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Функції сучасної держави: новий зміст 
в умовах глобалізації 

Основні напрями діяльності сучас
ної держави відображають ключові 
проблеми, які стоять перед суспільст
вом. Перелік таких цілей, їхні актуаль
ність, суспільна значущість та ієрархія 
визначаються легітимною в раціональ
но-правовому плані публічною владою, 
а в момент конституювання держави – 
народом або уповноваженими ним 
представниками. Проте в останні 
десятиліття функції національної дер
жави стали об’єктом інтенсивного 
впливу з боку глобалізаційних проце
сів. Наведений вплив є настільки гли
боким, що мова йде про формування 

нової реальності, позначеної як «су
часна держава», з оновленим розумін
ням її ефективного функціонування. 
З урахуванням геополітичного розта
шування, з одного боку, нестабільного 
національного правопорядку за не
стійкої правової традиції – з іншого. 
Українська держава опинилася в зоні 
такого впливу в надто вразливому 
становищі. Потреба виявити вплив гло
балізації на функції Української дер
жави, раціоналізувати останні з урах
уванням нової реальності зумовлює 
актуальність дослідження з окресленої 
проблеми. 
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Проблема теоретичного аналізу 
функцій держави неодноразово ставала 
предметом дослідження групи вчених 
як в Україні, так і в Російській Фе
дерації (Г. Падалко, О. Прокопенко, 
П. Рабинович,А.Андреєв, Н. Пахолен-
ко, О. Мазаєва, Ю. Тихомиров тощо). 
Втім, до предмета таких досліджень 
не долучалося питання впливу глоба
лізації на функції сучасної держави, а 
тому відповідний аналіз зберігає свою 
актуальність. 

З огляду на наведене, метою цієї 
статті є спроба окреслення поня
тійного змісту функцій національної 
держави та з’ясування основних ка
налів впливу глобалізації на їхню 
динаміку. Наукова новизна статті 
полягає не лише в намаганні подо
лати сформовані стереотипні підхо
ди в розумінні функцій держави в 
науці теорії держави і права, а й 
також у спробі теоретичного аналізу 
нової правової реальності, що має 
місце в діяльності національної дер
жави, яка взаємодіє з глобальними 
процесами. 

Розуміння «функцій держави». В Ук
раїні теоретико-правовою наукою 
аналізоване поняття формулюється в 
рамках тієї наукової парадигми, яка 
сформувалася в умовах СРСР. Відомий 
учений О. Скакун, наприклад, форму
лює поняття «функції держави» як 
«головні напрямки і види діяльності 
держави, обумовлені її завданнями і 
цілями та такі, що характеризують її 
сутність» [1, с. 47–49]. До зазначеного 
визначення новий аспект (управлін
ський) додають автори одного з про
відних вітчизняних підручників із теорії 
держави і права (О.Петришин, М.Цвік 
М. В. та інші), які запропонували таке 
визначення: функції держави – основ
ні напрямки її діяльності, які виража
ють її сутність і соціальне призначення 
в галузі управління справами суспіль
ства» [2, с. 68–79]. 

Отже, визначальна ознака в розу
мінні функцій держави у вітчизняній 
правовій науці (вслід за радянською 

та російською) пов’язується із сутністю 
держави. Проте постає питання про «сут
ність держави», що в контексті заде
кларованої теми дослідження висту
пає важливим аспектом. Річ у тім, що, 
на нашу думку, сутність будь-якої дер
жави проявляється у змісті та формах 
здійснюваних нею функцій щодо сус
пільства. Щоправда, деякі відомі вчені-
теоретики (наприклад, П. Рабинович) 
розглядають «соціальну сутність дер
жави» в її «здатності забезпечувати – 
у процесі свого функціонування і роз
витку – задоволення основних потреб 
усього суспільства, а також створюва
ти умови для можливого, за наявних 
конкретно-історичних обставин, задо
волення потреб і інтересів окремих груп 
індивідів та їхніх спільнот» [3, с. 41]. 

На нашу думку, у правовому вимірі 
сутність сучасної держави (державно-
організованого суспільства) проявляє
ться в її спроможності втілити й 
гарантувати стабільний правопоря
док у рамках визначеної території, 
зокрема й через механізм організа
ції суверенної публічної влади, належно 
легітимованої суспільством. Вільне 
суспільство потребує насамперед кон
ституйованого ним (через конститу
цію) стабільного правопорядку, а вже 
після цього – «задоволення потреб». 

Наведене було необхідним для 
окреслення в нових умовах розуміння 
функцій національної держави. У су
часній європейській правовій науці 
таке переусвідомлення вже має місце. 
У Словацькій Республіці вчені-теорети-
ки (наприклад, провідний із них Ян 
Прусак) визначають взаємозв’язок 
сутності держави та її функцій у 
такий спосіб: «Сутність держави – 
діяльність, спрямована на визначену 
ціль і забезпечувана державною вла
дою, що здійснюється системою дер
жавних органів, а також діяльність дер
жавних службовців і урядників. Ціль 
та обсяг діяльності держави визнача
ються суспільною угодою. У сучасній 
державі така діяльність визначається 
конституцією та законами, а також на 
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основі політичних програм, підтрима
них на виборах більшістю, в межах 
виборчого періоду... Сутність держави 
проявляється в її функціях, визначе
них на основі права» [4, с. 100-101]. 

Відзначмо, що навіть така держава, 
котра відзначається низьким рівнем ін
тегрованості до наднаціональних утво
рень, зазнає впливу як із боку остан
ніх, так і з боку міжнародного право
порядку. Іншими словами, функції 
держави позначають напрями діяль
ності національної держави, рамки яких 
визначаються не лише внутрішнім, а й 
міжнародним правопорядком. 

Треба розуміти, що перелік функ
цій національної держави містить не 
всі, а лише основні напрями діяльності 
держави, котрі, своєю чергою, обумов
лені такими чинниками: а) найбільш 
гострими проблемами, які стоять перед 
суспільством; б) розумінням необхід
ності зосередження організаційних 
зусиль держави на певних пріорите
тах, що виходить із боку персонально
го субстрату державного апарату (пе
редовсім політичної еліти). Підкрес
лімо, що перелік (система) функцій 
держави, про який вище вже говори
лося, детермінується як суб’єктивними, 
так і об’єктивними (зокрема конкрет
но-історичними) факторами. Останнє 
є важливим з огляду на необхідність 
концентрації ресурсів (матеріальних, 
управлінських тощо) на окремих на
прямках. У цьому контексті програми 
діяльності урядів і щорічні бюджетні 
закони, в яких відображено пріорите
ти ресурсного забезпечення тих чи тих 
напрямів діяльності держави, чітко 
окреслюють перелік функцій держав. 
При цьому можна помітити, що тен
денцією другої половини ХХ і ХХІ ст. 
у сфері державного управління висту
пає відмова від однобокого галузево
го принципу здійснення державою 
своєї діяльності. 

Крім того, функції держави відоб
ражають базові цінності суспільства, 
що дозволяє твердити про зв’язок 
цього поняття з розумінням призна-
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чення держави у суспільстві. У сучас
ній державі такі базові цінності, як 
правило, закріплено у вигляді право
вих принципів у конституції (Основ
ному Законі). Ці принципи проявляють 
бачення сувереном (народом) осново
положних цінностей, яким має сліду
вати у своїй діяльності держава. 

Істотним при цьому також виступає 
факт взаємозалежності між перелі
ком функцій держав, ступенем їхньої 
значущості, з одного боку, та їхнім 
інституційним забезпеченням – з іншого. 
Мова йде про певний зв’язок між скла
дом державних органів, їхньою статус-
ною роллю та функціями держави, в реа
лізації яких вони беруть участь. Від 
їхнього адекватного співвідношення, 
не деформованого гіпертрофованими 
уявленнями політичної еліти, прямо 
залежить ефективність здійснення тієї 
чи тієї функції держави. 

Природно, що сучасна держава, за 
збереження домінуючих позицій дер
жавного механізму в окресленні та 
здійсненні її функцій, розширяє про
стір для реалізації окремих напрямів 
своєї діяльності через інститут місце
вого самоврядування (відокремленого 
від державної влади) та через інститути 
громадянського суспільства (наприклад, 
громадські організації). Але делегу
вання державою цих функцій не при
нижує її ролі в цьому процесі, бо саме 
вона створює юридичні основи для 
такого делегування. 

Вплив глобалізації на функції 
сучасної держави: правовий контекст. 
Глобалізація сьогодні виступає однією 
з основних тенденцій розвитку циві
лізації, які істотно впливають на 
функції національної держави. Увагу 
міжнародної громадськості до сучас
них проблем людства першим при
вернув створений у 1968 р. «Римський 
клуб», члени якого поставили собі за 
мету виробити методику для науково
го аналізу «труднощів людства», пов’я
заних із фізичною обмеженістю ре
сурсів планети, бурхливим зростанням, 
споживанням тощо. Проте актуаліза-
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ція категорії «глобалізації» відбулася 
лише в останньому десятилітті ХХ ст. 
Сьогодні підходи до розуміння сут
ності глобалізації різняться між 
собою, причому найбільше уваги їй 
приділяють економісти та екологи. 
В економіко-екологічному сенсі гло
балізацію розуміють як «соціально-
економічний, збалансований і сумісний 
з природою розвиток, який не руйнує 
навколишнього природного середовища 
та забезпечує безперервний прогрес су
спільства». При цьому, справді, якщо 
«раніше світова економіка була полем, 
на якому діяли суверенні держави, то в 
умовах глобалізації вона перетворює
ться в самостійний суб’єкт, який діє на 
полі національних держав» [5, с. 21–22]. 

Процес усвідомлення глобалізації 
як правового феномена лише розпо
чинається. Так, професор універси
тету Мадрида (Іспанія) Франциско 
Лапорта глобалізацію розглядає як 
складний і тривалий процес людської 
взаємодії, що долає встановлені дер
жавні кордони і визначає існування 
політичних, економічних, культурних 
і соціальних відносин, які піднімаються 
над локальними, регіональними і на
ціональними обмеженнями для ство
рення умов нової транснаціональної 
цивілізації [6, с. 238]. 

Мусимо при цьому відзначити, що 
формування багаторівневого міжнарод
ного правопорядку (як глобальних 
стандартів у сфері передовсім захисту 
прав людини) після Другої світової 
війни стало однією з передумов для 
глобалізації в інших сферах. У право
вому сенсі вплив глобалізації на функ
ції національної держави проявляється 
в різних площинах. 

Перше. Основні політичні, еконо
мічні, науково-технічні, культурні та 
інші відносини дедалі більше перебува
ють у просторі за межами національ
ної держави, тож і природно, що вони 
стають дедалі менш контрольованими 
державами. Мова йде про транснаціо
нальні компанії (ТНК), які стали невід’єм
ною складовою глобалізації.Такі утворен-

ня виникли за середньовіччя – Орден 
тамплієрів, наприклад, заснований 1118 р., 
у 1135 р. почав клопотатися банків
ською справою. У часи середньовіччя 
і нові часи (в ХVII ст. створено Бри
танську Ост-Індську компанію) вони 
за економічними і фінансовими пара
метрами не могли конкурувати з дер
жавою і церквою. У часи глобалізації 
ситуація змінилася кардинально. За 
деякими даними, в цілому ТНК забез
печують понад дві третини світової 
торгівлі. Зі ста найбільших економік у 
світі більше половини – ТНК, інші – 
держави. Істотне зростання ролі ТНК 
у глобальній економіці порівняно з 
національними економіками зумовле
но, крім іншого, також і тим, що вони 
дедалі більше використовують не кон
курентні переваги країн базування, а 
глобальні конкурентні переваги в між
народному масштабі [7, с. 12]. Наведе
не означає, що рівень ресурсного 
забезпечення (бюджету) національних 
держав і ТНК є порівнянним. Урахо
вуючи, що функції національної дер
жави перебувають у рамках не лише 
правопорядку (конституції та законів), 
а й доступних для публічної влади 
ресурсів, такий факт є особливо зна
чущим для їх переосмислення. 

Друге. З посиленням глобалізації 
має місце явище, назване Браяном 
Таманагою формуванням «глобаль
ної правової інфраструктури». Справді, 
в 1990–2000-ті роки різко зросла роль 
глобальних і регіональних правових 
механізмів, частина з яких мають ці
лісне інституційне забезпечення: Євро
пейський Союз, Північноамерикан
ська угода про вільну торгівлю. Особ
ливо активною є сфера регулювання 
міжнародних економічних відносин, 
хоча регулюється також і сфера кос
мосу, навколишнього природного се
редовища, прав людини тощо. Зростан
ня міжнародно-правової нормативної 
бази супроводжується активізацією 
міжнародних правозастосовних ін
ституцій, насамперед міжнародних 
судів (наприклад, Європейського суду 
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з прав людини в м. Страсбурзі). Між
народне право посилюється у сфері 
як публічного, так і приватного права. 
Але твердити при цьому без застере
жень про верховенство міжнародного 
права дещо передчасно. Суб’єкти між
народного права (як великі держави, 
так і держави-ізгої) нерідко порушують 
норми міжнародного права, коли 
йдеться про їхні власні інтереси чи 
збереження режиму. Слід погодитися 
з думкою, що головною опорою між
народного права залишається реаль
на політика [8, с. 147]. 

Формування глобальної правової 
інфраструктури істотно впливає на 
функції національної держави як без
посередньо, зокрема через необхід
ність виконання рішень міжнародних 
органів, так і опосередковано (через 
вплив на внутрішньодержавну право
ву систему). При цьому слід погодити
ся, коли Франциско Лапорта конста
тує відставання глобалізації права від 
глобалізації ринкової економіки і 
невідповідність глобального права, 
що формується, всім вимогам ідеалу 
верховенства права. Ним же справед
ливо відзначено, що державам, які не 
мають ефективного і належно оформ
леного правопорядку, глобалізаційні 
процеси не тільки не принесуть еко
номічної вигоди, а й можуть спричи
нити економічну шкоду. Через недо
статню розвиненість правових меха
нізмів економіка багатьох постко
муністичних країн так і не отримала 
того економічного процвітання, яке 
очікувалося від вільного ринку [6, 
с. 238]. 

Третє. Глобалізаційні процеси об
межують суверенітет держави і в 
такий спосіб звужують її прерогативи 
(і реальні можливості) щодо визначен
ня і реалізації напрямків своєї діяль
ності. На початку ХХІ ст. низка функ
цій, які традиційно належали державі, 
здійснюютьсёёя організаціями міждер
жавного (чи наддержавного, наднаціо
нального) рівня. Коли центри при
йняття рішень опиняються в основно-
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му поза межами і сферами юрисдик
ції національної держави, її можливо
сті впливати на економічні та інші 
процеси всередині національно-дер
жавних кордонів істотно послаблю
ються. Тому можна твердити про 
пониження рівня керованості суспіль
ством на рівні саме національної дер
жави. 

Щоправда, наведене не слід спри
ймати однолінійно, позаяк передання 
частини суверенних прав на наднаціо
нальний рівень (наприклад, у рамках 
правопорядку Європейського Союзу) 
інколи призводить і до прямо проти
лежного ефекту. Маленькі держави – 
як Словацька Республіка чи Угорщи
на – використовуючи консенсуальні 
механізми прийняття рішень в ЄС, 
фактично розширюють свої можли
вості для вирішення проблем, які 
стоять перед їхніми національними су
спільствами. Річ у тім, що основні су
спільні проблеми набули глобального 
характеру (зміни клімату, протидія 
тероризму, фінансова криза тощо). 

Дискусії з приводу переусвідомлен-
ня обсягу суверенітету національної 
держави тривають. У спеціальному 
дослідженні проблеми співвідношен
ня суверенітету і наддержавності по
дається таке визначення державного 
суверенітету: «Суверенітет (держав
ний) – це невідчужувана юридична 
властивість незалежної держави, що 
символізує її політико-правову само
стійність, вищу відповідальність і цін
ність як первинного суб’єкта міжна
родного права; необхідна для виключ
ного верховенства державної влади і 
передбачає непідлеглість владі іншої 
держави; виникає або зникає через 
добровільну зміну статусу незалеж
ної держави як цілісного соціального 
організму; обумовлена правовою рів
ністю незалежних держав і виступає 
в основі сучасного міжнародного 
права» [9, с. 8]. Акцентування в 
наведеному визначенні на тому, що 
суверенітет сучасної держави обумо
влений «правовою рівністю незалеж-
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них держав», заслуговує підтримки. 
Проте не можемо погодитися з тим, 
що з наведеного розуміння суверені
тету фактично випадає його взає
мозв’язок із обмежувальними механіз
мами, одним із яких є саме норми між
народного і внутрішньодержавного 
права. Тому «виключне верховенство 
державної влади» сьогодні здійснює
ться в рамках. Тим паче не можемо 
погодитися з тим, що «в рамках сучас
ного міжнародного права у суверені
тету відсутні кордони, він є цілісним» 
[9, с. 8]. Межі суверенітету визначаю
ться якраз нормами міжнародного 
права, зокрема це стосується прав 
людини – такий підхід домінує в між
народно-правовій доктрині та ство
реному після Другої світової війни 
міжнародному правопорядку. 

В останні десятиліття ця пробле
ма загострилася ще й виходячи з розу
міння того, що закрита для міжнарод
ного правопорядку національна дер
жава (традиційне розуміння суверені
тету) виступає не лише інструментом 
порушення основних прав людини, а й 
джерелом посягання на міжнародну 
безпеку (проблема нерозповсюджен-
ня ядерної зброї, наприклад). 

Питання про «цільність» сувере
нітету сучасної держави є ще більш 
складним. Річ у тім, що, вступаючи до 
наддержавних утворень, держави пере
дають частину своїх суверенних прав 
керівним органам цих утворень. Док-
тринальні уявлення про «цільність» і 
«невідчужуваність» суверенітету дер
жави зберігаються, проте сучасна прак
тика побудови міждержавних утворень 
прямо суперечить таким уявленням. 
Особливо рельєфно про це засвідчує 
досвід Європейського Союзу. Держа
ви – члени ЄС передали до компетенції 
ЄС такі вагомі повноваження, як ва
люту (емісію), митне регулювання тощо, 
що якраз становить частину суверен
них прав цих держав. 

Четверте. Глобалізація зумовлює 
істотний вплив на правовий інстру
ментарій, який використовується дер-

жавами у здійсненні ними своїх функ
цій. Цей вплив, природно, різниться 
залежно від ступеня інтегрованості 
національної держави до глобальних і 
регіональних наддержавних структур. 

З огляду на їхню форму, крім 
традиційних правових засобів, дедалі 
більше значення отримують засоби ім
плементації міжнародного права, які 
проявляються в такому: 

1) загальний вплив закордонного і 
міжнародного права на доктриналь-
ному рівні через інтенсифікацію ін
формаційних і наукових зв’язків; 

2) виконання (врахування) рішень 
глобальних міжнародних організацій, 
учасником яких держава виступає. 
Наприклад, річ може йти про резолю
ції Генеральної Асамблеї ООН; 

3) імплементація національною 
державою до внутрішнього правопо
рядку складових міжнародного (надна
ціонального) правопорядку (наприклад, 
загальновизнаних норм і принципів 
міжнародного права); 

4) виконання рішення міжнарод
ної судової інстанції, юрисдикцію якої 
національна держава визнає на своїй 
території. Виконання рішення судової 
інстанції може виражатись як безпо
середньо (через певну дію державних 
органів щодо інтересів заявника), так 
і щодо вдосконалення певної ділянки 
державно-правової практики; 

5) вплив на правову систему націо
нальної держави, яка подала заяву 
про вступ до наддержавного утворен
ня, правових норм, принципів і «кри
теріїв вступу». Мова йде, наприклад, 
про держави, які перебували в режимі 
правового моніторингу перед вступом 
до ЄС і щороку подавали звітні допо
віді про стан своєї готовності до всту
пу до ЄС.У такий спосіб країни – кан
дидати на вступ до ЄС скеровувалися 
на цілеспрямоване реформування на
ціональних правових систем; 

6) дія установчих документів над
державного утворення (наприклад, 
Європейського Союзу) на території 
держави – члена цього утворення; 
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7) дія рішень спільних органів над- тимації функцій держави дозволяють 
державних утворень на території дер- адекватно ідентифікувати останні, 
жави – члена утворення (наприклад, перешкодити політичній еліті дефор-
рішення Європейської комісії – вико- мовано виокремлювати окремі з них. 
навчого органу Європейського Союзу), По-друге, правовий вплив глобалі-
незалежно від процедури їх схвалення зації на функції сучасної держави най-
та введення в дію. Європейське право більше проявляються у взаємному 
сьогодні безпосередньо діє не лише на наближенні та взаємопроникненні націо-
держави – учасниці ЄС, а й на фізичних нального і наднаціонального (чи між-
та юридичних осіб на їхній території. народного) правопорядку з метою 

Дослідження дозволяє зробити вирішення певних глобальних проблем 
певні висновки. По-перше, функціями і захисту загальнолюдських цінностей 
сучасної держави слід розуміти визна- (права людини). По-третє, як нам 
чені внутрішнім і міжнародним право- видається, національна держава в 
порядком та легітимовані суспіль- середньостроковій перспективі збере-
ством в інший спосіб основні, най- же своє провідне становище в системі 
більш загальні та стабільні напрями міжнародних відносин. Справедливою 
її діяльності, що зумовлені та підпо- є позиція, яка передбачає, що рівень 
рядковані вирішенню ключових про- стабільності і ефективності право-
блем суспільства. У таких умовах їх порядку національної держави визна-
поділ на внутрішні та зовнішні втрачає чатиме можливість для останньої кори-
свій первинний сенс. З іншого боку, стуватися перевагами глобалізаційного 
лише демократичні механізми легі- процесу. 
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Лемак О. В., Лемак В. В. Функції сучасної держави: новий зміст в умовах 
глобалізації 

Статтю присвячено теоретичному аналізу поняття функцій держави в умовах 
глобалізації. З’ясовано основні напрями правового впливу глобалізації на функції 
національної держави. Зроблено висновок про значення стабільного національного 
правопорядку в умовах його тісної взаємодії з наднаціональним і міжнародним 
правом. 

Ключові слова: сучасна держава, функції держави, глобалізація. 

Лемак А. В., Лемак В. В. Функции современного государства: новое содер-
жание в условиях глобализации 

Статья посвящена теоретическому анализу понятия функций государства в 
условиях глобализации. Выяснены основные направления правового влияния 
глобализации на функции национального государства. Сделан вывод о значении 
стабильного национального правопорядка в условиях его тесного взаимодействия 
с наднациональным и международным правом. 

Ключевые слова: современное государство, функции государства, глоба-
лизация. 

Lemak O., Lemak V. Functions of the modern state: new maintenance in the condi
tions of globalization. 

The Article is devoted the theoretical analysis of concept of functions of the state in 
the conditions of globalization. Basic directions of legal influence of globalization are 
found out on the function of the national state. A conclusion is done for the value of sta
ble national law and order in the conditions of his close co-operating with a above 
national and international right. 

Key words: modern state, functions of the state, globalization. 
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