмір заробітної плати [160, с. 219–

220]. Також вирішальну роль у розвитку англійського суспільства відіграло 

створення інституту присяжних, що утвердився наприкінці ХV ст. в 

англійській судовій практиці і посилив незалежний статус судової гілки.  

Тривала боротьба парламенту за свої права у здійсненні верховної 

влади була направлена на забезпечення як політичних, соціальних, так і 

господарських інтересів більшості населення. Широка підтримка 

суспільством парламенту привела до його перемоги над королівською владою 

і завершилась «Славною революцією» 1688 року. Вона стала результатом 

компромісу між буржуазією, представленою промисловцями, торговцями та 

банкірами, «новим дворянством», яких підтримувало англіканське 

духовенство, і частиною великих землевласників. Протягом ХVІІІ–ХІХ ст. в 

Англії було запроваджено низку конституційних реформ виборчої системи, 

закріплених в «Актах про народне представництво» (1832 р., 1867 р. та 

1884 р.), що дозволило розширити представництво різних верств населення у 

парламенті шляхом формування політичних партій. Ці процеси сприяли 

формуванню економічної політики держави, яка реалізовувала інтереси 

суспільства. 

Протягом ХVІІІ ст. в Англії відбувалися зміни і в системі виконавчої 

влади, які впливали на господарське життя суспільства. Раніше парламент 

задовольнявся прийняттям законів та бюджету, а виконавча влада належала 

королю. У середині ХVІІІ ст. парламент відібрав у короля фактичний 

контроль над управлінням країною і передав його кабінету міністрів. 

Важливу частину економічних функцій держави, поряд з парламентом, почав 

здійснювати цей орган держаного правління. Так з’явився новий засіб 

реалізації економічних функцій держави – урядові рішення. 

Внаслідок політичних змін ХVІІ ст. в Англії протягом ХVІІІ–ХІХ ст. 

утверджується інститут приватного права, що передбачав юридичний захист 

приватної власності в інтерпретації «природжених прав англійського 
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народу». Всі піддані англійської корони отримали юридично гарантоване 

право захисту приватної власності, яке для англійців займало найвищу 

позицію серед інших прав. У цей період формується широке розуміння 

поняття власності, яке включає в себе не тільки речі, засоби виробництва,але 

й життя та свободу людини. Велику роль у становленні інституту приватної 

власності, його юридичного захисту, відіграв менталітет англійського 

суспільства, складовою якого є глибока повага до приватної власності.  

Також у період революційних змін в англійському суспільстві 

поширилось переконання, що право – це захист від держави, а власність – це 

«міцний щит» проти домагань державної (королівської) влади. Характерним 

підтвердженням цього погляду є дані, наведені Дж. Міллером. Він, 

аналізуючи причини прийняття Habeas Corpus Act у 1679 році, пов’язує 

конституційне закріплення особистих прав і прав власності з тим, що частка 

майна, яка належала королівській сім’ї, відносно національного доходу 

країни скоротилася у ХVІІ ст. у 5 разів, склавши у 1680 році трохи більше 3 % 

[120, с. 180]. 

Важливим напрямом економічних дій держави стало сприяння розвитку 

ринку капіталу та зовнішніх економічних зв’язків. Становлення цих 

економічних функцій в Англії безпосередньо було обумовлене надходженням 

коштів, отриманих Френсісом Дрейком в заморських територіях, на що 

звернув увагу Дж. М. Кейнс у своїй роботі «Трактат про гроші». Він зазначав, 

що багатство Френсіса Дрейка можна розглядати як основу британських 

іноземних інвестицій. Королева Єлизавета І за рахунок цих коштів змогла 

погасити весь свій іноземний борг та внести частину у розвиток 

Левантійської компанії, доходи від діяльності якої дали можливість створити 

Ост-Індську компанію. Діяльність останньої протягом ХVІІ–ХVІІІ ст. стала 

основою англійських зовнішніх економічних зв’язків[139, с. 105–106]. 

Внаслідок вдалого захоплення колоній в Індії та Північній Америці, Ост-

Індська компанія збільшила свій капітал. Колоніальна політика держави та 
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забезпечення монопольного становища англійських компаній стало важливою 

функцією держави.  

У становленні інституту капіталу, особливо інвестиційного, велику 

роль відіграли фондові біржі. Участь держави у цьому процесі проявилась у 

формуванні правового поля функціонування фондових бірж і розпочалась з 

реорганізації у 1801 році Лондонської біржі. Її було реформовано у закриту 

корпорацію, доступну лише для незначної кількості заможних комерсантів. У 

1812 році було опубліковано перше зведення правил, що регламентувало 

роботу на біржі. Тепер, для того щоб стати брокером, необхідно було пройти 

реєстрацію, а звичайні люди могли здійснювати торгівлю тільки через 

брокерів. Активному розвиткові Лондонської біржі у XIX ст. сприяв розвиток 

залізничного сектора та страхової діяльності. Інші біржі спеціалізувались на 

акціях підприємств промисловості, які стрімко розвивалися, наприклад 

фондова біржа в Манчестері (1836 р.) спеціалізувалась на акціях залізниці та 

текстильних підприємств, в Глазго (1844 р.) – суднобудуванні та металургії 

тощо.  

Особливим напрямком економічної діяльності держави стала бюджетна 

політика, зокрема, щодо державного боргу. Останній є проявом участі 

держави у кредитних відносинах, які увійшли до кола найбільш значущих 

економічних функцій держави. Сформувалось державне кредитування 

комерційних банків, що стали відгравати надзвичайно важливу роль у 

розвитку господарства країни. Так, через кредитні відносини держава 

сформувала новий канал впливу на перебіг господарських процесів. 

Історично встановлення цих економічних функцій держави відбувалося 

шляхом нарощування державного боргу уряду Англії. Короткострокові борги 

у ХVІІ ст. та довгострокові борги у ХVІІІ ст. формувалися за схемою: позика 

держави у банкірів – випуск державних облігацій, що продавалися банкам за 

заниженими цінами,які, в свою чергу, продавали облігації за вищими цінами. 

Це давало змогу комерційним банкам накопичувати капітал, що 

використовувався для кредитних операцій. У цій взаємодії між державою та 
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банкірами, за словами Ф. Броделя, відбувалася ефективна мобілізація 

економічних потужностей Англії – формувалася майбутня «зброя» у вигляді 

кредиту, що використовувався для розширення національного ринку Англії 

[64, с. 337].  

Вдалими були дії держави у запровадженні непрямого оподаткування 

великої кількості товарів споживання (включаючи й масового споживання), 

що утворювало найбільшу частку податку (70 % у 1750–1780 роках) [64, 

с. 343]. Непрямий податок менш помітний, оскільки його легше приховати в 

цінах, і він більш продуктивний, оскільки споживання відбувалося через 

національний ринок, який був відкритий для споживача ширше, ніж у 

Франції. Ці далекоглядні дії англійського уряду у фіскальній політиці 

держави сприяли збільшенню доходу на душу населення. 

Ринок землі та інститут приватної власності на землю почали 

формуватися у ХІІІ–ХVІ ст. під час процесів огороджування – збільшення 

земельної власності великих землевласників-лендлордів, які забирали у селян 

землі і давали в оренду фермерам, – та секуляризації, коли церковна та 

монастирська земля ставала світською.  

Після Англійської буржуазної революції результатом пошуку 

компромісу між новою буржуазією та консервативними землевласниками 

щодо визначення економічної політики держави стало посилення процесу 

огороджування. За урядовими актами, які приймалися парламентом з 1760 по 

1830 рік, великі землевласники отримували землю у повну власність. 

Відбувся процес комерціалізації землі, як зазначає Р. Осборн: «Земля отримує 

статус ще одного предмету економічного обміну, який остаточно перекриває 

доступ до неї для тих, у кого не було грошей» [156, с. 526]. Наслідками 

огороджування в Англії були: зміна соціальної структури суспільства – 

перетворення феодалів у великих землевласників-капіталістів (які надавали 

землю в оренду для ведення сільськогосподарської діяльності, видобутку 

кам’яного вугілля, залізної руди, будівництва), селян у найману робочу силу – 

фермерів та робітників; заміна феодальної ренти на капіталістичну; 
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нагромадження капіталу великими землевласниками та фермерами-

орендарями; збільшення попиту на засоби виробництва (інвентар, добрива 

тощо); зростання виробництва сільськогосподарської продукції, що 

забезпечувало потреби населення у продуктах харчування, а промисловості – 

у сировині; збільшення кількості платоспроможного населення тощо. 

Парламентські реформи 1832 та 1867 років зменшили вплив великих 

землевласників на господарську політику держави. Скасування у 1846 році 

хлібних законів (1815 р.), відповідно до якого суттєво зменшилося мито на 

імпорт зерна, поставило аграрний сектор в умови вільної конкуренції. 

Наслідком цього став прискорений капіталістичний розвиток аграрної галузі, 

що проявилося у зміні мотивації діяльності фермерів, збільшенні розміру 

орендованої землі, удосконаленні виробництва в аграрній та видобувних 

галузях, зростанні асортименту і якості виготовленої продукції тощо. Вільна 

торгівля зерном супроводжувалася запровадженням вільної торгівлі цукром і, 

нарешті, у 1860 році – лісоматеріалами.  

Створені в Англії на основі захисту приватної власності стабільна 

грошово-банківська система, ринки праці, землі, засобів праці, факторів 

виробництва тощо стали основою формування ринкової економіки, 

перетворення Англії у провідну індустріальну державу. Запроваджена 

англійським урядом політика фритредерства посилювала лідерство країни до 

то часу, поки країни-конкуренти не сформували у себе індустріальну 

економіку, національний ринок та не запровадили у себе політику 

протекціонізму. 

На формування нових економічних функцій держави у Франції та 

інших континентальних Європейських суспільствах великий вплив мав 

Вестфальський трактат 1648 року. Він закріпив міжнародно-правові 

положення нового світоустрою в Європі: верховенство, незалежність і 

самостійність державної влади на території країн, незалежність у 

міжнародному спілкуванні, забезпечення цілісності та недоторканності 

території. Це суттєво вплинуло на формування нових функцій держав, 
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привело до їх поглиблення та розширення. Місія національних держав 

полягала не лише у захисті від збройних нападів (ведення захисних чи 

загарбницьких війн), а й створенні умов для забезпечення потреб членів 

суспільства. Серед цих потреб першочергового (за часом) значення набували 

економічні потреби, що привело до суттєвого зростання та розширення 

економічних функцій держави. Виникнення Вестфальської системи, що 

знаменувала перехід від держав імперського типу до національних держав, 

стало переломним моментом у становленні нових економічних функцій 

держави. 

Відправним моментом у дослідженні формування економічних функцій 

національної держави французького суспільства є централізація верховної 

влади в руках короля. Цей процес завершився у першій половині ХVІ ст. і 

суттєво вплинув на всі сторони суспільного життя. В економічній сфері 

функції держави стосувалися перш за все організації фінансів, поповнення 

державної казни, контролю за їх використанням. Згодом ці функції 

розширилися до організації виробничої структури та інфраструктури 

держави, протекціоністської політики, яка передбачала формування 

зовнішньої економічної політики держави (наприклад, організацію системи 

дипломатичних підкупів у всій Європі, яка забезпечувала послух монархів 

інших країн, але була дуже витратною для королівства), контролю за 

бюджетно-податковою сферою суспільства, організації та контролю 

діяльності адміністрації, участі у створенні королівських законів тощо.  

Передумови змін у феодальному суспільстві Франції з’явилися в 

середньовічних містах. Саме міста розпочали тривалу боротьбу за свої права 

у всіх сферах суспільного життя. Прикладами змін можуть бути формування 

міських парламентів, бальяжу – системи управління певною територією 

королівськими чиновниками, утворення водно-земельних служб міст, 

університетів, релігійних центрів тощо.  

Радикальні зміни у французьке суспільство принесла революція 

1789 року, яка докорінно змінила всі існуючі суспільні інститути. Не 
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зважаючи на незрілість, половинчатість і тимчасовість змін, були закладені 

основи національної держави, що здійснювала нові функції. В економіко-

політичній сфері вони стосувалися податкової системи, утвердження 

приватної власності, зовнішньоекономічних зв’язків, прийняття єдиної 

системи мір і ваги, формування ринків капіталу, робочої сили тощо. 

Найбільш глибокої трансформації у Франції в період революції 

XVIIІ ст. зазнало феодальне цивільне право. Закони 1789–1793 років 

декларували ліквідацію феодальних повинностей селян, феодальних 

земельних прав. Так, серед суспільно-політичних змін, що забезпечили 

формування основ ринкової економіки, необхідно виділити такі як скасування 

спадкового права дворянства, внаслідок якого разом з іншими суспільними 

станами за період республіки всіх людей зведено до одного рангу: citoyen або 

citoyenne (громадянин або громадянка).У 1789 році Установчими зборами 

було прийнято «Декларацію прав людини і громадянина», що проголосила 

нові цінності, які об’єднували суспільство: свобода, рівність, власність, 

безпека і спротив пригнобленню [91]. Вони стали основою формування нових 

економічних відносин, що привели до утвердження ринкової господарської 

системи та суттєвих змін в економічних функціях держави. Створення рівних 

можливостей для діяльності кожного індивіда, утвердження принципу 

еквівалентності у взаємодіях індивідів шляхом гарантії прав приватної 

власності стали одними з основних нових напрямків діяльності держави у 

розбудові ринкової економічної системи. 

Участь держави у становленні приватного права розпочалось з 

проголошення у Декларації 1789 року його «священності» та 

«недоторканості»: «Оскільки власність є недоторканним і священним правом, 

ніхто не може бути позбавлений її інакше, ніж у разі очевидної, юридично 

встановленої суспільної необхідності і за умови справедливого і 

попереднього відшкодування» (ст. 17) [91]. Наступним кроком було 

запровадження Цивільного кодексу 1804 року, в якому поняття власності 

трактується відповідно до римського поняття власності як абстрактного і 
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абсолютного права. Ст. 544 засвідчила: «Власність є право користуватися і 

розпоряджатися речами найбільш абсолютним чином, з тим, щоб 

користування не було таким, яке заборонене законами або 

регламентами» [21]. Ст. 893–912 [24] закріплювали правочини права 

власності – розпорядження, користування тощо за одним власником та 

привели до панування в ринковій економіці Франції різних видів асоціацій. 

Такому процесу сприяло утвердження у сфері зобов’язального права 

принципів «свободи договору» і «рівності сторін у договорі» (ст. 1101–

1145) [24]. Це означає, що контрагенти, які мають формально рівні права і 

обов’язки, у ході вільної, добровільної зміни певних складових договору та 

умов його виконання можуть прийти до обопільно прийнятної угоди. 

Необхідно зауважити, що у ХІХ ст. соціально-політичні зміни, 

запроваджені конституціями 1791, 1793, 1795 років та удосконалення системи 

парламентаризму у сторону народовладдя, були тимчасовими. На думку 

О. Ревякина: «… Франція у 1795 році зробила важливий експеримент, 

спробувавши поєднати принципи представницького правління, поділу влади, 

порядку і законності з ідеями народного суверенітету, «прав і обов’язків 

людини і громадянина», включаючи свободу, рівність, безпеку і власність. 

Тим самим ця країна намітила шлях, яким піде у XIX і XX ст. – розвиток як 

ліберальної демократії взагалі, так і особливо такої форми правління, яку в 

даний час прийняла більшість держав Європи, як демократична республіка» 

[172, с. 43–44]. У періоди Першої (1792–1804 роки), Другої (1848–1852 роки) 

та Третьої (1871–1940 роки) республік у Франції було здійснено спроби 

демократизації суспільства. Зокрема, конституційний закон про організацію 

державної влади (1875 р.) та поправки до цього закону, прийняті у 1884 році, 

привели до появи нового республікансько-парламентського режиму та 

знаменували собою утвердження національної держави і ринкової 

економічної системи.  

Розглядаючи економічну політику Франції у післяреволюційний період, 

слід відзначити її меркантилістську спрямованість, що проявилось у 
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проведенні відомої континентальної блокади Англії. Серед інших 

економічних заходів держави слід відзначити боротьбу зі спекуляцією 

(встановленням максимальних цін, суровий контроль за ними) та скасування 

всіх селянських боргів. На основі доктрини «єдиної волі», яка полягала у 

створенні ідеології формування нової держави, були розгорнуті дії зі 

створення державної військової промисловості.  

Для Франції особливого значення набували дії держави в аграрній 

сфері. Вони були направлені, головним чином, на упорядкування земельних 

відносин і проводилися шляхом прийняття спеціальних декретів. Перший з 

них дозволяв, на вигідних для селян умовах, проводити розподіл і продаж 

землі тих поміщиків, які емігрували за кордон. Другий декрет стосувався 

общинних земель, які за останні 200 років були привласнені поміщиками. 

Вони поверталися і розподілялися між усіма селянами рівними ділянками і 

передавалися у приватну власність. Результатом запровадження цього 

декрету став розпад більшості громад (общин). 

Третій декрет – Декрет про громадські землі (1793 р.)мав найбільше 

значення, оскільки повністю (і безоплатно) знищував будь-які феодальні 

повинності. Головним результатом цього законодавства було те, що 

феодальна власність зменшувалася за обсягами (хоча і не знищувалася 

повністю), а селяни отримували землю у приватну власність. З’явилася дрібна 

селянська власність, а пануючим типом стало парцелярне селянське 

господарство. Це був революційний, демократичний спосіб вирішення 

аграрного питання.  

Бюджетно-податкова система Франції, починаючи з ХVІ ст., мала 

особливість і передбачала оподаткування населення не королівською владою 

(чиновниками), а приватними особами – «відкупниками», «пайовиками». 

Викупивши право збирати непрямі, а потім і прямі податки на торгах, збирачі 

(фінансисти) ставали посередниками між державою і дворянами, які 

виступали їх гарантами, позичали у них гроші, отримуючи свою частку 

прибутку, привласнювали частину податків, отримували великі прибутки від 
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позики грошей королівській владі, яка часто банкрутувала. В той же час вони 

«стимулювали» використовувати «сплячий капітал», оскільки збільшували 

оподаткування громадян, більша частина яких була селянами мало 

охопленими монетаризацією і залежними від урожаю[65, с. 390–392]. 

Важливим напрямком дій держави стало скасування старих податків, 

особливо обтяжливих для селян, та пільг для феодалів. У «Декларації прав 

людини і громадянина», ухваленій 1789 року, у ст. 13 зазначалось про 

необхідність державного оподаткування всіх без винятку громадян відповідно 

до їх спроможностей задля утримання збройних сил та адміністрації. А у 

ст. 14 наголошувалося про право громадян контролювати мету, рівень та 

ступінь оподаткування [153, с. 738]. 1790 року Установчі збори, скасувавши 

старі податки, ввели нові земельні, прибуткові та майнові податки. Але 

основним джерелом надходжень ще довгий час залишалися військові 

завоювання та данина [153, с. 736].  

Іншим новим напрямком діяльності держави, що сприяла становленню 

національної господарської системи, стала розробка єдиної метричної 

системи мір та ваги. У 1790 році Національні Збори доручили академії наук 

створити раціональну систему мір і ваги. Видатними французькими вченими 

було створено метричну (десяткову) систему вимірювання ваги, були 

виготовлені у 1799 році зразки метричної системи – метр і кілограм, які були 

визнані у 1872 році в Парижі Міжнародною комісією і стали поступово 

поширюватися у країнах Європи, що сприяло розвитку міжнародної торгівлі. 

Активна участь держави у формуванні капіталу, його комерціалізації 

проявилася у політиці держави щодо організації діяльності фондових бірж і 

проглядається у документах, за якими регламентувався склад учасників 

фонду, накладалися штрафи за продаж неіснуючих акцій, спекуляцій тощо. 

Для нагляду над біржею у 1724 році було створено Державну раду, у 

1801 році – біржову поліцію. За указом Наполеона І було збудовано (1801–

1826 роки) спеціальну будівлю Паризької фондової біржі. Кодекс Наполеона І 

створив єдине біржове право для всієї Франції, яке не зазнавало змін більше 
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століття. Основними цінними паперами, з якими працювали агенти з обміну у 

XVIII ст., були векселі, а не акції або облігації. Проте вже до 1840 року на 

Паризькій фондовій біржі котирувалися боргові і пайові цінні папери. 

Паризька фондова біржа, з кожним роком збільшуючи кількість операцій, 

перетворилася на грошовий ринок європейського масштабу, сприяла 

розвиткові фінансового капіталу.  

Виключне значення впливу верховної влади на господарське життя 

суспільства наочно демонструє історичний розвиток Німеччини. Після 

1648 року так звана «Священна Римська імперія німецької нації» являла 

собою конгломерат трьохсот світських і духовних суверенних князівств, які 

юридично були васалами імператора, але фактично ні від кого не залежали і 

реально між собою ніяк не були пов’язані. У ХVІІ–ХVІІІ ст. Німеччина 

залишалася територіальною монархією, в якій влада імператора зводилась до 

керівництва Верховним імператорським судом. Поряд з ним діяв рейхстаг, що 

об’єднував представників князів-курфюрстів, і рішення якого були 

направлені на посилення князівської, а не імператорської влади. 

Вестфальський трактат на довгі роки закріпив дезінтегрований стан країни, 

стримував формування централізованої держави, здатної виконувати вкрай 

важливі функції в суспільстві. 

Для Німеччини до почату ХІХ ст. були характерними відсутність 

підтримки розвитку промисловості і торгівлі в масштабах всієї країни; 

незліченні митниці, які охороняли кордони навіть найменшого князівства від 

проникнення чужих товарів; постійне підвищення податків; проведення 

князями політики меркантилізму, що стосувалася заборони купувати 

«іноземні» товари, які надходили із сусідніх, німецьких держав; посилення 

княжих монополій на торгівлю пивом, дровами, сіллю тощо; введення різних 

акцизів тощо. Таким чином, верховна влада роздробленої Німеччини з її 

феодальними пережитками, унеможливлювала процес впорядкованості та 

соціально-політичної згуртованості економічних суб’єктів країни і 
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трансформації економічних інститутів, формуванню національної держави як 

основи товарно-грошового господарства. 

Невеликий підйом у розвитку Східної Німеччини був обумовлений 

політикою бранденбурзьких курфюрстів, спрямована на розвиток 

судноплавства важливими німецькими річками (Рейн, Ельба, Везер і Одер). 

Це сприяло втягуванню країни у морську торгівлю і збільшенню вивозу 

сільськогосподарських продуктів; активному залученню іммігрантів для 

збільшення кількості платників податків; збільшенню грошових надходжень і 

території країни за рахунок захоплень окремих земель шляхом нечесної 

зовнішньої політики. Таким чином, у другій половині ХVІІІ ст. 

Бранденбурзько-Пруська держава була найбільшою у Німеччині. 

Створення Митного союзу 1833 року, здійснення буржуазно-

демократичної революції у 1848 році, створення Німецької імперії у 1871 році 

були почерговими кроками у становленні атрибутів національної держави – 

свободи та рівності членів суспільства, захисту приватної власності. Кожному 

з цих кроків опиралися консерватори – вищі державні службовці, юнкери 

(землевласники), офіцерський корпус і представники церкви, які довгий час 

були панівною верствою у верховній владі і прагнули зберегти все без змін. 

Прийняття конституції 1848 року, законів 1850-х років та утворення 

конституційної монархії стало початком формування основних елементів 

ринкової економіки – звільнення селян від феодальної залежності, наділення 

їх правом володіння землею. Під тиском консерваторів ці кроки часто 

замінювалися на інші, які зменшували свободу селян. Згідно з Конституцією, 

що закріпила панування Пруссії у новій державі, Німеччина була союзом 22 

монархій і трьох «вільних міст». Вища влада у державі належала 

імператорові, яким міг бути лише король Пруссії. Він призначав 

рейхсканцлера (голову уряду), відповідального лише перед ним, а також 

чиновників найвищого рангу; здійснював загальне управління країною, 

скликав або розпускав обидві палати парламенту, вирішував питання війни та 

миру, представляв Німеччину на міжнародній арені тощо. Найвищим 
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законодавчим органом стала Союзна рада (Бундесрат) і палата депутатів 

(Рейхстаг). Таким чином, у Німеччині сформувалася нова політична 

підсистема суспільства, яка кардинально змінила економічні функції держави 

та стала основою формування ринкової економіки. 

Перші кроки держави щодо становлення єдиного інституційного 

середовища товарно-грошового господарства розпочалися після революції 

1848 року, коли буржуазія отримала значно більше можливостей впливати на 

розвиток держави і вимагала усунення розбіжностей у правовому 

регулюванні. У 1861 році був прийнятий бундестагом Німецького союзу і 

введений в дію в більшості німецьких держав Загальний німецький торговий 

кодекс. Законом Північнонімецького союзу від 1869 року за Загальним 

німецьким торговим кодексом і Загальним німецьким вексельними статутом 

було визнано силу союзного закону. І тільки після утворення єдиної 

національної держави верховна влада з 1873 року розпочала роботу зі 

створення єдиного цивільного права – цивільного кодексу – (нім. Bürgerliches 

Gesetzbuch, BGB, БГБ) із залученням професійних юристів,і завершила її 

прийняттям у 1896 році та запровадженням у 1900 році. У цивільному кодексі 

більшу вагу мали імперські закони ніж закони місцевого (земського) 

законодавства. У ньому утверджувалось право приватної власності, право 

користування ресурсами, спадковості, рентних та договірних відносин тощо. 

Частина законів залишали в силі дію законодавства окремих німецьких 

держав, таким чином залишаючи феодальні пережитки. 

Об’єднання в імперію у 1871 році створило умови для формування 

національного ринку в першу чергу завдяки ліквідації внутрішніх митних 

бар’єрів. Звільнення країни від внутрішніх митниць відбувалося в декілька 

етапів і завершилося у 1871 році. У Німецькій імперії встановлювалося єдине 

торгове законодавство, вводилася єдина грошова система, загальнонімецьке 

залізничне та поштове право. Було видано декрет про гарантії приватної 

власності, свободи підприємництва і договору для громадян. Розвивалася 

ринкова інфраструктура: банки, товарні та фондові біржі, страхові компанії 
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тощо. Бісмарківська Німеччина доволі швидко ввела імпортні мита 

(направлені головним чином проти британських товарів), тим самим 

декларувала вибір протекціоністської державної політики, сформувала 

національну господарську систему і привела країну до процвітання [52]. 

Досвід історичного розвитку Англії, Франції та Німеччини у другій 

половині ХVІІ–60-х роках ХІХ ст. показує, що основою становлення ринкової 

економіки є національна держава, економічні функції якої обумовлені 

демократичними засадами суспільства. Становлення сучасної національної 

держави України розпочалось з проголошення «Декларації про державний 

суверенітет України» 16 липня 1990 року та прийняття «Акту проголошення 

незалежності України» 24 серпня 1991 року. Держава розпочала докорінну 

перебудову адміністративно-командної системи радянського суспільства, 

формування інститутів національної держави: державних кордонів (указами 

від 4.11.1991 р. та 12.12.1991 р.); громадянства (жовтень 1991 р.); збройних 

сил України («Закон про збройні сили України» від 6.12.1991 р.; гілок влади, 

де законодавчу владу здійснює Верховна Рада України, що реформувалась від 

попередньої системи, виконавчу – інститут президентства (5.07.1991 р.), 

судову – система судових установ з відповідною ієрархією ведення 

судочинства; Конституції (28.06.1996 р.). 

Становлення економіко-політичної підсистеми господарства з 

ринковою економікою України розпочалось із затвердження Верховною 

Радою «Концепції переходу Української РСР до ринкової економіки» 

(грудень 1990 р.) [125], відповідно до якої було прийнято закони: «Про 

власність» [100], «Про бюджетну систему» [99] тощо та ухвалення Постанови 

про «Основи національної економічної політики України» [163] (березень 

1992 р.), що включали низку заходів, таких як приватизація, структурна 

перебудова та модернізація промисловості, переорієнтація зовнішньої 

торгівлі тощо. Ці напрями діяльності держави та вступ України до МВФ у 

квітні 1992 року вказували на вибір верховною владою курсу на швидку 

лібералізацію економіки України відповідно до принципів макроекономічної 
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політики Вашингтонського консенсусу, що переважали на той період в 

економічній свідомості західних суспільств, особливо більшості теоретиків та 

університетських викладачів. 

Наслідки запровадження такої політики були катастрофічними для 

України і засвідчили, що лібералізація економіки без утвердження та 

постійного удосконалення державою легітимних базових економічних 

інститутів призводить до появи в межах держави нових регіональних 

організаційних центрів з нелегітимною владою в руках олігархів, 

«капіталістів-комуністів»; тіньової економіки; бартерних відносин; 

«манчестерського» капіталізму»; пануванню законів сили, а не сили законів; 

соціального інституту «кумівства»; позбавлення можливості реалізації свого 

підприємницького потенціалу більшої частини населення тощо. На думку 

А. Аблова: «Із концентрацією в руках нечисленної верстви населення 

новонародженої бізнесової еліти економічної та, згодом, політичної влади 

вітчизняна економіка набула характеру не ринкової, висококонкурентної, як 

передбачалося, а монополізованої, олігархічної, кланової, із притаманними їй 

високим рівнем ресурсних і трансакційних витрат, низькою схильністю до 

інновацій і структурних зрушень» [93, с. 232]. 

Досвід у розбудові ринкової економіки вільної конкуренції в провідних 

країнах Європейської цивілізації показує, що політику «фритредерства» 

можуть впроваджувати високорозвинуті країни, як це було в Англії в 1810–

60-х роках. А коли інші країни, використовуючи політику протекціонізму, 

захистили свого вітчизняного виробника і досягли високого рівня 

індустріального розвитку, державна політика відкритої економіки та торгівлі 

справила негативний вплив на національне господарство Великобританії. 

Тому відмова України на початку свого незалежного розвитку від 

інструментів державного протекціонізму на внутрішніх і зовнішніх ринках та 

орієнтація на ідеологію лібералізму шляхом «шокової терапії» зруйнували 

невеликий сегмент галузей з високотехнологічною спеціалізацією. І разом з 

тим, зорієнтували на експортну сировинну та низькотехнологічну 
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спеціалізацію господарства, на національне відтворення екстенсивним 

шляхом, на консервацію існуючих і, навіть, реанімацію архаїчних 

виробничих відносин. 

Як зазначалося вище, тривала та послідовна політика Англії з 

формування інституту інвестиційного капіталу стала одним з найважливіших 

чинників формування ринкової економіки, індустріалізації народного 

господарства. Політика українського уряду щодо підтримки та розвитку 

сировинних та низькопродуктивних галузей, від яких залежить 

зовнішньоторговельний баланс та наповнення бюджету, унеможливлює 

створення інвестиційних капіталів для модернізації економічної системи 

країни. В епоху розбудови постіндустріальних суспільств, на яку припадає 

становлення незалежної України, надходження прямих іноземних інвестицій 

опосередковане економічними інтеграційними процесами, міжнародним 

співробітництвом. На думку В. Сіденко приплив іноземного капіталу стає 

можливим між країнами, які мають схожі за основними параметрами моделі 

соціально-економічного розвитку. Випадки успішної діяльності іноземного 

бізнесу в Україні є малочисельними, серед яких переважає російський 

капітал, що з роками поглиблювало економічну інтеграцію з Росією [175]. 

В. Лагутін вважає, що перспективним варіантом розвитку інвестиційного 

середовища в Україні є участь держави у створенні технопарків, які можуть 

виникнути внаслідок налагодження тісного контакту між державою, що 

зацікавлена у зростанні інновацій, вищою освітою в особі вищих навчальних 

закладів і є джерелами інноваційних ідей, та бізнесу, що здатний здійснити 

фінансування інноваційних розробок у розбудові технопарків [131, с. 65]. На 

мотиваційні основи державного регулювання інноваційної праці та 

підприємництва для максимального залучення та реалізації творчого 

потенціалу інноватора, постійного оновлення його професійних знань, 

інтелектуального розвитку звертає увагу А. Никифоров [151, с. 30]. 

Важливим та новим напрямком дій верховної влади провідних країн 

Європейської цивілізації другої половиниXVІІ–60-тих років ХІХ ст. було 
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формування інституту власності. Досвід цих країн показав, що саме 

послідовна політика держави щодо захисту прав приватної власності стала 

запорукою успішного переходу до ринкової економіки. Трансформація 

інституту власності в Україні формально розпочалась з ухвалення Закону 

«Про власність» [100] у 1991 році, яким передбачалося існування трьох форм 

власності – індивідуальної (особистої і приватної трудової), колективної і 

державної). У 1992 році поняття «індивідуальна власність» було замінено на 

поняття «приватна власність» [108]. Право приватної власності у правовому 

полі оформилося лише у грудні 1993 року з прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України» [101] та було 

удосконалено прийняттям Земельного кодексу України [112] у 2001 році, 

Цивільного кодексу України [194] у 2003 році та інших норм матеріального 

права.  

У легітимності функціонування цього інституту в українській економіці 

є серйозні перешкоди, які особливо посилились на початку ХХІ ст. – 

залежність трьох гілок влади, їх непрофесійна діяльність, корупція, 

неузгодженість дій центральної та регіональної влади, наявність двох центрів 

верховної влади, представлених державою та олігархами тощо. Як наслідок, 

відбуваються процеси перерозподілу власності – рейдерство, рекет, тіньові 

явища в економіці, «штучне» банкрутство державних підприємств та 

приватних банків.  

Інститут власності, який виконує роль системотворного зв’язку в 

суспільстві, у нашій країні не набув рис приватності, хоча для цього створене 

інституційне середовище – Конституцію[124] (1996), Лісовий кодекс [134] 

(1994), Кодекс України про надра [121] (1994), Цивільний кодекс [194] (2003) 

тощо. Задекларовані в цих документах та програмах урядів і президента 

«правила гри» не працюють в інтересах всього суспільства, ігноруються 

представниками влади та кримінального бізнесу, оскільки існує феномен 

«влади-власності» та існує внаслідок залежності трьох гілок влади.  



172 

 

Українська дослідниця І. Радіонова звертає увагу на необхідність 

посилення боротьби держави з корупцією, що має безпосередній вплив на 

інвестиційну привабливість економіки, на реформування податкової системи 

в напрямку уніфікації податкових ставок та уникнення податкових пільг, 

спеціальних режимів, винятків в оподаткуванні [170, с. 84]. О. Тищенко 

пропонує використати досвід Польщі при розв’язання суперечностей сучасної 

регіональної політики України, обумовлених значною територіальною 

диференціацією та необхідністю забезпечення державних соціальних 

гарантій. Цей досвід, на думку вченого, дозволяє сформулювати деякі 

рекомендації при вирішенні наступних завдань: забезпечення 

диференційованого підходу до різних типів територій та урахування 

взаємозалежності між ними; ідентифікація, як окремих об’єктів управління, 

локальних територіальних утворень – міст, визначення їхніх функцій 

відповідно до статусу та ролі в економічному розвиткові країни в цілому і 

окремого регіону; визначення заходів, спрямованих на більш повне 

використання потенціалу сільськогосподарських районів тощо [185, с. 50]. 

Вітчизняний вчений О. Мельник зазначає, що для подолання кризових явищ в 

Україні необхідно створити інституціональні умови залучення іноземного 

інвестиційного капіталу та продовжити співпрацю з МВФ та Світовим 

банком [146, с. 90].  

Л. Ємельяненко обґрунтовує необхідність модернізації державного 

управління,пов’язану із стратегуванням, який авторка розглядає як 

«системний процес, що з’єднує прогнозування, планування і управління в 

формуванні та реалізації можливих траєкторій розвитку економічної системи 

на муніципальному, регіональному та національному рівнях, у рамках 

еволюційної парадигми за концептуальним сценарієм» [95, с. 86]. Це дозволяє 

використати інституційне та організаційне забезпечення для досягнення 

високої конкурентоспроможності національної економіки та забезпечення 

якості життя населення.  
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Вище зазначені та низка інших наукових підходів щодо державного 

впливу на ринкову економіку України, розроблених українськими вченими-

економістами, заслуговують на увагу та можуть бути використаними для 

формування напрямів впливу держави на ринкову економіку в сучасних 

умовах. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Становлення національної держави та ринкової економіки у провідних 

країнах Європейської цивілізації припадає на другу половину ХVІІ–60-ті роки 

ХІХ ст. Підґрунтям цього процесу стали зміни, які відбулися в суспільстві під 

впливом буржуазно-демократичної, промислової та освітньої революцій, 

Просвітництва. До таких змін можна віднести формування нового 

політичного устрою держави, нової соціальної структури суспільства, нової 

матеріальної бази господарювання, нового способу економічної активності 

суб’єктів – підприємництва. 

Ці зміни обумовили необхідність формування нових економічних 

функцій національної держави, які докорінно відрізнялися від економічних 

функцій попередніх історичних типів держав. З позицій цивілізаційної 

парадигми вплив держави на ринкову економіку визначається кінцевими 

причинами цілісності суспільства та передбачає урахування і реалізацію 

інтересів суспільства в цілому та членів суспільства зокрема шляхом 

запровадження економічних інститутів ринкової економіки.  

У другій половині ХVІІ–60-тих років ХІХ ст. в Англії, Франції та 

Німеччині сформувалися національні держави та відбулося становлення 

ринкових економічних систем. Функціональна структура останніх включає в 

себе виробничу, соціально-економічну, економіко-політичну та 

посередницьку підсистеми, що в своїй єдності забезпечували цілісність 

ринкової економіки. Економічні функції національних держав полягали у 

впливі на формування зазначених підсистем та на процеси взаємодій 

економічних суб’єктів, переважно інституціональними засобами. Кожна з 
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названих національних держав здійснювала свої економічні функції з різною 

глибиною та послідовністю, урахуванням національних особливостей 

суспільств. Заслуговує на увагу досвід успіхів та невдач в діях держав, які 

суттєво впливали на ефективність ринкової економіки в окремих країнах.  

Дії національних держав, що сприяли формуванню виробничої 

підсистеми ринкової економічної системи Англії, Франції та Німеччини, 

полягали в утвердженні приватної власності як основи економічної свободи 

суб’єктів, індустріалізації, запровадження патентної системи, умов вільного 

вибору сфери виробничої діяльності, капіталізації засобів виробництва; 

комерціалізації факторів виробництва – капіталу, праці, землі; популяризації 

досягнень виробничих галузей народного господарства. Дії національних 

держав з утвердження інституту вільної конкуренції сприяли швидкій та 

ефективній індустріалізації та комерціалізації галузей виробничої сфери. 

Становлення соціально-економічної підсистеми господарської системи 

в Англії, Франції та Німеччині мали свої особливості. Вони були пов’язані з 

ліквідацією залишків феодальних відносин, що різною мірою були 

притаманні кожній державі. Основними напрямками дій держави в цій сфері 

стали: формування соціально-трудових відносин, що включали 

запровадження інститутів контракту, найму, мінімальної заробітної плати, 

фабричного законодавства тощо; створення професійних спілок як 

організацій із забезпечення прав працюючих; введення інституту страхування 

здоров’я та життя найманих працівників; запровадження умов для 

мобільності та покращення умов життя найманих працівників; розбудова 

системи загальної та професійної освіти тощо. 

Формування посередницької підсистеми ринкової економічної системи 

в Англії, Франції та Німеччині відбулося шляхом створення умов вільного 

руху товарів, робочої сили, грошей, надання різноманітних послуг. Для 

успішного функціонування посередницької сфери національні держави 

запровадили інститути Торгового кодексу, вільної торгівлі, паперових 

грошей, кредиту, страхування, реклами, цінних паперів та контрактів, які 

стали основою різноманітних посередницьких товариств, аудиту тощо. Більш 

ефективному економічному розвитку в цілому та посередницької сфери 
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зокрема сприяли дії держави щодо розбудови дорожньої інфраструктури, 

підтримки міжнародної торгівлі, створення національної системи мірта ваги, 

впровадження тарифної політики, створення єдиної національної грошової 

системи тощо. 

У формуванні економіко-політичної підсистеми ринкової економічної 

системи національних держав Європейських суспільств вирішальну роль 

відіграють рівень їх суверенності та особливості організації верховної влади в 

суспільстві та його економічній сфері. Ключовими напрямками дій 

національних держав є чітке визначення базових принципів, цілей 

економічної політики та послідовність їх реалізації; створення цілісної 

системи економічних інститутів, що виступають основною формою реалізації 

економічних функцій національних держав; формування державного сектору 

економіки, що покликаний гарантувати забезпечення певних суспільних 

потреб. До економічних інститутів економіко-політичної підсистеми слід 

віднести бюджетно-податкові інститути, різноманітні фонди, соціальне 

забезпечення працівників, інститути військової економіки тощо. 

Використання в Україні досвіду Англії, Франції та Німеччини щодо 

формування функціональної структури ринкової економіки та розбудови 

системи економічних інститутів передбачає перш за все збалансування 

функціональної структури ринкової економіки та створення цілісної системи 

ринкових економічних інститутів. Серед них особливе значення мають 

інститут приватної власності та інші базові економічні інститути. 

Серед інститутів функціональних підсистем в сучасних умовах більшої 

значимості набувають інститути соціально-економічної підсистеми, які 

безпосередньо впливають на відтворення та розвиток трудового потенціалу 

держави. В умовах переходу до економіки знань конкурентних переваг 

набувають ті держави, які забезпечили високий рівень освіти, охорони 

здоров’я, соціального захисту працівників та повного використання 

трудового потенціалу. 

 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях [72, 74, 76, 

83]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення актуального науково-практичного завдання, що полягає у 

комплексному дослідженні і визначенні економічних функцій національних 

держав та форми їх реалізації в провідних країнах Західної цивілізації на 

стадії становлення ринкової економіки з обґрунтуванням напрямів адаптації 

їх досвіду інституціонального забезпечення реалізації економічних функцій в 

Україні. Результати проведеного дисертаційного дослідження дають 

можливість сформулювати наступні висновки. 

1. У дисертаційній роботі на основі методологічних засад 

цивілізаційної парадигми суспільствознавства розкрито роль національної 

держави в суспільстві та економічній системі. Методологічні підходи 

дозволили встановити місію ринкової економічної системи, її зв’язок з 

іншими системами суспільства (системність); поглибити розуміння процесів 

розвитку ринкової економічної системи шляхом урахування, поряд з 

матеріальними чинниками, суспільної свідомості (монадність); уточнити 

місце людини в економічних процесах (антропологічність); відобразити 

особливості розвитку ринкової економічної системи на різних стадіях її 

життєвого циклу (генезис). Застосування методологічних принципів 

цивілізаційної парадигми відкрило можливість для характеристики сутності 

ринкової економічної системи та ролі держави у її функціонуванні та 

розвитку. На основі принципу суб’єктності було встановлено існування різних 

за статусом та місцем в економічній системі економічних суб’єктів. 

Застосування принципу цілісності дозволило виявити емерджентні 

властивості ринкової економічної системи та роль держави у розв’язанні 

притаманних їй протиріч. Принцип процесності став основою для виявлення 

особливостей руху ринкової економічної системи та форм впливу на неї з 

боку держави. Методологічний принцип самоорганізованості дозволив 

обґрунтувати необхідність свідомої координації взаємодії економічних 
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суб’єктів національною державою інституціональними засобами в умовах 

безперервної змінюваності ринкової економічної системи та середовища її 

функціонування. 

2. У результаті уточнення поняття «функція» та розуміння 

економічних функцій національної держави встановлено природу 

економічних функцій національної держави, яка розглядається як зв’язок 

залежності між змінюваними сторонами, одна з яких представляє цілісний 

об’єкт (суспільство), а інша його частину (державу). В основі 

функціонального зв’язку залежності лежить ззовні задана (з боку цілого) ціль, 

спрямована на забезпечення цілісності, яку покликана реалізувати складова 

частина. Національна держава уособлює собою цілісність суспільства та його 

систем, оскільки акумулює інтереси всього суспільства. Здійснюючи верховну 

владу, вона задає певні цілі структурним складовим ринкової економічної 

системи. Економічні суб’єкти, як залежні складові ринкової економічної 

системи, реалізують задані державою цілі, що виступають як економічні 

функції національної держави.  

3. Визначено напрями впливу національної держави на ринкову 

економічну систему шляхом розкриття її функціональної структури, до складу 

якої входять виробнича, соціально-економічна, посередницька та економіко-

політична підсистеми. Основою виокремлення зазначених підсистем є дії 

кінцевих причин цілісності системних об’єктів, встановлених Аристотелем, – 

матеріальна, сутнісна, рушійна та цілепокладаюча. У кожному із зазначених 

напрямів держава визначає спрямованість дій економічних суб’єктів, що 

виступають як економічні функції держави у виробничій, соціально-

економічній, посередницькій, економіко-політичній підсистемах ринкової 

економічної системи. Так, економічні функції держави у виробничій 

підсистемі спрямовані на забезпечення виробництва матеріальних благ і 

послуг для задоволення зростаючих економічних потреб суспільства; 

економічні функції в соціально-економічній підсистемі спрямовані на 

забезпечення відтворення і розвитку економічних суб’єктів як працівників 

(носіїв трудового потенціалу); економічні функції економіко-політичної 

підсистеми пов’язані з приведенням у дію рушійних сил суспільства, що 
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забезпечують функціонування і розвиток (рух) ринкової економічної системи; 

економічні функції посередницької сфери покликані поєднати виробництво та 

споживання благ в умовах поглиблення рівня розвитку суспільного поділу 

праці. Держава забезпечує цілісність ринкової економічної системи за умови 

досягнення взаємної узгодженості між функціональними підсистемами та 

певним рівнем їх розвитку. 

4. Розкрито сутність економічних інститутів як основної форми 

реалізації економічних функцій національної держави в ринковій економічній 

системі. Вони передбачають встановлення статусу економічних суб’єктів, 

прийняття норм та правил їх діяльності, урахування особливостей сфери 

господарської діяльності, в якій вони взаємодіють. Статус суб’єктів ринкової 

економічної системи національної держави обумовлений типом і формами 

власності на ресурси та місцем в системі суспільного поділу праці. Система 

координуючих, субординуючих, регламентуючих, мотивуючих норм і правил 

встановлює певний порядок дій економічних суб’єктів на засадах свободи та 

рівності, які своєю активністю забезпечують досягнення цілей, що лежать в 

основі відповідної економічної функції. Встановлені державою норми і 

правила ґрунтуються на силі верховної влади, тому вони є обов’язковими для 

виконання усіма суб’єктами господарської системи і виступають своєрідним 

засобом зовнішнього впливу на їх активність. Урахування в економічних 

інститутах зовнішніх та внутрішніх чинників суспільного розвитку, стадії 

розвитку ринкової економічної системи забезпечує їх ефективність. 

Використання економічних інститутів як основної форми реалізації 

економічних функцій національної держави в ринковій економічній системі 

обумовлена необхідністю узгодження на демократичних засадах 

індивідуальних, колективних та суспільних інтересів для забезпечення 

цілісності ринкової економічної системи. 

5. Встановлено міру відображення економічних функцій 

національних держав та інституціональних форм їх реалізації в сучасних 

наукових джерелах. Економічні функції національних держав висвітлюються 

у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі в рамках класичних, 

неокласичних, кейнсіанських та інституціональних підходів. Це обумовило 
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суттєві відмінності у розумінні місця та ролі національної держави в ринковій 

економіці, сутності її економічних функцій, їх переліку та значення для 

розвитку національної економіки. Зазначену проблему також розглядають 

фахівці різних суспільних наук – правники, соціологи та економісти. 

Актуальним, на нашу думку, є використання інституціонального аналізу у 

дослідженні проблеми економічних функцій національної держави, що 

розкриває їх організаційну природу. 

6. Розглянуто особливості формування економічних функцій та 

інституціональних форм їх реалізації провідних держав Західної цивілізації – 

Англії, Франції, Німеччини у другій половині ХVІІ–60-тих років ХІХ ст. у 

функціональних підсистемах ринкової економічної системи на стадії її 

становлення. До таких особливостей відносяться: послідовність 

запровадження демократичних змін суспільства як основного принципу 

організації національної держави; швидкість прийняття та запровадження 

національною державою економічних інститутів, рівня узгодженості інтересів 

всіх учасників економічних процесів; ступінь використання духовно-

культурних чинників (менталітету, релігії, освіти) нації в суспільних 

перетвореннях тощо. При порівнянні ефективності економічних інститутів 

ринкової економіки було виявлено її залежність від генезису економічних 

функцій національної держави.  

7. Виявлено можливості використання досвіду інституціонального 

впливу провідних національних держав Західної цивілізації на ринкову 

економічну систему в сучасній Україні. Зокрема, при розбудові ринкових 

економічних інститутів рекомендовано ураховувати стадію історичного 

розвитку ринкової економічної системи та рівень зрілості її підсистем; 

виключну роль базових економічних інститутів, перш за все, інституту 

приватної власності. В економічних інститутах мають бути відображені 

інтереси всіх учасників економічних процесів, стимули для активної 

діяльності власників капіталу та трудового потенціалу. Особливе значення має 

легітимність економічних інститутів, що забезпечується наданням їх 

складовим юридичного визначення та прийняття в демократичний спосіб. 
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Рис. 1.Цивілізаційний аналіз ролі національної держави  

в економічній сфері суспільства 
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Рис. 2. Структура суспільства та ринкової економічної системи 
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 Джерело: складено автором 

Рис. 3.Природа економічних функцій національних держав та  

форми їх реалізації в ринковій економічній системі 
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