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purpose, the content of the category «responsibility» was considered in various
fields. It was clarified the principle of responsibility in the management of a
modern company. There are determined the essence of team activity and
collective responsibility, and the relation between them. Based on these facts,
collective responsibility was proposed. It was assumed that future managers
have positive relation towards the concept of collective responsibility. On the
basis of the empirical research, the real attitude of managers was clarified
toward the ideas of the concept of collective responsibility and its
implementation in practice. The results showed that managers in the vast
majority don’t perceive and seek to avoid collective responsibility. There are
given the recommendations for adjusting the thinking of future managers,
which will help to increase the efficiency of their further management
activities. The provided recommendations include ways to improve the learning
process in preparing future managers for teamwork. It is also proposed to
introduce changes in the organizational culture of the company, which are
aimed at forming a culture of accepting collective responsibility as an integral
part of team work.
Keywords: management, managers, team work, individual decisionmaking, group decision-making, responsibility, collective responsibility.
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ»
Анотація. У статті проведено семантичний аналіз категорії «економічні
інтереси» на основі еволюційного, системного і міждисциплінарного підходів. Здійснено науковий аналіз визначень категорії «економічні інтереси»,
які були запропоновані представниками вітчизняної економічної думки.
Розкрито їх зміст, стрижневі принципи і характеристики. Обґрунтовано
слабкі місця логіки побудови і розкриття визначень зазначеної категорії.
Запропоновано авторське трактування економічних інтересів, яке розкриває їх сутність, зміст і практичне значення та враховує вказані недоліки.
Ключові слова: економічні інтереси, інтерес, економічна поведінка,
потреби, мотиви, стимули.

Вступ. Сучасний економічний розвиток тісно пов’язаний з процесами формування і реалізації економічних інтересів суб’єктами на всіх площинах національної економіки як основи і рушійної сили його висхідної динаміки. У свою
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чергу, будь-які диспропорції економічного розвитку лінійно позначаються на їх
економічних прагненнях, устремліннях, економічних діях та економічних/соціальних результатах. Діалектична єдність економічного розвитку та економічних інтересів не викликає сумніву. Все більшою мірою відчувається детермінізм економічних перетворень та механізму економіко-поведінкових реакцій
суб’єктів, взаємопереплетіння економічних і соціальних цінностей, зв’язок розвитку ноосферної цивілізації з потребами, інтересами та інтеракціями людини
як безпосереднього учасника економічних дій. Посилення тенденцій глобалізації, мережевості, інформатизації світового господарства також позначаються на
економічних прагненнях та економічних очікуваннях нано- і мікрорівня. З урахуванням зазначених економічних імперативів важливим і актуальним є уточнення визначення категорії «економічні інтереси», яка в умовах сьогодення
отримує новий економічний і соціальний зміст та будується на основі еволюційного, системного та міждисциплінарного підходів. Зазначена категорія була
предметом ґрунтовного наукового аналізу у зарубіжній і радянській економічній школі, але чітко визначеного трактування економічних інтересів не існує
досі. Сучасні дослідники Бабина О.Є., Лозова Ю.П., Новікова Н.Л., Скворцов
А.Ю., Тонких О.Г., Філіпченко А.М., Чернецова Н.С. робили спроби визначення їх сутності, змісту, характерних рис [1;2], аналізували вплив економічних інтересів на національну і міжнародну конкурентоспроможність [3;4], досліджували їх класифікацію та складові їх системи [5;6].
Постановка задачі. Однак запропоновані визначення економічних інтересів
не завжди були влучними та усесторонніми, однобічно розкривали ті чи інші їх
аспекти. Відповідно потребують обґрунтування переваги і слабкі місця наявних
трактувань категорії «економічні інтереси», з’ясування їх стрижневих принципів побудови і характеристик, формулювання власного визначення економічних
інтересів як предмету дослідження, що і є метою даної статті.
Результати. Обґрунтування змістовних характеристик економічних інтересів, визначення зазначеного поняття як категорії економічної науки спирається
на діалектичне і комплементарне поєднання в єдине ціле значень утворюваних
його понять — «інтерес», «економічні інтереси», «формування і реалізація економічних інтересів», що зумовлює епістеміологічні засади і складність конструкту досліджуваної категорії (див. рис. 1).
Першоосновою зазначеного генетичного ланцюга є поняття «інтерес», яке
може бути охарактеризоване як багатозначне, багатогранне, складнозмістовне і
міждисциплінарне. Багатозначність в розумінні інтересу простежується вже у
словникових та енциклопедичних визначеннях. Наприклад, у тлумачному словнику Ожегова С.І. інтерес (від лат. Inter esse — «бути всередині») трактується в
абсолютно різних значеннях як особлива увага, бажання дійти до істини, зацікавленість чимось і, крім того, як потреба та вигода [7, с. 204]. Брокгауз Ф.А. та
Ефрон І.А. також дають декілька визначень даного поняття: у широкому значенні — це участь, яку приймає людина/факт в якійсь події, зумовлена «властивістю факту», устремлінням людини; і відповідно вузьке трактування — це вигода/користь окремої особи/сукупності осіб у співвідношенні до вигоди і
користі інших [8].
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Рис. 1 Семантичний алгоритм побудови категорії «економічні інтереси»*
*Розроблено автором

Інтерес є метадисциплінарною субстанцією. І сьогодні у науковому просторі
сформувалося філософське, політичне, правове, соціологічне, політологічне,
біологічне, етичне, психологічне і, звичайно ж, економічне значення даного
поняття (див. рис. 1).
Якщо розглядати категорію «інтерес» відповідно до дисциплінарної семантики, то в узагальненому вигляді можна представити дане поняття у:
– філософському значенні — як відношення, спрямованість (зі знаком «+»/»») активності і діяльності людини в напрямі вибору певних установок (норм, інститутів), важелів і механізмів задоволення її потреб [9, с. 246];
– політичному значенні — як усвідомлені потреби політичних акторів, що
відповідають їх становищу у суспільстві, спрямовані на досягнення/збереження
політичної влади та реалізуються на основі здійснення їх волі через політичні
відносини [10, с. 290].
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– правовому значенні — як майнові і немайнові права суб’єкта на певну власність, права на її захист, відшкодування збитків, отримання товарів відповідної
якості тощо;
– соціологічному значенні — як спрямованість дій людини у соціумі щодо
задоволення своїх потреб, спонукання, мотив і причина зазначеної діяльності
[11, с. 147];
– біологічному значенні — як спрямованість уваги та форма вияву пізнавальних потреб людиною;
– етичному значенні — як об’єктивний мотив діяльності людини/соціуму,
формування якого відбувається через усвідомлення потреби, обґрунтування механізму їх задоволення («умов і засобів»); вияв пізнавальних потреб людини
через емоції; мотивація [12, с. 197].
– психологічному значенні — як «форма прояву пізнавальної потреби», вектор спрямування індивідууму до усвідомленого розуміння, сприйняття цілей
своєї діяльності та віддзеркалення буття [13].
Поняття «інтерес» в економічному значенні узагальнило та упорядкувало різні виміри та аспекти його наукового аналізу, ввібрало в себе усі вищезазначені
сутнісні риси — від філософської і психологічної спрямованості людини до вибору — до захисту юридичних прав економічним суб’єктом в процесі здійснення підприємницької діяльності. І одночасно економічний зміст інтересу як прагнення суб’єктів до отримання економічної вигоди, матеріальних цінностей
червоною ниттю проходить через інші дисципліни, що відображає міждисциплінарність зазначеного поняття, взаємопереплетіння і симбіоз економіки з різними галузями науки, сферами і видами діяльності.
У зв’язку з цим, слід погодитися з Канапухіним П.А, Хаустовим Ю.І, що інтерес є «загальносоціологічною категорією-системою», наріжним каменем якої
є економічний інтерес [5, с. 12].
Багато робіт зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів були присвячені
з’ясуванню сутності і змісту економічних інтересів, про що свідчить проведений нами аналіз становлення та розвитку їх теорії і методології. Дослідження
економічних інтересів проводилися скрізь призму онтології і гносеології, спорідненості з потребами, очікуваннями і стимулами, детермінізму з суспільним
виробництвом, економічним зростанням та отриманням економічної вигоди,
мотивації економічної діяльності та економічної поведінки, структури та ієрархії, механізмів стимулювання і координації, подолання протиріч і конфліктів,
об’єктивного і суб’єктивного характеру тощо.
Відповідно, на думку Ковальчука С.С., в результаті зазначеного наукового
дискурсу було сформовано теоретико-пізнавальний, теоретико-прагматичний,
управлінсько-мотиваційний,
мотиваційно-поведінковий,
системнотрансформаційний, структурно-функціональний напрями в дослідженні економічних інтересів [14, с. 10].
У сучасній економічній науці розроблено значну кількість визначень сутності економічних інтересів, основні з яких згруповано у табл. 1.
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Таблиця 1
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕНЬ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ»*
Визначення

Суть і зміст
визначення

Економічні інтереси — це причина і водночас умова взаєумомодії та саморозвитку економічних суб’єктів [14, с.10; Причина,
ва, взаємодія,
15, с. 65]
саморозвиток

Стрижневі принципи
і характеристики

Причиннонаслідковий
зв’язок, принцип
розвитку

Економічні інтереси — усвідомлене прагнення суб’єктів Прагнення,
Мотиваційногосподарювання до задоволення економічних потреб, що
поведінковий
є об’єктивним спонукальним мотивом їхньої господарсь- свідомість,
потреби,
мотив
принцип
кої діяльності [16, с.48; 1, с.70]
Економічні інтереси — усвідомлені економічні потреби
окремих людей, колективів, соціальних верств і класів,
об’єктивні спонукальні мотиви їх економічної діяльності,
зумовлені розвитком їх потреб, місцем у системі суспільного поділу праці, еволюцію відносин економічної власності та управління нею [17, с. 475]

Потреби, мотиви, відносини
власності,
розвиток

Економічні інтереси — це найважливіший засіб економічного суб’єкта, що складається в цільової спрямованості
і ціль,
економічної діяльності на підвищення ступеня задово- Засіб
спрямованість,
лення властивих йому потреб за рахунок ефективного за- потреби
стосування ресурсів, які знаходяться в його розпорядженні [2, с. 177; 3, с. 55]

Мотиваційноповедінковий
принцип, управлінський принцип
Причиннонаслідковий
зв’язок, принцип
всезагального
зв’язку і взаємодії

Економічні інтереси — це спонукальний мотив діяльності
Мотиваційнопотреби, поведінковий
людей, який сполучує потреби зі способом їх задоволен- Мотив,
виробництво
ня — з виробництвом [19, с. 28]
принцип
Економічний інтерес — це реальний, зумовлений економічними відносинами та принципом економічної вигоди
мотив і стимул соціальних дій людей щодо задоволення
потреб [20, с. 50; 3, с. 76]

Економічні відносини, вигода, мотив, стимул

Результативний
принцип, принцип
всезагального
зв’язку і взаємодії

Економічні інтереси — динамічна система економічних
вівідносин, обумовлених відносинами власності щодо задо- Економічні
потволення матеріальних та духовних потреб суб’єкта, гру- дносини,
реби
пи, суспільства загалом [21]

Системний, принцип всезагального
зв’язку і взаємодії

Економічні інтереси — сукупність умов, які з точки зору
суб’єктів господарської діяльності найкращим чином Умови, потреби Причиннонаслідковий зв’язок
сприяють реалізації їх економічних потреб [6, с. 99]
Економічний інтерес — результат інтерналізації (відповідності) зовнішніх можливостей економічної діяльності
цілям економічної діяльності, тобто оцінка раціональності або ефективності [22, с. 41]

Можливості і
цілі, раціональ- Діалектичний
потенційність, ефектив- принцип
ного-дійсного
ність

Економічні інтереси — системний елемент (економічного
механізму суспільства), який має залежно від класифікаційних ознак відповідну нішу в структурі економічних відносин [23, с. 121]; обумовлений станом суб’єктів, яким
він належить, в системі соціально-економічних відносин
[4, с.195]

економічний
механізм
суспільства,
соціальноекономічні
відносини

Системний принцип, принцип всезагального зв’язку і
взаємодії
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Закінчення табл. 1
Визначення

Суть і зміст
визначення

Стрижневі принципи
і характеристики

Економічні інтереси — суб’єктивне вираження
об’єктивних потреб людини, їх груп чи інших суб’єктів Суб’єктивне і
суспільних відносин, що спонукають їх за умови наявності відповідних стимулів здійснювати практичні дії для до- об’єктивне
сягнення поставленої мети [24,c. 80]

Єдність
об’єктивного і
суб’єктивного

Економічні інтереси — узагальнююча форма прояву ви- Виробничі відробничих відносин і притаманних їм економічних супереч- носини, супеностей [25,с. 35]
речності

Системний принцип

Економічні інтереси — це об’єктивна характеристика соціального статусу суб’єкта, яка показує, що йому …вигідно або
Принцип прагматиневигідно і в якому ступені, які дії в даній системі суспільно- Соціальний
економічних відносин/її зміні сприяють збереженню (зміцнен- статус суб’єкта зму
ню) зазначеного статусу, а які — ні, в якій мірі [5, с. 14]
*Розроблено автором

Проведений нами аналіз наведених у табл. 1 визначень дозволив сформулювати основні поняття, які вчені вкладають в суть і зміст економічних інтересів,
стрижневі принципи і характеристики, від яких слід відштовхуватися при подальшому науковому дослідженні. Відповідно можна дійти висновку, що на стику
з категорією «економічні інтереси» знаходяться такі категорії як «потреби»,
«мотиви», «стимули», «прагнення», «економічні відносини», «економічна діяльність», «економічна вигода» тощо.
Таким чином, узагальнюючи, можемо зазначити, що певна частина сучасних
визначень категорії «економічні інтереси» (табл. 1) є однобокими, сконцентрованими на їх певній рисі, властивості, стороні [14;15].
Друга група визначень навпаки містить тільки загальні признаки і віддалене
уявлення щодо економічних інтересів [22;25;21], уособлює їх із спорідненими і
суміжними поняттями [3;17;19-21], тому характеризується абстрактністю, узагальненістю, неконкретністю.
У частині визначень розкривається суть і не розкривається зміст економічних інтересів або відбувається ототожнення суті і змісту економічних інтересів
[14;15;25;19]. З іншого боку, частина визначень не містить результату, тобто
прикладного аспекту наданого визначення [14;19;15;22;23;4].
Виходячи з отриманих нами висновків щодо співвідношення і підпорядкованості суміжних з економічними інтересами категорій, а також з основних постулатів конструювання категоріального апарату, можемо сформулювати авторське бачення зазначеної категорії. Суть економічних інтересів проявляється в
аттракції (внутрішньому тяжінні) і одночасній внутрішній спрямованості
суб’єкта до отримання економічних і соціальних благ; зміст — у тих діях,
зв’язках, відносинах, механізмах, які в єдності з суттю упорядковують субстанцію економічних інтересів; результат — у зміні стану та результатів економічної діяльності, економічної поведінки суб’єктів, можливостей їх розвитку і самовідтворення внаслідок сатисфакції/диссатисфакції потреби.
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Таким чином, вважаємо, що економічні інтереси є соціально-економічною
аттракцією і спрямованістю суб’єкта щодо задоволення потреб в економічних
і соціальних благах, зміст яких розкривається через його економічні прагнення
та економічні інтеракції (дії, зв’язки, відносини) на основі механізму економічного вибору, що призводить до зміни вихідного економічного/соціального стану
суб’єкта, його економічних результатів, самоудосконалення і саморозвитку.
Висновки. Аналіз наукових поглядів щодо визначення категорії «економічні
інтереси» дозволив зробити висновки, що у трактуваннях багатьох авторів наявні слабкі місця. Йдеться про ототожнення сутності і змісту зазначеної категорії, підміну поняття «економічні інтереси» іншими — суміжними, спорідненими, близькими за семантикою. Крім того, значне коло економістів-теоретиків не
вважає за доцільне обґрунтовувати у своїх визначеннях прикладні та функціонально-результативні аспекти їх застосування. Зважаючи на вказані положення,
автором було надане власне визначення економічних інтересів, в якому на відміну від інших, було зроблено спробу урахувати зазначені недоліки та надати
даній категорії більш точний зміст. Наступним кроком є визначення відповідності і співвідношень економічних інтересів з такими категоріями як «потреби»,
«економічні прагнення», «економічні дії», «економічні результати», що і повинно стати перспективами подальших наукових розвідок.
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ»
Смесова В. Л., канд. экон. наук, доцент кафедры
теоретической и прикладной экономики ДВНЗ
«Украинский государственный химикотехнологический университет», г. Днипро
Аннотация. В статье проведен семантический анализ категории «экономические интересы» на основе эволюционного, системного и междисциплинарного подходов. Осуществлен научный анализ определений категории
«экономические
интересы»,
которые
были
предложены
представителями отечественной экономической мысли. Раскрыто их содержание, стержневые принципы и характеристики. Обоснованно слабые
места логики построения и раскрытия определений указанной категории.
Предложено авторское трактование экономических интересов, которое
раскрывает их сущность, содержание и практическое значение, а также
учитывает указанные недостатки.
Ключевые слова: экономические интересы, интерес, экономическое
поведение, потребности, мотивы, стимулы.

TO THE QUESTION OF DEFINING THE CATEGORY
«ECONOMIC INTERESTS»
Viktoriia L. Smiesova, PhD, Associate Professor,
Department of Theoretical and Applied Economics
SHEI «Ukrainian State University of Chemical
Technology», Dnipro
Abstract. In the article there isa semantic analysis of the category
«economic interests» was made on the basis of evolutionary, systemic and
interdisciplinary approaches. Today in the scientific space a philosophical,
political, legal, sociological, political, biological, ethical, psychological and, of
course, economic significance of this concept has been formed. A scientific
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analysis of definitions of the category «economic interests», which were
proposed by representatives of domestic economic thought, was done out. The
content, core principles and characteristics are revealed. The term «economic
interests» is connected with such categories as «needs», «motives», «incentives»,
«aspiration», «economic relations», «economic activity», «economic benefit». The
weak points of the logic of constructing and revealing definitions of the
indicated category are justified. Definitions of the concept of «economic
interests», which were developed by scientists, are one-sided, concentrated on
their specific line, properties, side Proposed author’s interpretation of
economic interests, which reveals their essence, content and practical
significance, and also takes into account these shortcomings.
Keywords: economic interests, interest, economic behavior, needs, motives,
incentives.
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ОРГАНІЗАЦІЯ КРИЗОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
В РЕПУТАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ
Анотація. Стаття присвячена проблемі збереження репутації підчас
кризи. Цілями дослідження є критичний аналіз і узагальнення представлених в науковій літературі поглядів на те, як правильно організовувати антикризові комунікації задля збереження репутації компанії. В ході обґрунтування етапів процесу організації антикризового репутаційного
менеджменту запропоновано структурувати його на: докризову підготовку,
безпосередньо кризове реагування та пост-кризовий аналіз. Докризова
підготовка є найбільш трудомістким процесом й включає такі підетапи, як:
1) визначення складу антикризової команди; 2) «інвентаризація» комунікативних вмінь і подальша підготовка та навчання членів антикризової команди компанії (з акцентом на підготовці прес-секретаря); 3) створення
систем розповсюдження повідомлень і моніторингу їх впливу на ключові
стейкхолдерські аудиторії; 4) визначення стейкхолдерів (зацікавлені сторони, цільові аудиторії), з якими необхідно буде комунікувати під час кризової події; 5) розробка заздалегідь ключових повідомлень (перші заяви від
керівництва компанії в разі настання кризи). Безпосередньо антикризове
реагування включає: розпізнання кризи, адаптації ключових повідомлень
та їх поширення, моніторинг реакції стейкхолдерів. Пост-кризовий аналіз
включає інвентаризацію зробленого підчас кризи й аналіз з позиції правильності / помилковості та наступне покращення готовності до кризи.
Ключові слова: довіра, стейкхолдери, антикризова команда, попередження кризи, антикризове управління.
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