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Економічні відносини в Україні на сучасному етапі її розвитку 
характеризуються дуже складними, суперечливими і конфліктними процесами. 
Непрозора приватизація, тіньовий сектор економіки, недобросовісна конкуренція, 
рейдерство – це далеко не повний перелік тих проблем, що ускладнюють економічні 
відносини в Україні. Причиною всіх цих негараздів в економічній сфері є складний 
комплекс суперечливих, протилежних, а інколи і несуміжних інтересів, що 
сформувалися у нашому суспільстві за період незалежного розвитку держави. 
 Що ж таке інтерес, і яка його роль в розвитку економічних відносин?  
Інтерес можна визначити як форму прояву потреб, об’єктивних по своєму характеру і 
змісту, що виникають як в окремих індивідів, так і в соціальних группах. 
 Економічні інтереси є, напевне, основним поняттям для визначення реальних 
причин і найбільш глибоких стимулів економічної діяльності та економічної поведінки 
людей. Вони є безпосередніми збудниками, джерелами економічних відносин. Саме 
неспівпадання економічних інтересів є причиною не тільки конкуренції, але й багатьох 
негативних проблем у вітчизняній економіці. 
 Економічні відносини між господарюючими суб’єктами проявляються у формі 
їх економічних інтересів. Економічні інтереси мають своїх носіїв, тобто вони завжди 
суб’єктні і належать реальним суб’єктам, які вступають в економічні відносини. 
 Економічні інтереси за своєю природою об’єктивні і відображають складні 
процеси перехідного характеру вітчизняної економіки, коли ще не завершився перехід 
від адміністративно – тоталітарної системи господарювання до ліберально – ринкових 
механізмів господарської діяльності. Економічні відносини проявляються в 
економічних інтересех, а економічні інтереси набувають характеру рушійних сил 
суспільного розвитку, спонукальних мотивів господарської діяльності людей. 
 В будь – якому суспільстві на основі розгортання його внутрішніх 
суперечностей виникає певна їєрархія інтересів, причому як показує досвід вітчизняної 
економіки на перехідному етапі суспільний інтерес не завжди є домінуючим над 
приватним інтересом, що породжує багато зловживань. Для нормального розвитку 
необхідно, щоб загальний економічний інтерес був домінуючим, оскільки він має 
представляти генеральну лінію розвитку всього цілого.  Ігнорування та 
недооцінка загальних інтересів, висування на перший план приватних інтересів веде до 
уповільнення темпів економічного розвитку та уповільненню реалізації як загальних, 
так і приватних інтересів. Сприйняття суспільних інтересів в якості ідей, що маскують 
приватні інтереси приводить до значних негативних наслідків, наприклад, олігархізації 
економіки, зростання бідності, корупції і т.д. До цього часу, поки в Україні не буде 
знайдено механізму оптимального співвідношення між приватними і суспільними 
інтересами, нам не позбутись економічних негараздів. 
 Таким чином можна зробити висновок, що економічні інтереси виступають 
формою вираження відносин між суб’єктами економічної діяльності, а економічні 
відносини набувають характеру рушійних сил суспільного розвитку. 


