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"Розвиток економічної системи як процес реалізації її потенціалу"
Метою статті є встановлення взаємозв'язку процесів розвитку
економічної системи і реалізації її потенціалу, дослідження дії біфуркаційних механізмів як рушійної сили розвитку.
Розвиток є одним із найважливіших понять у загальній системі
знань, категорією, яка характерна для всіх сфер суспільного життя. У
статті узагальнено сутність поняття "розвиток" та його особливості
стосовно економічних систем. Визначено відмінність процесу розвитку
від процесу змін.
Встановлено взаємозалежність понять "розвиток системи" та
"реалізація її потенціалу" і доведено, що розвиток економічної системи
можна розглядати як результат реалізації її потенціалу. У ході управління
потенціалом відбувається збільшення його величини, тобто кількісне
зростання (накопичення ресурсів). В процесі реалізації накопиченого
потенціалу відбувається перерозподіл між реалізованою та нереалізованою частинами потенціалу, тобто збільшується рівень реалізації потенціалу (зростає ефективність). За умови підвищення рівня реалізації
потенціалу до певної величини під впливом дії біфуркаційних механізмів
відбуваються якісні зміни в системі, завдяки яким з'являються нові
можливості.
Можливості підприємства (максимально можливий рівень реалізації
потенціалу) в кожний конкретний момент визначаються досягнутим
рівнем розвитку потенціалу підприємства, а рівень розвитку – ступенем
реалізації сформованих у минулому можливостей.
Розглянуто сутність біфуркаційних механізмів та досліджено їх дію
в процесі розвитку економічних систем. Біфуркаційні зміни стрибкоподібно
збільшують характеристики змінюваності системи, завдяки чому прискорюються процеси розвитку.
Рівень і динаміка розвитку систем визначаються співвідношенням
між темпами зростання рівня реалізації потенціалу і темпами покращення
умов (збільшення можливостей) для його реалізації. Визначено, що
імпульсом, силою, яка спричиняє зміну ліній розвитку, є енергія змін, що
становить усвідомлене цілеспрямоване бажання змін, яке трансформується у намір змін з метою найповнішої реалізації місії системи.
Енергія змін активується в разі погіршення ситуації до критичної межі,

коли зміни стають життєво необхідними, а також у процесі формування
наміру активного розвитку.
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