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УДК 332.14 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ 

ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ 

 

ПАНКОВА Л. І., 

кандидат економічних наук, 

доцент кафедри менеджменту та 

бізнес-адміністрування 

Черкаського державного 

технологічного університету 

 
У статті обґрунтовано теоретичні основи дослідження 

економічних інтересів в регіональному розвитку. Відзначено, що інтереси 

є основними рушійними силами ефективного функціонування регіональної 

економічної системи. Проведено історичний огляд генези теорії 

економічних інтересів як фактора суспільного розвитку та відтворення. 

Виокремлено чотири основних концепції та етапи, що за своїм 

онтологічним та методологічним підґрунтям сформували базис 

розвитку сучасних теорій. 

Ключові слова: регіон, регіональні економічні інтереси, інтеграція, 

теорія економічних інтересів, регіональний розвиток, децентралізація, 

глобалізація. 

В статье обоснованы теоретические основы исследования 

экономических интересов в региональном развитии. Отмечено, что 

интересы являются основными движущими силами эффективного 

функционирования региональной экономической системы. Проведен 

исторический обзор генезиса теории экономических интересов как 

фактора общественного развития и воспроизводства. Выделены четыре 

основных концепции и этапы, которые по своим онтологическим и 

методологическим основаниям сформировали базис развития 

современных теорий. 

Ключевые слова: регион, региональные экономические интересы, 

интеграция, теория экономических интересов, региональное развитие, 

децентрализация, глобализация. 



Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку 

 

 114   

The article substantiates the theoretical foundations of the study of 

economic interests in regional development. It is noted that interests are the 

main driving forces of the effective functioning of the regional economic 

system. A historical review of the genesis of the theory of economic interests as 

a factor in social development and reproduction is carried out. Four main 

concepts and stages are identified that, on their ontological and 

methodological grounds, formed the basis for the development of modern 

theories. 

Key words: region, regional economic interests, integration, theory of 

economic interests, regional development, decentralization, globalization. 

 

Постановка проблеми. Інтереси є основними рушійними силами 

ефективного функціонування регіональної економічної системи. Розвиток 

ринкової економіки, конкурентного середовища, активізація інтеграційних 

процесів бізнес-структур, інформатизація та інноватизація 

соціоекономічної дійсності ґрунтуються на реалізації економічних 

інтересів найманих працівників, бізнесменів, колективів підприємств, 

регіонів і всієї держави. 

Тому, реалізація економічних інтересів, одна з ключових напрямів в 

економічній теорії, що потребує свого практичного вирішення. У сучасних 

умовах особливого значення дана проблема набуває з позиції підвищення 

ролі регіонів, яка тягне за собою розширення регіональних економічних 

інтересів, появу нових форм їх вираження. Диспропорційність соціального 

та економічного розвитку регіонів України, призводить до появи протиріч 

регіональних економічних інтересів із загальнонаціональними. 

Метою статті є необхідність теоретичного обґрунтування 

досліджень економічних інтересів в регіональному розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами взаємодії 

економічних інтересів займалися такі автори як Ляшенко В., аналізуючи 

регулювання розвитку економічних систем [1], Мусін М., розкриваючи 

проблеми управління економічними інтересами [2], Нікітов І. М., 

аналізуючи державні і національні інтереси [3], Чухно А., досліджуючи 

перспективи нової економічної політики [4]. 

Характерні риси та особливості природи національних та 

регіональних інтересів розглянуто в роботах російських та українських 

вчених Л. Абалкіна, Є. Гайдара, Е. Ільєнкова, О. Мамедова, С. Мареєва, 

С. Медвєдева, В. Межуєва, B. Овчиннікова, Ю. Осіпова, Г. Солодкова та 

ін. 

Однак теоретичні і методологічні підходи визначення ролі і місця 

економічних інтересів в регіональному розвитку поки недостатньо 

розроблені. Так не до кінця вивчені методологічні підходи до дослідження 
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конфліктів економічних інтересів, інституціональних засад їх вирішення та 

реалізації регіональних економічних інтересів. Виникає питання пошуку 

ефективного економічного механізму узгодження інтересів всіх рівнів 

суб’єктів регіонального розвитку з загальнонаціональними інтересами. У 

зв’язку з цим з’являється необхідність додаткового дослідження 

регіональних економічних інтересів відповідно до сучасних умов.  

Виклад основного матеріалу. Таким чином, категорія «економічний 

інтерес» є центральною у системі регіонального розвитку. Розуміння і 

трактування категорії інтересу є історико-генетичним в різних 

економічних теоріях. Різноманітні аспекти, конфлікти і проблеми 

формування та реалізації економічних інтересів досліджувалися багатьма 

вченими в різні епохи і в різних країнах. Відомі мислителі-філософи 

давнини активно дискутували на тему проблем суспільних та особистих 

інтересів, їх співвідношення та державного регулювання. Ці питання 

розглядали Аристотель, Демокріт, Платон, Епікур. 

В епоху Просвітництва також виникає декілька напрямів економічної 

думки, що активно позиціонують категорію «інтерес» як філософський 

термін. У рамках історизму формування сучасної теорії інтересів поняття 

«інтерес» в якості принципу формування мотиваційної основи поведінки 

йде паралельно з розвитком різноманітних економічних поглядів на 

раціоналізм. Французькі просвітителі належать до тих учених, які 

першими системно і досить глибоко розглянули багато базових категорій, 

принципів реалізації, груп конфліктів і форм реалізації економічних 

конфліктів. 

Вперше вагомість економічного інтересу серед інших мотивів 

діяльності людини було описано представниками класичної політекономії. 

Надалі і аж до сьогоднішніх днів економічні інтереси є основою 

економічних досліджень і знаходять відображення в роботах 

представників різних економічних шкіл, що, на думку автора, відображає 

багатогранність прояву цього явища. 

Історичний огляд генези теорії економічних інтересів як фактора 

суспільного розвитку та відтворення надає можливість виокремити чотири 

основних концепції, що за своїм онтологічним та методологічним 

підґрунтям сформували базис розвитку сучасних теорій . 

За допомогою таблиць 1 – 4 розглянемо основні еволюційні етапи 

економічної думки відносно концепту економічних інтересів: 

Етап зародження – теорія індивідуалізму формується і отримує 

розвиток в XVII-XVIII століттях; 
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Етап становлення − теорія об’єктивізму. Активний розвиток в XIX 

столітті та 60-70-х роках XX століття; 

Етап акумуляції та інтеграції − теорія суб’єктивізму. Бере свій 

початок з кінця XVIII століття та продовжила свій розвиток у XIX столітті 

та другій половині XX століття; 

Етап конвергентної еволюції, який активізується у другій половині 

XX − початку XXI століття. 

Таблиця 1 

Індивідуалізм: основні положення відносно концепту економічних 

інтересів (розвиток в 17-18 століттях) 

Філософський 

фундамент 

Автор теорії та 

послідовники 

Основні положення економічної думки  відносно 

концепту економічних інтересів 

утилітаризм, 

індивідуалізм, 

філософія 

розумного 

егоїзму 

А. Сміт, 

Дж. С. Мілль, 

Д. Ріккардо 

 

1. Егоїзм індивіда, прагнення до багатства, 

отримання вигоди та задоволення особистісних 

матеріальних потреб вважається основою прояву 

економічного інтересу та суспілmного прогресу, а 

також формою реалізації загального економічного 

інтересу. 

2. Вільна конкуренція розглядається як інструмент 

процесу узгодження протирічь, що виникають між 

приватними економічними інтересами. 
Методологічна основа 

досліджень:  

дедукція, індукція, методи формальної логіки; 

абстракція 

Джерело: складено автором на основі [5, 6] 

 

Гносеологічне і суспільно значуще розуміння, роль і місце 

економічних інтересів представлено у роботах родоначальників 

економічної теорії А. Сміта і Д. Рікардо.  

Індустріальна епоха (і пов’язаний з нею перехід від натурального 

господарства до формування урбанізованого способу життя), що виникла 

на рубежі ХVІІІ-ХІХ ст., поклала початок тривалому історичному циклу 

пріоритету приватного інтересу перед громадським та реалізації 

суспільного інтересу через приватний. Цей період став епохою панування 

ідеології мікроекономіки та парадигми підходу до особистості як до 

економічної людини, не як до мети, а як до засобу суспільного розвитку [7, 

с. 7 ].  

Величезний і незаперечний внесок у розуміння економічних 

інтересів у системі відносин праці і капіталу в умовах зароджується 

капіталізму індустріальної епохи зробили Т. Гоббс, Б. Мандевіль, 

К. Маркс, Ф. Енгельс, А. Хіршман та ін.  
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Таблиця 2 

Об’єктивізм: основні положення відносно концепту економічних 

інтересів (розвиток в XIX столітті та 60-70-х роках XX століття) 

Філософськи

й фундамент 

Автор 

теорії та 

послідовни

ки 

Основні положення економічної думки  відносно 

концепту економічних інтересів 

історичний 

матеріалізм, 

діалектика 

К. Маркс, 

Ф. Енгельс, 

Історична 

економічна 

школа 

1. Економічні інтереси мають об’єктивний прояв. К. 

Маркс зазначає: «Приватний інтерес - інтерес 

приватних осіб; але його зміст, як і форма і засоби 

здійснення дані громадськими умовами, незалежними 

від індивідів» [8, с. 90]. 

2. Процеси формування та реалізації економічних 

інтересів розглядаються як закономірний і 

детермінований історичний процес еволюції та змін  в 

системі виробничих відносин та відносин власності  

3. Розкривається діалектика прояву приватних і 

загальних інтересів, яка розкривається в системі 

спільної господарської та суспільної діяльності 

Узгодження інтересів полягає в узгодженості дій в 

процесі спільної діяльність в сфері загального, 

об’єктивно існуючого інтересу.  

Методологічна основа 

досліджень:  

діалектичний метод, метод пізнання від абстрактного 

до конкретного, метод історичного і логічного, 

системний метод 

Джерело: складено автором на основі [6, 8] 

 

Марксизм досліджує проблему існування та розвитку конкретно-

історичних форм інтересів суспільства. Визнаючи наявність егоїстичних 

спонукань: прагнення до відтворення, підвищення соціального статусу, 

самозбереження, багатства, влади, даний напрям економічної думки 

заперечує їх як «вічні» категорії, оскільки в такій іпостасі вони нічого не 

можуть пояснити в суспільному житті. Реально вони завжди мають цілком 

певний, конкретно-історичний зміст, обумовлений як закономірностями 

даної суспільно-економічної формації, так і своєрідністю історичної 

обстановки. У цьому зв’язку в кожній ситуації і в кожен часовий період 

необхідно розкривати конкретно-історичний зміст інтересів [9]. 

Заслуговують на увагу висновки К. Маркса з приводу взаємозв’язків 

суспільних і приватних інтересів: «приватний інтерес вже сам є суспільно 

певний інтерес і може бути досягнутий лише за умов, створюваних 

суспільством, і за допомогою наданих суспільством засобів. Це − інтерес 

приватних осіб, але його зміст, як і форма, і засоби здійснення, даний 

суспільними умовами, незалежними від індивіда» [8]. 
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На думку К. Маркса і Ф. Енгельса, основу класових битв становлять 

економічні інтереси, для здійснення яких і політична влада, і ідейні колізії 

є тільки засобом. У теорії марксизму економічні інтереси панівних класів 

розглядаються як інтереси присвоєння, володіння, розпорядження, 

використання елементів суспільного багатства, власності, економічної 

влади і необхідності їх відтворення. Протилежність класових інтересів 

пов’язана із процесом розподілу національного доходу між основними 

класами: при заданому його обсязі збільшення частки одного класу означає 

скорочення частки іншого [9, c. 485]. 

Говорячи про поняття «інтерес» в історико-філософському контексті, 

не можна не відзначити позицію класиків марксизму в цьому питанні. 

Вони трактували всю сферу публічного життя як арену зіткнення інтересів 

різних суспільних груп, підкреслюючи їх об'єктивний характер. У той же 

час марксисти якоюсь мірою вилучали проблематику інтересу з контексту 

раціональності, оскільки, з їх погляду, мотивація дій лежить у полі 

ідеології, яка являє собою перекручену, закамуфльовану форму інтересу. 

Мова тому повинна йти не про осмислення інтересів у їхній власній 

раціональності, а значить, і не про способи узгодження різних інтересів, а 

про критичне викриття ідеологічних прикриттів дійсних інтересів. 

Раціоналізація ж економічної поведінки може наступити лише при 

скасуванні приватних інтересів і заміні їх загальним інтересом шляхом 

усуспільнення власності. [2, с. 48] 

Особливе місце слід визнати за так званою історичною школою 

економічної теорії, представниками якої були и Брентано, А. Гельд, 

Шмоллер та ін. 

Таблиця 3 

Суб’єктивізм: основні положення відносно концепту економічних 

інтересів (бере свій початок з кінця XVIII століття та продовжила свій 

розвиток у XIX столітті та другій половині XX століття) 

Філософськи

й фундамент 

Автор теорії та 

послідовники 

Основні положення економічної думки відносно 

концепту економічних інтересів 

гедонізм, 

суб’єктивізм 

Маржиналісти 

(К. Менгер, 

У.С. Джевонс, 

Л.  Вальрас та 

ін) 

Неокласична 

школа 

(А. Маршалл, 

Дж. Б. Кларк, 

А. Пігу та ін.) 

1. Інтереси людей, розглядаються з точки зору 

окремого господарюючого суб'єкта, які зводиться 

до задоволення потреб, які залежать від 

суб'єктивних, особистісних переваг і 

індивідуальних ціннісних орієнтацій; 

2. Зміщення акценту в наукових поглядах на 

економічний інтерес людей зі сфери виробництва 

в сферу споживання (інтерес споживача) та 

розподілу. Стверджується, що вільна конкуренція 

забезпечує ефективне виробництво багатства, але 

не дає його справедливого розподілу в суспільстві,  
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Продовження табл. 3 

  створюючи конфлікти між приватними і 

суспільними інтересами. 

3. Важливою передумовою вирішення конфліктів 

інтересів та їх узгодження є раціональність вибору 

оптимального варіанту шляхом оцінки і 

зіставлення цілей і наявних засобів їх досягнення; 

4. Економічний інтерес вивчається як статичне 

явище. 

Неоінститу-

ціональна 

школа (Р. Коуз, 

А. Берлі, 

Г. Мінз, та ін.) 

1. Першочергове значення віддається 

індивідуальним, а не колективним економічним 

інтересам; 

2. Досліджуються ринкові та інституційні умови і 

способи реалізації економічних інтересів, що 

задають додаткові обмеження і примус при 

регулюванні поведінки людей; 

3. Як передумови вирішення протирічь 

розглядається обмежена раціональність вибору 

індивідів, при якій індивід керується критерієм 

задовільності, а не критерієм максимізації; 

4. Відбувається аналіз впливу на поведінку людей 

при реалізації своїх інтересів не лише 

громадських, а й різних колективних інститутів 

(фірм, політичних партій, профспілок) 

Методологічна основа 

досліджень:  

функціональні методи, моделювання, теорія ігор, 

еволюційний метод 

Джерело: складено автором на основі [10–14] 

 

У визнанні та просуванні практичного використання національного 

інтересу в теорії та практиці державного управління пріоритет має школа 

політичного реалізму (Г. Моргентау (1904-1982). Він виокремлює дві 

групи інтересів: 

основоположні: захист території, населення і державних інститутів 

від зовнішньої небезпеки; розвиток зовнішньої торгівлі і зростання 

інвестицій, захист інтересів приватного капіталу за кордоном; взаємини з 

союзниками і вибір зовнішньополітичного курсу; 

проміжні: інтереси виживання (загроза самому існуванню держави); 

життєві інтереси (можливість нанесення серйозного збитку безпеці та 

добробуту нації); важливі інтереси (потенційно серйозної шкоди для 

країни); периферійні, або дрібні, інтереси (інтереси локального характеру) 

[15]. У рамках даного напряму наукових досліджень національний інтерес 

формується і визначається як сума певних зовнішньополітичних і 

зовнішньоекономічних умов.  
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Таблиця 4 

Конвергенція суб’єктивізму та об’єктивізму: основні положення 

відносно концепту економічних інтересів 

Філософський 

фундамент 

Автор теорії та 

послідовники 

Основні положення економічної думки 

відносно концепту економічних інтересів 

симбіоз 

гедонізму та 

утилітаризму; 

діалектика 

1. Соціальна теорії 

раціонального 

вибору 

Дж. Коулмена; 

Структуралістський 

марксизм Н. Нікос 

Пуланзас; 

2. Теорія світової 

системи 

І. Валлерстайна; 

3. Теорії соціального 

простору П. Бурдьє; 

4. «Теорії інтересів» 

(Е. Фрімен, 

Т. Дональдсон, 

Л. Престон і ін.) 

5. Теорія 

комунікативного 

підходу 

(Ю Габермас,  

К.- О. Апель, 

В. Кульман, 

П. Ульріх і інші.) 

1. Інтерес стає об’єктом вивчення різних 

суспільних наук: філософії, соціології, 

психології та економічної теорії. 

2. Поняття «інтерес» вельми часто 

використовується в рамках наукових 

парадигм соціально-економічного 

національного та регіонального розвитку та їх 

методологій. 

3. Поняття «інтересу» активно 

використовується як на традиційному 

мікрорівні, так і на мезорівні та макрорівні в 

дослідженнях економічних процесів для 

пояснення соціально-економічної поведінки 

суб’єктів економічної системи.  

4. Відбувається перехід до системного 

дослідження економічних інтересів 

5. Аналізується необхідність 

взаємодоповнення різних аспектів цінностей 

– суб’єктивних і об’єктивних та 

обґрунтовується небезпека абсолютизації 

одного з них. 

6. Особливе значення в процесах узгодження 

та реалізації економічних інтересів надається 

етичному фактору. Його дія розглядається як 

можливість підвищити координацію 

активності учасників ринку, скоротити 

небажані побічні ефекти господарських 

рішень та інтеграційних процесів.  

Методологічна основа досліджень:  функціональний, системний, еволюційний, 

аналізу, синтезу, логічного узагальнення та 

методи моделювання. 

Джерело: складено автором на основі [16-18] 

 

Також проблеми економічних інтересів та їх конфліктних зон 

розглянуто в теоріях людської поведінки. Це положення, які присвячені 

економічним інтересам індивідів, їх політичній, мотиваційній та 

організаційній поведінці. Оцінці ситуацій із позиції політичної чи 

соціально-економічної обумовленості. Представники даного напрямку − 

А. Дауні, В. Автономов, Д. Мюллер, А. Сен, А. Хіршман, С. Холмс і ін. 

Так, на думку В. Автономова, головними компонентами моделі 

раціональної поведінки економічного індивіда є три гіпотези: про 

мотивацію (цільової функції) економічної діяльності людини, про 
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доступну йому інформацію і про фізичних та інтелектуальних 

можливостях людини, що дозволяють йому домагатися своєї мети [19, 

с. 4]. 

Значну увагу до дослідження економічних інтересів привернули 

моделі економічної поведінки індивіда в теорії раціонального вибору 

(Д. Мюллер, Р. Ратнер, М. Уоллак, Б. Шварц, Дж. Ельстер і ін). 

У сучасних концепціях економічної теорії та філософії економічні 

інтереси вивчаються як елемент суспільної ідеології, її колективного 

сприйняття і прийняття. Розглядаються й аналізуються економічні інтереси 

найманих працівників, формується певна модель економічної та 

соціокультурної поведінки в організації. Це роботи всесвітньо відомих 

вчених Ч. Барнарда, В. Вебера, Р. Марра, Г. Саймона та ін.  

За умов активної глобалізації світового ринкового господарства і 

ключової ролі процесів інтернаціоналізації та централізації капіталів і 

праці проблеми економічних інтересів не тільки не стали менш 

актуальними, але й набули особливого звучання. Так, у рамках сучасних 

теорій інтересів особливе місце посідають такі наукові дослідження. 

1. Американська школа економічної теорії − проблематика інтересів 

сучасних корпорацій та їх впливу на формування нових проявів соціальних 

й економічних відносин в умовах активізації процесу глобалізації. 

Проблеми появи і прояву менеджерського імперіалізму розглянуто у 

трактуванні категорії «інтерес» у теорії стейкхолдерів, де дана категорія 

широко застосовується. У цій теорії основна увага приділяється конфлікту 

фінансових інтересів зацікавлених сторін та оптимізації цих інтересів. 

Конфлікт виникає у зв'язку з тим, що у різного типу стейкхолдерів існують 

різні інтереси. Наприклад, у акціонерів компанії основний фінансовий 

інтерес полягає у збільшенні вартості компанії. У менеджменті 

(менеджерів, управляючих компанії) основний фінансовий інтерес − 

збільшення рівня оплати праці. [20, c. 116]. 

2. Ускладнення і глобалізація світового ринкового простору, 

формування основ інформаційного суспільства і, як результат, посилення 

ринкової влади і наростання процесів інформаційної асиметрії. Зростання 

плати за неї, сформували новий напрям наукового аналізу економічних 

інтересів із позиції загострення проблеми вибору. Дана спрямованість 

досліджень представлена інституціональним напрямом економічної теорії 

та активним позиціонуванням теорій суспільних інститутів. Це теорії 

суспільного вибору (Дж. Б’юкенен, Д. Мюллер, М. Олсон, Ф. Хайєк та ін.), 

прав власності (Р. Коуз, А. Пігу), трансакційних витрат (О. Уильямсон). 
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Так само окремі аспекти впливу процесів глобалізації на економічні 

інтереси викладено у працях таких іноземних вчених, як М. Аллі, У. Бек, 

Дж. Стігліц, Я. Тінберген, Дж. Тобін, Е. Харрел та ін., а також їхніх 

російських колег − В. Андріанова, А. Булатова, М. Делягіна, Н. Думний, 

Л. Зевіна, В. Коллонтай, С. Кузьміна, М. Мусіна, Ю. Петрова, 

М. Півоварової, Ю. Шишкова, А. Ельянова та ін.; українських вчених 

Н. М. Далевська, А. Грищенко, Новікова Н. Л. [21–23] тощо.  

Особлива увага приділяється ефектам інформаційної асиметрії, в 

якості інструменту як посилення конфлікту інтересів, так і державного 

регулювання. Розглядається інформаційна асиметрія з позиції зменшення 

або збільшення трансакційних витрат. Дані ефекти відносять до так званих 

«дефектів мікроструктури» ринкових взаємодій суб’єктів територіального 

розвитку. Дані ж процеси відносять до тих передумов, які формують 

деформації у складних процесах неоптимального розміщення ресурсів. 

Такий аналіз забезпечив розвиток нового напряму економічних досліджень 

у сучасній мікроекономіці − інформаційної мікроекономіки. У рамках 

рекомендованих підходів до розв'язання даної групи конфліктів інтересів 

розглядаються методи сигналізування, контрактації, спеціальні схеми 

оподаткування, способи оптимізації трансакційних потоків. За розробки в 

даному напрямі присуджено Нобелівську премію 1996 р. з економіки. За 

фундаментальний внесок у розвиток теорії поведінки економічних агентів 

в умовах асиметричної інформації нагороджено У. Викри і Дж. Міррліз. 

У теорії суспільного вибору (Дж. Б’юкенен, М. Олсон, Г. Талок, 

Р. Толлісон, К. Ерроу та ін.) застосовує неокласичну концепцію 

«економічної людини», досліджуються різні способи і методи 

використання політичних установ у власних інтересах індивідів. 

«Політика, − зазначає американський економіст Дж. Б’юкенен, − є 

складною системою обміну між індивідами, в якій останні колективно 

прагнуть до досягнення своїх приватних цілей, оскільки не можуть 

реалізувати їх шляхом звичайного ринкового обміну. На ринку люди 

міняють яблука на апельсини, а в політиці − погоджуються платити 

податки в обмін на блага, необхідні всім і кожному: від місцевої пожежної 

охорони до суду» [24, с. 23]. 

У теорії трансакційних витрат досліджуються втрати економічних 

суб'єктів, «витрати економічної взаємодії, у яких би формах вона не 

протікала» [25, c. 27], які знижують ефективність реалізації економічних 

інтересів. Фактично, трансакційні витрати ‒ це плата за узгодження 

інтересів. У теорії прав власності аналізуються причини конфліктів 
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інтересів на основі прояву зовнішніх ефектів і пропонуються шляхи їх 

розв’язання без втручання державних органів [9]. 

Особливий інтерес із позиції методологічний дефініцій становить 

школа економічної раціональності та її теорії. Представники даної школи ‒ 

Ф. Хайек [26], Й. Шумпетер, Г. Саймон [27], Х. Лейбенстайна [28]. 

У рамках даних досліджень активно просуваються різноманітні 

положення та методики аналізу економічного інтересу. Із позицій 

узгодженості та консолідації економічних інтересів обґрунтовується 

необхідність врахування когнітивних компонентів. У системі взаємодії 

складних економічних інтересів економічний агент при прийнятті 

раціонального управлінського рішення оцінює певну ринкову ситуацію, 

аналізує фактори впливу і тільки після проведених процедур визначає своє 

місце в динамічних процесах розвитку територій. Такий методологічний 

підхід передбачає доступність інформації, її повноту та достовірність, що 

багато в чому є не тільки ідеальною ситуацією, але й недосяжною за 

параметрами ціни інформаційних ресурсів. 

Ключове положення даної теорії − принцип «повної інформації», 

«досконалої прозорості». Необхідні наявність інформації про об’єктивні 

обмеження у веденні господарської діяльності та суб’єктивні оцінки 

ринкових споживачів і контрагентів. Це є обов’язковою умовою і 

передумовою забезпечення раціональної поведінки, раціонального 

прийняття управлінських рішень. Але на практиці в умовах сучасної 

ринкової економіки діють інші принципи − інформаційної непрозорості, 

тезаврування інформації, її цільового масового спотворення. Як результат 

параметр інформаційної асиметрії є ключовим і вносить деструктивні 

зміни в оцінку економічних інтересів. 

Слід зазначити, що те місце і роль, які відведено економічним 

інтересам та їх взаємозв’язок з процесами прийняття раціональних 

управлінських рішень і в цілому із проблемами раціональної поведінки, 

говорять про пріоритетність даного напряму дослідження. 

Новітнім напрямом в розвитку теорії економічних інтересів є теорія 

комунікативного підходу (Ю. Габермас, К.-О. Апель, В. Кульман, 

П. Ульріх і інші), що критикує розгляд проблематики економічної 

поведінки та конфлікт інтересів лише крізь призму економічної 

раціональності. Процес узгодження економічних інтересів обумовлено 

широким спектром соціальних, культурних чинників, особливостями 

суспільних інститутів, етичними установками. Облік всього різноманіття 

детермінант дозволяє подолати протиріччя між економічними і 

соціальними критеріями ефективності розвитку регіонів та підвищити 
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координацію та активність учасників ринку, скоротити небажані побічні 

ефекти диспропорцій розвитку. Не випадково найбільш прогресивні 

економіки сформувалися саме в тих суспільствах, де є міцні моральні 

підвалини та соціальна відповідальність бізнесу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, 

систематизуючи найбільш значущі напрями розвитку теорії економічних 

інтересів у рамках системи знань сучасної економічної теорії та активної 

взаємодії з такими науками, як філософія, менеджмент, державне та 

регіональне управління й іншими, слід зробити низку висновків та 

узагальнень. 

1. Всі теорії у системному вивченні та розгляді положень 

економічних інтересів чітко орієнтовані на визнання пріоритету історизму 

у дослідженнях; дотримання законів логіки і системного аналізу; дії 

базових положень економічної теорії. Це в свою чергу, вимагає постійного 

руху знання, еволюції економічної науки, розширення її зв'язків з іншими 

дисциплінами в тому числі і гуманітарними. 

2. Сформованість наукового ядра даних розробок у положеннях 

класичної економічної теорії і неможливість розвитку сучасних положень 

теорії економічних інтересів без усього спектра і різноманітності наукових 

шкіл економічної теорії – інституціоналізму, регіоналістики, інноватики, 

соціального капіталу та ін. 

3. Теоретично складним визнано визначення меж національних та 

регіональних інтересів і рамок державного втручання в дані процеси. 

Постановка проблеми ефективності та раціональності державних інтересів 

їх повного збігу з національними та узгодження з інтересами регіону, 

бізнесу та населення. 

4. Розуміння нового еволюційного процесу в розвитку теорії 

економічних інтересів − конвергентної еволюції, що призводить до 

формування комплексу схожих ознак у представників неспоріднених 

наукових шкіл інноватики, регіоналістики, сталого розвитку, соціального 

розвитку щодо визнання необхідності консолідації та гармонізації 

ключових інтересів держави, бізнесу та населення у всіх сферах розвитку 

суспільства. 

В умовах активних процесів децентралізації та глобалізації, що 

паралельно розвиваються в Україні та світі, особливо необхідна адаптація 

системи знань економічної теорії з питань гармонізації в реалізації 

регіональних економічних інтересів. Дане непросте питання пов’язане із 

розв’язанням конфліктів у реалізації економічних інтересів і формуванням 

державного та регіонального механізму регулювання розвитку 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F


Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку 

 

 125   

економічних інтересів, що і окреслює коло подальших наукових 

досліджень. 
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