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На початку ХХІ ст. у розвитку людської цивілізації 

визначились тенденції до зближення країн і народів, до 

виникнення єдиного економічного та інформаційного простору в 

планетарному масштабі, а також до інтенсивного обміну 

знаннями та технологіями. Посилення господарських 

взаємозв’язків та взаємозалежності держав об’єктивно визначає 

підвищення ролі багатостороннього регулювання 

світогосподарських зв’язків, які сприяють більш широкому 

використанню переваг міжнародного розподілу праці. Але 

масштаби і напрямки розвитку багатостороннього регулювання в 

значній мірі залежать від конкретних інтересів держав, політики 

їх урядів, діяльності державних і недержавних, а також 

суспільних органів, які беруть участь в цьому процесі. У зв’язку з 

цим виникає науковий і практичний інтерес до дефініції 

«економічні студії». 

Для розуміння економічної студії як нового напряму галузі 

економічних знань, необхідно визначити її об’єкт і предмет 

дослідження. Об’єктом дослідження економічних студій виступає 

система знань про сучасну економіку. Предметом дослідження 

економічних студії виступають економічні відносини між 

суб’єктами господарювання на регіональному, національному та 

міжнародному рівнях, обумовлені закономірностями, 

тенденціями та специфікою функціонування глобальної 

економічної системи. 

Економічні студії – це термін, який, на наш погляд, доцільно 

використовувати при дослідженні та моніторингу процесів, які 
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проходять в сучасній економіці під впливом основополагаючих 

факторів її формування (система техніко-економічних, соціально-

економічних, організаційно-економічних відносин). 

На наш погляд економічні студії – це синтезуюча 

дисципліна, яка включає такі логічно пов’язані напрями. 

1. Дослідження фундаментальних змін, які відбуваються 

у світі під впливом дії в економіці принципу технологічного 

детермінізму, що дає змогу проаналізувати динаміку розвитку 

економіки, а отже і суспільства в цілому, з точки зору минулого, 

реального теперішнього і передбаченого майбутнього. 

2. Економічні студії, як свідчить сучасність, – це не 

моноконцептуальна, а поліконцептуальна система знань. Її 

розвиток пов'язаний з постійним виникненням, обґрунтуваннями, 

розширенням впливу одних теорій, спростуванням інших, їх 

протиборством. Отже дослідження сучасних економічних теорій, 

вміння орієнтуватися в масиві економічної інформації та 

класифікувати її за ідеологічно-теоретичним спрямуванням є 

необхідним напрямом дослідження економічних студій як систем 

наукових знань про економіку. 

3. Прагматизація теоретичних основ становлення та 

розвитку економічних студій через дію багатогранних форм 

економічних організацій. Ускладнення характеру питань, які 

повинні вирішуватися в повсякденному економічно-

господарському життю, обумовлює необхідність їх оперативного 

рішення за допомогою інституціонального, постійно діючого 

механізму. Таким механізмом виступають як урядові (державні) 

так і міжурядові (міждержавні) організації, до складу останніх 

можна віднести об’єднання виробників, компаній, фірм, наукових 

товариств. Також в систему комунікацій економічних студій 

включаються різного роду конференції, конгреси, семінари, 

проекти, програми тощо. 

Метою економічних студій є формування культури 

економічного мислення в розумінні системно-синергетичного 
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характеру певної країни та світових економічних процесів. 

Напрям «Економічні студії» тісно пов’язаний з іншими 

економічними дисциплінами, а саме з: 

- інституціональною економікою, яка, спираючись на 

принципи цивілізаційної парадигми суспільствознавства, 

обґрунтовує цілісну систему наукових категорій, понять, 

моделей, методів дослідження та дозволяє більш повно та глибше 

відображати власні об'єкти та предмети досліджень, 

застосовувати нові методи наукового аналізу [1]; 

- сучасними економічними теоріями, що дозволяють 

систематизувати знання щодо сутності та механізмів 

функціонування господарських систем з позицій основних шкіл 

сучасної економічної теорії [2]; 

- глобальною економікою, яка формує комплекс знань щодо 

природи і закономірностей становлення глобальної економіки; 

механізмів функціонування глобальних ринків; процесів і 

моделей економічної регіоналізації в глобальних умовах [3] 

тощо. 

Таким чином, економічні студії, як явище в сучасному 

економічному світі є об’єктивним процесом у регіональному, 

національному та глобальному розвитку.  
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