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СТАБІЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО
РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Ключовим поняттям, що характеризує сучасний стан світового розвитку є
глобалізація – процес, що відображає перехід від економік окремих країн до єдиної
економічної системи. Перспективи, темпи і загальний вектор соціально-економічного
прогресу національних господарств тією чи іншою мірою визначаються
глобалізаційними процесами та спроможністю національних економік протистояти
глобальним викликам. Таким чином, сучасний етап розвитку національної економіки
характеризується підвищенням вимог до системи, яка повинна сприяти стабільному
функціонуванню та стійкому економічному зростанню в умовах поступової інтеграції у
європейський та світовий економічний простір. У зв’язку з цим перед світовою
економічною наукою постає завдання пошуку нових концептуальних підходів, шляхів і
механізмів соціально-економічного розвитку.

Проблема розвитку економічної системи викликає великий інтерес серед
науковців. Першочерговою причиною цього є той факт, що економічна система
змушена пристосовуватися до нових умов функціонування, які насамперед
характеризуються мінливістю та невизначеністю.

Загальноприйнятим критерієм сталого розвитку доцільно сприймати стабільність.
Стабільність – це такий стан економічної системи, коли немає причин для порушення
досягнутої рівноваги. Головною умовою сталого розвитку є досягнення рівноваги,
тобто такої симетричності процесів, що збалансовує деструкцію і відновлення, розпад і
поєднання, поділ і інтеграцію.

Традиційно в теорії та практиці економічний розвиток пов’язується, насамперед, з
економічним зростанням. При цьому для визначення рівня розвитку системи
використовують такий показник, як валовий внутрішній продукт на душу населення,
обґрунтовуючи свій підхід тим, що збільшення ВВП тісно пов'язане із соціальним
прогресом у суспільстві. Ототожнення та встановлення розходжень між цими двома
поняттями пов'язане з циклічним характером світового економічного розвитку. Він
включає в себе періоди кризи, депресії, пожвавлення, підйому і веде до значних
кількісних змін в економічному житті. Циклічний характер розвитку ринкової
економіки обумовлює постійне чергування періодів підйому і спаду, відповідно,
економічне зростання співпадає з періодом підйому економічного циклу. Тобто
економічне зростання є частиною економічного розвитку.

Проте, історичний розвиток довів недоцільність такого підходу. Практика
господарювання в різних країнах показала, що однонаправлена орієнтація виключно на
економічне зростання в нинішніх умовах не вирішує всіх проблем розвитку, а загальні
витрати від такої орієнтації можуть бути більші від отриманих результатів.

У парадигмі економічної теорії ХХІ ст. економічний розвиток економічних
систем все частіше виводиться за межі теорії економічного зростання, аргументується
висновок про те, поняття «розвиток» не є ідентичним поняттю «зростання»; економічне
зростання необхідно розглядати як якісну характеристику розвитку, характерну для
висхідного етапу життєдіяльності системи [2].

Найсучаснішим підходом до дослідження економічної динаміки є системно-
синергетична теорія та теорія самоорганізації. Дані теорії дозволяють стверджувати,
що економіка є надчуттєвою складною системою, яка постійно трансформується і
знаходиться на грані хаосу.



Відповідно до системно-синергетичного підходу, динаміка розвитку економічних
систем відповідає еволюційному розвитку дисипативних структур. Дисипативні
структури характеризуються незворотними процесами розвитку, що відповідають
рівнянню еволюції:

, (1)

де – зміна станів розвитку процесів у часовому просторі t;

– функція зв’язку параметрів системи;
– параметри системи;

– координати вимірності простору;
– змінна часу.

Таким чином, розвиток системи відбувається через нестійкість,біфуркації,
випадковість [3]. Нестійкість системи робить її надзвичайно чутливою до управління.
Якщо необхідно перевести систему з одного стану в інший (перемістити траєкторію з
однієї точки фазового простору в іншу), необхідний результат може бути отриманий
протягом заданого часу шляхом одного чи серії малопомітних, незначних збурень
параметрів системи. Саме стан нестійкості обумовлює можливість перетворення малих,
зовнішньо непомітних збурень на нову макроструктуру.

Потенціал розвитку економічних систем полягає у можливостях їх
самоорганізації, реалізація якої відбувається у випадках інертності руху[1]. В
результаті прояву само організаційних властивостей система генерує синергетичний
потенціал, здатний через пошук множини траєкторій та нерівноважних станів руху
вивести її на траєкторію стійкого розвитку.

Таким чином врахування механізмів самоорганізації дає змогу розглядати по-
новому розвиток економічної системи. Дослідження економічної системи з позиції
теорії самоорганізації дозволить здійснити якісний аналіз її стану, враховувати
багатофакторність і невизначеність процесів, дозволить виявити певний зв’язок між
циклічністю і сталістю розвитку.
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