
Роль держави в умовах сучасних глобалізаційних викликів 

 

19 травня 2021 р. у Zoom-форматі відбулося засідання міжнародної дискусійної 

платформи «Трансформація функцій держави в умовах глобалізації», організованої 

сектором міжнародних фінансових досліджень ДУ “Інститут економіки та прогнозування 

НАН України“. Мета засідання полягала у конструктивному обміні думками щодо місця та 

ролі держави в організації суспільного життя, з’ясуванні особливостей державного 

регулювання соціально-економічного розвитку різних країн в умовах пандемії COVID-19, 

формулюванні нових ідей та підходів стосовно модернізації функцій держави під впливом 

викликів глобалізації, цифровізації, екологізації та демографічних змін. 

Міжнародний науковий захід об’єднав майже 40 учасників – представників наукових, 

управлінських, дипломатичних, викладацьких та експертних кіл з різних країн світу 

(України, Китаю, Великої Британії, Румунії, Молдови, Азербайджану, Грузії, Казахстану). 

Роботу міжнародної дискусійної платформи розпочали заступник директора ДУ 

“Інститут економіки та прогнозування НАН України“, чл.-кор. НАН України Андрій 

Гриценко та головний модератор заходу – завідувач сектору міжнародних фінансових 

досліджень Інституту, д.е.н., проф. Олена Борзенко.  

Директор Департаменту стратегічного планування та макроекономічного 

прогнозування Мінекономіки Наталя Горшкова у своєму виступі системно 

охарактеризувала державну політику з розвитку системи стратегічного 

макроекономічного планування в Україні та представила основні новації розроблюваного 

міністерством законопроєкту, що має врегулювати проблемні питання у цій сфері.   

Чл.-кор. НАН України А. Гриценко підкреслив, що сьогодні світ змушений одночасно 

реагувати як на нові – епідеміологічні та політичні, так і добре відомі – глобалізаційні, 

технологічні, демографічні та інші виклики. Це надзвичайно складне завдання, що 

потребує системності та новаторства підходів державного управління, науки, 

міжнародного співробітництва, та може бути ефективно вирішене на засадах сумісно  

розподіленої діяльності.  

Д.е.н. О. Борзенко звернула увагу учасників наукової дискусії на той факт, що у 

сучасних реаліях механізми управління та регулювання національної економіки стають 

дедалі складнішими і дуже важливо зберігати та удосконалювати національні інституції 

підготовки управлінських кадрів, а також профільні інституції академічної науки. 

З грунтовного виступу Надзвичайного і Повноважного Посла України в Туніській 

Республіці Володимира Хоманця учасники заходу дізналися про цілі, механізми та нові 

підходи вітчизняної «економічної» дипломатії, що реалізуються, зокрема, в рамках 

досягнення Цілей сталого розвитку на період до 2030 року, а також імплементації Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та відповідно до Національної 

економічної стратегії України на період до 2030 року. 

Ексзаступник міністра економіки України Ігор Шумило обгрунтував думку про 

визначальну роль якості та стійкості державних інституцій у кризові періоди розвитку 

суспільств. Саме такі інституції здатні ефективно реагувати на ключові виклики 

сьогодення: глобалізацію, екологізаці., національний економічний протекціонізм та 



ізоляціонізм, зумовлений поширенням пандемії коронавірусу. Доповідач надав грунтовні 

рекомендації щодо оптимізації державної економічної політики України в частині 

реагування на зазначені виклики. 

Особливості взаємодії держави та ринку в процесах глобалiзацiї розкрито у виступі  

д.е.н., гол.н.с. сектору міжнародних фінансових досліджень ДУ “Інститут економіки та 

прогнозування НАН України“ Олександра Шарова, який у контексті постпандемічного 

відновлення висвітлив проблеми стратегування у міжнародній і вітчизняній державній 

політиці та зазначив важливість для України досягнення не лише макрофінансових, 

інвестиційних, зовнішньо-торговельних, а й соціальних пріоритетів суспільного розвитку. 

Пропозиції науковця щодо сучасного осмислення теорії «невидимої руки ринку» дістали 

схвалення та були розвинені у виступах інших учасників наукової дискусії. 

Змістовний виступ Лян Чженьпен (Liang Zhenpeng) – викладача Вищої школи 

політики та міжнародних відносин Ланьчжоуського університету (Китай), був 

присвячений  аналізу шляхів розвитку держав Шанхайської організації співробітництва 

(ШОС) у період після пандемії COVID-19. Доповідач розкрила ефективні механізми 

поєднання зусиль Китаю, Індії та Російської Федерації у подоланні наслідків коронакризи, 

а також перспективи посилення ШОС на міжнародній політичній та економічній арені. 

Д.е.н., чл.-кор. НАН України, завідувач відділу економіки і політики аграрних 

перетворень ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України“ Олена Бородіна 

привернула увагу учасників міжнародної дискусійної платформи до закономірного – у 

контексті протидії загрозам продовольчої безпеки та досягненні Цілей сталого розвитку – 

посилення ролі держави у регулюванні земельних відносин і необхідності врахування 

Україною досвіду країн Латинської Америки у відкритті національних ринків земель 

сільськогосподарського призначення.  

Дієві механізми подолання дисфункцій управління державою, що мають вирішальне 

значення для повноцінної європейської інтеграції та посилення міжнародної 

конкурентоспроможності України, було представлено у презентації д.е.н., проф., пр.н.с. 

відділу регіональної економічної політики Інституту регіональних досліджень 

ім. М.І. Долішнього НАН України Анатолія Мокія. Відомий вчений на основі розробленої 

ним моделі «зашморгу» ексклюзивності обгрунтував можливості виправлення таких 

дисфункцій у системі вітчизняного державного управління. 

Ректор університету "ARTIFEX" (м. Бухарест, Румунія), д.е.н., проф. Александру 

Лучан Маноле (Alexandru Lucian Manole) виступив з комплексною оцінкою впливу 

глобальних процесів цифровізації на економіку Євросоюзу та Румунії зокрема. Він 

підкреслив важливість застосування адекватних механізмів державного регулювання з 

тим, щоб запобігти негативним соціальним наслідкам цифровізації економіки. 

Д.е.н, пр.н.с. сектору міжнародних фінансових досліджень ДУ «ІЕПр НАН України» 

Олексій Плотніков у своєму виступі розкрив концептуальні засади ролі держави в 

умовах сьогодення, зокрема, в урегулюванні соціально-економічних проблем, зумовлених 

чи загострених поширенням пандемії COVID-19.  

У ході наукової дискусії дослідник Центру антимонопольного права та емпіричних 

досліджень при Університеті Стратклайда (м. Глазго, Велика Британія) Олесь Андрійчук 

представив нові юридичні механізми захисту і дизайнування конкуренції в 



Європейському Союзі та акцентував увагу на важливості адаптації їх застосування в 

умовах України. 

У виступі д.е.н., викладача університету "ARTIFEX" (м. Бухарест, Румунія) Геннадія 

Чобану (Ghenadie Ciobanu) висвітлено досвід Молдови та Румунії у законодавчому 

регулюванні та організаційному забезпеченні процесів стратегування фінансово-

економічного розвитку, а також підкреслено його координованість з цілями європейської 

інтеграції зазначених держав. 

Завідувач кафедри маркетингу Азербайджанського університету туризму та 

менеджменту, д.е.н. Ельміра Годжаєва (Elmira Qocayeva) у своєму виступі надала 

грунтовну оцінку реальних можливостей і обмежень розвитку туристичної галузі у світі 

та, зокрема в Азербайджані, у постпандемічний період. 

Значний інтерес учасників міжнародної дискусійної платформи викликала доповідь 

д.п.н., доцента кафедри міжнародних відносин НУБіП України Людмили Харченко, що 

була присвячена можливостям застосування фрактального методу формування 

державних і економічних інститутів з метою зміцнення політичної системи України. 

У виступі к.е.н., пр.н.с. відділу соціальних досліджень та рівня життя населення 

Національного інституту економічних досліджень Молдови Тетяни Колєснікової увагу 

було закцентовано на оцінці соціальних наслідків пандемії COVID-19 в Республіці 

Молдова. Доповідач охарактеризувала динаміку рівня життя населення Молдови та 

зазначила шляхи його підвищення за допомогою механізмів державного регулювання у 

період після завершення коронакризи.  

Вирішенню проблем митного регулювання як інструменту управління 

національною економікою в умовах глобалізації присвятила свою доповідь д.е.н., проф., 

завідувач відділу промислової політики ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН 

України“. Доповідач наголосила на важливості та зазначила напрями удосконалення 

цього  інструменту в Україні з огляду на завдання соціально-економічних реформ, що 

проводяться в останні роки. 

Трансформацію функцій держави крізь призму забезпечення національної безпеки 

розглянула у своєму виступі к.е.н., к.т.н., доцент кафедри менеджменту мистецтва 

Львівської національної академії мистецтв Олеся Дацко. Дослідниця науково 

обгрунтувала необхідність відповідального, виваженого підходу до земельної реформи та 

посилення ролі держави у подоланні ентропії вітчизняної економічної системи як 

серйозної загрози національній безпеці та міжнародній конкурентоспроможності 

України. 

Змістовну тематичну доповідь представив д.політ.н., к.е.н., пр.н.с. сектору 

міжнародних фінансових досліджень ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН 

України“ Ігор Піляєв, який показав роль держави в генетиці східноазійського 

«економічного дива» та зауважив про доцільність запозичення відповідного позитивного 

досвіду для України. 

Виступ к.е.н., пр.н.с. відділу соціальних досліджень та рівня життя населення 

Національного інституту економічних досліджень Молдови Тетяни Гутюм  стосувався 

комплексної оцінки впливу пандемії COVID-19 на макроекономічну динаміку Республіки 



Молдова. Надані дослідницею рекомендації щодо мінімізації негативного впливу 

коронакризи дістали підтримку інших учасників дискусійної платформи.  

Під час дискусії у фокусі уваги к.е.н., с.н.с. сектору міжнародних фінансових 

досліджень ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України“ Євгена Редзюка 

перебували питання, присвячені визначенню стратегічних пріоритетів і пошуку 

ефективних механізмів державного стимулювання інвестиційних процесів.  

За підсумками проведення міжнародного наукового заходу учасниками вироблено 

відповідні рекомендації стосовно забезпечення ефективності трансформаційних змін у 

національних системах державного управління в умовах глобальних викликів. 

Зважаючи на плідне наукове спілкування учасників заходу, заплановано 

продовження засідань міжнародної дискусійної платформи та розширення кола осіб, 

залучених до її роботи.  

Збірник наукових доповідей (в електронному форматі), презентованих під час 

проведення міжнародної дискусійної платформи «Трансформація функцій держави в 

умовах глобалізації», буде розміщено на сайті Інституту економіки та прогнозування НАН 

України. 

 

  


