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В умовах зростання частоти виникнення кризових явищ економік країн світу, та 

безпосередньо глобальної економіки виникає потреба в формуванні дієвого механізму протидії, 

захисту або адаптації економічних утворень руйнівній дії наслідків таких криз. Дана проблема є 

актуальною в сучасному світі, що викликає формування безлічі методик і рекомендацій для 

виходу підприємств з кризи, виживання банківських утворень, стабілізації національної 

економіки. 

Але досвід показує, що, нажаль, більшість з розроблених науковцями та фахівцями 

рекомендацій і методик не дають бажаних результатів. Це спонукає до пошуку нових шляхів 

стабілізації діяльності бізнесу при настанні дестабілізаційних подій національної та світової 

економіки. 

Все частіше фахівці, науковці, дослідники економічних вчень звертаються до різних галузей 

науки з метою пошуку і запозичення нових дієвих методів економічного розвитку. В попередніх 

дослідженнях нами вивчались такі методи дослідження економічних процесів, як гравітаційний 

метод, CLD-метод (CausalLoopDiagramMethod). В даному дослідженні пропонуємо звернути увагу 

до застосування принципів дії рефлексів в біології в економічній поведінці суб’єктів господарської 

діяльності. 

Згідно визначення [2] рефлекс – це автоматична цілісна стереотипна реакція організму на 

певний подразник, на зміни зовнішнього середовища або внутрішнього стану, яка здійснюється 

при обов'язковій участі центральної нервової системи. Виокремлюють різні види рефлексів, але 

найпоширенішою класифікацією є поділ рефлексів на умовні і безумовні. Таким чином, якщо наш 

організм як цілісна біологічна система має здатність реагувати на певні подразники внутрішньої 

чи зовнішньої системи, то чому б не «навчити» економічні системи поводитися так само, 

захищаючи себе таким чином від негативного впливу на їх розвиток і попереджуючи кризові 

явища всередині цих систем? 
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