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"Стійкий економічний розвиток підприємства:
теоретичне обґрунтування"
Основною характеристикою сучасного підприємства має бути його
спроможність до динамічних змін. Усе більшого значення набуває розробка та реалізація ефективної бізнес-моделі підприємства, яка б передбачала наявність гнучких стратегій, ковзних планів, альтернативних
варіантів залучення ресурсів тощо. Однак, незважаючи на прагнення
підприємств до динамічного розвитку, значну роль відіграє забезпечення
стійкості підприємства в ринковому середовищі.
Розрізненість категоріально-понятійного апарату з певної проблеми
обумовило тему дослідження, якою, є визначення економічного змісту та
доцільності використання категорії "стійкий економічний розвиток" у практиці управління підприємством.
У статті наведено критичний аналіз поглядів вчених-економістів на
природу таких понять, як "стійкість" та "стійкий економічний розвиток";
розмежовано поняття стійкості та стабільності підприємства; обґрунтовано
доцільність використання терміна "стійкий економічний розвиток" у практиці управління підприємством.
Науковою новизною дослідження виступають запропоновані тлумачення економічних категорій "стійкість" та "стійкий економічний розвиток".
Зокрема, стійкість підприємства розглядається автором як спроможність
підприємства повертатися до рівноважного стану в результаті виникнення
відхилень через дестабілізаційний вплив зовнішніх або внутрішніх факторів.
Основною відмінною рисою стабільності й стійкості підприємства є те,
що стабільність передбачає здатність до незмінності, а стійкість – здатність
до рівноважного функціонування.
Особливістю запропонованого підходу до визначення поняття стійкого економічного розвитку є такі його змістові характеристики: метою
розвитку є підвищення рівня його гнучкості та адаптивності до внутрішніх
і зовнішніх дестабілізаторів; спрямованість розвитку в межах стійкого простору може відбуватися за висхідним, спадним або стагнаційним вектором
по різних траєкторіях; у разі втрати стійкого стану в результаті процесу
розвитку підприємство швидко повертається в межі стійкого функціонування та відновлює рівноважний стан.

Практичне значення полягає в тому, що уточнення змістової характеристики поняття "стійкий економічний розвиток" виступає безумовним
базисом формування новітнього підходу до управління розвитком підприємства з позицій стійкості.
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