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"Розкриття сутності поняття трансформації економічного простору
в системі категорій розвитку національної економіки"
З огляду на складність структури, зв'язків та механізмів економічних
процесів, які характерні для сучасного світового господарства, виникає
необхідність в уточненні методологічних основ економічних досліджень,
особливо в частині вдосконалення їх понятійно-дефінітивних аспектів.
Зокрема, слід розмежувати поняття "економічний процес", "економічна зміна", "економічний розвиток", "трансформація економічного простору"
тощо та виявити їх взаємозв'язок. На думку автора, всі ці терміни в
арсеналі науковців мають бути не синонімами, а містити якісно різнорідне
смислове наповнення.
Метою статті є уточнення визначення терміна "трансформація
економічного простору" на основі аналізу наявних наукових підходів та з
урахуванням змін, які в теоретичні поняття вносить світовий економічний
розвиток.
Найбільш загальним терміном, яким може бути використаний у ході
дослідження економічних систем, є "економічний процес", що трактується
як будь-яке перетворення, що у своїй основі має зміну форми або
окремих характеристик об'єктів, на які цей процес спрямований.
Окремим терміном, що часто вживається в процесі формулювання
визначень, є "зміна". Можна вважати, що економічна зміна є окремим
випадком економічного процесу, адже "процес" може передбачати не
лише зміну як таку вже існуючого об'єкта чи явища, а й створення
абсолютно нового об'єкта.
Ще одним поняттям, яким користуються науковці різних сфер
досліджень, є поняття розвитку. У загальному вигляді термін "розвиток"
означає процес переходу з одного стану в інший, більш досконалий.
Таким чином, за певних умов і "економічний процес", і "економічні зміни"
можуть детермінуватися як "економічний розвиток".
Протягом декількох останніх десятиліть усе частіше звучить поняття
трансформації економічного простору або соціально-економічної системи.
На думку автора, трансформація економічного простору – це категорія,
що демонструє якісні перетворення економічних систем, характеризує
різні форми суттєвих змін безвідносно до вектора наслідків, відображає
перехід економічної системи на новий рівень розвитку.

Отже, розуміння відмінностей у зазначених термінах дозволить
використовувати їх відповідно до змісту, який вони несуть, а також
правильно характеризувати ті чи інші перетворення національної
економіки.
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