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Вступ. Глобальна пандемія докорінно змінила 
світову економіку, змусивши держави залуча-
тися до новітніх форм партнерства та вдо-
сконалення моделей глобального розвитку.  

Проблема. Глобалізація обумовила незво-
ротний процес деформування ринкових механіз-
мів економічного розвитку на основі модифі-
кації механізму та характеру конкуренції. 
Вирішення цих проблем потребує посилення 
ролі держави у формуванні стратегічного век-
тора розвитку економіки. 

Мета статті – розкриття новітніх трен-
дів розвитку економічної політики держави 
за умов глобальної пандемії. 

Методи. Застосовано сукупність методів 
та підходів: діалектичний, синтезу та порів-
няльний; системний та інституційний підходи, 
узагальнень, єдності історичного та логіч-
ного підходів. 

Результати дослідження. У розвинених 
країнах ресурси дедалі більше концентруються 
на стратегічних напрямах економічного роз-
витку, що потребує залучення значних бюджет-
них коштів, стратегічного планування тощо. 
Відтак зростає потреба у формуванні новіт-
ньої парадигми економічної політики. Визначено 
теоретичні та прикладні цілі нового формату 
економічної політики. Встановлено, що інстру-
менти економічної політики держави потре-
бують належного наукового обґрунтування. 

Висновки. Місце і роль держави за умов 
сучасних викликів, пов’язаних з пандемією, ви-
значаються передусім тим, що держава роз-
глядається як суб’єкт, який забезпечує розбу-
дову та збалансоване функціонування всіх 
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ECONOMIC POLICY  
OF THE STATE  

IN A GLOBAL PANDEMIC 
 
Introduction. The global pandemic has radi-

cally changed the world economy, actualizing the
development of new approaches to economic
policy. At the global level, states are involved in
the latest forms of partnership and improving
models of global development.  

Problem. Globalization has led to an irrever-
sible process of deformation of market mechanisms
of economic development based on the modification
of the mechanism and the nature of competition. To
solve a range of problems it is necessary to stren-
gthen the role of the state in shaping the strategic
vector of economic development.  

The aim of the article is to reveal the latest
trends in the development of economic policy in
the global pandemic.  

Methods. A set of methods and approaches
was used: dialectical, synthesis and comparative;
systemic and institutional approaches, the method
of generalizations, the unity of historical and
logical approaches.  

Results. In developed countries, resources
are increasingly concentrated on strategic areas
of economic development, which requires signi-
ficant budget funds, strategic planning and more.
Therefore, there is a growing need to form a new
paradigm of economic policy. Theoretical and
applied goals of the new format of economic
policy are determined. It is established that the
instruments of economic policy of the state need
proper scientific substantiation.  

Conclusions. The place and role of the state
in the current challenges of the pandemic is deter-
mined primarily by the fact that the state is seen
as an entity that ensures the development and
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елементів національної економічної системи. 
Підґрунтям для реалізації виваженої еконо-
мічної політики має бути наукова іденти-
фікація стратегічних пріоритетів розвитку 
економіки й визначення на цій основі концеп-
туальних підходів та інструментів з метою 
формування системи ідентифікації наближення 
кризових явищ у майбутньому. 

Ключові  слова :  економічна політика, 
держава, глобальна пандемія, ринок. 

balanced functioning of all elements of the natio-
nal economic system. The basis for the imple-
mentation of a balanced economic policy should
be the scientific identification of strategic prio-
rities for economic development and the defini-
tion on this basis of conceptual approaches and
tools to form a system for identifying the appro-
ach of future crises.  

Keywords:  economic policy, state, global
pandemic, market. 
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Вступ. Глобальна пандемія докорінно змінила світову економіку, 
актуалізувавши розроблення новітніх підходів до формування еконо-
мічної політики та пошуку модернізованих форм партнерства держави, 
суспільства та суб’єктів підприємництва. Роль держави за таких умов 
суттєво зростає. На глобальному рівні держави залучаються до но-
вітніх форм партнерства, спільного пошуку рішень, продукування сус-
пільних благ, удосконалення моделей глобального розподілу та доступу 
держав, які цих соціальних благ не мають.  

Проблема. У контексті дослідження розвитку ефективної еконо-
мічної політики визначено, що всебічна та широкомасштабна глоба-
лізація другої половини ХХ – початку ХХІ ст. зумовила обмеження 
регулювальних функцій національних держав. Наслідками цих проце-
сів стало те, що держави втратили можливість захисту національних еко-
номік від різноаспектних дисбалансів та асиметричних шоків. Унаслідок 
глибокої лібералізації національні уряди втрачають змогу належного 
використання цілої низки важелів макроекономічного регулювання. 
Національні держави змушені узгоджувати власну економічну полі-
тику з інтересами багатонаціональних корпорацій, що неминуче зумов-
лює зниження рівня суверенності урядів. Саме глобалізація спричинила 
незворотний процес деформування ринкових механізмів економічного 
розвитку на основі модифікації механізму та характеру конкуренції.  

Дослідники спрямовують вектор аналізу на розкриття проблем 
фоpмування ефективної моделі економічної політики держави, роз-
виток інституційно-організаційного забезпечення, розбудову необхідної 
інфpаструктури, покликаної спростити здійснення тpансакцій, станов-
лення організаційно-правoвих механізмів системи захисту власності. 
Відсутність чи недостатня адекватність розвитку більшості із зазна-
чених складових механізму реалізації економічної політики держави 
є суттєвим інституційним обмеженням для ефективного розвитку націо-
нальної економіки. 

Таким чином, за сучасних умов зростає важливість дослідження 
ролі держави у глобальному вимірі, оскільки збільшується взаємо-
залежність національних економік і складність системи взаємозв’язків 
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між ними. Вирішення цих проблем потребує посилення ролі еконо-
мічної політики держави при формуванні стратегічного вектора роз-
витку економіки. Актуальним є питання вдалого, виваженого та орга-
нічного поєднання ринкового саморегулювання та механізму держав-
ного впливу на перебіг економічних процесів. Ці два виміри повинні 
взаємодіяти та доповнювати один одного. Водночас необхідним є пошук 
ідеального балансу між глибиною державного впливу на економічні 
процеси, ринковим саморегулюванням та внутрішнім потенціалом само-
розвитку економіки. За цих умов відбувається зміщення інституційного 
балансу від ринкових сил і суб’єктів підприємництва у напрямі поси-
лення ролі держави, якій відводиться визначальна роль у соціально-
економічній динаміці [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Систематизація глибин-
них зрушень у методологічному базисі теорії економічної політики дає 
підстави стверджувати, що теоретична матриця дослідження ролі та 
місця держави в економічних процесах перебуває на етапі активної 
трансформації її предметно-дослідницького поля. Одним з визначаль-
них трендів ХХІ ст. є посилення національної конкурентоспромож-
ності саме тих країн, які повною мірою можуть активно використо-
вувати власні історичні надбання та застосувати ефективні підходи 
у межах відомих моделей мобілізації ресурсів на основі ендогенізації 
господарського розвитку, відлагодження механізмів дієвої взаємодії 
з інституціями громадянського суспільства та інвестування у широко-
масштабні національні проєкти та програми [2–4]. 

Предметне поле аналізу економічної політики держави за умов 
глибинних флуктуацій та перманентної нестабільності протягом три-
валого періоду формує спектр дослідницьких пошуків багатьох учених. 
А. Гриценко переконливо доводить, що глибинні соціально-економічні 
перетворення глобального масштабу докорінно змінюють місце і роль 
держави за сучасних умов. Учений аргументує, що процеси глобалі-
зації обумовили загострення суперечностей між інтересами багато-
національних структур, з одного боку, й національних держав, – 
з іншого. Очевидно, що соціально-економічні процеси виходять за межі 
впливу національних держав, натомість багатонаціональні підприєм-
ства значно визначають вектор усього суспільного розвитку [5]. 

О. Шаров розкрив модифікацію трисуб’єктної моделі "держава-
ринок-глобалізація", відстеживши їхній взаємний вплив. Автором про-
аналізовано особливості впливу глобалізації на реалізацію функцій 
держави. Дослідник стверджує, що роль держави в економіці суттєво 
зростає за умов модернізації її функцій. При цьому, на його переко-
нання, політико-економічний розвиток потребує забезпечення добросо-
вісної конкуренції, участі у проєктах державно-приватного партнерства 
під впливом інтернаціоналізації [6].  
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Ю. Уманців аналізує глобальні тенденції формування і розвитку 
економічної політики держави, зосередивши увагу на необхідності обме-
ження негативного впливу глобальних макроекономічних дисбалансів 
на розвиток національної економіки. Науковець визначив напрями вико-
ристання світового досвіду реалізації економічної політики в Україні 
з урахуванням національної специфіки вітчизняної економіки [7]. 

На основі проведеного аналізу С. Кораблін відзначає, що най-
більших успіхів у протидії COVID-19 продемонстрували країни з роз-
виненими та дієвими державними інститутами, неабияка важливість 
яких виявилася на всіх етапах протистояння глобальній пандемії. Саме 
розвинені країни зосередили не лише високоефективний бізнес, але 
й наукові центри, які запропонували розробки та їх масштабне вироб-
ництво [1].  

Українські дослідники Б. Данилишин та І. Богдан детально вивчають 
напрями здійснення національними органами макроекономічного регу-
лювання виважених заходів, спрямованих на захист національних еко-
номік від дестабілізуючих зовнішніх шоків,  обґрунтовують шляхи та 
пріоритети системної стабілізаційної політики та антикризових заходів 
щодо протидії поширенню зовнішніх шоків у національній економіці, 
її стабілізації та створення умов для її подальшого відновлення та стій-
кого економічного зростання [8].   

О. Москаленко пропонує напрями реалізації економічної політики 
у постпандемічний період, яка, на думку автора, має орієнтуватися на 
досягнення низки цілей, серед яких мінімізація економічної нерівності, 
сприяння формуванню цифрової економіки, активізація зайнятості та 
відмова від моделі "дешевої робочої сили", вирівнювання умов між-
народної конкуренції, започаткування моделі низьковуглецевої еконо-
міки. Дослідниця обґрунтовує перспективи розвитку моделі постпан-
демічної, ціннісно-орієнтованої інклюзивної економіки [9]. 

У контексті відновлення економічної динаміки в Україні на основі 
узагальнення світового досвіду І. Федулова та М. Джулай проана-
лізували потенційні втрати українських суб’єктів господарювання від 
запровадження карантинних обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19 
та окреслили пріоритетні види економічної діяльності [10]. Водночас 
нині ще недостатньо системних та комплексних досліджень, спрямо-
ваних на пошук напрямів модернізації економічної політики держави 
за умов ризиків та викликів глобальної пандемії.  

Метою статті є розкриття новітніх трендів розвитку економічної 
політики держави за умов глобальної пандемії.  

Методи. Концептуально-методологічну основу дослідження сфор-
мували наукові праці зарубіжних та українських учених з питань еко-
номічної політики держави. Застосовано сукупність методів та підходів, 
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які дали змогу реалізувати системно-концептуальну єдність дослідження, 
а саме: діалектичний, синтезу та порівняльний, узагальнень; системний 
та інституційний підходи, єдності історичного та логічного підходів. 

Результати дослідження. Результати проведеного аналізу свідчать, 
що у розвинених країнах ресурси дедалі більше концентруються на стра-
тегічних напрямах. Для цього використовуються значні бюджетні кошти, 
стратегічне планування, промислова політика. З огляду на це зростає необ-
хідність формування новітньої парадигми економічної політики, яка має 
відповідати інтересам суспільства, бути соціально спрямованою, сприяти 
підвищенню загальної ефективності економіки, рівномірному розподілу 
вигід від економічного зростання, стримувати зростання економічної нерів-
ності. Теоретичні та прикладні цілі нового формату економічної політики 
та її інструменти потребують належного наукового обґрунтування. 

У цьому зв’язку актуалізується питання необхідності застосу-
вання моделі глобального регулювання, яка впливатиме на зростання 
економіки загалом і добробуту більшості домогосподарств. Оскільки 
сталий розвиток національної економіки є неможливим поза соціумом, 
без широкого залучення до нього широких верств населення, то подо-
лання кризи соціальної складової економічної політики держави слід 
шукати на засадах забезпечення суспільного консенсусу з викорис-
танням широкого спектру інструментарію, який є у розпорядженні 
державних інституцій  [11, с. 73–77; 12, с. 14–17].  

Насправді верховенство права в економічних відносинах на заса-
дах юридичної визначеності та заборони дискримінації надає достатній 
інструментарій для забезпечення рівності розвитку. Особливе значення 
це має для глобального ринку, де спостерігається нерівномірність роз-
поділу багатств і підриває засади верховенства права. Однак для цього 
має діяти інституційна компонента верховенства права. Сам по собі 
перехід від екстрактивних до інклюзивних моделей економіки склад-
ний, без побудови ринкових інституцій та належних гарантій стабіль-
ності. Інституційною основою тут є демократична легітимізація законо-
давчого процесу, який має бути інклюзивним та прозорим, ефективна 
діяльність незалежних регуляторів на ринку [3, с. 5–12].  

При цьому відомі американські вчені Д. Аджемоглу та Дж. Робінсон 
вказують на те, що якраз саме інклюзивні економічні інститути, які підтри-
мують право власності, створюють рівні конкурентні умови й заохочують 
до інвестування в нові технології й знання, сприятливіші для економічного 
розвитку, ніж екстрактивні [13, с. 370–375]. Підтримує таку позицію й нобе-
лівський лауреат М. Спенс, зауважуючи, що економічне зростання пос-
тійно супроводжується розвитком правових, політичних та регуляційних 
інституцій. При цьому відбувається взаємне доповнення можливостей рин-
ку та економічної політики держави [14, с. 59–60]. О. Аузан цілком слушно 
стверджує, що не існує однозначної відповіді про те, який формат дер-
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жавного втручання у перебіг економічних процесів є більш доцільним – 
глибокий чи мінімальний регулятивний вплив урядових структур на роз-
виток економіки. Однак саме держава наділена винятковим правом засто-
совувати елементи законодавчого примусу до економічних суб’єктів. При 
цьому держава є хорошою інституцією не тому, що вона турбується про 
своїх громадян, а тому, що ефективніше, ніж будь-яка інша інституція, 
"може примушувати або загрожувати" [15, с. 58].  

Водночас із глобальним трендом лібералізації, яка проводилася 
через політику національних держав та міжнародних інститутів щодо 
усунення інструментарію прямого впливу урядів та центральних банків 
на економіку, відбувалися об’єктивні процеси, що посилювали функ-
ціональну автономність економічних суб’єктів [16]. Розширення інди-
відуальної свободи вийшло за межі інтеграційної здатності національ-
них економік. Цей процес до певного часу залишався не надто поміт-
ним, оскільки не суперечив ліберальним теоріям, й чітко виявився, 
коли зазначене розбалансування призвело до загострення глобальних 
кризових явищ, й ліберальні пріоритети почали поступатися важелям 
активної економічної політики [17].  

У цьому контексті, визначаючи певний ступінь автономії дер-
жави в економічній політиці, слід зауважити, що глобалізація транс-
формує її форми та функції. Досвід глобального розвитку останніх деся-
тиліть дає змогу виявити два взаємопов’язані, але водночас різні нап-
рями трансформацій, які безпосередньо фокусуються у площині цієї 
проблематики. Перший – дерегулювання, що передбачає зменшення 
активного втручання в економічні процеси та зміщення інституційного 
балансу у напрямі ринкових сил і суб’єктів багатонаціонального під-
приємництва, масштабне застосування механізмів саморегулювання у тих 
сферах, які раніше регулювалися державою. Інший напрям – трансфор-
мація системи регулювання, за якої змінюються не норми, що регла-
ментують економічні процеси, а самі підходи до розроблення правил 
і ухвалення регулюючих рішень [18]. 

На початку XXI ст. глобальна економіка вступила у нову еру 
розвитку, оскільки стрімко загострилися суперечності між транснаціо-
нальним виміром капіталу та державним суверенітетом як формою 
організації та функціонування суспільства. При цьому йдеться про 
глибинні суперечності між процесами глобалізації, що визначають лібе-
ральні засади економічного розвитку, та політичною владою, зосере-
дженою на рівні держави. У контексті таких змін і принципового онов-
лення методологічної конструкції трансформуються засадничі основи роз-
витку світової економіки як складної багаторівневої системи, що 
здатна до самоорганізації та саморозвитку. Асиметричні ефекти пору-
шення вартісних пропорцій між реальним та фінансовим секторами 
світової економіки призводять до постійної системної нерівноваги, що 
за таких умов набуває ознак турбулентності [19]. 
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Відтак, криза глобалізму сьогодні пов’язується зі зміщенням центру 
планетарного розвитку від економік ліберально-демократичного спря-
мування Заходу до економік із поглибленим адмініструванням у країнах 
Азійсько-Тихоокеанського регіону. Однак це пов’язано з економічною 
спроможністю держави, тобто її можливістю гарантувати економічні 
свободи, захищати сумлінну конкуренцію, забезпечувати економічний 
баланс у зовнішній торгівлі та контролювати належний рівень суве-
ренних позик. З цієї позиції існують потенційні асиметричні загрози 
національній економіці, кінцевим об’єктом якої є саме державний 
суверенітет і спроможність держави самостійно впроваджувати та реа-
лізовувати власні рішення [20]. Важливими складниками інституцій-
ного механізму економічної безпеки держави є конкурентоспромож-
ність національної економіки, ступінь гарантованості економічних 
свобод, гарантії права власності та додержання контрактів, структура 
зовнішніх позик та платіжного балансу країни. Інституційний аспект 
відображається у структурі національної економіки, ступені її відкри-
тості, гарантіях економічних свобод, ефективності захисту конкуренції 
та обмеження монополізму. При сучасному економічному протистоянні, 
як правило, використовують олігопольну структуру економіки та орієн-
тацію збуту власних товарів і послуг із контрагентами на зовнішніх 
ринках. Водночас поглиблюються суперечності між посиленням стій-
кості глобального ринку внаслідок перерозподілу ризиків між великою 
кількістю учасників і небезпекою виникнення ланцюгової реакції на 
негативні імпульси [21; 22]. В узагальненому вигляді тенденції розвитку 
світової економіки за умов глобалізації наведено на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Сучасні тенденції розвитку світової економіки  
за умов глобальних кризових явищ 

Джерело: складено автором на основі власних досліджень та узагальнень.  

 

ТЕНДЕНЦІЇ 

Підвищення ефективності функціонування національних ринків 
Приплив іноземного капіталу для задоволення інвестиційних потреб національних економік 
Концентрація ринків, що сприяє здешевленню послуг 

Сукупність ринкових інститутів, які спрямовують фінансові ресурси від їх власників до позичальників 
Контроль світового ринку великими багатонаціональними корпораціями 
Ризик втрати державного контролю в економічній сфері 
Ймовірність зниження рівня конкуренції та посилення монополізації ринку 

Повніше задоволення потреб у багатьох видах послуг завдяки їх універсалізації 
Застосування дистанційних форматів роботи та обслуговування 
Динамічний розвиток світової економіки 

Обмеження можливостей регулювання ринків на національному рівні 
Ймовірність поширення шоків унаслідок розгортання кризових явищ в економіці 

Відрив фінансового ринку від потреб реального сектора економіки на тлі стрімкого зростання 
обсягів спекулятивного капіталу 
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Наслідки трансформації економічної системи в Україні актуалі-
зували питання вибору та обґрунтування напрямів її подальшого еконо-
мічного розвитку. Багатоаспектність і масштабність цієї проблеми обу-
мовили потребу в комплексному її вивченні та різновекторність науко-
вого пошуку. Здебільшого перебіг макроекономічних процесів в Україні 
не вкладається у схеми відомих нині економічній науці моделей і кон-
цепцій. Для практичної реалізації державної стратегії розбудови націо-
нальної економічної системи необхідні конкретизація пріоритетів, уточ-
нення ресурсного забезпечення, відпрацювання механізмів здійснення 
економічної політики. На тлі змін, що відбуваються у країні, спосте-
рігається утвердження нової моделі розвитку з посиленим ринковим 
вектором і ускладненими державними функціями. Впровадження системи 
нової економічної політики держави має також сприяти забезпеченню 
інноваційного економічного розвитку України, підвищенню конкуренто-
спроможності національного виробника, рівня та якості життя, закла-
денню підґрунтя для стійкого економічного зростання. Вибір певної мо-
делі економічної політики є не простим відображенням теоретичної кон-
цепції, а й результатом впровадження принципів і засад, які залежать від 
національних особливостей кожної окремої країни та відповідають націо-
нальним традиціям, що дає змогу внаслідок цього формувати стратегію 
використання конкурентних переваг країни [23; 24]. 

Ефективність функціонування національної економіки детермі-
нується її спроможністю адекватно й гнучко реагувати на виклики, що 
постають на кожному етапі її розвитку. За сучасних умов з особливою 
гостротою виявляються виклики, обумовлені динамічним технологіч-
ним розвитком, посиленням конкуренції на світових ринках, необхід-
ністю задоволення суспільних потреб, які постійно зростають, пошу-
ком нових підходів до забезпечення ефективної комплементарності 
складових сталого розвитку, посиленням вимог до збалансованості 
національних інтересів з глобальними трендами, необхідністю зва-
женого балансування між перманентною появою нових можливостей й 
загроз в умовах швидкого розповсюдження кризових явищ. Теоретико-
методологічна модель аналізу економічних функцій держави ґрунту-
ється на дослідженні відносин між державою (державними інститу-
тами-регуляторами) та громадянським суспільством (соціальними гру-
пами, індивідуальними споживачами публічних послуг). На рис. 2 наве-
дено авторський підхід до трактування економічних функцій держави 
на сучасному етапі господарського розвитку.  

Держава повинна через структурні зрушення цілеспрямовано фор-
мувати інституційне підґрунтя для сприйняття економікою позитивних 
сигналів до економічного зростання. Зокрема, замість необґрунтова-
ного виокремлення пріоритетних галузей слід забезпечити спромож-
ність економіки без зовнішнього втручання визначати й підтримувати 
ті пріоритети, які здатні сприяти модернізації та зміцненню конку-
рентоспроможності. Здебільшого такими інструментами є функціо-
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нальна підтримка експортної, інвестиційно-інноваційної діяльності, струк-
туризація фінансової системи для підвищення інвестиційного потен-
ціалу економіки, створення високооплачуваних робочих місць, розви-
ток підприємництва тощо [25]. Однак при цьому слід брати до уваги, 
що саме суспільство є неоднорідним, воно складається з численних груп 
впливу та інтересів, тому необхідно враховувати потенційний конфлікт 
таких інтересів при дослідженні економічних функцій держави [26].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Основні напрями реалізації економічних функцій держави 

Джерело: складено автором на основі власних досліджень та узагальнень.  

Нині динамічний та місткий внутрішній ринок підвищує роль 
ендогенних чинників у моделі національного економічного розвитку. 
Показовим є приклад застосування країнами ЄС та Сполученими Шта-
тами Америки програм, спрямованих на подолання кризових явищ 
в економіці та стимулювання стійкого економічного зростання. Реалі-
зовані урядами цих країн, а також Європейським центральним банком 
і Федеральною системою США програми суперечать принципам еконо-
мічного лібералізму, що засновані на Вашингтонському консенсусі [2; 12].  

Таким чином, державна економічна політика повинна формува-
тися та реалізовуватися з дотриманням певних принципів, серед яких:  

 конституційність, оскільки політика реалізується відповідно до зако-
нодавства держави на засадах розподілу завдань, повноважень та відпові-
дальності між органами державної влади та суб’єктами економічної системи; 

 забезпечення цілісності та єдності економічного простору на всій 
території країни, а також її грошово-кредитної, бюджетно-податкової 
та інших систем; 

Попередження асиметричності інформації на основі контролю за якістю товарів і послуг,  
інформування економічних суб’єктів про стан ринкової кон’юнктури 

Формування законодавчого поля, що регулює економічну діяльність, забезпечує захист прав 
власності та визначає форми підприємницької діяльності, яких дотримуються всі економічні агенти 

Реалізація національних інтересів у світовій економіці на основі зовнішньоторговельної 
політики, контролю над міжнародним рухом капіталів та міграцією робочої сили 

Вплив на економічні процеси з метою усунення бар’єрів для зростання добробуту населення 
і недопущення економічної кризи 

Регулювання грошового обігу та діяльності фінансово-кредитних установ 

Координація політики у сфері правового регулювання інформаційного простору, 
екологічних проблем, боротьби з порушенням законодавства 

Перерозподіл доходів через механізми фіскальної політики 

Гарантування соціальної стабільності й надійна охорона прав власності 
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 єдність цілей, напрямів, завдань і механізмів реалізації держав-
ної економічної політики; 

 комплексний підхід до реалізації економічної політики держави; 
 взаємодія органів державної влади із суб’єктами економіки у про-

цесі реалізації державної економічної політики; 
 наступність державної економічної політики на всіх етапах її 

здійснення; 
 захист прав економічних суб’єктів з боку держави; 
 стимулювання співпраці між органами державної влади та економіч-

ними суб’єктами у розробленні та реалізації заходів економічної політики; 
 мінімізація втручання органів державної влади у господарську 

діяльність економічних суб’єктів [19; 21]. 
Економічні інститути передбачають встановлення статусу еконо-

мічних суб’єктів, прийняття норм та правил їх діяльності, урахування 
особливостей сфери господарської діяльності, в якій вони взаємодіють. 
Система норм і правил встановлює певний порядок дій економічних 
суб’єктів на засадах свободи та рівності, які своєю активністю забезпе-
чують досягнення цілей, що перебувають в основі відповідної еконо-
мічної функції. Встановлені державою норми та правила ґрунтуються 
на силі централізованої влади, а тому вони є обов’язковими для вико-
нання всіма суб’єктами господарської системи і своєрідним засобом 
зовнішнього впливу на їх активність. Відтак, дієвість економічних функ-
цій держави формується лише у разі, якщо державна політика інте-
грована у суспільну систему та ґрунтується на комплексному враху-
ванні особливостей розвитку національної економіки. При цьому 
дієздатність економічної політики передбачає: 

 досягнення соціального ефекту економічної політики завдяки роз-
ширенню зайнятості, стимулюванню малого підприємництва, підви-
щенню ефективності використання державних коштів; 

 забезпечення надійного правозастосування в усіх сферах соці-
ально-економічного життя на основі реалізації антикорупційної політики, 
забезпечення прав власності, надання публічних послуг, здійснення 
децентралізації; 

 сприяння поширенню інформації про ринкову кон’юнктуру, нала-
годження партнерських відносин між підприємницьким сектором, держа-
вою та громадянським суспільством щодо формування державної політики; 

 переорієнтацію економічної політики на основі врахування гло-
бальних ризиків на основі виходу за межі стабілізаційного впливу та 
формування ґрунтовних засад розвитку конкурентоспроможної націо-
нальної економіки [4; 19]. 

Глобальна пандемія зумовила величезні економічні втрати суб’єктів 
господарювання у кожній країні світу. Переважна більшість країн вда-
лися до радикальних карантинно-обмежувальних заходів. Часткове або 
повне призупинення діяльності у багатьох сферах та видах діяльності, 
занепад туристичної галузі, обмеження діяльності сфери харчування, 
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закриття розважальних закладів, значне зменшення пасажиропотоку 
абсолютно в усіх сферах перевезень – усі ці фактори призвели до змен-
шення економічної активності й спричинили падіння ВВП країн, неви-
конання бюджетів та занепад національних економік загалом [27]. 
Наразі абсолютно всі світові інституції продовжують роботу над міні-
мізацією негативного впливу пандемії, спричиненої COVID-19. Поки 
існуватимуть обмеження соціального дистанціювання, відновлення еко-
номічної активності буде доволі повільним, що, своєю чергою, відобра-
жатиметься на макроекономічних показниках (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Виміри глобальних змін функціонування економіки за умов пандемії 

Джерело: складено автором на основі власних досліджень та узагальнень. 

На всебічний та системний аналіз заслуговує досвід Китаю у реа-
лізації економічної політики. При цьому підґрунтям ефективного впро-
вадження передових технологій та стрімкого економічного прориву 
є якраз державна підтримка широкомасштабної та системної реалізації 
цифрових перетворень у Китаї. Застосування стратегічного підходу 
як до розроблення власних, так й імпорту новітніх технологій з-за 
кордону, державне фінансування освітньо-наукових програм та розвитку 
інноваційних технологій, створення та підтримання спеціальних 
технологічних зон для залучення прямих іноземних інвестицій обу-
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мовили те, що з 1950 по 2019 рр. ВВП КНР зріс у понад сто сімдесят 
разів із середніми темпами зростання 8.1 % щороку. У 2009 р. Китай 
став найбільшим у світі експортером та другим у світі імпортером. 
Один із ключових елементів сучасних тенденцій розвитку Китаю – 
інвестиції у дослідження та розробки. У 2018 р. на вказані цілі спря-
мовувалося 2.2 % ВВП. Сьогодні КНР посідає провідні позиції у світі 
за такими напрямами, як аерокосмічні дослідження, квантові обчис-
лення, суперкомп’ютери, штучний інтелект, 5G, електротранспорт, 
високошвидкісні залізниці [28; 29].  

У Китаї зосереджено 70 % світового виробництва акумуляторних 
батарей для електромобілів. Китайська Huawei отримує близько 50 % 
прибутків від проєктів, що реалізуються за межами країни, підтри-
муючи при цьому комунікаційні мережі у понад 170 країнах з насе-
ленням близько 3 млрд осіб. Велика увага приділяється флагманській 
ініціативі "Один пояс, один шлях", яка спрямована на економічний 
розвиток, а її учасниками стали сто тридцять шість країн та тридцять 
міжнародних інституцій. Тільки китайські інвестиції у різні проєкти 
цієї ініціативи перевищили 90 млрд дол. США [4, с. 59].  

За результатами проведеного аналізу дійдемо висновку, що уря-
дові інституції цілого ряду країн зосереджують щоразу більше зусиль 
на пошукові та реалізації  виважених рішень, спрямованих на пошук 
швидких шляхів виведення економіки власних країн на траєкторію 
стійкого розвитку. Одним з напрямів виконання таких рішень є реалі-
зація інвестиційних проєктів у галузі інфраструктури, які є важливим 
резервом при формуванні робочих місць та стимулюванні зростання 
ВВП. Саме широкомасштабні інфраструктурні проєкти створювали 
надійне підґрунтя для подолання кризових явищ [28; 29].   

Уряд Китаю зазначає, що ініціатива "Один пояс, один шлях" 
є знаковою зовнішньополітичною ініціативою та найбільшим в історії 
глобальним проєктом у сфері інфраструктури. Йдеться про фінансу-
вання та будівництво доріг, залізниць, електростанцій, портів, мереж 
телекомунікацій. Водночас останнім часом Китай є єдиною країною, що 
активно пропонує фінансування проєктів критичної інфраструктури у 
країнах з низьким та середнім рівнем доходу, натомість висока конку-
рентоспроможність товарів пояснюється не конкуренцією, а здатністю 
швидко перейти від планування об’єктів до їх спорудження [29; 30]. 
При цьому розвинені країни інтерпретують "Один пояс, один шлях" як 
загрозу глобальній макроекономічній стабільності, оскільки Китай, 
надаючи позики на нестійкі проєкти, фактично нарощує борги бага-
тьох країн. Крім того, реалізуючи цю ініціативу, деякі країни активно 
розвивають вугільну галузь, а також змінюють умови функціонування 
ринків на користь китайських компаній, що призводить до виняткової 
залежності від технологій з КНР та інтегрування їх у більш тісні 
економіко-політичні відносини з цією країною [29; 31]. Досвід Китаю 
у реалізації виваженої економічної політики стійкого економічного 
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зростання є унікальним кейсом і потребує подальших ґрунтовних та 
системних наукових досліджень. Зазначений досвід є значною мірою 
унікальним у тому контексті, що саме на основі такої економічної 
політики країні вдалося подолати значну відсталість, вивести за межі 
бідності близько 800 млн жителів та за багатьма показниками пере-
творитися на економіку номер один у світі.  

Визначено, що у багатьох країнах комплекс інструментів моне-
тарної політики спрямовувався на підтримання економіки через здешев-
лення та розширення ресурсних можливостей банківської системи. 
Так, Національний банк України з початку кризи, разом із зниженням 
облікової ставки і наданням банкам більшої гнучкості в управлінні 
ліквідністю шляхом модифікації операційного дизайну монетарної полі-
тики, здійснив низку регуляторних і наглядових послаблень, розширив 
перелік прийнятної застави для отримання кредитів, а також запрова-
див нові інструменти – довгострокове рефінансування банків строком 
до п’яти років і своп процентної ставки. Можливості антикризової 
монетарної політики значною мірою визначаються довірою. Цент-
ральні банки розвинених країн з резервними валютами та країн з висо-
ким ступенем довіри до центрального банку, уряду та національної 
валюти мають широкі можливості використання грошово-кредитної 
політики (таблиця).  

Таблиця  

Показники монетарної політики у деяких країнах з ринками,  
що формуються, у 2017-2019 рр. 

Країна 
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Україна 5 11.1 5±1 104 42 43.1 5.2 
Угорщина 19 2.9 3±1 63 – – 2.0 
Польща 22 2.0 2.5±1 60 22.6 17.1 0.5 
ПАР 20 4.7 3-6 55 9.4 7.1 4.5 
Туреччина 14 14.2 5±2 71 32.1 54.5 5.6 
Румунія 15 3.3 2.5±1 52 32.2 31 3.1 
Мексика 19 4.9 3±1 98 14.9 19.4 3.2 
Таїланд 20 0.8 2.5±1.5 67 – – – 
Індонезія 15 3.3 3.5±1 51 13.8 19.3 2.9 
Філіппіни 18 3.5 3±1 87 10.7 19.6 2.1 
Колумбія 21 3.7 3±1 92 6.0 12.8 3.2 
Індія 5 3.9 4±2 59 8.7 7.0 2.1 
Чилі 29 2.3 3±1 32 18.9 26.7 2.6 

Джерело: складено автором за даними [32]. 
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Результати аналізу даних, наведених у таблиці, свідчать, що про-
ведення виваженої монетарної політики у допандемічний період ство-
рило надійне підґрунтя для подолання країнами наслідків кризи, 
зумовлених пандемією. Саме ті країни, в яких зафіксовано відносно 
невисокі темпи інфляції у 2017–2019 рр., і в яких сформовано дієві 
інститути зі значним ступенем спроможності, загалом змогли вийти на 
траєкторію подолання таких наслідків, серед них: Польща, Румунія, 
Чилі, Індія, Індонезія, Південно-Африканська Республіка.  

Національні уряди запропонували широкий спектр заходів для 
подолання економічного спаду через глобальну пандемію. Велика кіль-
кість країн підтримували домашні господарства грошовими виплатами, 
які спрямовувалися насамперед вразливим категоріям – пенсіонерам, 
інвалідам, студентам, безробітнім. В Україні запроваджено непряму 
підтримку населення через комунальні субсидії, банківські кредитні кані-
кули, субсидовані програми іпотечних кредитів, спрощення доступу до 
програм соціальної підтримки. На рис. 4 наведено показники втра-
ченого економічного зростання та обсяги заходів фіскальної підтримки 
у деяких країнах світу у 2019–2020 рр. 

 

 
Рис. 4. Показники втраченого економічного зростання та обсяги заходів 

фіскальної підтримки у деяких країнах світу у 2019–2020 рр. 

Джерело: складено автором за даними [33]. 

На основі аналізу даних, наведених на рис. 4, можна стверджу-
вати, що далеко не завжди великі обсяги допомоги з боку держави 
забезпечували надійний компенсаційний ефект, спроможний зменшити 
обсяги падіння валового внутрішнього продукту. Так, зокрема, у 
Німеччині обсяги державної допомоги сягнули позначки у майже 33 % 
від ВВП, однак при цьому його обсяг помітно скоротився. В Італії 
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на підтримку економіки спрямовано майже 30 % ВВП, проте це не стало 
надійним запобіжником на шляху його падіння. В Україні обсяг ВВП 
протягом 2019–2020 рр. скоротився у порівняльних відносних зна-
ченнях, хоча обсяг державної допомоги був значно меншим. 

Висновки. Глобальна пандемія виявилася багатоаспектним, склад-
ним та суперечливим процесом з притаманними йому об’єктивними 
властивостями і закономірностями, оскільки вона вплинула на всі ви-
міри життя суспільства. Місце і роль держави за умов сучасних вик-
ликів, пов’язаних з пандемією, визначаються передусім тим, що держава 
розглядається як суб’єкт, що забезпечує розбудову та збалансоване 
функціонування всіх елементів національної економічної системи. Як 
представник суспільства загалом саме держава встановлює правила 
функціонування та ґрунтовної взаємодії економічних агентів у межах 
певного господарського порядку і здійснює контроль за їх дотри-
манням. Підґрунтям для реалізації виваженої економічної політики має 
бути наукова ідентифікація стратегічних пріоритетів розвитку еконо-
міки й визначення на цій основі концептуальних підходів та інстру-
ментів з метою формування системи ідентифікації наближення кри-
зових явищ у майбутньому. 
 
Конфлікт інтересів. Автор заявляє, що він не має фінансових чи нефінансових конфліктів інте-
ресів щодо цієї публікації; не має відносин із державними органами, комерційними або неко-
мерційними організаціями, які могли б бути зацікавлені у поданні цієї точки зору. З огляду на те, 
що автор працює в установі, яка є видавцем журналу, що може зумовити потенційний конфлікт 
або підозру в упередженості, остаточне рішення про публікацію цієї статті (включно з вибором 
рецензентів та редакторів) приймалося тими членами редколегії, які не пов’язані з цією установою. 
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