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Методологія  дослідження.  Результати  отримані  за  рахунок  застосування  методів:

абстракції  – при з’ясуванні сутності  понять  «сила держави» та «сфера держави»;  аналізу та

групування  –  при  розмежуванні  видів  діяльності  уряду  в  економічній  сфері;  логічного  та

історичного – при дослідженні хвилеподібного характеру взаємодії держави та ринку.

Результати. У  статті  розмежовано  економічну  діяльність  уряду  за  джопомогою

виокремлення державної  активності,  спрямованої,  з  одного боку, на  виконання необхідних з

огляду на суспільні цілі економічних функцій (державне регулювання), а з іншого – на примус

до  виконання  правил  гри  і  встановлення  економічного  порядку  (державна  координація).

Запропоновано  у  відповідності  до   виділених  видів  діяльності  уряду  використовувати  різні

функціонально зумовлені терміни, а саме: «масштаб, або сфера державної участі в економіці» –

для  вивчення  діяльності,  спрямованої  на  виконання  економічних  функцій,  пов’язаних  з

управлінням  наданими  у  розпорядження  держави  ресурсами,  і  «сила  держави»  –  для

відображення  здатності  держави координувати  економічні  дії,  тобто здійснювати  примус  до

виконання правил гри. 

На основі історичних фактів про державну діяльність в економічній сфері провідних країн

світу проаналізовано зміни співвідношення державних і ринкових регуляторів у хронологічному

вимірі  за  періодами,  які  знаменували  становлення  та  еволюцію ринкової  економіки,  а  також

затвердження  різних  способів  впливу на  неї  держави.  За  всіма  чотирма  періодами виявлено

постійне  розширення  державної  регулюючої  діяльності  на  тлі  періодичного  посилення  або

послаблення координаційного державного впливу.

Новизна.  Спростовано широкорозповсюджену тезу про хвилеподібний характер взаємодії

держави  і  ринку  (періодичне  послаблення  ринкових  і  посилення  державних  впливів  на

економіку).  У хронологічному вимірі  доведено  циклічну динаміку виключно координаційних

функцій держави при постійному розширенні регулюючих.

Практична  значущість.  Результати  дослідження  дозволяють  як  оцінювати  параметри

державної  участі  в  економіці,  що  вказують  на  сферу  її  впливу,  окреслену  функціями  з

регулювання економічної діяльності, так і  визначати фактори, що сприяють або не сприяють

зростанню можливостей держави впливати на прийняття економічних рішень.
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економічні функції держави, координаційні функції держави, взаємодія держави і ринку.
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