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Згіиплыыфз алайіж мкодпйдлмї 
лажвмы праррі номбйдкарзкз гмодфлм 
жвдолурзпя гм гмпвігу гдоеавлмгм 
внйзву ла дкмлмкіку в ілгупроіайщ-
лзт коаїлат, гд номудпз гдоеавлмгм 
вроуфалля в дкмлмкіку іплуырщ ном-
рягмк розваймгм фапу. Дйя ужагайщ-
лдлля таоакрдолзт мпмбйзвмпрди 
гдоеавлмгм вроуфалля в дкмлмкіку в 
оіжлзт ілгупроіайщлм омжвзлурзт коа-
їлат жвдолдкмпщ гм гмпвігу в одгуйы-
валлі дкмлмкікз Кзраы, гдякзт коаїл 
Євомнз і США. Рмжгйяг узт мпмбйз-
вмпрди, бджукмвлм, кмед бурз кмозп-
лзи гйя мгуеалля дкмлмкікз ра ніг-
нозєклзурва Укоаїлз. 

Опраллі лаукмві гмпйігедлля ра 
нубйікауії, які нозпвяфдлі нзралляк 
дсдкрзвлмпрі гдоеавлмгм внйзву ла 
дкмлмкіку ра нігнозєклзурвм в 
мкодкзт ілгупроіайщлм омжвзлурзт 
коаїлат є у ноімозрдрі в омбмрат ра-
кзт вігмкзт вірфзжлялзт вфдлзт 
ыозпрів ра дкмлмкіпрів як Т. І. Єсз-
кдлкм, П. С. Єцдлкм, Т. О. Кмймкм-
єущ, А. І. Козпмварзи, О. П. Рябфдл-
км, Н. О. Саліаткдрмва, Д. М.  Срдфд-
лкм ра гдякзт ілхзт. Окодкі апндкрз 

гдоеавлмгм внйзву ла дкмлмкіку ра 
нігнозєклзурвм (в мкодкзт їт псд-
оат ра гайужят рмцм) взкйагдлі в 
омбмрат ракзт вірфзжлялзт гмпйіглз-
ків, як А. І. Бдойаф, Д. В. Коавумв, 
В. І. Куозйм, О. В. Макаоа, З. Мака-
оута, В. Ю. Пмйараи, В. М. Срмика, 
Л. А.  Шваика, В.  Щдобзла, В.  Юо-
фзхзл ра багарщмт іл.  

Мдрмы галмї праррі є нмгайщха 
омжомбка нзралщ цмгм гмпйігедлля 
дсдкрзвлмпрі гдоеавлмгм внйзву ла 
дкмлмкіку ра нігнозєклзурвм в 
мкодкзт ілгупроіайщлм омжвзлурзт 
коаїлат ра омжгйяг кмейзвмгм жаном-
вагедлля ущмгм гмпвігу гм номудпів 
одгуйывалля дкмлмкікз лахмї коаїлз. 

Пмфармк одсмокувалля дкмлмкі-
кз в Кзраипщкіи Наомгліи Рдпнубйіуі 
номихйм в ндоімг 1979-1991 оо. В 
рми фап вгаймы уійщмвмы кмгдййы 
дкмлмкіфлмї одсмокз номгмймхува-
йапя рака мозгілайщла смока ж'єг-
лалля нйалу и озлку, жа якмы у псд-
оі дкмлмкікз в 1979-1983 омкат налу-
вайм гапйм: «нйал – гмймвлд, озлмк – 
гмнмкіелд», а в 1984-1991 омкат – 
«могаліфлд нмєглалля нйалу и озл-
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ку» в оаккат пмуіайіпрзфлмгм нйалм-
вмгм рмваолмгм гмпнмгаопрва, цм пу-
номвмгеуваймпя оагзкайіжауієы дкм-
лмкіфлмї одсмокз, кілудвмы кдрмы 
якмї в 1993 о. буйм првмодлля «пзп-
рдкз пмуіайіпрзфлмї озлкмвмї дкмлм-
кікз. Рджуйщрармк ущмгм праймпя, цм 
ланозкілуі ХХ прмйірря Кзраи уед 
взихмв ла гоугд кіпуд у пвірі нм жа-
йуфдллы ілмждклзт канірайів, і нмлаг 
170 гдоеав пвіру кайз пвмї канірайм-
вкйагдлля у КНР.  

І уі номудпз розваырщ гм лзлі. 
Так, жа галзкз Мілкмкдоуії КНР, 
йзхд жа ндохі 10 кіпяуів 2019 омку у 
Кзраї буйз жаплмвалі 33 407 лмвзт 
кмкналіи жа уфапры ілмждклмгм кані-
райу, а  ноякі ілмждклі ілвдпрзуії в 
дкмлмкіку кмлрзлдлрайщлмї фапрзлз 
Кзраы жбійщхзйзпя в оіфлмку мбфзп-
йдллі ла 6,6%  – гм $107,4 кйог. З 1 
піфля ущмгм омку в  Кзраї впрунзв в 
пзйу лмвзи жакмл ном ілмждклі ілвдп-
рзуії, якзи кіпрзрщ 41 прарры, кмела 
ж якзт одгуйыє взкмозпралля, жатзпр, 
уноавйілля ілмждклзкз ілвдпрзуіякз, 
вігнмвігайщліпрщ прмоіл, а ракме омж-
хзодлля гмпруну ілмждклзт ілвдпрм-
оів гм кзраипщкмгм озлку  [1].  

Іпрмозфлм вроуфалля гдоеавлзт 
могалів у коаїлат Затіглмї Євомнз в 
дкмлмкіфлі номудпз жкілываймпщ віг 
нмвлмї її вігпурлмпрі гм пщмгмгліх-
лщмї в рмку фз ілхмку прундлі бджнм-
пдодглщмї акрзвлмпрі.  

У гдоеават-фйдлат ЄС лдкає 
єгзлмгм омжукілля кмлуднуії ра мбпя-
гу дкмлмкіфлмгм ноава (Law of the 
Economy), айд мглакмвм омжукієрщпя 
омйщ, яку ноавм кмед і нмвзллм гоарз 
в одгуйываллі дкмлмкікз [2, п. 87]. 
Нзлі в Євомні пнмпрдоігаєрщпя жага-
йщла рдлгдлуія цмгм «уіймгм кмкнйд-
кпу ілпрзрууіилзт ра номудгуолзт 
одсмок, які гаырщ жкмгу ЄС: впралм-
взрз єгзлі ноавмві оаккз ра ілпрзру-
уіилу проукруоу смокувалля номпрм-
оу пвмбмгз, бджндкз ра ыпрзуії, нмк-
йапрз коаи нозилярры наоайдйщлзт 
жакмлмгавфзт акрів і р. іл…», ном цм 
жажлафаырщ вірфзжлялі гмпйіглзкз ж 
кіелаомглмгм ноава [3, п. 193].  

Айд у ущмку кмлрдкпрі ваорм ніг-
розкарз гукку рзт гмпйіглзків, якз 

кардгмозфлм жапрдоігаырщ номрз пйі-
нмгм кмніывалля жакмогмллмгм гмпві-
гу одгуйывалля дкмлмкікз, а пакд – 
нозилярря в лахіи коаїлі Екмлмкіф-
лмгм Кмгдкпу, ймгіфлм ра ноавзйщлм 
аогукдлруыфз пвмы рмфку жмоу рзк, 
цм нодгкдр одгуйывалля ущмгм Км-
гдкпу «мкодпйзрз лдкмейзвм, мпкійщ-
кз віл купзв бз одгуйыварз впі пуп-
нійщлі віглмпзлз у псдоі дкмлмкікз, у 
рмку фзпйі: агкіліпроарзвлі, роугмві, 
сілалпмві, нмгаркмві, ждкдйщлі, дкмйм-
гіфлі рмцм» [4, п. 15].  

В якмпрі пвмєоіглмгм пнівіплу-
валля гдоеавлмгм одгуйывалля і оз-
лкмвмї дкмлмкікз кмела нодгправзрз 
пзпрдку гдоеавлмгм нйалувалля у 
Фоалуії, яка номихйа ндвлі дранз 
озлкмвмгм омжвзрку. Дйя псдоз дкм-
лмкікз Укоаїлз пйіг взжларз кмейз-
взк жанмжзфдлля ж гмпвігу Фоалуії 
рд, цм ілгзкарзвлзи нйал у коаїлі лд 
кає гзодкрзвлмгм жлафдлля, тмф і 
нозикаєрщпя Науімлайщлмы апакбйд-
єы (наойакдлрмк). Віл мтмнйыє мб-
кдедлу кійщкіпрщ мбмв'яжкмвзт жа-
вгалщ і кає бійщх пноякмвалзи, од-
кмкдлгауіилзи таоакрдо, нм пурі, є 
жвдгдлляк номнмжзуіи оіжлзт гдоеа-
влзт ілпрзрурів і лдуоягмвзт могалі-
жауіи. Оглак уд лд мжлафає, цм имгм 
омйщ як ілпроукдлра уноавйілля омж-
взркмк дкмлмкікз каймжлафуца – 
мкодкі имгм уійщмві жавгалля, а пакд: 
прмпмвлм жкдлхдлля капхрабів бдж-
омбірря, прозкувалля ілсйяуії, мбкд-
едлля нігвзцдлля жаомбірлмї нйарз, 
нігвзцдлля рдтлмймгіфлмгм оівля 
взомблзурва, нмйінхдлля номсдпіи-
лмї ніггмрмвкз кагоів, взоівлывалля 
нйаріелмгм і рмогмвдйщлмгм байалпів, 
гуед ваейзві гйя езррєгіяйщлмпрі 
нігнозєкпрв. Цд жукмвйдлм лд рійщкз 
і лд прійщкз акруайщліпры нмпралмвкз 
ракзт номбйдк, пкійщкз рзк, цм вмлз 
бджнмпдодглщм абм нмбіфлм нмродбу-
ырщ нозлузнмвзт жкіл сілалпмвмї і 
кодгзрлмї нмйірзкз гдоеавз, цм є 
мплмвмы дкмлмкіфлмгм пдодгмвзца [5, 
п. 46-47]. 

Фоалуія омжвзває омжгайуедлзи 
пмуіайщлзи пдкрмо і ноз ущмку лака-
гаєрщпя жгйагеуварз проукруолі гзп-
номнмоуії дкмлмкікз хйятмк ілрдо-
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вдлуіи ж быгедру [6, п. 128]. Сурщ 
проардгіфлмгм нйалувалля у Фоалуії 
нмйягає у взбмоі гмймвлзт ноімозрд-
рів омжвзрку лауімлайщлмї дкмлмкікз, 
номвіглу омйщ у одайіжауії якзт вігіг-
оає гдоеава. У ущмку ланоякі у 2005 
о. ноз Міліпрдопрві быгедру, гдоеа-
влзт оатулків ра гдоеавлмї пйуебз 
буйм првмодлд Гдлдоайщлд уноавйілля 
ж нзралщ кмгдоліжауії гдоеавз, якд 
гмнмкагає кіліпрдопрвак у омжомбуі 
проардгії одсмокувалля ра вномва-
гедллі їт номдкру роалпсмокауії, 
лмвмї кдрмгмймгії, ілпроукдлрів ра 
ноакрзк, жгіиплыє мндоарзвлзи пу-
номвіг номудпів і їт жагайщлу кммогз-
лауіы. Айд ж 2008 о. мплмвлмы сулк-
уієы ущмгм уноавйілля є жгіиплдлля 
гіяйщлмпрі в оаккат лмвмї номгоакз 
цмгм кмгдоліжауії гдоеавз. Сакд в 
2008 о. вндохд Поджзгдлр Рдпнубйі-
кз Фоалуія Нікмйя Саокмжі ра уояг 
жанмфаркмвуырщ номгоаку гіаглмпрз-
кз гйя ндодвзжлафдлля номпрмоу гія-
йщлмпрі нубйіфлмї нмйірзкз и аганра-
уії гм взкмг пупнійщпрва, цм мрозка-
йа лажву Гдлдоайщла одвіжія гдоеав-
лмї нмйірзкз (Rиvision Gиnиrale des 
Politiques Publiques - RGPP) [7], жа 
гмнмкмгмы якмї лзлі номгмвеуєрщпя 
оауімлайщла дкмлмкіфла нмйірзка 
удлроайщлмї вйагз. 

У Вдйзкмї Бозралії лд буйм ндоі-
мгу, кмйз дкмлмкіка кмгйа сулкуім-
луварз війщлм віг гдоеавлмгм одгу-
йывалля рмгм абм ілхмгм взгу, тмф 
имгм нмхзодлля і ланоякмк жкілыва-
йзпя. Сщмгмглі Вдйзка Бозралія ном-
вмгзрщ гмвмйі акрзвлд быгедрлд сі-
лалпувалля дкмлмкіфлзт (нмв’яжалзт 
ж омжвзркмк ілсоапроукруоз и лаом-
цувалляк нмрдлуіайу мкодкзт гайу-
жди дкмлмкікз) ра пмуіайщлзт ном-
гоак [6, п. 128]. Піпйя жакілфдлля 
Доугмї пвірмвмї віилз фзпйм жакмлів, 
цм одгуйыырщ дкмлмкіку, у Вдйзкіи 
Бозралії жлафлм жомпйм і розкаєрщпя 
и лзлі. Навірщ урвдогедлля у гоугмї 
нмймвзлі ХХ прмоіффя смок ра емоп-
ркзт кдрмгів одгуйывалля, нозра-
каллзт Уоягу М. Тдрфдо, лд нозжвд-
йм гм «нмвдолдлля ла бійщх лзжщкзи 
оівдлщ гдоеавз», як буйм мбіуялм 
ноєк’єо-кіліпромк. Ндмйібдоайщла 

кмгдйщ гдоеавлмгм одгуйывалля у 
Вдйзкіи Бозралії нмхзозйа пвіи 
внйзв ла кмйм кмкулайщлзт нігноз-
єкпрв ра ілхі пдкрмоз дкмлмкікз [8, 
п. 47]. 

Поавмва бажа Вдйзкмї Бозралії, 
лапакндодг, нмв'яжала іж ракзкз іл-
прзрууіякз, як: дкмлмкіфла бажа га-
лзт; сілалпмві прзкуйз, уілз и гмтм-
гз, кодгзр, жмвліхлщмдкмлмкіфла рмо-
гівйя; кмлмнмйії і жйзрря; одгуйывал-
ля нмвдгілкз ла озлку, жатзпр пнм-
езвафів, ілрдйдкруайщла вйапліпрщ, 
кмлромйщ жа лавкмйзхлік пдодгмвз-
цдк. Ддоеавлд одгуйывалля нігноз-
єклзурва, ндох жа впд, жапрмпмвуєрщ-
пя у ракзт гайужят дкмлмкікз, як 
пійщпщкд гмпнмгаопрвм, озблд гмпнм-
гаопрвм, длдогдрзка, роалпнмор. Екм-
лмкіфлд жомпралля у Вдйзкіи Бозра-
лії лд в мпраллы фдогу жукмвйдлд 
прабійщліпры нмгаркмвмї пзпрдкз [6].  
Помрягмк кійщкмт мпралліт гдпярзоіф 
гайужі дкмлмкікз ра нігнозєклзурва 
в коаїлі лауімлайіжувайзпя і гдлауім-
лайіжувайзпя, уілз и гмтмгз буйз 
нодгкдрмк мбмв'яжкмвмгм гмбомвійщ-
лмгм кмлромйы, омбзйзпя пномбз км-
лромйы віглмпзл в номкзпймвмпрі 
хйятмк жакмлмгавфзт мбкдедлщ, 
«гедлрйщкдлпщкзт угмг» і р.н. [9]. 
Тмбрм, у Вдйзкіи Бозралії взбіокмвд 
ноавмвд вроуфалля гдоеавз в дкмлм-
кіку лд буйм взнагкмвзк і кмомркм-
промкмвзк.  Срмпмвлм пуфаплзт ном-
глмжів ваорм нігрозкарз гукку ном 
рд, цм ла лзліхліи ндоімг кмед ноз-
напрз ндоімг нозпкмодлля проукруо-
лзт жкіл, рмбрм смокувалля лмвмгм 
дкмлмкіфлмгм ра ілпрзрууіилмгм пдод-
гмвзца, цм нмродбуварзкд ракме 
жкілз дкмлмкіфлмї нмйірзкз у рзт 
коаїлат, які тмрійз б номгмвезрз 
акрзвлі наорлдопщкі віглмпзлз ж Вд-
йзкмы Бозралієы. Цд нмвлмы кіомы 
прмпуєрщпя и Укоаїлз [10]. 

Позкйагмк кйапзфлмї узвійіжм-
валмї кмгдйі одгуйывалля пмуіайщлм-
озлкмвмї дкмлмкікз є хвдгпщка км-
гдйщ одгуйывалля. Сурщ гдоеавлмгм 
одгуйывалля дкмлмкікз Швдуії нмйя-
гає в какпзкайщлмку жомпраллі взом-
блзурва і омжвзрку нігнозєклзурва 
нозварлмгм пдкрмоу і якмкмга бійщ-
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хмку ндодомжнмгійі гдоеавмы фапрз-
лз нозбурку фдодж номгодпзвлу нмга-
ркмву пзпрдку і гдоеавлм-пмуіайщлу 
ілсоапроукруоу гйя нігвзцдлля 
езррєвмгм оівля ндодпіфлмгм лапд-
йдлля. Взкйзкає жатмнйдлля рми 
сакр, цм Швдуія пноякмвує бійщхд 
50% ВВП гйя сілалпмвмгм жабджнд-
фдлля взкмлалля гдоеавмы її дкмлм-
кіфлзт сулкуіи і взоіхдлля уіймї 
лзжкз пмуіайщлзт жавгалщ [6, п. 129]. 
Ддоеавла нігрозкка в коаїлі кмед 
лагаварзпя лаикдлх кмбійщлзк ра 
нозвабйзвзк у пдлпі нігнозєклзурва 
гайужяк, ракзк як: фмола кдрайуогія, 
пуглмбугувалля и гіолзфмгмбувла 
номкзпймвіпрщ. За хвдгпщкзк жакм-
лмгавпрвмк в мкодкзт взнагкат гдякі 
гдоеавлі нігнозєкпрва, які нозжла-
фдлі гйя взкмлалля мпмбйзвзт гдо-
еавлзт сулкуіи уноавйілля, лавірщ є 
кмлмнмйіякз. Цд прмпуєрщпя ракзт 
гайужди пупнійщлмгм езрря як взомб-
лзурвм дйдкромдлдогії, роалпнмор, 
нмхра ра жв'яжмк [11, п. 434-438]. Пм-
руелзи гдоеавлзи внйзв у псдоі 
нігнозєклзурва у Швдуії нігрвдо-
геує гмкрозла омжбугмвз пмуіайщлм 
моієлрмвалмї озлкмвмї дкмлмкікз, яка 
ндодгбафає удлроайіжауіы бйзжщкм 
33% ВВП йзхд жа оатулмк лдноякм-
гм ра ндопмлайщлмгм мнмгаркувалля 
[6, п. 130], цм буйм б лд кмейзвм бдж 
жапрмпувалля агкіліпроарзвлм-ноавм-
взт жапмбів ра жатмгів.  

Як і у бійщхмпрі жатіглмєвомнди-
пщкзт коаїл у Філйялгії лаиваейз-
віхзк ілпроукдлрмк гдоеавлмгм од-
гуйывалля дкмлмкікз є мнмгаркувал-
ля. Як і гйя жгагалзт взцд коаїл, гйя 
Філйялгії ракме таоакрдолзи взпм-
кзи оівдлщ ноавмвмгм одгуйывалля 
дкмлмкікз і вагмкд вроуфалля гдоеа-
вз у псдоу нігнозєклзурва. Сзпрдка 
мнмгаркувалля коаїлз кає кійщка 
ноякзт і лдноякзт нмгарків. Гмймв-
лзк ноякзк нмгаркмк є нмгармк ла 
гмтмгз, кмкулайщлзи ра каилмвзи 
нмгаркз. Наиваейзвіхзк лдноякзк 
нмгаркмк є нмгармк ж мбмомру, кзрлі 
нмгаркз, взоівлывайщлзи нмгармк і 
акузжз ла аврмкмбійі, айкмгмйщлі ла-
нмї, рырыл ра гдякі ілхі рмваоз. Поз 
ущмку нмгаркмві могалз Філйялгії 

лагійдлі ноавакз гіжлалля ра пйігпр-
ва. Вірфзжляла гмпйіглзуя номбйдк 
одгуйывалля дкмлмкікз Л. А. Шваи-
ка [11, п. 439] вігкіфає, цм гдоеавлі 
ра ланівгдоеавлі кмкналії коаїлз 
пралмвйярщ 14% жагайщлмї кійщкмпрі 
вдйзкзт номкзпймвзт кмкналіи Філ-
йялгії. Вмлз жабджндфуырщ 35% жага-
йщлмгм номгаеу, взкмлуырщ 30% мб-
пягу дкпнморлзт мндоауіи, жмпдод-
геуырщ ла пвмїт взомблзурват 25% 
омбмфмї пзйз. Укмвз гйя вдгдлля 
біжлдпу у Філйялгії, вкйыфаыфз жа-
кмлмгавфд жабджндфдлля, гмпрунліпрщ 
сілалпмвзт одпуопів, нігрозкка гдо-
еавз, вігпурліпрщ быомкоарії і кмоун-
уії вігнмвігаырщ упік укмвак гйя 
жомпралля  кмлкуодлрмпномкмелмпрі 
дкмлмкікз ра нігнозєклзурва [12, 
п. 48].  

Сдодг жатмгів ноавмвмгм одгуйы-
валля дкмлмкікз ра нігнозєклзурва 
жлафлд кіпуд нмпігає жабджндфдлля 
жгмомвмї ра гієвмї кмлкуодлуії. Цзкз 
нзраллякз у Філйялгії жаикаєрщпя 
Рага ж взвфдлля кмлкуодлуії ноз 
Міліпрдопрві рмогівйі і номкзпймвмпрі 
ра Вігмкпрвм ж нзралщ кмлкуодлуії, 
якзк нігнмоягкмвуырщпя губдолпщкі 
ноавйілля. Ці гдоеавлі могалз у пвм-
їи омбмрі кдоуырщпя алрзкмлмнмйщ-
лзк жакмлмгавпрвмк Філйялгії, кдра 
якмгм – «жатзпр жгмомвмї кмлкуодл-
уії» віг ноакрзкз лдмбґоулрмвалзт 
мбкдедлщ. У рми ед фап кдеат сіл-
пщкмгм жакмлмгавпрва гіяйщліпрщ ніг-
нозєкпрв нмвліпры лджайдела. Ддо-
еава взжлафає йзхд жагайщлі укмвз 
гіяйщлмпрі кмкналіи фдодж жакмлмгав-
првм, гомхмву и кодгзрлу нмйірзку, 
вайырлзи кмлромйщ, мнмгаркувалля, 
ноавзйа рдтлікз бджндкз, лмокз цмгм 
жатзпру лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца, 
пралгаорз рмцм [11, п. 440]. 

У Бдйщгії оаліхд жагайщлзк ноа-
взймк буйм лдвроуфалля гдоеавз в 
дкмлмкіфлу гіяйщліпрщ, жа взляркмк 
жгіиплдлля гдоеавмы кмлромйы жа 
кмкулайщлзкз нмпйугакз. Оглак 
влапйігмк впруну Бдйщгії в ЄС вроу-
фалля гдоеавз в дкмлмкіку буйм жла-
флм нмхзодлд і омжвзлурд, цм вз-
кйзкалм лдмбтігліпры омжв'яжалля 
дкмлмкіфлзт номбйдк і взкмозпралля 
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ндодваг впруну гм ЄС. Пмфармк уієї 
рдлгдлуії нмкйагдлзи у 1959 p., кмйз 
буйм нозилярм ояг жакмлів віглмплм 
дкмлмкіфлмгм і, жмкодка, номкзпймвм-
гм и одгімлайщлмгм омжвзрку. Ця нм-
йірзка жгмгмк буйа гмнмвлдла гдоеа-
влзкз гаоалріякз і кодгзракз, ілвдп-
рзуіилзкз прзкуйакз і нмгаркмвзкз 
нійщгакз. Ці жапмбз одгуйывалля 
првмозйз мплмву гйя нмпріилмгм нйа-
лувалля в смокі н'ярзоіфлзт дкмлм-
кіфлзт нйалів, цм омжомбйяырщпя 
гдоеавлзк вігмкпрвмк і Быом дкм-
лмкіфлмгм нйалувалля (Bureau de 
Programmation Economique) [2, п. 90]. 
Опмбйзвіпры ноавмвмгм одгуйывалля 
дкмлмкіфлзт номудпів у Бдйщгії є рд, 
цм, жа Закмлмк 1970 p., уояг кає 
ноавм лагаварз одгімлайщлу, гайуждву 
і рдтлмймгіфлу гмнмкмгу ілвдпрмоак, 
цм кмед лабуварз смокз нійщгмвзт 
номудлрлзт правмк нм кодгзрат, нм-
гаркмвзт нійщг рмцм. Філалпмва гм-
нмкмга ракме кмейзва у смокі рак 
жвалзт «progress contracts», хйятмк 
якзт, гйя кмкнйдкплзт номдкрів рдт-
лмймгіфлмгм і номкзпймвмгм омжвзрку, 
гдоеава номнмлує хзомкд кмйм дкм-
лмкіфлзт прзкуйів. [2,  п. 90]. 

Ддоеавлд вроуфалля в дкмлмкіку, 
ла гукку Д. Огозфа, є нмпріилзк 
ноавзймк в іпрмоії США – лаибійщх 
омжвзлурмї коаїлз Півліфлмї Акдозкз 
[13, п. 9]. Ддоеава в мпмбі гдоеавлзт 
одгуйярзвлзт агдлрпрв (алаймгів вір-
фзжлялзт пйуеб, ілпндкуіи, агдлрпрв) 
кає пзйщлзи внйзв ла дкмлмкіку, 
якзи гіє в кікомпроукруоат дкмлмкі-
кз [14, п. 3]. Айд дкмлмкіфла пзпрдка 
США таоакрдозжуєрщпя як «жкіха-
ла», ндодваелм як озлкмва дкмлмкі-
ка, в якіи гдоеава оіжлзкз жапмбакз 
ра жатмгакз внйзває ла сулкуімлу-
валля озлкмвмї пзпрдкз, ном цм коз-
рзфлм вігкіфаырщ як вігмкі вірфзжля-
лі вфдлі [15, п. 7–25], рак і кмймгі 
гмпйіглзкз акдозкалпщкмї кмгдйі 
одгуйывалля мкодкзт псдо ра гайу-
жди пупнійщлмгм езрря [16, п. 142–
147] 

На гукку П. Сакудйщпмла, нігпз-
йдлля омйі гдоеавз в США жлатм-
гзрщ вігмбоаедлля в жлафлмку омж-
хзодллі ноякмгм одгуйывалля дкм-

лмкіфлмгм езрря, омжхзодллі псдоз 
гдоеавлмгм кмлромйы, ніг які в США 
нігнагаырщ впд лмві и лмві взгз гія-
йщлмпрі [17, п. 278, 286, 302]. США 
акрзвлм взкмозпрмвуырщ сіпкайщлзи 
нмрдлуіай ндопмлайщлмгм нмгарку, лд 
вгаырщпя гм жлафлмгм омжхзодлля 
кде пмуіайщлмгм мнмгаркувалля, пнм-
вігуырщ проардгіы нмкіокмвалмї сіп-
кайщлмї дсдкрзвлмпрі кмонмоарзвлмгм 
нмгарку і лд улзкаырщ омжвзрку мнм-
гаркувалля каила. Айд ла вігкілу віг 
Затіглмї Євомнз США лд вваеаырщ 
жа гмуійщлд жакйагарз вагмкі сіпка-
йщлі жавгалля у мнмгаркувалля ном-
удпів пнмезвалля. Така нмгаркмва 
проукруоа пвігфзрщ ном баеалля уієї 
коаїлз жакоінзрз мплмвлд нмгаркмвд 
лавалраедлля жа віглмплм жабджндфд-
лзкз номхаокакз пупнійщпрва і вмг-
лмфап првмозрз пнозярйзвд нмгаркм-
вд пдодгмвзцд гйя нігнозєклзурва 
як ндодгукмвз жомпралля ВВП [6, 
п. 130]. 

Дмпйіглзкз какомдкмлмкіфлмгм 
одгуйывалля нігнозєклзурва США 
взжлаырщ, цм гм фапів дкмлмкіфлм-
сілалпмвмї козжз 2008-2010 оо. кд-
таліжк одгуйывалля озлку США 
вваеавпя лаибійщх вігноаущмвалзк, 
бм алі ноякд, алі мнмпдодгкмвалд 
вроуфалля гдоеавз в дкмлмкіку лд 
взкйзкайм лдбаеалмї гдсмокауії мп-
лмв жкіхалмї дкмлмкікз. В мплмву 
сулкуімлувалля дкмлмкікз США 
нмкйагдла «дкмлмкіка номнмжзуії», 
якіи вйапрзва ігдя удлроайщлмї омйі 
озлку. Ддоеава одгуйыє уноавйілпщкі 
віглмпзлз сулкуімлувалля нігноз-
єкпрв, оажмк ж рзк жабджндфує їт пвм-
бмгу, прзкуйыє фдплу гіймву акрзв-
ліпрщ і каоає рзт, трм іглмоує ноавм и 
ілрдодпз пуб'єкрів озлку. Рзлкмвд 
пакмодгуйывалля США гмнмвлыєрщ-
пя гдоеавлзк і смокуєрщпя у кдта-
ліжк уійдпноякмвалмгм какомдкмлм-
кіфлмгм одгуйывалля. Впд уд нозлм-
пзрщ кмозпрщ дкмлмкіуі ра нігнозєк-
лзурву [18, п. 359-360]. 

На гукку акдозкалпщкмгм іпрм-
озка А. Боілкйі в лаибійщх пкоурлі 
гйя нігнозєклзурва США фапз Уояг 
коаїлз нмпзйыє пвмє вроуфалля в 
одгуйывалля мкодкзт гайужди дкмлм-



Публiчне право № 1 (37) (2020)   
 

 

 

 

 

 

 

156  

кікз гйя нмндодгедлля лдгарзвлзт 
явзц, вігігоаыфз ноз ущмку взоіха-
йщлу омйщ [19, п. 920]. 

Сдодг жатмгів ра жапмбів ноавмвм-
гм одгуйывалля озлку США ваейзвд 
кіпуд нмпріилм нмпігайм номгоаку-
валля дкмлмкікз, якд мтмнзйм омжом-
бйдлля ра одайіжауіы жагайщлмсдгд-
оайщлзт і одгімлайщлзт номгоак. 
Ддоеавлд одгуйывалля дкмлмкікз 
США хзомкм взкмозпрмвує гомхм-
вм-кодгзрлу нмйірзку, жмкодка нмйі-
рзку гдоеавлзт жакмвйдлщ. Завгякз 
гдоеавлзк жакмвйдлляк ноакрзфлм 
буйз првмодлі ракі гайужі дкмлмкікз 
США, як армкла, адомкмпкіфла ном-
кзпймвіпрщ, дйдкромрдтліфла ра іл. У 
одгуйываллі уноавйілпщкзт віглмпзл 
у США нмкірлд кіпуд жаикає сіпка-
йщла нмйірзка, яка нмйягає у впралм-
вйдллі ракмгм одезку гдоеавлмгм 
мнмгаркувалля і гдоеавлзт взроар, 
кмйз вмлз гмнмкагаырщ гапзрз кмйз-
валля дкмлмкіфлмгм узкйу, пнозярз 
взпмкмку оівлы жаилярмпрі, мбкдеу-
варз ілсйяуіы абм нмк'якхуварз 
жапріи. Поз ущмку, вмймгіыфз лаинм-
руеліхзк пдодг омжвзлдлзт коаїл 
лаукмвм-рдтліфлзк нмрдлуіаймк, 
США лакагаырщпя жбдодгрз вйаплі 
нмжзуії коаїлз-йігдоа. На гукку  
акдозкалпщкмгм вфдлмгм-дкмлмкіпра 
М. Вдигдлбаука [20, п. 46], жагайщла 
рдлгдлуія одгуйывалля нігнозєклзу-
рва є ракмы, цм номгмвеуєрщпя нм 
взптігліи роаєкрмоії. 

За ігдайакз кйапзфлмгм канірайі-
жку laissez-faire, дкмлмкіка США та-
оакрдозжуєрщпя як жкіхала («mixed») 
пзпрдка. Ддоеава кає пзйщлзи внйзв 
ла дкмлмкіку, номлзкає в кікомпроу-
круоз дкмлмкікз ра сулкуімлувалля 
дкмлмкіфлмї пзпрдкз. Хмф, як і оалі-
хд, нозварлі нігнозєкуі нозикаырщ 
бійщхіпрщ оіхдлщ ла вйаплзи омжпуг, 
їт псдоа пкмомфуєрщпя, а вігнмвіглм 
псдоа гдоеавлмгм внйзву жбійщху-
єрщпя [2, п. 95].  

Впд уд ра ілхі нмйірзфлі ра дкм-
лмкіфлі фзллзкз пнозяырщ рмку, цм 
вдйзфджлзи дкмлмкіфлзи нмрдлуіай 
США бджнмпдодглщм взжлафає їтлы 
нмйірзфлу кмгурліпрщ, цм кає омжга-
йуедлзи номяв у кіелаомглзт дкм-

лмкіфлзт віглмпзлат. Змкодка, внйзв 
Снмйуфдлзт Шрарів ла гіяйщліпрщ 
Свірмвмгм балку, МВФ, СОТ, Екм-
лмкіфлмї і пмуіайщлмї оагз ООН ра 
іл. є бджжандодфлзк [21]. 

Нанозкілуі ракме ваорм нігроз-
карз взплмвмк [6, п. 129] ном рд, цм 
євомндипщка ра пвірмва ілрдгоауія 
пуномвмгеуєрщпя одгімлайщлмы нмга-
ркмвмы кмлвдогдлуієы, айд лд фзлзрщ 
взжлафайщлмгм внйзву ла омжвзрмк 
пвірмвмгм мнмгаркувалля. Тозває пвм-
єоігла бмомрщба кіе мб’єглалмы Єв-
омнмы ж її баеалляк мбкдезрз сул-
куімлувалля війщлмгм озлку дсдкрз-
влзк вроуфалляк гдоеавз у пмуіайщ-
лм-дкмлмкіфлі номудпз и одхрмы 
взпмкмомжвзлдлзт коаїл пвіру, які 
ндодкмлалі у бійщхіи дсдкрзвлмпрі 
озлкмвмгм пакмодгуйывалля, ліе 
сілалпмвмї гіяйщлмпрі гдоеавз. 

Оред, гзвйяфзпщ ла номалайіжм-
валі нозкйагз гдоеавлмгм вроуфалля 
в дкмлмкіку в мкодкзт ілгупроіайщлм 
омжвзлурзт коаїлат, у жакмогмллмку 
гмпвігі ноавмвмгм внйзву гдоеавз ла 
дкмлмкіку пнмпрдоігаырщпя гдцм пні-
йщлі озпз. Наивзжлафліхмы ж лзт є 
пноякувалля ла дсдкрзвліпрщ сулк-
уімлувалля дкмлмкікз і озлкмвзт 
пзй, кмйз прунілщ і смока гдоеавлм-
гм внйзву буйз, в мплмвлмку, номгз-
крмвалі рзк, цм лаикоацзк фзлмк 
пнозяє кмлкуодлуії ла озлку. Цд – 
номяв кіелаомглмї кмлкуодлуії ла 
бійщхмпрі рмваолзт озлків у пвірі, цм 
лакйагає вігбзрмк ла гдоеавлу нмйі-
рзку. В озлкмвзт дкмлмкікат, гд гі-
ырщ озлкмві кдталіжкз і вроуфалля 
гдоеавз нмвзллм бурз кілікайщлзк, 
є лдмбтігліпрщ у жапрмпуваллі жапмбів 
гдоеавлмгм внйзву ноз лдвгафат 
озлку абм имгм лдгмпкмлаймпрят, жм-
кодка, іплувалля кмлмнмйіи, пйаб-
кіпрщ кайзт нігнозєкпрв, іплувалля 
проукруолм пйабкзт гайужди рмцм, цм 
жукмвйыырщ і взкагаырщ гдоеавлмї 
гмнмкмгз і ндвлмы кіомы агкіліпроа-
рзвлм-ноавмвмгм вроуфалля. Ддоеавз 
ж озлкмвмы дкмлмкікмы жапрмпмвува-
йз оіжлмкалірлі жатмгз гйя лагалля 
гмнмкмгз мкодкзк гайужяк дкмлмкі-
кз, одгуйывалля нмвдгілкз нігнозє-
куів, а ілкмйз и уфапрі в біжлдпі. Тз-
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нмвд гдоеавлд вроуфалля в дкмлмкі-
ку жгіиплываймпя в смокі одгуйы-
валля хйятмк гіяйщлмпрі гдоеавлзт 
могалів. Такзк фзлмк ноавзйщлзк 
жгаєрщпя ужагайщлыыфзи взплмвмк, 
цм гдоеавлд одгуйывалля взноавга-
лд рак, гд пзпрдка війщлмгм озлку 
лджгарла сулкуімлуварз дсдкрзвлм. 
Вігнмвіглм жапрмпувалля ноавмвмгм 
одгуйывалля як оіжлмвзгу гдоеавлм-
гм одгуйывалля жайдезрщ віг кмлкод-
рлмї гайужі (ланояку) одгуйывалля, а 
ракме є взноавгалзк у взнагкат, 
кмйз прунілщ і смока ноавмвмгм 
внйзву в дкмлмкіуі (нігнозєклзурві 
рмцм) мбґоулрмвуєрщпя рзк, цм пакд 
уди внйзв лаикоацзк фзлмк пнозяє 
кмлкуодлуії ла озлку. 

За укмвз, цм лаха коаїла нмпру-
нмвм ілрдгоуєрщпя в євомндипщкзи 
дкмлмкіфлзи номпріо, цм мбґоулрмвує 
акруайщліпрщ ра улівдопайщліпрщ гдо-
еавлмгм внйзву у впіт псдоат ра га-
йужят пупнійщлмгм езрря. Цд взкагає 
взкмозпралля пуфаплмгм лаукмвммбґ-
оулрмвалмгм, пзпрдклмгм, кмкнйдкп-
лмгм нігтмгу гм сулкуімлувалля мо-
галів нубйіфлмї вйагз в псдоі дкмлм-

кікз ра впіт ілхзт пуб’єкрів гдоеав-
лмгм одгуйывалля дкмлмкікз ра нігн-
озєклзурва рмцм. Цд гапрщ жкмгу 
дкмлмкіуі прарз бійщх пріикмы ндодг 
нмрдлуіилзкз козжакз. Наикоацзк 
ілгзкармомк рмгм, цм уд вігбуймпя, 
бугд нігвзцдлля кодгзрлмгм одирзл-
гу Укоаїлз. Цд нм пурі гмймвла лджа-
йдела муілка дкмлмкіфлмї пріикмпрі, 
ілгзкармо, якзи омжоатмвуырщ кіе-
лаомглі одирзлгмві агдлуії ла бажі 
нмкажлзків дкмлмкіфлмгм омжвзрку ж 
кдрмы взжлафдлля икмвіолмпрі гдсм-
йру коаїлз. Нзлі одирзлг Укоаїлз 
ндодбуває ла оівлі "В-", жа галзкз 
агдлрпрва Fitch, уд каиед лаилзефа 
птмгзлка ніпйя гдсмйрлмгм. Сдоимж-
лзк пвігфдлляк рмгм, цм нмйірзкз 
лмвмї вйагз упніхлі, буйм бз нігвз-
цдлля одирзлгу гм оівля "ВВ-" (как-
пзкуку, якмгм іпрмозфлм гмпягав 
укоаїлпщкзи одирзлг), а гуед гаолзк 
оджуйщрармк прав бз одирзлг "ВВ+" 
[22], гйя ущмгм бугщ які гії лмвмї вір-
фзжлялмї вйагз дйдкдлраолм нмвзллі 
прарз номсдпіилзкз, нароімрзфлзкз, 
пвмєфаплзкз ра вігнмвігарз вмйі бі-
йщхмпрі укоаїлпщкмгм лаомгу. 
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Бакйал О. В. Пом мпмбйзвмпрі гдоеавлмгм вроуфалля в дкмлмкіку в мкодкзт 
ілгупроіайьлм омжвзлурзт коаїлат 

У праррі омжгйягаєрщпя ра алайіжуырщпя мкодкі нмгйягз ра гуккз вфдлзт ыозпрів 
ра дкмлмкіпрів ла взжлафдлля омйі гдоеавз цмгм унмоягкувалля пупнійщлзт віглмпзл 
у ндвлзт псдоат дкмлмкікз ра нігнозєклзурва, в мкодкзт гайужят пупнійщлмгм езрря 
рмцм. З уоатувалляк жомбйдлмгм алайіжу, взпймвйыырщпя вйаплі кіокувалля ж мкодп-
йдлзт нзралщ.  

Кйюфмві пймва: гдоеавлзи внйзв; дкмлмкіка; нігнозєклзурвм; одгуйывалля. 
 
 
Бакйал О. В. Об мпмбдллмпрят гмпугаопрвдллмгм вкдхардйьпрва в экмлмкзку 

в мргдйьлыт злгупрозайьлм оажвзрыт проалат 
В прарщд оаппкарозвадрпя з алайзжзоуырпя мргдйщлшд вжгйягш з клдлзя уфдлшт 

ыозпрмв з ъкмлмкзпрмв ла мнодгдйдлзд омйз гмпугаопрва нм унмоягмфдлзы мбцдпр-
вдллшт мрлмхдлзи в мнодгдйдллшт псдоат ъкмлмкзкз з нодгнозлзкардйщпрва, в 
мргдйщлшт мбйапрят мбцдпрвдллми езжлз ракед. С уфдрмк пгдйаллмгм алайзжа, вшп-
кажшваырпя пмбпрвдллшд пммбоаедлзя нм мркдфдллшк вмномпак. 

Кйюфдвыд пймва: гмпугаопрвдллмд вйзялзд; ъкмлмкзка; нодгнозлзкардйщпрвм; 
одгуйзомвалзд. 
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Baklan О. On the features of state intervention in the economy in selected 
industrialized countries 

The article examines and analyzes the individual views and opinions of scientific 
lawyers and economists on determining the role of the state in streamlining public 
relations in certain areas of the economy and entrepreneurship, in certain areas of public 
life as well.  

When analyzing the article title, it is appropriate to refer to the experience of state 
influence on the economy in industrialized countries, where the processes of state 
intervention in the economy have existed for a long time. Let us turn to experience in 
regulating the economies of China, some countries of Europe and the USA to summarize 
the characteristic features of state intervention in the economy in various industrialized 
countries. Consideration of these features can certainly be useful for the recovery of the 
economy and entrepreneurship of Ukraine. 

Recent research and publications on the effectiveness of state influence on the 
economy and entrepreneurship in some industrialized countries are a priority in the works 
of such well-known domestic legal scholars and economists as T. I. Efimenko, 
P. S. Yeschenko, T. O. Kolomoets, A. I. Krysovaty, O. P. Ryabchenko, N. O. Saniakhmetova, 
D. M. Stechenko and some others. Some aspects of state influence on the economy and 
entrepreneurship (in their separate spheres and industries, etc.) are outlined in the works 
of such domestic researchers as A. I. Berlach, D. V. Kravtsov, V. I. Kurilo, O. V. Makara, 
S. Makarukha, V. Yurchyshyn and many others. 

The purpose of this article is to further elaborate questions on the study of the 
effectiveness of state influence on the economy and entrepreneurship in some 
industrialized countries and possible introduction of this experience in the processes of 
regulation of the economy of our country. 

In view of the analyzed examples of state intervention in the economy in some 
industrialized countries, there are some similarities in the foreign experience of legal 
influence of the state on the economy. The most notable of these is to focus on the 
efficiency of the functioning of the economy and market forces, when the degree and form 
of government influence were mainly dictated by the fact that it best promotes 
competition in the market. It is a manifestation of international competition in most 
commodity markets in the world, which imprints on public policy. In market economies 
where there are market mechanisms and state interventions should be minimal, there is a 
need to apply the means of state influence in case of market failures or imperfections, in 
particular, the existence of monopolies, the weakness of small enterprises, the existence of 
structurally weak industries, etc., which predetermine and require state aid. and to some 
extent administrative and legal interference. Market economies have taken various 
measures to assist individual sectors of the economy, regulate the behavior of 
entrepreneurs, and sometimes engage in business. Typical state intervention in the 
economy was carried out in the form of regulation through the activity of state bodies. 
Thus, it seems correct to summarize that state regulation is justified where the free 
market system is unable to function effectively. Accordingly, the application of legal 
regulation as a form of state regulation depends on the specific branch (direction) of 
regulation, and is also justified in cases where the degree and form of legal influence in 
the economy (business, etc.) is justified by the fact that it is this influence that best  

Based on the analysis made, their own views are expressed on the issues noted. 
Key words: state influence; economy; entrepreneurship; regulation. 


