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Економічний вимір сталого розвитку є складовою і однією з парадигм сучасного розвитку суспільства. У
процесі входження економік більшості країн у глобальну економічну кризу постає нагальна потреба у науковометодичному інструментарії вирішення проблем щодо проведення упереджених заходів, стабілізаційних дій,
соціально-економічних реформ і перебудови національної економіки на засадах концепції сталого розвитку.
Під сталим розвитком підприємства можна розуміти наявність потенціалу сталого розвитку, локальні
складники якого забезпечують несуперечливий, збалансований, гармонійний розвиток соціально-економічної
системи, і, шляхом адаптивності та гнучкості, ефективного його використання для нейтралізації зовнішніх
дестабілізаційних чинників і, створених конкурентним середовищем, загроз без ризику для життєдіяльності
підприємства. Формування потенціалу сталого розвитку підприємства повинно охоплювати:
по-перше, здатність до саморозвитку і прогресу підприємства, тобто забезпечення стійкого зростання
виробництва, створення надійних умов і гарантій для суб'єктів господарювання, створення сприятливого
клімату для інвестицій і інновацій;
по-друге, раціональне використання природних ресурсів і збереження екологічної рівноваги в регіоні;
по-третє, стабільне підвищення якості життя всіх працівників та жителів міста (рис. 1).
Визначаючи свою стратегічну позицію щодо забезпечення сталого розвитку, підприємство повинно
врахувати обмеженість свого впливу на ринковий потенціал, оскільки потенція його використання залежить від
особистісних компетенцій (можливостей) і ресурсів. Тому головним завданням забезпечення сталого розвитку
підприємства є або організація власного потенціалу із чіткою орієнтацією на ринковий запит, або пошук нового
потенціалу.
Оцінюючи потенціал сталого розвитку підприємства можна виділити такі три складові групи
потенціалів:

економічний потенціал (виробничий, фінансовий, стратегічний, маркетинговий, інформаційний);

соціальний потенціал (трудовий, соціальний, мотиваційний);

екологічний потенціал (інноваційний, техніко-технологічний).

Рис. 1. Схема сталого розвитку підприємства
Структуру потенціалу сталого розвитку підприємства можна подати як мережу найбільш істотних,
стійких та змінних зв'язків макро- й мікроструктур, відповідно між елементами (локальними потенціалами), які
сукупно характеризують стан і можливості підприємства щодо створення, закріплення й розвитку його
економічного, екологічного і соціального потенціалів і є функціональними складниками підприємства (рис. 2).

Рис. 2. Структура потенціалу підприємства в контексті його сталого розвитку
Механізм оцінювання потенціалу сталого розвитку спрямований на збалансовану оцінку соціальної,

економічної, екологічної підсистем підприємства. Зважаючи на це, механізм оцінювання має бути комплексним
і відображати економічні й організаційні аспекти формування механізму сталого розвитку підприємства.
Розуміння принципових основ формування механізму оцінювання потенціалу сталого розвитку потребує
дослідження особливостей формування економічного та організаційного механізмів управління сталим
розвитком підприємства.

