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чухраєва Н. М. Інноваційний розвиток підприємства та забезпечення його ефективності та стійкості
Основою ефективного розвитку, який є стабільним протягом тривалого  часу, є інновації. Саме інноваційний розвиток є сутнісною основою ди-
намічної стійкості та ефективності підприємства. Методологічні області вирішення завдань забезпечення сталості та ефективності розви-
тку  на основі інновацій  взаємно перетинаються, конкретизуючи сферу здійснюваного дослідження. У статті запропоновано трансформовану 
формальну структуру моделі сталого розвитку, встановлено взаємозв’язок між стійкістю та ефективністю інноваційного розвитку підпри-
ємств України, розглянуто і систематизовано концепції оцінювання ефективності розвитку підприємств. Узагальнено основні показники для 
вимірювання сталості розвитку харчових підприємств і обґрунтовано методика оцінювання сталості інноваційного розвитку підприємств на 
основі матричного методу. Зроблено висновок щодо інновацій як основи розвитку підприємств, які спочатку порушують економічну рівновагу, а 
потім, під впливом процесів економічної конкуренції, відновлюють стійкість на якісно новому рівні. При переході до нового стану підприємства-
інноватори будуть отримувати більш високі економічні результати, які, по мірі впровадження даних інновацій іншими підприємствами, будуть 
мати тенденцію до зниження. Тобто забезпечення стійкості та ефективності актуалізує перманентність інноваційних процесів, які, у свою 
чергу, є джерелом розвитку підприємства.

Ключові слова: сталий розвиток, ефективність, інновації, інноваційний розвиток, статична стійкість, динамічна стійкість.
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 1. Бібл.: 20. 
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Чухраева Н. Н. Инновационное развитие предприятия и обеспечение 

его эффективности и устойчивости
Основой эффективного развития, которое является стабильным в 
течение длительного времени являются инновации. Именно иннова-
ционное развитие является сущностной основой динамической устой-
чивости и эффективности предприятия. Методологические области 
решения задач обеспечения устойчивости и эффективности развития 
на основе инноваций взаимно пересекаются, конкретизируя область 
осуществляемого исследования. В статье предложена трансфор-
мированная формальная структура модели устойчивого развития, 
установлена взаимосвязь между устойчивостью и эффективностью 
инновационного развития предприятий Украины, рассмотрены и си-
стематизированы концепции оценки эффективности развития пред-
приятий. Обобщены основные показатели для измерения устойчиво-
сти развития пищевых предприятий и обоснована методика оценки 
устойчивости инновационного развития предприятий на основе ма-
тричного метода. Сделан вывод об инновациях как основы развития 
предприятий, которые изначально нарушают экономическое равнове-
сие, а затем, под влиянием процессов экономической конкуренции, вос-
станавливают устойчивость на качественно новом уровне. При пере-
ходе к новому состоянию предприятия-инноваторы будут получать 
более высокие экономические результаты, которые, по мере внедре-
ния данных инноваций другими предприятиями, будут иметь тенден-
цию к снижению. То есть, обеспечение устойчивости и эффективности 
актуализирует перманентность инновационных процессов, которые,  
в свою очередь, являются источником развития предприятия.
Ключевые слова: устойчивое развитие, эффективность, инновации, 
инновационное развитие, статическая устойчивость, динамическая 
устойчивость.
Рис.: 2. Табл.: 1. Формул: 1. Библ.: 20. 
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Chukhrayeva Nataliya M. Innovative Development of an Enterprise  

and Ensuring its Efficiency and Sustainability
Basis for effective development, which is stable for a long time, is innovation. 
The innovative development is the essential basis of the stability and effi-
ciency of the enterprise. Methodological region of task solution of sustain-
ability and efficiency of development based on innovation intersect overlap, 
specifying areas of ongoing research. The paper proposes a formal structure 
of transformed model of sustainable development, the interrelation be-
tween the stability and efficiency of innovative development of Ukraine, the 
assessment concepts the effectiveness of enterprise development were con-
sidered and systematized. The key indicators for measuring the sustainabil-
ity of food businesses were generalized and the method of estimating the 
stability of innovative enterprise development based on the matrix method 
was proved. It was concluded on innovation as the foundation of enterprise 
development, which initially violates the economic equilibrium, and then, 
under the influence of the processes of economic competition, restores sta-
bility to a new level. In the transition to a new state enterprise innovators 
will receive better economic results, which will tend to decline as the other 
companies introduce these innovations. That is, sustainability and efficiency 
update the permanence of innovative processes, which, in turn, are a source 
of enterprise development.

Key words: sustainability, efficiency, innovation, innovative development, 
static stability, dynamic stability.
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Економічне зростання національної економічної си-
стеми значною мірою визначається рівнем інно-
ваційного розвитку підприємницьких структур, їх 

прагненнями, зусиллями і здатністю використовувати у 
своїй діяльності новітні технології, творчо підходити до 

визначення способів задоволення потреб споживачів, на 
основі чого вдосконалювати та оновлювати продукцію, 
отримуючи більші доходи і змінюючи свої ринкові позиції. 

У сучасній економічній літературі проблематику 
інноваційного розвитку розглядають у безперервному 
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взаємозв’язку зі сталим розвитком підприємства [1, 2]. Ста-
лість є багатогранним поняттям та атрибутивною характе-
ристикою підприємства як складної соціально-економічної 
системи в процесах функціонування та розвитку, яке втілює 
у собі причинно-наслідкові відносини в його діяльності. Уза-
гальнюючи визначення сталості, що наведені у сучасній еко-
номічній літературі [3], під сталим розвитком в подальшому 
ми будемо розуміти здатність до збереження цілісності сис-
теми протягом багатьох циклів функціонування, тобто збе-
реження заданих параметрів або їх вдосконалення з ураху-
ванням зовнішніх впливів і досягнення поставлених цілей. 

Мета статті – втановити взаємозв’язок між сталі стю 
та ефективністю інноваційного розвитку підприємств, об-
ґрунтувати методику оцінювання сталості інноваційного 
розвитку підприємств.

Дослідження сталого розвитку підприємства як моде-
лі руху вперед науковці здійснюють у трьох аспектах (еколо-
гічному, економічному та соціальному). При цьому в літера-
турі чітко виокремлюються дві точки зору на дану проблему. 
Відповідно до першої сталий розвиток вважається новою 
концепцією розвитку підприємства, і акцент зроблено на 
економічній складовій, суть якої полягає у здатності підпри-
ємства уникати кризових ситуацій, нейтралізувати ризики 
та стабільно отримувати високі економічні результати. Дру-
га точка зору розглядає сутність сталого розвитку підпри-
ємства безпосередньо у взаємозв’язку з позицією концепції 
сталого розвитку, де упор зроблено на екологічну складову. 
Формальна структура моделі сталого розвитку в науковій 
літературі представлена в такому вигляді (рис. 1а).

На нашу думку, таке розмежування сьогодні втрачає 
с енс у зв’язку з тим, що відповідно до результуючих поло-
жень сучасних управлінських концепцій забезпечення еко-
номічних результатів та ефективності діяльності підпри-
ємства може бути досягнуто за умови задоволення інтере-
сів усіх зацікавлених осіб бізнесу (рис. 1б). Тобто, питання 
дотримання екологічних вимог і забезпечення соціальної 
відповідальності бізнесу стають не менш значущими для 
підприємства, ніж задоволення його фінансових інтересів. 
Відповідно проблематика забезпечення економічної ста-
лості розвитку підприємства значно розширює функціо-
нальні межі дослідження.

Підприємства, що функціонують в умовах постійних 
впливів факторів ризику, не можуть постійно перебувати в 
стані статичної сталості. Ефективна діяльність в умовах ди-
намічного середовища припускає облік, аналіз, тимчасове і 
просторове узгодження постійно виникаючих дисбалансів. 
Це забезпечується за рахунок структурних, інформаційних і 
функціональних змін. Сукупність змін, що дозволяє досягати 
якісних і кількісних цілей більш високого порядку, є розвит-
ком. Взаємозв’язок сталості та ефективності можна поясни-
ти таким чином. Сталий стан підприємства завжди носить 
відносний характер, оскільки сталість знаходиться у діа-
лектичній єдності з категорією мінливості, яка є первісною 
по відношенню до неї. Якщо у зовнішній формі будь-якого 
процесу домінує момент сталості, то у внутрішньому змісті 
процесів та їх сутнісних аспектах переважає нестійкий та не 
рівноважний стан, який полягає у такому [4]:
 невідповідність ринкових потреб і продуктів для 

їх задоволення;
 невідповідність між вартістю ресурсів, які задіяні 

у виробничому процесі, з вартістю їх відтворення;
 дисбаланс наявних ресурсів і потреби в них;
 дисбаланс між рівнем розвитку елементів і при-

дбанням ними нових якостей;
 дисбаланс у значеннях економічної ефективності.

Відзначимо, що основою ефективного розвитку, який 
є стабільним протягом тривалого часу, є інновації. 
Саме інноваційний розвиток є сутнісною основою 

динамічної сталості та ефективності підприємства. Таким 
чином, методологічні області вирішення завдань забезпе-
чення сталості розвитку, ефективності розвитку на основі 
інновацій взаємно перетинаються, конкретизуючи область 
здійснюваного дослідження. Взаємозв'язок і взаємозалеж-
ність категорій «ефективність розвитку», «сталість розвит-
ку» і «інновації» існують на різних аналітичних рівнях, що 
зумовлює доцільність їх розгляду в єдиному контексті – для 
моделювання забезпечення ефективності та сталості інно-
ваційного розвитку в довгостроковому періоді. Це визна-
чає актуальність розробки моделі інноваційного розвитку, 
що дозволить успішно реалізовувати стратегії та створити 
можливості ефективного функціонування підприємству на 

основі забезпечення його ефективності 
та сталості. Підсумовуючи вищесказане, 
зазначимо, що інноваційний розвиток є 
основою сталості підприємств у довго-
строковій перспективі, а практичні інстру-
менти його забезпечення мають базува-
тися на принципах і методах системного, 
синергетичного та динамічного підходів.

Забезпечення стійкості підприєм-
ства за умови його інноваційного розвит-
ку базується на моделюванні змін його 
стану при реалізації інноваційних про-
ектів, що характеризуються підвищеним 
рівнем ризику, підтримкою оптималь-
них значень рівнів стійкості, при яких 
пов’язані з їх забезпеченням витрати 
будуть гарантувати виправданий рівень 
ефективності в термінах критерію вибо-
ру відповідного господарського рішення. 
У зв’язку з цим вважаємо за доцільне до-
слідити підходи та методи аналізу стій-
кості для обґрунтування вибору таких, 

 

ІННОВАЦІЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ 
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Соціальний блок 

Екологічний блок 
ЕФЕКТИВНІСТЬ 

а)

б)

а) – класична формальна структура моделі сталого розвитку 
підприємства [2, с. 134];
б) – трансформована формальна структура моделі сталого розвитку 
підприємства [сформовано автором].
 

Рис. 1. Формальна структура моделі сталого розвитку підприємства
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що відповідають потребам забезпечення інноваційного 
розвитку харчових підприємств.

Успішна реалізація інноваційних проектів, що харак-
теризуються високим рівнем ефективності, забезпечують 
динамічну сталість підприємств на основі формування 
конкурентних переваг. Формування моделі інноваційного 
розвитку пов’язана з перспективним аналізом того, як змі-
нюються часткові та інтегральні показники підприємства 
як системи, чи збереже воно свою цілісність та якісну од-
норідність за умови реалізації інноваційних проектів. Тоб-
то виникає необхідність оцінювання ефективності іннова-
ційного розвитку та його сталості, які складно піддаються 
сумісній оптимізації. 

Аналіз методичних підходів до оцінювання рівня 
економічної сталості підприємства [5, 6] дозво-
ляє говорити про те, що в його основу покладено 

комплексний динамічний підхід і передбачає розрахунок 
інтегрального показника. Загальна логіка визначення ін-
тегрального показника сталості базується на врахуванні 
таких аспектів: управлінського, фінансового, виробничого, 
соціального, екологічного, сталості ділової активності, ста-
лості рентабельності, тощо. Розрахунок коефіцієнта еконо-
мічної сталості (Ке.с.) у загальному вигляді: 

 . . 1 21 2( ) ( ) ( ) ,n
e c n nw w wK K K K     

          
(1)

де     К1, К2…Кn – синтетичні коефіцієнти рівнів сталості 
від 1 до n;

w1, w2…wn – вагові коефіцієнти, що визначаються 
експертним шляхом.

Синтетичні коефіцієнти рівнів сталості формуються 
на основі показників, які характеризують відповідний ас-
пект діяльності підприємства. Аналіз набору показників, які 
включаються для визначення різних видів сталості, показав, 
що в усіх описаних у науковій літературі методичних підхо-
дах використовують абсолютні показники результативного 
типу; відносні, що характеризують ефективність діяльності; 
динамічні, що відображають кількісні аспекти зростання. 
Майже всі науковці [7] дотримуються точки зору щодо до-
цільності формалізації якісних характеристик відповідних 
рівнів сталості, однак механізм і методи врахування таких 
параметрів оцінки залишаються малодослідженими. 

Результати оцінювання сталості підприємства мають 
стати основою для вибору інноваційної стратегії, визначен-
ня форми її реалізації та формування відповідних інвести-
ційних програм. Для цього необхідною є нова або вдоско-
налена система критеріїв і показників, що характеризують 
стійкість та ефективність розвитку на основі інновацій.

Оскільки завданням даної статті є питання забез-
печення сталості та ефективності інноваційного розвитку 
підприємств, то з метою здійснення його моделювання 
вважаємо за доцільне зупинитися на авторській позиції 
щодо ефективності. Ефективність – узагальнююча якісна 
категорія успішності функціонування підприємства, ви-
значальною характеристикою якої є економічні результа-
ти як сукупність індикаторів стану та динаміки розвитку 
підприємства (дієвості, економічності, продуктивності та 
прибутковості). Проблематика визначення ефективності 
розвитку підприємства відноситься до напрямків наукових 
досліджень, які досить широко висвітлені у працях вчених-
економістів, накопичений значний досвід у методології її 
оцінювання. Незважаючи на те, що основним стимулом 
інновацій в науковій літературі визначають зростання при-

бутковості, емпіричні дослідження не встановили одно-
значного взаємозв’язку між інноваціями та прибутковістю 
діяльності [8, 9]. Однак більшість емпіричних результатів 
[10, 11, 12, 13] підтверджують наявність кореляції між про-
позицією ринку нового продукту з отриманням тимчасо-
вої монопольної влади (підтвердження теорії інновацій  
Й. Шумпетера). При цьому форми такої тимчасової пере-
ваги можуть бути у вигляді зростання ринкової частки або 
монопольного прибутку за рахунок зниження цінової чут-
ливості споживачів. 

Оцінювання ефективності інноваційного розвит-
ку харчових підприємств може здійснюватися на 
основі застосування таких концепцій: цільової, 

системної, «балансу інтересів», функціональної, компози-
ційної. Враховуючи їх переваги, недоліки та можливості 
врахування забезпечення сталості розвитку вважаємо за 
доцільне більш детально зупинитися на концепції «балан-
су інтересів». Дана концепція перетворює недоліки цільо-
вої та системної на переваги, базуючись на твердженні про 
спрямованість підприємства на задоволення очікувань, 
сподівань та потреб усіх зацікавлених осіб, а ефективність 
розвитку характеризує рівень досягнення балансу інтер-
есів стейкхолдерів. Оцінювання ефективності інновацій-
ного розвитку з позицій зацікавлених осіб не суперечить 
змісту категорії «ефективність», оскільки:
 є носієм цільової концепції ефективності, внаслі-

док того, що кожна зі сторін намагається досягти 
визначеної мети;

 дозволяє врахувати співвідношення цілей і засо-
бів їх досягнення;

 дозволяє визначити сильні та слабкі сторони ді-
яльності підприємства порівняно з конкурента-
ми, а менеджменту – оцінити ефективність роз-
поділу та використання ресурсів.

Ефективність – якісна категорія, пов’язана з інтен-
сивністю розвитку підприємства (динамічною якісною ка-
тегорією) і відображає глибині процеси, що відбуваються в 
усіх елементах системи господарювання [14, с. 234]. Про-
те ефективність є величиною суб’єктивною і залежить не 
тільки від економічних результатів, але і від корисності для 
суб’єктів оцінки. Тому її оцінювання представляється ло-
гічним з точки зору зацікавлених осіб. З практичної точки 
зору доцільним є обгрунтоване визначення складу зацікав-
лених осіб, співвідношення їх інтересів та оцінювання вза-
ємного впливу. З позицій забезпечення сталості розвитку 
нехтування будь-якою зацікавленою стороною є проявом 
«…виняткової недалекоглядності та наївності» [15]. Вод-
ночас, відповідно до визначення Р. Фрімена (R. E. Freeman), 
кількість зацікавлених осіб є близькою до нескінченної [16], 
що з практичної точки зору зумовлює обмеження цієї групи 
до кількості, чиї інтереси не враховувати неможливо.

Для харчових підприємств специфічне коло основ-
них стейкхолдерів (власники, менеджери, інвестори та кре-
дитори, споживачі) варто доповнити категорією торгівель-
них організацій, через які безпосередньо здійснюється ре-
алізація продукції. Спираючись на те, що торгівля виконує 
посередницькі операції в процесі обміну та реалізації про-
дуктів харчування кінцевому споживачеві, підприємства 
роздрібної торгівлі стають зацікавленими в рівні якості 
продукції, упаковки, рівня розвиненості торгової марки та 
лояльності клієнтів до неї і т. ін. Забезпечення інтересів за-
цікавлених осіб безпосередньо забезпечує окремі види ста-
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лості, які для харчових підприємств є такими: виробнича, 
ринкова, фінансова. Кожний вид сталості формує група по-
казників, яка визначається відповідно до потреб оцінюван-
ня, наявності інформаційної бази, специфіки промислової 
діяльності, тощо. Для харчових підприємств сформована 
система показників, що характеризує рівень виробничої, 
ринкової та фінансової сталості (рис. 2). 

Для практичного оцінювання рівня забезпеченості 
інтересів основних зацікавлених осіб і відповідно рівня ста-
лості підприємства можна використати матричний метод. 
У теорії економіки підприємства матриця – це аналітичний 
інструмент, який дозволяє розглядати значну кількість ва-
ріантів розвитку подій та здійснювати обґрунтування ви-
бору за визначеним критерієм у рамках досягнення постав-
леної мети [17]. Узагальнюючи теоретичні напрацювання 

та досвід практичного використання матричних методів 
у сфері стратегічного та фінансового менеджменту, можна 
визначити такі їх переваги використання:
 дозволяють швидко прорахувати багатоваріантні 

сценарії розвитку в контексті конкретної сфери 
аналізу [18];

 надають вичерпну аналітичну інформацію про хід 
реалізації відповідного процесу та дозволяють 
здійснювати своєчасні коригування [19];

 дозволяють здійснювати ефективні управлінські 
дії на базі застосування широкого спектра фінан-
сових і нефінансових показників [20].

У сучасній економічній літературі представлені фі-
нансові та стратегічні матриці, які дозволяють здійснювати 
ринкове позиціонування підприємств, оцінювання окре-

ПРІОРИТЕТНІ ВИДИ СТІЙКОСТІ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ  

1. Виробнича
стійкість  

Система показників для вимірювання:  
1.1. Рівень впровадження Hazard Analysis and Critical Control Points  
(HACCP).
1.2. Рівень відповідності сировини до стандартів якості відповідних 
харчових продуктів. 
1.3. Рівень забезпеченості (достатності) сировинних ресурсів. 
1.4. Рівень технологічності виробництва. 
1.5. Рівень розвитку технічної бази.  
1.6. Рівень екологічності виробництва. 
1.7. Кількість впроваджених технологічних інновацій.  
1.8. Темпи приросту бюджету витрат на технологічні інновації.  
1.9. Рівень лабораторної якості продукції  

Система показників для вимірювання:  
2.1. Рівень якості продукції з позицій покупців.  
2.2. Рівень впізнаваності торгової марки.  
2.3. Частка ринку продукції у певному продуктовому сегменті.  
2.4. Рівень результативності цінової політики.  
2.5. Р івень результативності збутової політики; 
2.6. Рівень результативності комунікаційної політики.  
2.7. Рівень результативності маркетингових досліджень. 
2.8. Темп приросту бюджету маркетингових витрат.  
2.9. Частка витрат на маркетингові інновації у загальному бюджеті 
капіталовкладень.
2.10. Коефіцієнт оновлення продуктового асортименту.  
2.11. Широта торгівельної лінійки у роздрібній торгівлі порівняно
з конкурентами

 
 

2. Ринкова
стійкість

 
 

Система показників для вимірювання:  
3.1. Коефіцієнти, що характеризують структуру капіталу (автономії, 
перманентного капіталу, довгострокового залучення позикових 
коштів, структури капіталу).  
3.2. Коефіцієнт маневреності власних коштів.  
3.3. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами.
3.4. Коефіцієнт грошового покриття, коефіцієнт покриття відсотків  
прибутком. 
3.5. Коефіцієнти ліквідності та платоспроможності; показники 
рентабельності за чистим прибутком (фінансова, економічна, 
реалізації). 

 

 
3.6. Коефіцієнти дивідендного доходу, дивідендних виплат, EPS

3. Фінансова
стійкість

 
 

Рис. 2. Система показників для вимірювання сталості розвитку харчових підприємств
Джерело: сформовано автором.
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мих аспектів фінансового стану, комплексний аналіз гос-
подарської діяльності. На основі узагальнення логік і тех-
нологій побудови аналітичних матриць визначимо основні 
параметри, яким вона має відповідати:
 оптимальність кількісного та якісного складу по-

казників;
 релевантність та можливість інтерпретації обра-

ної групи показників;
 можливість прийняття відповідних господарсь-

ких та управлінських рішень на базі сформова-
ної системи показників за умови зміни часового 
періо ду або галузевої належності досліджуваного 
підприємства;

 мінімізація впливу деградації показників.
З метою ідентифікації визначених базових характе-

ристик видів сталості сформуємо аналітичну матрицю за 
такою логікою. Координатами для систематизації показ-
ників можна визначити зацікавлених осіб (власники, ме-
неджери, кредитори та інвестори, споживачі, торгівельні 
організації) та окремі види стійкості. При цьому пропоно-
ваний інструментарій систематизації є відкритим для мож-
ливого приєднання нових аспектів аналізу або розширення 
кількості суб’єктів. Можливий варіант аналітичної матриці 
для оцінювання стійкості та рівня задоволення інтересів за-
цікавлених осіб представлений у табл. 1. Аналогічно даній 
логіці можна сформувати аналітичну матрицю оцінювання 
рівня ефективності розвитку підприємств у процесах забез-
печення інтересів зацікавлених осіб і збалансованості ефек-
тивності та сталості розвитку на основі інновацій.

таблиця 1

Аналітична матриця оцінювання рівня стійкості розвитку харчових підприємств в процесах забезпечення інтересів 
зацікавлених осіб*

Вид сталості
Зацікавлені особи

Власники Менеджери Інвестори Кредитори Споживачі торгівельні 
організації

1. Виробнича 
стійкість 1.9 1.1 – 1.9 1.9 – 1.1; 1.2;1.9 1.9

2. Ринкова 
стійкість 2.1; 2.3 2.1 – 2.10 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 

2.5; 2.6 – 2.4; 2.11 2.1;2.2; 2.4;  
2.6; 2.11

3. Фінансова 
стійксть 3.5; 3.6 3.1 – 3.5 3.1, 3.4; 3.5, 3.6 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 – –

* Показники проставлені відповідно до систематизації на рис. 2.

Практичне використання запропонованих аналітич-
них матриць має певні позитивні моменти: дозволяє охо-
пити основний спектр відповідних рішень, які пов’язані із 
забезпеченням сталості в процесах забезпечення інтересів 
зацікавлених осіб підприємства. Це дозволить менеджерам, 
які діагностують визначений аспект, чітко описувати про-
блемні зони, що виникають у процесах розвитку, і розробля-
ти обґрунтовані рішення для відповідних суб’єктів впливу; 
задовольняє інтереси основних груп користувачів та раціо-
нально концентрується на інтересах менеджменту підпри-
ємства в процесах оцінювання стійкості та ефективності.

ВИСНОВКИ
 Інновації, як основа розвитку підприємств, спочат-

ку порушують економічну рівновагу, а потім, під впливом 
процесів економічної конкуренції, відбувається відновлен-
ня сталості на якісно новому рівні. При переході до нового 

стану підприємства-інноватори будуть отримувати більш 
високі економічні результати, які, по мірі впровадження 
даних інновацій іншими підприємствами, будуть мати тен-
денцію до зниження. Тобто забезпечення сталості та ефек-
тивності актуалізує перманентність інноваційних процесів, 
які, у свою чергу, є джерелом розвитку підприємства. 
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