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УДК 339.9 І. О. Тарлопов

НЕВІДПОВІДНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація. Визначена динаміка результатів зовнішньоекономічної діяльності національної економіки
України. Виявлена невідповідність національних інтересів та суспільних потреб у експортноXімпортній діяльX
ності нашої країни. Проведено сутнісноXетимологічний аналіз категорій: національні інтереси і суспільні
потреби. Доведена необхідність удосконалення моделі їх збалансування.

Ключові слова: експорт, імпорт, інтереси, потреби, корисність, нація, індивідуум, стратегія, тактика.

Summary. There are certained the dynamics of results of foreign economic activity of national economy of Ukraine.
Disparity of national interests and public necessities in exportXimport activity of our country was exposed. The richly —
etymologic analysis of categories is conducted: national interests and public necessities. The necessity of improvement
of model of their balance was proved

Key words: export, import, interests, necessities, utility, nation, individual, strategy, tactic.

Постановка проблеми. Єдиним цивілізованим
шляхом отримання прибутку на кожній ланці
відтворювального процесу є задоволення потреб.
Зважаючи на це, постає питання, чи завжди цей
шлях надає позитивні результати у всіх сферах
суспільного виробництва? Чи завжди процес ре�
алізації місії враховує національні інтереси? Для
відповіді на ці питання проаналізуємо результа�

ти зовнішньоекономічної діяльності України, які
відзначені на нижченаведених графіках.

Аналізуючи графічне зображення на рис. 1,
слід відзначити, що експорт товарів у порівнянні
2001 р. із 2011 р. збільшився в 2 р. Максимально�
го значення він досяг у 2008 р. — 69954,4 млн. дол.
Проти 2001 р. відзначається збільшення у 4 р.
Враховуючи зміну кон’юнктури на світовому рин�
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ючи власні інтереси. У товарній структурі імпор�
ту збільшилась частка продукції машинобудуван�
ня, що призвело до скорочення виробництва
власної техніки та як мінімум до зменшення рівня
зайнятості. Задоволення потреб у продукції ма�
шинобудування сприяло виникненню негативних
явищ та, знов�таки, до неврахування власних
інтересів. Таким чином, відсутність адекватних
дій у зовнішньоекономічному секторі призвело до
невідповідності національних інтересів і суспіль�
них потреб в економіці України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Серед
науковців, які досліджують актуальні проблеми роз�
витку міжнародної торгівлі та інвестування, макро�
економічного регулювання зовнішньоекономічної
діяльності, почесне місце займають праці таких доб�
ре відомих українських фахівців, як В. Андрійчук,
О. Білорус, В. Будкін, В. Геєць, Б. Губський, М. Дуд�
ченко, Г. Клімко, А. Кредісов, Д. Лук’яненко, Ю. Ма�
когон, О. Мозговий, В. Новицький, Є. Панченко,
Т. Панфілова, Ю. Пахомов, А. Поручник, В. Рокоча,
А. Румянцев, В. Сіденко, С. Соколенко, А. Філіпен�
ко, І. Школа, О. Шнирков та інші.

Невирішені частини загальної проблеми. Вище�
наведені категорії є загальнонауковими, тож дос�
ліджувались у контексті філософії, соціології та
інших гуманітарних наук, але не у достатньому
ступені розглядались у зовнішньоекономічному
секторі, отже, потребують додаткових досліджень.

Мета дослідження. З метою пом’якшення
існуючих протиріч ми пропонуємо здійснити сут�
нісно�етимологічний аналіз категорій «інтереси»
та «потреби». Отримані результати дають мож�
ливість визначити рівень схожості або розбіж�
ності вищезазначених категорій.

Основні результати дослідження. Досліджую�
чи етимологію терміна «інтерес», слід відзначи�
ти, що цей термін походить від латинського —
«interest». За час розвитку людського суспільства
цей термін значно еволюціонував та характери�
зується відсутністю єдиного підходу щодо визна�
чення. Досліджується як елемент відкритої сис�
теми «потреби — інтереси — стимули — дії» [1]
ще зі стародавніх часів. Так, відомий філософ
Платон в одній із своїх праць запропонував про�
ект «ідеальної держави», яка являла собою модель
змішаної економіки, де життя аристократичних
прошарків було пов’язане з існуванням спільної
власності, а життя середнього класу на засадах
приватної [2]. Поява власності створила умови
для реалізації інтересів усіх соціальних станів, з
одного боку, а з іншого, для подальшого розвит�
ку економічної науки. У ХVIII ст. значну увагу
дослідженню вказаної категорії приділяли фран�
цузькі матеріалісти. Так, К. Гельвецій до цієї ка�
тегорії відносив усе, що може принести людині
задоволення або звільнити її від страждання [3].
П. Гольцбах у своїй праці «Система природи, або
про закони світу філософського та світу духовно�

Рис. 1. Динаміка обсягів експорту товарів на Україні
за 2001–2011 рр.

Джерело: офіційний сайт Держкомстату України

ку, у коливаннях обсягів експорту досліджуємо
певну циклічність: 2009 р. — 39702,9 млн. дол., що
у 1,7 р. менше, ніж у 2008 р.; 2010 р. — 51430,6
млн. дол., порівняно із 2008 р. у 1,4 р. менше;
2011 р. — 32843,3 млн. дол., що у 2,1 р. менше,
ніж у 2008 р. Отже, зростання обсягів експорту у
докризовий та післякризовий періоди відбуваєть�
ся майже однаковими темпами.

Зміни, що відбуваються під час імпортної діяль�
ності, наведені на графічному зображенні рис. 2.

Рис. 2. Динаміка обсягів імпорту товарів на Україні
за 2001–2011 рр.

Джерело: офіційний сайт Держкомстату України

Також досліджується збільшення обсягів
імпорту — 38352,9 млн. дол. у 2011 р. проти 15775,1
млн. дол. Тобто імпорт товарів збільшився в 2,4 р.
Максимального значення показник імпорту до�
сяг у 2008 р. — 85535,3 млн. дол., що у 5,4 р.
більше, ніж у 2001 р. Надалі поступове знижен�
ня, відносно 2008 р. у: 1,9 р.; 1,4 р;. 2,2 р. Отже,
обсяги імпорту у докризовий період збільшува�
лись більшими темпами, ніж у післякризовий. Це
свідчить про активізацію діяльності у націо�
нальній економіці та їі готовність до позитивно�
го зростання. Але у загальному стані обсяги
імпорту збільшуються більшими темпами, ніж
обсяги експорту. Це свідчить про домінування
імпортних товарів у структурі споживання, що
призвело до виникнення у 2005 р. від’ємного
сальдо. Найбільшу частку у товарній структурі ек�
спорту займає продукція базових галузей нашої
країни (чорні та кольорові метали). Тобто товар�
на структура експорту характеризується сировин�
ною спрямованістю. Отже, Україна задовольняє
потреби у сировині своїх конкурентів, інвестую�
чи таким чином розвиток їх економік та ігнору�
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го» інтерес визначає, як об’єкт, за яким кожна лю�
дина пов’язує у залежності від свого темперамен�
ту та своїх цілей уявлення про своє щастя [4].
Д. Дідро основою суспільних інтересів вважав на�
вколишнє оточуюче середовище та підкреслював,
що коли мова йдеться про інтерес, то мається на
увазі щось «корисне для держави, для особи або
мене індивідуально» [5]. З одного боку, фран�
цузькі матеріалісти вважали, що саме «інтереси»
є головною рушійною силою проявів різних видів
активності людини. З іншого боку, ця категорія
пов’язувалась із задоволенням фізичних потреб
людини та визначала роль економічної поведін�
ки людини у розвитку суспільних відносин. За�
слуговують на увагу й праці німецького філосо�
фа І. Канта. Саме він вважав, що інтерес є моти�
вом, який визначає волю, і що будь�який інте�
рес, зрештою, буває практичним [6]. У своїх дос�
лідженнях на перше місце він ставив моральні
чесноти та аналізував зв’язок між інтересами та
потребами. Отже, саме цей вчений уперше в
історії зробив спробу встановити зв’язок між дво�
ма вищезазначеними категоріями. У період XV–
XVIII ст. відбулося становлення та подальший
розвиток «класичної школи» економічної теорії.
Її доктрина формувалась на концепції невтручан�
ня держави в економічні процеси та дії «природ�
них» законів у економічній системі. Причому дія
економічних законів має бути реалізована при
врахуванні особистих інтересів, а їх конкуренція
буде сприяти прийняттю оптимальних рішень.
Тобто особистий егоїзм господарчого суб’єкта є
запорукою благополуччя всього суспільства. Та�
кий підхід сприяв створенню моделі «економіч�
ної людини». Сутність цієї моделі криється у тому,
що при реалізації своїх інтересів кожна людина
буде перетинатись з інтересами інших людей,
пристосовуватись до них та сприяти прийняттю
таких рішень, які забезпечать суспільний добро�
бут. Це підтвердив А. Сміт у момент введення в
науковий обіг концепції «невидимої руки». Реа�
лізуючи власні інтереси, людина в більшості ви�
падків більш дієво служить інтересам суспільства,
ніж тоді, коли свідомо прагне робити це [7]. Але
в міру розвитку суспільства особисті інтереси не
завжди співпадають із суспільними, що призво�
дить до необхідності встановлення державою
«правил гри». Д. Рікардо, розвиваючи у подаль�
шому класичну доктрину, матеріальні інтереси
розглядав у контексті своєї теорії трудової вар�
тості та вважав, що невідповідність інтересів є
головною причиною виникнення економічних
суперечностей та порушення дій «природних за�
конів розвитку суспільства». Відзначений цей
термін і у представників історичної школи
Ф. Листа, В. Рошера, Б. Гільдебранта та інших.
Нація розглядалась як єдиний господарський ме�
ханізм, функціонування якого підпорядковува�
лось колективним завданням та цілям, а не мер�

кантильним інтересам особистості. Ці завдання
й цілі в різних націях можуть бути різними, а тому
ввести єдині принципи і закони, які в однаковій
мірі можуть бути застосовані до всіх, неможливо
[8]. Таким чином, представники історичної шко�
ли, переосмисливши погляди класиків вважали за
потрібне в першу чергу враховувати не приватні
інтереси, а суспільні. Категорія «інтереси» дос�
ліджувалась і в працях соціалістів�утопістів. Вони
висловлювали негативне ставлення до приватних
інтересів, саме їх вони вважали джерелом всіх
негараздів у суспільстві та пропонували замінити
їх на колективні або суспільні. Доктрина цього
наукового осередку базувалася на своєрідній три�
аді: суспільній власності, «суспільній зрівнялівці»
та плановій організації виробництва. Отже, незва�
жаючи на утопічність своїх ідей, вони вперше
довели необхідність: по�перше, розглядати еко�
номічні проблеми разом із соціальними; по�дру�
ге, обґрунтували недосконалість економічної
моделі «економічної людини» [9]. Достатньо ува�
ги вищезазначеній категорії приділяли й маркси�
сти. Ф. Енгельс зауважив, що «економічні відно�
сини суспільства проявляються насамперед як
інтереси» [10]. Продовжуючи цю тезу, К. Маркс
відзначив: «Економічні відносини, а значить, і
категорії, що їх виражають, — містять у собі супе�
речності, є суперечністю і саме єдністю супереч�
ностей…». За Марксом, саме економічні супереч�
ності відображають відносини між протилежни�
ми суб’єктами — «… які потребують розв’язання»
[11]. Представники марксизму вважають, що саме
інтереси покладені в основу економічних відно�
син та одночасно є джерелом виникнення та
єдності всіх суперечностей. Більш значною ґрун�
товністю щодо дослідження категорії «інтереси»
відзначаються праці представників неокласично�
го напряму економічної науки. Головною ідеєю
представників цього осередку залишається задо�
волення потреб. Для реалізації даного процесу
вони вперше запропонували метод математично�
го моделювання, який дасть змогу визначити
поведінку споживачів та врахувати їх інтереси.
Неокласики вперше зробили спробу визначити
вплив на інтереси людини таких чинників, як
корисність, гранична корисність благ, попит на
ці блага. При цьому вони вважали, що економічні
закони діють однаково на всіх рівнях суспільно�
го відтворення. Дослідження маржиналістів щодо
категорії «інтерес» відзначається ґрунтовним ме�
тодологічним підходом та введенням у науковий
обіг нових категорій. Вагомий внесок у дослі�
дження цієї категорії був здійснений засновни�
ком макроекономічної теорії Дж. М. Кейнсом.
Його погляди формувалися під впливом тих кри�
зових явищ, які виникли під час Великої депресії.
Переосмисливши всі існуючі доктрини, він довів,
що ринок самостійно не в змозі забезпечити ре�
алізацію колективних та індивідуальних інтересів.
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Це можливо тільки за умов державного втручан�
ня. Він є автором механізму державного регулю�
вання, одним із елементів якого є державні інве�
стиції. При досягненні критичної маси за раху�
нок державних витрат саме вони забезпечать ре�
алізацію інтересів на всіх рівнях національної
економіки. Не втрачаючи довгий час своєї акту�
альності, ідеї Кейнса сприяли виникненню нео�
ліберального напрямку, головною ідеєю якого є
мінімізація та удосконалення державного регулю�
вання. В своїх працях М. Фрідмен доводить, що
гроші є основним і найбільш ефективним стиму�
лом у механізмі реалізації індивідуальних та сус�
пільних інтересів [12]. На його думку, єдиним
напрямом державного регулювання механізму
реалізації інтересів на всіх рівнях є сфера обігу.
Інший представник цього напрямку Фр. Хайєк
вважає, що «розв’язання економічних суперечно�
стей і соціальний порядок у суспільстві — це
продукт не свідомих, а чисто спонтанних дій,
тому що … цивілізація — продукт еволюції» [13].
Він вважає, що будь�яке втручання у процес ре�
алізації економічних інтересів порушить механізм
передачі інформації. Його погляди ґрунтуються
на принципах максимальної свободи людини, яка
повинна забезпечувати її незалежність, самостій�
ність, іти на ризик, захищати свої переконання
та співпрацювати з іншими суб’єктами. Таким
чином, питання щодо визначення змісту та про�
явів економічних інтересів відзначаються еволю�
ційним розвитком, переосмисленням основних
методологічних положень, урахуванням специ�
фіки розвитку економічних систем.

У сучасному світі категорія «інтерес» відзна�
чається досить значною палітрою поглядів. Ен�
циклопедичний словник бізнесмена цю категорію
визначає як цілеспрямоване прагнення, зумовле�
не сукупністю соціально�економічних умов жит�
тя людини, вираження суспільного об’єктивного
зв’язку між формами задоволення матеріальних і
духовних потреб і мовами розвитку виробництва
[14]. Сучасна українська енциклопедія пропонує
розглядати інтерес у соціальному плані, як реаль�
ну причину соціальних дій, що лежить в основі
безпосередніх спонукань — мотивів, ідей тощо —
індивідів, соціальних груп, які беруть у них участь
[15]. Енциклопедія корпоративного управління
інтереси трактує як «поняття, що характеризує
важливе, потрібне для індивіда, сім’ї, колективу,
групи, класу, націй, суспільства у цілому» [16].
Велика радянська енциклопедія пропонує роз�
глядати інтерес соціальний як реальну причину
соціальних дій, подій, здійснень, що стоїть за
безпосередніми спонуканнями — мотивами, по�
мислами, ідеями тощо — індивідів, які беруть
учать у цих діях, соціальних груп, класів, а в сфері
психології відношення особистості до предмета
як до чогось безпосередньо для нього важливого,
привабливого [17]. Енциклопедійний словник під

редакцією Б. А. Введенського інтерес визначає як
вибіркову цілеспрямованість людини на придбан�
ня тих чи інших знань, на виконання тієї чи іншої
діяльності [18]. В. Д. Базилевич пропонує розгля�
дати інтерес як форму прояву потреби, усвідом�
лене прагнення людини до її задоволення [19].
М. І. Кондаков пропонує розглядати інтерес із
загальних позицій, як стан людини, коли в ньо�
му виникає підвищена потреба, щось глибше і
всеоглядніше зрозуміти і тим самим не тільки
розширити і збагатити свої знання, але й здійсни�
ти ті або інші перетворення в навколишньому
середовищі [20]. Виходячи з вищезазначеного,
слід зауважити, що категорія «інтерес» у своїй ево�
люції відображає всі етапи розвитку окремої лю�
дини, економічної системи та всього суспільства
в цілому. Її поява пов’язана із виникненням інсти�
туцій власності. З іншого боку, слід відзначити, що
ця категорія була покладена в основу розвитку еко�
номічної науки. Вся цивілізована діяльність люд�
ства здійснюється із врахуванням власних інте�
ресів. Це дає можливість зробити висновок, що
зазначена категорія залишається актуальною на
всіх стадіях розвитку нашої цивілізації. Її значен�
ня та актуальність як у прикладному, так і в тео�
ретичному сенсі поглиблювалися прямо пропор�
ційно розвитку людства.

Досліджуючи етимологію походження кате�
горії «потреба», відзначимо її англомовне похо�
дження — «need». Вперше ця категорія згадуєть�
ся у філософських трактатах мислителів Старо�
давньої Греції та Риму. Вони розглядали потребу
як головний мотиваційний стимул людської
діяльності. До речі, Демокрит визначав потребу
як головну рушійну силу, що сприяла розвитку
людини, надала можливість — мислення зроби�
ти чітким та світлим, мову зрозумілою, а дії ра�
ціональними. Геракліт вважав, що саме потреби
визначають умови життя людини, але будь�яке
бажання має бути помірним. На його думку,
помірність у задоволенні потреб сприяє розвит�
ку та удосконаленню інтелектуальних здібностей
людини. Платон всі потреби розподіляв на «пер�
винні», що формують «найнижчу душу» та по�
рівнював її із стадом худоби, та «вторинні», які
формують «благородну душу», головна мета якої
управляти «найнижчою душею». Досить значне
місце дослідженням вказаної проблеми відводи�
лось у працях французьких матеріалістів. На дум�
ку П. Гольбаха, саме потреба є рушійною силою
прояву активності у всіх сферах людської діяль�
ності. Отже, людські потреби за своєю сутністю
є безперервними, та саме ця обставина є джере�
лом постійної активності людства. В даному кон�
тексті потреби досліджував і М. Г. Чернишевсь�
кий. Він вважав, що розвиток потреб є головною
засадою розвитку розумових здібностей людини.
Досить значне місце потреби займають у працях
К. Маркса, він зауважив, що «людина відрізняєть�
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ся від інших тварин безмежністю своїх потреб та
здатністю до їх збільшення». Джерелом розвитку
потреб вчений вважає взаємозв’язок між вироб�
ництвом та споживанням матеріальних та духов�
них благ, а задоволення елементарних потреб
призведе до зародження нових потреб, «…і саме
зародження нових потреб є першим історичним
актом» [21]. У цій же праці вчений відзначив, що
«…розмір необхідних потреб та кількість способів
їх задоволення являють собою продукт історії та
залежать від культурного рівня країни…» [22].
Тобто способи задоволення потреб та встановлен�
ня їх кількісної та якісної складової вчений по�
в’язує з рівнем культурного розвитку суб’єкта. У
сучасному світі потреби досліджуються як само�
стійна галузь знань. Згідно з канонами економі�
чної теорії всі потреби розподіляються на три гру�
пи: матеріальні, соціально�економічні та духовні
[23]. До першої групи належать потреби в: їжі,
одязі, житлі, здоров’ї та нормальних природних
умовах. Другу групу складають потреби у: праці
та участі в управлінні. Третю групу формують
потреби в: загальній освіті і залученні до культу�
ри. Перші забезпечують відтворення людини,
другі створюють необхідні умови для життєдіяль�
ності, а треті акцентують увагу на духовному
розвитку та формують культурне середовище.
Словник із профорієнтації та психологічної
підтримки пропонує таке визначення вказаної ка�
тегорії — це стан індивіда, що створюється не�
стачею об’єктів, необхідних для його існування
та розвитку і є джерелом його активності. У по�
рівнянні з попереднім визначенням наведене є
більш узагальненим, але чітко обґрунтовує не�
обхідність їх задоволення. Ф. Котлер потреби
розглядає як стан людини, у якому відчувається
недостатність будь�чого, що приймає форму, яка
відповідає культурному рівню особистості інди�
віда. Вчений вважає, що процес формування та
задоволення потреб у повній мірі залежить від
рівня розвитку культури. З погляду юридичної
психології, потреба є джерелом активності люди�
ни, що виникає в результаті неузгодження реаль�
ного та оптимального станів індивіда [24], тобто
їх задоволення забезпечує необхідний рівень
життєдіяльності. Інші вчені потреби визначають
як множину різних видів поведінки, спільним для
яких є те, як вони отримують схожі підкріплення
[25]. Російський вчений І. Кондаков потреби виз�
начає як форму прояву інтенціональної природи
психіки людини [26]. Таким чином, слід відзна�
чити, що потреба розглядається як основна спо�
нукальна складова людської діяльності. Врахову�
ючи еволюцію людського суспільства, кількість
потреб, як і кількість їх визначень, постійно
збільшується, акцентуючи увагу на якісних скла�
дових даного процесу. Таке положення у повно�
му ступені відображає дію закону піднесення
потреб. Єдиного методологічного підходу до ви�

значення вказаної категорії не існує. Такий стан
речей сприяв формуванню загальновизнаних те�
орій, або концепцій. Найбільш відомою з них є
теорія ієрархії потреб А. Маслоу. Згідно з його
концепцією всі потреби розподілені на п’ять
типів: фізіологічні — забезпечують базові потре�
би людини; в безпеці увагу акцентують на фізич�
ному та емоційному середовищі, їх реалізація за�
безпечує впевненість у завтрашньому дні; відно�
шення належності відображають бажання люди�
ни мати друзів або бути членом групи; у самопо�
вазі — пов’язані з бажанням мати позитивний
імідж, повагу або визнання з боку інших людей;
у самоактуалізації, тобто у повному ступені ре�
алізувати свій творчий потенціал, підвищити
рівень компетенції або стати кращим за інших.
Згідно з цією теорією, в першу чергу мають бути
задоволенні потреби нижчих рівнів, і тільки після
цього реалізуються потреби вищого ґатунку. Не�
зважаючи на свою узгодженість та логічність, сам
А. Маслоу вважає свою «піраміду» недосконалою
і становиться до неї достатньо критично. У своїх
листах він відзначив, що «…теорія може бути ви�
користана до розуміння потреб людства в цілому,
як філософське узагальнення, але ніяким чином
не може бути використана до конкретного інди�
відуума» [27]. Але, незважаючи на критику самого
автора, ця теорія пройшла випробування часом і
ще довго буде залишатись актуальною. З іншого
боку, при використанні даної теорії для створення
моделей мотивації індивідуумів, які мають творчі
професії (музикант, художник, скульптор та інші),
вона не завжди буде спрацьовувати. Як свідчить
історія, люди вищезазначеної категорії нерідко
ігнорують задоволення нижчих потреб заради ре�
алізації свого творчого потенціалу. Клейтон Алдер�
фер, автор теорії СВР, до визначення категорії
потреб підійшов з іншої позиції. На перше місце
він поставив природні потреби живого створіння.
Їх задоволення пов’язане із внутрішнім станом
індивіда, який отримав те, що хотів. При цьому
вчений виділяє три категорії:

— потреби існування відображають індивіду�
альні вимоги людини до обміну енергій з її но�
сіями у зовнішньому середовищі та включають у
себе різноманітні форми прояву фізіологічних та
матеріальних бажань;

— потреби взаємозв’язків включають у себе
стосунки людини з іншими індивідами або со�
ціальними групами;

— потреби розвитку (службового, соціальноX
го, творчого) спонукають індивіда до впливу на
самого себе або зовнішнє середовище.

Порівнюючи теорію СВР з «пірамідою»
А. Маслоу, ми бачимо, що К. Алдерфер відмовив�
ся від ідеї ієрархії потреб. В основу своєї теорії
він поклав гіпотезу, згідно з якою у випадку не�
задоволення потреб вищого рівня на перший
план будуть поставлені потреби нижчого рівня,
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незважаючи на рівень їх задоволення. Маслоу ж
вважав, що у випадку їх задоволення потреба пе�
рестає бути рушійною силою людської діяльності.
Список доктрин названого спрямування може
бути продовженим, але дослідження та аналіз
більшості з них дають змогу зробити висновок —
саме потреби є головною рушійною силою люд�
ства та джерелом активності одночасно.

Висновки. Підсумовуючи проведений сутніс�
но�етимологічний аналіз категорій «інтереси» та
«потреби», слід зробити висновок, що ці категорії
є нерівнозначними. Незважаючи на те, що «потре�
би» в більшості випадків визначаються як рушій�
на сила у діяльності людини, «інтереси» є катего�
рією ширшою та змістовнішою. В цьому випадку
доцільно згадати про терміни, запозичені із
військової науки «стратегія» і «тактика», які взає�
модоповнюють один одного. Їх неузгодженість
або розрив, незважаючи на талановитість коман�
дувача, призведе до поразки. В контексті нашого
дослідження слід відзначити щодо необхідності
розробки моделі їх збалансування у зовнішньо�
економічній діяльності України. Головною складо�
вою якої має бути виважена державна політика із
визначенням пріоритетних напрямків та низкою
заходів протекціоністського характеру.
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