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КОНСОЛІДАЦІЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ
ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ
У статті досліджено процеси консолідації та гармонізації економічних інтересів як детермінанти підвищення якості життя населення регіону. Розглянуто результати інтегральної оцінки
людського розвитку, що дозволило виявити диспропорційність якості життя населення по регіонах
країни. Визначено, що поліпшення якості життя населення та зменшення диференціації територіального розвитку потребують процесів консолідації економічних інтересів у регіональній площині
їх гармонізації та узгодження із загальнонаціональними інтересами, а також формування балансу
економічних інтересів. Зазначено, що консолідація інтересів є інтеграцією діяльності суб’єктів регіонального господарювання, яка може бути отримана шляхом усунення різновекторності в системі
економічних інтересів. Рекомендовано ключові етапи формування балансу економічних інтересів
суб’єктів регіонального розвитку.
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Постановка проблеми. Проблема консолідації та
гармонізації економічних інтересів є однією з ключових
у регіональній економіці та потребує свого практичного
вирішення у площині соціального та економічного розвитку територій. Це цілком зрозуміло, тому що баланс
інтересів є основним драйвером розвитку суспільства.
За сучасних умов децентралізації особливого значення ця проблема набуває з позиції підвищення ролі
регіонів, що активізує розширення регіональних економічних інтересів та появу нових форм їх вираження.
Є значна диспропорція в якості життя населення
регіонів, яка посилилася в умовах політичної нестабільності та військових дій на Сході України. Ця ситуація призводить до виникнення протиріч регіональних економічних інтересів із загальнонаціональними.
У зв’язку з цим актуалізується необхідність дослідження консолідації та гармонізації економічних інтересів як основи підвищення якості життя суспільства та
подолання як соціальних так і економічних диспропорцій розвитку регіонів країни.
Реалізація економічних інтересів території з урахуванням векторів соціальної політики безпосередньо
впливає на якість життя населення, сприяє сталому
розвитку регіональної економіки та країни. Для розуміння проблем формування ефективної моделі управління якістю життя населення необхідно враховувати
регіональні особливості, конфлікт інтересів влади,
населення та бізнесу. Усунення соціальних і економіч-
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них диспропорцій, збереження стабільності є найважливішим завданням державного управління, що поєднує інтереси всіх членів суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню
інтересів приділяли пильну увагу вчені різних напрямів
науки. Так, значний внесок у формування і розвиток
теорії інтересів було покладено представниками різних
філософських шкіл, серед яких К. Гельвецій, П. Гольбах,
Д. Локк, Г. Гегель та ін. Теоретичні проблеми, пов’язані
з різними аспектами інтересів і їх взаємодії, розглядалися в роботах А. Сміта, К. Маркса, М. Вебера,
A. Маршалла, К. Менгера, Ч. Фішера, Ф. Хайєка,
Й. Шумпетера, М. Фрідмана, С. Туроу та інших.
Значний внесок у теорію економічних інтересів внесли
українські дослідники В.Л. Безбожний, Н.І. Богомолова,
О.М. Ляшенко, Н.М. Попова, О.С. Шаріпова,
Н.В. Статівка [1-7]. Коло їхніх наукових розробок зосереджено на гармонізації економічних інтересів.
Разом з тим, незважаючи, на значний обсяг робіт
з цієї проблеми, не до кінця вивчені методологічні
підходи до дослідження процесів консолідації, гармонізації, узгодження, збалансування та реалізації регіональних економічних інтересів, що мають пряме відношення до рівня життя населення території. У зв’язку
з цим з’являється необхідність більш поглибленого
дослідження регіональних економічних інтересів відповідно до сучасних потреб реалізації принципів сталого розвитку суспільства.

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
Формулювання цілей статті. Метою статті є
дослідження процесів консолідації, гармонізації економічних інтересів як детермінант підвищення якості
життя населення регіону.
Виклад основного матеріалу. У сучасній географічній науці поняття якості життя розуміють як характеристику стану задоволення потреб та інтересів населення:
соціальних, економічних, політичних, екологічних,
духовних, що виражається сукупністю явищ і процесів,
які визначають життя, працю, побут, духовний та інтелектуально-культурний розвиток людей [8, с. 287].
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у документі 2001 року [9, с. 8] стверджує, що стратегії сталого розвитку «інтегрують
економічні, соціальні та екологічні цілі суспільства,
шукаючи компроміси там, де це неможливо», а Комісія
ООН із сталого розвитку у 2002 році задекларувала,
що обов’язковою складовою таких стратегій є «інтерактивний процес міркування та дій для досягнення
економічних, екологічних і соціальних цілей у збалансований та інтегрований спосіб» [10, с. 8]. В Україні,
Національною академією наук України визначено
сучасні тенденції, стратегічні засади і напрями сталого розвитку нашої держави в глобальному середовищі на основі аналізу й оцінки «системних позицій щодо перетворення національного господарства
України у стійку суспільну цілісність, здатну самовідтворюватися та самоорганізовуватися в напрямі
вирішення конкретних соціально-економічних проблем» [11, с. 7]. Однак, визначені цільові орієнтири
вимагають не лише економічного забезпечення раціонального природокористування в Україні [12], а й відповідного управлінського забезпечення комплексного
врахування, окрім економічних, ще й екологічних та
соціальних інтересів суспільства в межах моделі «екосоціальної ринкової економіки» [13]. О.М. Лібанова,
розглядаючи напрями становлення в Україні соціальної держави, констатувала: «Ми маємо гармонізувати
суспільні відносини і змінити ставлення людини до
природи та її ресурсів» [14].
За результатами глобального дослідження «Індекс
соціального розвитку», розробленого американською
неурядовою організацією Social Progress Imperative
за підтримки компанії «Делойт», Україна опинилася
на 64 сходинці за рівнем соціального розвитку серед
146 країн світу. Індекс визначає рейтинги країн на базі
показників, що мають безпосередній вплив на якість
життя людей [15].
За рівнем Індексу соціального розвитку Україна
посіла місце між Кубою (63) і Македонією (65) та залишається у групі країн із розвитком вище середнього.
Незначне покращення показників України відбулося
у категоріях «Основні потреби людини», «Основи благополуччя» та «Можливості». Рівень ВВП України на
душу населення підвищився із $7,457 у 2017 році до
$7,668 у 2018 році [15].
За результатами цьогорічного Індексу серед країн
СНД, Україна поступилася Білорусі (46), Вірменії (55)

та Росії (60). Значним покращенням Індексу вирізнилась Білорусь. Останню сходинку за рівнем соціального
розвитку серед країн СНД посідає Таджикистан (106).
Розглянемо регіональний розріз результатів інтегральної оцінки людського розвитку, що дозволяє
виявити диспропорційність якості життя населення
по регіонах країни (табл. 1). Методика вимірювання
регіонального людського розвитку (РЛР) розроблена
фахівцями Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук
України за участю фахівців Державної служби статистики України.
Таблиця 1
Інтегральна оцінка
регіонального людського розвитку
Регіони
2015
АР Крим
…
Вінницька
3,7291
Волинська
3,8250
Дніпропетровська
3,7816
Донецька
…
Житомирська
3,5712
Закарпатська
4,0275
Запорізька
3,9546
Івано-Франківська
3,8923
Київська
3,8592
Кіровоградська
3,5650
Луганська
…
Львівська
4,0810
Миколаївська
3,8199
Одеська
3,7879
Полтавська
3,8530
Рівненська
3,7163
Сумська
3,6951
Тернопільська
3,8709
Харківська
4,1996
Херсонська
3,6090
Хмельницька
3,6479
Черкаська
3,7772
Чернівецька
4,1321
Чернігівська
3,6709
Джерело: [16, c. 37]

2016
…
3,8262
3,8700
3,8279
…
3,5656
4,2995
3,8499
4,3968
3,8229
3,6333
…
4,1922
3,8647
3,8017
3,8509
3,6738
3,8151
3,9584
4,0752
3,6267
3,6694
3,7325
4,3624
3,6475

2017
…
3,8566
3,8109
3,7686
…
3,5472
4,0233
3,8184
4,1554
3,7541
3,5257
…
4,1307
3,8647
3,7100
3,9103
3,6576
3,7425
3,9749
4,0564
3,5438
3,6188
3,7286
4,2294
3,7247

Наведена інтегральна оцінка регіонального людського
розвитку враховує 33 показника, які об’єднані у 6 блоків
відповідно до основних аспектів людського розвитку:
відтворення населення; соціальне становище; комфортне
життя; добробут; гідна праця; освіта [16, c. 37].
Глобалізація та регіоналізація місцевого розвитку є основними суперечливими факторами впливу
на якість життя населення, що проявляються асиметричністю соціально-економічного розвитку країни в реалізації регіональних економічних інтересів.
Поліпшення якості життя населення та зменшення
диференціації територіального розвитку потребують
процесів консолідації економічних інтересів в регіональній площині їх гармонізації та узгодження

87

Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління
з загальнонаціональними інтересами, а також формування балансу економічних інтересів.
Основними причинами регіональних диспропорцій рівня якості життя населення є неузгодженість та
дисбаланс економічних інтересів, що випливає, перш
за все, з об’єктивних протиріч між інтересами різних
груп населення: особистими і громадськими, галузевими та регіональними, регіональними і груповими.
Консолідація всіх видів регіональних інтересів може
бути забезпечено шляхом проведення кропіткої організаційної роботи за погодженням існуючих суперечностей як процес інтеграції діяльності суб’єктів регіонального господарювання, який може бути досягнений
за умови усунення різновекторності в системі економічних інтересів.
Підвищення якості життя населення регіонів за
рахунок формування балансу економічних інтересів
суб’єктів економічної політики процес складний, динамічний та потребує вирішення широкого кола проблем,
які умовно можна поділити на такі групи:
1. Теоретичного характеру:
– не визначено основні закономірності і тенденції
розвитку регіону як суб’єкта виникнення економічних
інтересів;
– не розкрито природу регіональних економічних
інтересів в системі національних інтересів;
– не визначено інституційну площину консолідації, гармонізації, узгодження, балансування та реалізації регіональних економічних інтересів в умовах поширення процесів глобалізації та децентралізації.
2. Методологічного характеру:
– не визначено систему принципів, методів,
інструментів та засобів консолідації, гармонізації,
узгодження та балансування економічних інтересів
суб’єктів господарювання на рівні регіону, і, як результат відсутній механізм реалізації регіональних економічних інтересів;
– відсутні методики оцінки, діагностування, балансування та прогнозування ключових інтересів, що унеможливлює розробку ефективних стратегій регіонального розвитку за принципами сталого розвитку;
– відсутня модель формування балансу економічних інтересів суб’єктів регіонального розвитку.
Формування балансу економічних інтересів
суб’єктів регіонального розвитку процес динамічний, складний та потребує реалізації ключових етапів (рис. 1).
Постійно зростаючі потреби населення та обмеженість ресурсів територій ускладнюють процеси
узгодження та балансування ключових інтересів регіонального розвитку. Однак світова практика демонструє
яскраві приклади, які дозволяють більш ефективно
використовувати обмежені ресурси, що ґрунтуються
на впровадженні смарт-спеціалізації в стратегії регіонального розвитку.
Так, смарт-спеціалізація розглядається в розвинених країнах в якості концептуальної моделі формування не лише інноваційної, а й соціально-економічної
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політики в цілому. Вона передбачає виявлення і стимулювання розвитку унікальних галузей або видів економічної діяльності, що становлять власне спеціалізацію
тих чи інших регіонів у рамках національної економічної системи.
Смарт-спеціалізація передбачає не стільки стимулювання інновацій, скільки активізацію довгострокових структурних змін в економіці регіону з орієнтацією
на перспективу, тобто формування такої політики, яка
дозволить регіону зайняти важливі ніші на глобальних
ринках [16].
Смарт-спеціалізація в межах нової регіональної
політики виконує функції:
– забезпечення консолідації, гармонізації ключових інтересів в парадигмі відносин «держава – регіон
– суб’єкти економічного бізнес-середовища», а також
узгодження та балансування їх в практичні площині
регіонального розвитку;
– створення умов для підвищення якості життя
населення за рахунок зміни структури і якості послуг
соціальної сфери, створення нових можливостей для
ведення бізнесу та реалізації бізнес-проектів, виявлення інноваційного потенціалу розвитку регіонів.
На думку автора, смарт-спеціалізація ‒ це цілісна
система управлінських заходів, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності регіональної економіки через інструменти консолідації, гармонізації,
узгодження інтересів щодо підприємницького вибору
векторів використання регіонального потенціалу, що
є перспективним для трансформацій регіонального
інноваційного розвитку та підвищення якості життя
суспільства.
Висновки. Регіон є соціально-економічною платформою виникнення і реалізації економічних інтересів.
Наявна асиметрія в реалізації регіональних економічних інтересів в Україні зумовлена такими
причинами:
– територіальними з причин неефективності
ресурсного забезпечення;
– економічними через нерівномірність концентрації економічних ресурсів між рівнями влади як результат диспропорції в промисловому, ресурсно-інфраструктурному розвитку регіонів;
– соціальними через відмінності основних аспектів людського розвитку в регіональному розрізі: відтворення населення; соціальне становище; комфортне
життя; добробут; гідна праця; освіта;
– інформаційними через диспропорції формування
та розвитку інформайціного потенціалу.
Для поліпшення рівня життя населення та усунення диспропорцій розвитку територій доцільно
забезпечити процеси консолідації, гармонізації ключових інтересів розвитку суспільства. Ефективність
зазначених процесів в практичній площині регіону
є можливою за умови узгодження та формування
балансу економічних інтересів щодо підприємницького вибору напрямів використання регіонального
потенціалу.

Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
1. Консолідація інтересів,
що проявляється у зміцненні, об'єднанні ключових інтересів, дій, капіталів суб’єктів
господарської діяльності навколо ідеї інноваційного розвитку регіонів та
забезпечення високого рівня якості життя населення
2. Гармонізація консолідованих економічних інтересів
як процес, що забезпечує виключення різновекторності, протирічь в напрямі
реалізації ключових інтересів суб’єктів регіону та усунення суперечностей із
загальнонаціональними інтересами та принципами сталого розвитку суспільства.
Зазначений процес реалізується шляхом забезпечення: законності; прав власності;
стимулювання активності ділового середовища; реалізації принципів сталого
розвитку суспільтсва, злагодженої взаємодії в системі відносин «держава-регіони»;
«бізнес-населення»; «галузі-регіони»
3. Узгодження економічних інтересів суб’єктів регіонального розвитку
Влада
Бізнес

Населення

4. Формування стійких зворотних зв’язків, для забезпечення балансу
економічних інтересів за принципами:
1) синергії в створенні оптимальних умов для розкриття регіонами потенціалу
саморозвитку
2) системної взаємодії учасників суспільного та економічного життя населення
регіону;
3) інтеграції зусиль в забезпечені процесів сталого та інноваційного розвитку регіонів
Баланс економічних інтересів
Очікуваний результат
Створення умов для збалансування процесів суспільного відтворення; становлення
раціональних економічних відносин між суб’єктами різних секторів та нівелювання
міжсекторних протиріч; підвищення ефективності механізму державного
регулювання розвитку регіонів; зростання загального рівня якості життя в регіонах

Рис. 1. Ключові етапи формування балансу економічних інтересів суб’єктів регіонального розвитку
Джерело: складено автором
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КОНСОЛИДАЦИЯ И ГАРМОНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА
В статье исследованы процессы консолидации и гармонизации экономических интересов как детерминанты
повышения качества жизни населения региона. Рассмотрены результаты интегральной оценки человеческого
развития, что позволило выявить диспропорции качества жизни населения по регионам страны. Определено,
что улучшение качества жизни населения и уменьшение дифференциации территориального развития потребует процессов консолидации экономических интересов в региональной плоскости их гармонизации и согласования с общенациональными интересами, а также формирования баланса экономических интересов. Отмечено,
что консолидация интересов является интеграцией деятельности субъектов регионального хозяйствования,
которая может быть получена путем устранения разновекторности в системе экономических интересов. Рекомендовано ключевые этапы формирования баланса экономических интересов субъектов регионального развития.
Ключевые слова: экономические интересы, консолидация, гармонизация, согласование, балансирование, реализация региональных экономических интересов, качество жизни населения региона.

CONSOLIDATION AND HARMONIZATION OF ECONOMIC INTERESTS
AS DETERMINANTS OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION
The article explores the processes of consolidation and harmonization of economic interests as determinants of improving the quality of life of the region’s population. A regional section of the results of an integrated assessment of human
development is considered, which allows us to identify imbalances in the quality of life of the population in the regions of
the country. It has been determined that improving the quality of life of the population and reducing the differentiation of
territorial development will require the processes of consolidation of economic interests in the regional plane of their harmonization and harmonization with national interests, as well as the formation of a balance of economic interests. It is noted
that the consolidation of interests is an integration of the activities of regional economic entities, which can be obtained by
eliminating the diversity in the system of economic interests. It is substantiated that the improvement of the quality of life of
the population of the regions due to the formation of a balance of economic interests of regional policy subjects is a complex,
dynamic process and requires the solution of a wide range of problems, which are conditionally divided into the following
groups: theoretical and methodological in nature. The key stages of forming a balance of economic interests of regional
development entities are recommended among which are: consolidation; harmonization of consolidated economic interests;
coordination of economic interests of regional development entities (government, business, population); formation of stable
feedbacks to ensure a balance of economic interests behind the principles of synergy, systemic interaction, integration of
efforts form the balance sheet of interests. The expected results from the balance of economic interests of regional development are: creation of conditions for balancing the processes of social reproduction; the establishment of rational economic
relations between subjects of various sectors and the leveling of intersectoral contradictions; increasing the efficiency of the
mechanism of state regulation of regional development; increase in the general level of quality of life in the regions.
Key words: economic interests, consolidation, harmonization, harmonization, balancing, realization of regional economic interests, quality of life of the population of the region.

91

