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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ФУНКЦІЇ 
ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

У наукових дослідженнях будь-якого аспекту різноманітних і різно
спрямованих сучасних процесів глобалізації, обов'язково вивчається 
роль і функції держави, що змінюються у зв'язку з цим. Це, напевно, 
єдиний аспект, що привертає увагу як прибічників, так і супротивників 
глобалізації. Думки дослідників розрізняються лише мірою розкиду: від 
повної переконаності в поступовому відмиранні держави як інституту 
до не менш повної переконаності в тому, що вплив національних дер
жав тільки зростатиме. 

Стрімкий розвиток процесів глобалізації й регіональної інтегра
ції актуалізує дослідження функцій держави та сприяє більш чіткому 
усвідомленню механізму взаємодії національних урядів з інтеграційни
ми інститутами щодо вирішення найбільш важливих для суспільства 
завдань. 

У наукових працях, присвячених об'єднавчому процесу в Європі, 
абсолютна більшість публікацій прямо або опосередковано присвяче
на обговоренню економічного аспекту інтеграції, що цілком природно, 
адже цей процес розпочався з міждержавної взаємодії в економічній 
сфері і досі правове регулювання економічних відносин залишається 
головним пріоритетом наднаціональних інститутів, оскільки саме від 
успіху в цій сфері залежить життєдіяльність Європейського Союзу [ 4, 
с. 105] . 

Можна виділити такі атрибутивні риси глобалізму: становлення 
світової фінансово-економічної та політико-правової системи; зрос
тання фінансових та інформаційних транскордонних потоків, непід
владних державному регулюванню й контролю; поступове ослаблення 
національно-державного суверенітету; зростання взаємозалежності 
між внутрішніми та зовнішніми політичними, економічними, інфор
маційними, культурними та іншими процесами у функціонуванні дер
жави. Тобто підГрунтям глобалізму є глобальна економіка та наднаціо
нальне політичне регулювання з боку міжнародних інституцій (ООН, 
<<Велика вісімка>>, транснаціональні корпорації, світове громадянське 
суспільство). 

Сьогодні, використовуючи ідеї <<універсального еволюціонізму>> 
і категоріальний апарат синергетики, яка претендує на статус основи 
сучасної наукової картини світу, глобалізацію інтерпретують, напри
клад, як <<об'єктивну еволюцію геобіосоціосистеми>> або як <<Цільову 

95 



функцію>> нелінійного процесу самоорганізації <<соціальної системИ>> в 
<<надскладний організм - мегасоціум>>, який, будучи <<представленим 
локальними соціальними організмами (соціумами)>>,  у свою чергу, <<має 
ідеальну програму життєвого циклу>>: <<проходить стадії зародження, 
становлення і вмирання>> [ 1 ,  с. 65-66] . У межах цієї, як багато хто вва
жає, нової парадигми історичного знання, глобалізація людства тлума
читься як етап <<універсальноЇ>> чи <<глобальної історіЇ>>, що має цикліч
ний характер [2, с. 199] . 

Будь-яка сучасна демократична країна певною мірою бере участь 
у таких глобальних процесах як світова інфляція, управління правами 
власності, розподіл та захист публічних благ у глобальному масштабі 
тощо. Поступово така діяльність буде все більш активною та спрямо
ваною на регулювання процесу глобального виробництва з метою за
безпечення власних економічних інтересів. Це, у свою чергу, потребу
ватиме створення нового механізму регулювання сфери економічних 
інтересів держави, який би, загалом, підвищив роль та забезпечив ви
користання сучасних технологій державного управління, а також вра
хував вплив відповідних міжнародних чинників. Створення асоціацій 
та зон вільної торгівлі, митних союзів, підписання на рівні держав ціло
го ряду угод про лібералізацію фінансових ринків, все це створює зна
чні обмеження зовнішньоекономічної політики держави та проведення 
необхідних заходів консолідації національних господарств. За таких 
умов виникає необхідність створення належної противаги внутрішньо
державного управління. 

Економічною функцією держави як регулюючого інституту є забез
печення функціонування оптимального економічного та інституційно
го режиму, який для досягнення суспільних цілей та реалізації націо
нального економічного інтересу забезпечує конкурентоспроможний 
економічний розвиток. Реалізація цієї функції здійснюється шляхом 
економічної політики з використанням механізмів законодавчої, ви
конавчої, судової та контрольно-наглядової діяльності. Економічні 
функції держави як регулюючого інституту можуть бути постійними та 
тимчасовими залежно від етапу її економічного розвитку, а найбільш 
динамічно трансформованими є економічні функції держави відповід
но до сфер її діяльності та напрямів впливу, які традиційно поділялись 
на внутрішні та зовнішні економічні функції держави, розвиваються в 
міру ускладнення процесів економічного розвитку та зміни характеру 
взаємодії між національною економікою та глобальним середовищем 
[3 ,  с. 42] . 

Взявши до уваги той ф акт, що глобалізація, насамперед, пов'язана 
із посиленням конкуренції, взаємодії та взаємозалежності економіч
них, фінансових процесів у світі між різними суб'єктами, інтернаціо
налізацію ринків, посиленням впливу ТНК, пануванням наддержавних 
структур, які створюються в результаті економічної інтеграції держав, 

96 



поглиблення міжнародного поділу праці, цілком закономірно, що про
цес глобалізації істотно позначається на економічній і фінансовій сфе
рах, відповідно - на реалізації економічної функції держави. 
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ПРАВОВА КУЛЬТУРА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
У ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ РАКУРСІ 

Дослідженню правової культури в юриспруденції приділяється ве
лика увага, але теоретичні аспекти правової культури військовослуж
бовців у науковій літературі розроблені недостатньо. Тому питання сут
ності правової культури військовослужбовців Збройних Сил України, 
її зовнішніх проявів і соціального призначення заслуговують самого 
детального вивчення. У цьому зв'язку велике практичне значення на
бувають динамічні складові правової культури військовослужбовців, 
які розкриваються у функціональному ракурсі. 

Специфіка військової служби й завдань, покладених на збройні 
сили, накладають свій відбиток і визначають особливості функціону
вання правової культури військовослужбовців. На нашу думку, варто 
виділяти наступні функції правової культури військовослужбовців: ін
формаційно-правову, регулятивну, комунікативну, ціннісна-норматив
ну, правосоціалізаційну. 

Під час вивчення культури найважливіше значення приділяється 
інформації як засобу передачі соціокультурного досвіду від покоління 
до покоління. Культура при цьому являє собою особливий тип інфор
маційного процесу. Вся накопичена інформація про правові артефакти 
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