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Методологія дослідження. Результати роботи були отримані шляхом використання

методів:  наукової  абстракції,  аналізу,  синтезу,  дедукції  –  при  дослідженні  трактувань

вченими  економічних  інтересів;  порівняльно-історичного,  історико-генетичного,

хронологічного дослідження – при порівнянні інтересів господарства в первісну епоху та

період  формування  світових  цивілізацій,  виявленні  протиріч  та  чинників  інтересів,

виділенні  еволюційних  етапів  формування  та  реалізації  господарчих  інтересів;

міждисциплінарного  підходу  –  при  дослідженні  сутності  та  чинників  формування

особистих та загальних інтересів, мотиваційної поведінки людини; системного методу –

при дослідженні економічних інтересів як елемента системи інтересів людини суспільства;

взаємозв’язків між потребами, інтересами, мотивами діяльності людини.

Результати.  Виявлено  природу інтересів  на  кожному окремому відрізку розвитку

господарських відносин. Обґрунтовано своєрідність та чинники формування економічних

інтересів, мотиви здійснення людиною господарської діяльності, що дозволяє встановити

єдність, цілісність та глибину усієї системи інтересів національного господарства.
З’ясовано  відмінності  та  протиріччя  між  економічними  інтересами  на  різних

господарських стадіях еволюції суспільства та людини. Виокремлено об’єктів та суб’єктів

економічних  інтересів,  мета  і  результати  їх  реалізації,  інструменти  регулювання  та

характер прояву.
Здійснено  узагальнення  уявлень  щодо  економічних  інтересів  протягом  еволюції

етапів людського суспільства від первісної доби до етапу формування світових цивілізацій

в процесі генезису теорії економічних інтересів.
Новизна.  Виявлено  систему  взаємозв’язків  та  протиріч  між  економічними

інтересами  суб’єктів  національного  господарства  та  основними  тенденціями  розвитку

господарства  в  процесі  його  еволюції.  Запропоновано  авторське  бачення  теоретичних

напрацювань філософів та вчених щодо суті та природи інтересів господарства на етапі

становлення теорії економічних інтересів.
Практична  значущість.  Використання  результатів  проведеного  дослідження

дозволяє  поглибити  систему  економічних  поглядів  на  процеси  становлення,

функціонування  та  розвиток  системи  економічних  інтересів  протягом  господарської



еволюції,  уточнити  специфіку  та  підпорядкованість  економічних  інтересів  суб’єктів

національного господарства, причинно-наслідкові взаємозв’язки між ними. 
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