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Методологія дослідження. Основою дослідження є діалектичний аналіз дефініцій
«стійкість та

безпека соціально-економічних систем», функціональна декомпозиція

механізмів забезпечення розв’язання системних конфліктів. Основу методології складають
системний підхід та парадигма сталого економічного розвитку.
Результати. В умовах зростання рівня нестабільності умов функціонування
національних, регіональних та локальних утворень все більша увага науковців приділяється
питанням сталого розвитку соціально-економічних систем. Найбільш дискусійним моментом
у цій сфері є співвідношення стійкості та безпеки систем.
Доведено, що стійкість слід розглядати як функцію параметрів пружності та
пластичності. Межі пружності обумовлені стійкістю існуючих системних звязків.
Пластичність передбачає зростання чисельності ступенів свободи системи та формування
нових та (або) додаткових взаємозв’язків між компонентами системи.
Показано, що зміна механізму функціонування системи можлива за умов вичерпання
резервів пружної реакції та трансформації системних зв’язків між компонентами. Прояв
біфуркаційних процесів є свідоцтвом втрати системою її стійкості та безпеки, проявом
суперечності механізмам пружності та пластичності.
Запропоновано для визначення рівня стійкості адаптаційного механізму системи
використовувати трансформований критерій О. Ляпунова: скорочення з часом різниці
ентропії для умовно стаціонарного та збуреного стану системи.
Новизна. У результаті дослідження доведено, що необхідною та достатньою умовою
забезпечення стійкості та безпеки динамічних соціально-економічних систем є процес
адаптаційного розв’язання системних конфліктів у межах пружної реакції.
Практична значущість. Запропонована теоретико-методологічна конструкція формує
наукове підґрунтя для практичного дослідження стійкості соціально-економічних систем на
національному та регіональному рівні, що сприятиме підвищенню рівня обґрунтованості
державних планів та програм розвитку.
Ключові слова: соціально-економічна система, стійкість, безпека, , пластичність,
ступінь свободи пружність соціально-економічної системи.
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