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Отже, актуальним завданням для України є 
створення певної системи мотивації щоб сприяла 
активізації екологічного інвестування 
національної економіки, та включала не лише 
штрафні санкції за забруднення навколишнього 
природного середовища, а й стимули до 
запобігання, зменшення та усунення 
забруднення або будь-якої іншої деградації 
навколишнього природного  середовища, задля 
забезпечення сталого розвитку. 
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Будь-яка нова висока технологія, яка стала основою науково-технічного укладу або 
стандартом у певній галузі, може принести значний прибуток та тягне за собою багато супутніх 
нововведень. Метою статті є поглиблення науково-методичних засад формування стратегії 
управління дифузією інновацій на ринках високих технологій в умовах інваріантності. В статті 
розглянуто управління дифузією високотехнологічних інновацій та досліджено їх потенціал 
становитися стандартом у галузі або основою науково-технічного укладу. Для цього розглянуто 
інваріантність високотехнологічних інновацій та розвиток наукової думки щодо управління 
дифузією інновацій у контексті високих технологій. Проаналізовано варіантні та інваріантні 
складові високотехнологічних інновацій. Запропоновано гіпотезу, що для успішної дифузії 
високотехнологічної інновації має зберігатися певне відношення варіантності/інваріантності. 
Запропоновано розглядати високотехнологічну інновацію як конструкцію, що має інваріантні 
атрибути, які позначають привабливість до впровадження та конструкцію самої інновації. 
Показано, що запровадження та поширення високотехнологічної інновації ускладняється 
наявністю не пов’язаного з нею стандарту галузі. Показником успішності впровадження 
високотехнологічної інновації є перетворення її на товар широкого вжитку. Стандартизація певних 
складових високотехнологічних інновацій дозволяє їм ширше розповсюджуватися та ставати 
стандартом певної галузі, що забезпечує їх повне або часткове використання при створені нових 
продуктів. Таким чином, інваріантність високотехнологічної інновації проявляється в 
використанні певної технології в продуктах різних галузей за певний період. Цей період 
збільшується, якщо високотехнологічна інновація, що є інваріантною, відноситься до кластеру 
технологій, що визначають науково-технічний уклад. Різноманіття стратегій управління дифузією 
високотехнологічних інновацій в умовах інваріантності потребує подальших досліджень світового 
досвіду управління інноваціями на ринках високих технологій, порівняльного аналізу 
комунікаційних каналів розповсюдження інновацій та виявлення тенденцій співвідношення 
дифузії та інваріантності на ринках високих технологій.  
 

Any new high technology, which becomes a basis for scientific and technological structure or a 
standard in a certain industry, can make a significant profit and give rise to many associate 
innovations. This paper is aimed at deepening of scientific and methodological principles for 
development of the strategies for managing the diffusion of innovations on high-tech markets in 
conditions of invariance. The author considered managing the diffusion of high-tech innovations and 
studied its potential to become a standard in the industry or a basis for scientific and technological 
structure. For this purpose, the invariance of high-tech innovations is considered as well as 
evolvement of scientific thinking in respect of managing the diffusion of innovations in high-tech 
context. The paper analyses the variant and invariant components of high-tech innovations. The author 
suggests a hypothesis that a certain ratio of variance/invariance has to be maintained for successful 
diffusion of high-tech innovation. It is also suggested to consider high-tech innovation as a structure, 
which has invariant attributes, signifying the attractiveness to implementation and construction of 
innovation. The author demonstrates that introduction and diffusion of high-tech innovation are 
complicated by availability of the standard in the industry, which is not related to this innovation. The 
indicator of successful introduction of high-tech innovation is its transformation into mass consumer 
goods. A standardization of certain components of high-tech innovations allows them to diffuse more 
broadly and become a standard in a certain industry that ensures their full or partial application while 
creating new products. Thus, the invariance of high-tech innovation manifests itself in application of a 
certain technology in products of different industries for a certain period. This period is extended in 
case, if the high-tech innovation, which is invariant, is related to the cluster of technologies, which 
determine scientific and technological structure. Diversity in strategies for managing the diffusion of 
high-tech innovations in conditions of invariance requires additional study of the world experience in 
managing the innovations on high-tech markets, comparative analysis of communicative channels for 



Економічні проблеми державного управління         № 1-2, 2017 
 

 107

dissemination of innovations and identification of trends in the ratio of diffusion and invariance on 
high-tech markets. 
__________________________________________________________________________________________ 

Ключові слова: високі технології, інновації, дифузія інновацій, високотехнологічні інновації, 
ринки високих технологій, інваріантність, інваріантність технології. 

Keywords: high technology, innovations, diffusion of innovations, high-tech innovations, high-tech 
markets, invariance, invariance of technology. 

 
1. Постановка проблеми. Втілення нових 

знань та передових технологій, у формі 
високотехнологічних інновацій, є передумовою 
творчого руйнування Й. Шумпетера, яке лежить 
в основі циклічного економічного розвитку. При 
цьому, економічні цикли відрізняються базовими 
технологіями, які лежать в їх основі та 
визначають науково-технічний уклад певного 
циклу. Будь-яке нововведення, яке стало 
основою науково-технічного укладу або 
стандарту у певній галузі, може принести 
значний прибуток та тягне за собою багато 
супутніх нововведень. Для стимулювання 
процесу створення таких інновацій, необхідне 
розуміння природи високотехнологічних 
інновацій, умов перетворення їх на базові 
технології науково-технологічного укладу та 
умов інваріантності, які дозволяють технології 
залишатися стандартом протягом економічного 
циклу. Це вимагає аналізу управління дифузією 
інновацій на ринках високих технологій в умовах 
інваріантності. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікцій. 

Проблеми розвитку ринку високих 
технологій розглянуті у працях як іноземних 
науковців, зокрема, П. Друкера, Д. Лехмана, 
А. Маркмана, Дж. Мура, П. Мороу, М. Познера, 
М. Портера, Р. Соллоу, Й. Шумпетера, так і 
вітчизняних: Ю. Бажала, В. Бурлаки, Б. Бутко, 
О. Васильєва, В. Гайця, Т. Груздової, І. Дахна,  
І.  Єгорова, М. Дідьківського, І. Дульської, 
В. Кривоуса, М. Полякова, І. Одотюка, 
Л. Оппельда, І. Приварникової, Ю. Рижкової,  
О. Рогача, В. Савчука, О. Саліхової, К. Січкаренка, 
В. Солошенка, О. Ткачової, Л. Федулової, 
І. Ханіна, Т. Юхновської, Ф. Яо та інших. 
Розповсюдження інновацій розглядається в 
рамках теорії дифузії інновацій, основою якої є 
дослідження Ф. Басса, Е. Менсфілда, І. Перлакі, 
Е. Роджерса, Б. Твісса, Р. Фостера, В. Хартмана, 
Й. Шумпетера, які були розширені 

дослідженнями Х. Гатігнона, Дж. Диринга, Дж. 
Маквоу, Т. Робертсона, Ф. Скьявоне, Н. Селвіна, 
С. Чебоя, У. Шаболової та інших. Попри велику 
кількість досліджень з дифузії та прийняття 
інновацій за окремими видами високих 
технологій, як то інформаційні технології або 
технології у сфері медицини, питання 
інваріантності високотехнологічних інновацій та 
їх вплив на зміну науково-технічного укладу, як 
основи економічних циклів, розглянуті 
недостатньо, що й обумовило актуальність 
дослідження. 

3. Мета статті. Поглибити науково-
методичні засади формування стратегії 
управління дифузією інновацій на ринках 
високих технологій в умовах інваріантності. 

4. Виклад основного матеріалу. Оскільки 
особливістю високотехнологічних інновацій є 
високий ступінь новизни та невизначеності їх 
сприйняття суспільством, то доцільно розглянути 
умови її успішної дифузії. З одного боку, 
високотехнологічна інновація має бути певною 
мірою незмінною, щоб вистачило часу для її 
дифузії, принаймні до ранньої більшості адептів. 
З іншого боку, зворотній зв’язок із споживачами 
дає можливість високотехнологічній інновації 
адаптуватися до вимог споживачів, що збільшує 
ймовірність її дифузії. 

Таким чином, для успішної дифузії 
високотехнологічна інновація має зберігати 
певне відношення інваріантності та 
варіативності. При надто високій інваріантності, 
високотехнологічна інновація втрачає здібність 
адаптуватися до вимог споживачів, що зменшує 
швидкість дифузії та кількість потенційних 
впроваджувачів. Адаптацію інновації 
(кастомізацію) необхідно виконувати відповідно 
до потреб окремих груп споживаців, які 
відрізняються смаками або потребами. За 
Е. Роджерсом, існує п’ять типів споживачів за 
критерієм швидкості прийняття інновації [1]: 1) 
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новатори; 2) ранні послідовники; 3) рання 
більшість; 4) пізня більшість; 5) забари. 
Математичну модель розповсюдження інновації 
запропонував Ф. Басс, кумулятивна версія якої 
виражається S-подібною кривою [2; 3]. 

При занадто високому ступені кастомізації 
збільшується інформаційна невизначеність, 
внаслідок чого дифузія високотехнологічної 
інновації уповільнюється або припиняється 

через відсутність або неоднозначність 
інформації про застосування інновації. В іншому 
випадку утворюється велика кількість клонів 
технології, що призводить до втрати 
конкурентоспроможності певного високотехно-
логічного продукту, проте не технології, що є 
його основою. Так, Г. Дедіу зазначає, що 
розповсюдження смартфонів у 2010-2013 роках 
у США відповідало S-кривій (рис. 1) [4]. 

 
Рис. 1. Розповсюдження технології смартфонів у 2010-2013 роках у США  

Джерело: [4] 
 

В той самий час, кожна окремо взята платформа, окрім «iPhone», не відповідала логістичному 
шаблону (рис. 2) [4]. 
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Рис. 2. Розповсюдження смартфонів у 2010-2013 роках у США за окремими платформами  
Джерело: [4] 
 
Таким чином, закритість платформи 

«iPhone» дозволяє компанії «Apple» зберігати 
прихильників, в той час як платформа «Android» 
збільшує кількість прихильників до платформи, 
проте не до якогось одного виробника. З цього 
робимо припущення, що для окремих 
підприємств-виробників дифузія високотехно-
логічних інновацій не є привабливою без 
інваріантності. 

Інваріантність високотехнологічних 
інновацій визначається автором як збереження 
ними основних характеристик при зміні умов 
впровадження або при впровадженні іншими 
споживачами. Наприклад, загальні витрати на 
впровадження та продуктивність мають 
залишатися незмінними в певних межах. З 
іншого боку, високотехнологічна інновація має 
бути адаптивною, тобто мати можливість бути 

впровадженою в інших умовах впровадження 
або при впровадженні іншими споживачами, без 
суттєвої зміни самої технології. Найвищий прояв 
адаптивності – розробка високотехнологічної 
інновації для потреб певного споживача. Проте, 
в цьому випадку, зменшується універсальність, 
тобто можливість використання її в інших 
умовах. 

Так, Є. де Йонг та інші науковці, які 
вивчали дифузію інновацій, розроблених 
споживачами, встановили, що, по-перше, на 
відміну від виробників, споживачі розробляють 
нововведення, в першу чергу, для себе і немає 
ніякої істотної причини, чому ці інновації також 
будуть корисними для інших; по-друге, 61% 
таких нововведень, на думку їхніх розробників, 
були корисними принаймні деяким іншим 
користувачам, і, таким чином, вони могли би 
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бути потенційним джерелом більш широкої 
соціальної та економічної цінності [5]. 

Таким чином, для підвищення ймовірності 
впровадження, високотехнологічні інновації 
мають бути певною мірою типовими або 
універсальними. Принаймні, в частині їх 
інформаційного забезпечення. Так, Є. Петров 
зазначає інваріантні властивості інформації по 
відношенню до носіїв [6, С. 249-252]. 
Аналогічним чином, інформаційне забезпечення 
має бути інваріантним до суті високотехно-
логічної інновації. 

Крім того, Ф. Брукс переймався питанням: 
чи має сам процес проектування інваріантні 
властивості, які зберігаються в широкому 
діапазоні середовищ проектування [7, C. 26]. Як 
зазначає М. Борматенко, відповідно до принципу 
топологічної інваріантності, соціально-
економічна система, зокрема підприємство, 
може бути представлена як знакова конструкція 
– ядро, структура якого зберігає топологічну 
когерентність (власне схожості до і після змін), 
незважаючи на збільшення числа, зменшення 
або заміни його складових елементів [8]. 
Аналогічним чином, інваріантна складова 
високотехнологічної інновації має бути 

представлена конструкцією, що не залежить від 
суті інновації. 

Відзначимо, що Дж. Тідд, Дж. Бессант та  
К. Павітт розрізняють основні та вторинні 
атрибути інновації: основні атрибути, такі як 
розмір та вартість, є інваріантними та 
притаманні певній інновації, незалежно від 
споживача; вторинні ознаки, такі як відносна 
перевага та сумісність, можуть відрізнятися від 
споживача до споживача, залежно від 
сприйняття та контексту [9, С. 271]. Наприклад, 
деякі інновації, як то соціальні мережі, 
розповсюдилися за кілька років, проте, 
розповсюдження інших, наприклад, 
використання сонячної електроенергії, триває 
десятиріччями. Це може бути зумовлено 
кластером технологій, що визначає сучасний 
науково-технічний уклад. Так, соціальні мережі 
функціонують в рамках технології «Інтернет», 
яка в цілому не змінилася після впровадження 
соціальних мереж. Проте, якщо на ринку панує 
певна технологія, то впровадити якусь інновацію 
в цій сфері буде складніше. Наприклад, на ринку 
операційних систем для смартфонів 
переважають «Android» та «iOS» (рис. 3) [30]. 

 
Рис. 3. Структура ринку операційних систем смартфонів з I кв. 2009 по III кв. 2018 року 

Джерело: [30] 
Таким чином, сучасні додатки для 

смартфонів створюють саме під ці операційні 
системи, і всі споживачі також використовують 
їх. Тому, запропонувати якусь нову операційну 
систему буде складно та дорого. Проте, це 
стосується лише поточної архітектури 

смартфонів. І все ж таки, нова архітектура 
смартфонів буде конкурувати з наявними  
(див. рис. 1 та 2). За аналогією, технології 
використання сонячної енергії мають 
конкурувати з іншими, традиційними 
технологіями, які, з економічної точки зору, поки 
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що більш ефективні. Таким чином, будь яка нова 
високотехнологічна інновація має враховувати 
інваріантність умов на ринку, а саме кластер 
технологій, що визначають наявний науково-
технічний уклад.  

Як зазначають Д. Чентола, Дж. Беккер,  
Д. Бракбілл та А. Барончеллі, для ініціації 

соціальних змін достатньо 25% прихильників 
нової ідеї при співвідношенні відносної переваги 
наявної та альтернативної ідеї 1:1. При цьому, 
збільшення переваги альтернативної ідеї може 
знизити критичну масу послідовників, що 
перетворить альтернативну ідею на домінуючу 
(рис. 4) [10]. 

 
Рис. 4. Критична маса прихильників як функція відносної переваги наявного та альтернативного 

суспільного договору  
Джерело: [10] 
 
Розглядаючи розповсюдження 

високотехнологічних інновацій, як зміну 
суспільної думки, можна встановити, що для 
успішної дифузії подібної інновації достатньо 
залучити лише частину потенційних 
користувачів. При цьому, критична маса 
прихильників буде залежати від співвідношення 
відносних переваг запропонованої технології над 
технологією, яка домінує на ринку. 

Високотехнологічна інновація, що 
розвивається та розповсюджується, з часом стає 
товаром широкого вжитку. В даному контексті Т. 
Чан, Р. Дхар та В. Путсіс зазначають, що 
комодитизація технології у швидко мінливих 
технологічно-інтенсивних галузях відбувається 
через еволюційні зміни у споживчих перевагах 
брендів, які, в свою чергу, відбулися завдяки 
технологічним інноваціям [11]. Таким чином, 
успішність технології призводить до розвитку 
ринку та конкуренції брендів на ньому, яка 
призводить до постійних змін у структурі ринку 
та подальшому розповсюдженні 
високотехнологічної інновації, вже як товару 

широкого вжитку. 
Зокрема, Т. Чан, Р. Дхар та В. Путсіс 

виділяють два можливі наслідки [11]: 
1. Промисловість стає стандартизованою 

на рівні технологій, оскільки майже всі бренди 
використовують панівні технології (наприклад, 
«Wintel» або «Android»). В такому випадку їх 
заміна буде потребувати значних витрат. 

2. Інновації продукту перестають бути 
стійким джерелом диференціації брендів на 
ринку, а споживацьке сприйняття різниці між 
брендами відбувається через інші атрибути 
бренду (наприклад, наявність служби підтримки 
клієнтів та технічної підтримки після придбання). 

У випадку такої усталеності ринку, 
становище може бути змінено лише 
радикальними інноваціями. Найбільш потужним 
рушієм комерціалізації інновацій у різних 
країнах Ж. Телліс, Дж. Прабху та Р. Ченді 
вважають корпоративну культуру, оскільки 
корпорації все більше перетинають державні 
кордони, обмеження та системи, а інноваційні 
фірми, схоже, подібні до них: вони поділяють ті 
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самі культурні практики та ставлення, 
незважаючи на різницю в розташуванні. При 
цьому, культура складається з трьох поглядів та 
трьох практик. До поглядів слід віднести: 
готовність жертвувати наявними продуктами 
задля підвищення продаж нового, орієнтація на 
майбутні ринки, толерантне відношення до 
ризику. До практик – наділення співробітників 
ресурсами для дослідження та побудови 
перспективних, але невизначених майбутніх 
технологій; матеріальне стимулювання 
інноваційних співробітників; внутрішні автономія 
та конкуренція [12]. 

Однією з поширених практик на 
високотехнологічних ринках є вертикальна 
інтеграція, яка ефективна в інноваційних 
галузях, в яких ще не утворилися певні 
стандарти на рівні технологій. При цьому, 
найбільш привабливим є старт з споживчих 
брендів, що допомагає з самого початку 
розвитку технології залучити певну базу клієнтів 
[13]. Це допомагає швидко набрати критичну 
масу для розповсюдження високотехнологічної 
інновації. В цілому, можна виділити 4 стадії 
розвитку вертикальної інтеграції [13]:  

1) запуск стартапу у відносно невеликій 
ніші, швидкий розвиток та початок домінування 

у ніші;  
2) горизонтальна інтеграція – додання 

нових сервісів та продуктів для розширення 
охоплення споживачів, покупка прямих 
конкурентів; 

3) вертикальна інтеграція донизу – 
розширення вниз по ланцюжку створення 
цінності, контроль або покупка постачальників 
послуг і товарів; 

4) вертикальна інтеграція вгору – 
створення нової лінійки продуктів для кінцевих 
споживачів на основі побудованої для себе 
інфраструктури. 

Вертикальна інтеграція і стандартизація 
ринку на основі технології дозволяють обмежити 
виникнення субститутів, проте повністю їх 
усунути майже неможливо. Так, дослідження Х. 
Паласіоса Фенеха та Ж. Телліса показали, що 
майже всі нові продукти після проникнення 
більш ніж на половину ринку стикаються з 
різким зменшенням швидкості проникнення 
через поширення субститутів (рис. 5) [14]. 
Небезпека збільшується з появою нового 
продукту і збільшенням зростання проникнення 
протягом пізньої фази зрілості поточного 
продукту. 

 
Рис. 5. Поворотні точки поточного продукту 

Джерело: [14]
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Як зазначає Ж. Телліс, найбільша загроза 
невдачі для організацій з'являється тоді, коли 
вони знаходяться на піку свого успіху. Ці фірми 
«прокляті власним успіхом» [15]. Навіть фірми, 
що володіли більшою часткою ринку, втрачали 
перевагу на ринку та банкрутували через 
несприйняття нових технологій та продовження 
підтримки свого звичного продукту [15; 16]. 
Проте, за словами Ж. Телліса, зниження 
швидкості дифузії поточного продукту 
починається значно пізніше введення нового 
продукту, оскільки поточний продукт продовжує 
приваблювати пізніх споживачів навіть тоді, 
коли він втрачає ранніх споживачів [14]. 

Не зважаючи на відмінності в темпах 
дифузії, дослідники виділяють певні інваріантні 
складові, які впливають на розповсюдження 
інновацій. Так, розповсюдження інформації про 
високотехнологічну інновацію сприяє 
прискоренню її дифузії. При цьому, Д. Одрешч та 
М. Фельдман зазначають, що, хоча, витрати на 
передачу інформації можуть бути інваріантними 
до відстані, ймовірно, вартість передачі знань 
зростає з відстанню [17]. 

Крім того, Е. Дінопулос та П. Сегерстром 
відзначають, що швидкість розповсюдження 
інновацій є постійною у різних галузях 
промисловості та в часі, і є пропорційною темпам 
зростання середньої якості продукції [18]. При 
цьому, стаціонарна швидкість розповсюдження 
інновацій залежить лише від темпу зростання 
населення та параметру труднощів досліджень 
та розробок [19]. У стаціонарній рівновазі окремі 
дослідники стають менш продуктивними, і фірми 
компенсують це, збільшуючи кількість 
працюючих дослідників з плином часу. Ця 
компенсація є можливою лише для фірм в 
цілому при зростанні чисельності населення. 
Таким чином, зростання чисельності населення 
необхідне для підтримки технологічних змін у 
довгостроковій перспективі [18]. Масштабні 
ефекти виключаються, припускаючи, що 
інновації стають все більш складними, оскільки 
більш складними стають продукти та 
покращується їх якість [20]. 

Науковці Р. Креценци, М. Натан та  
А. Родрігес-Поез у дослідженні частоти 
географічних, організаційних та культурних/ 
етнічних зв’язків дослідників відмічають, що 
команди формуються, переважно покладаючись 

на міжміські засоби спілкування, щоб включити 
співробітників з необхідними навичками і, 
можливо, скористатися знаннями про віддалені 
місця [21].  

Формування стандартів щодо інформації 
та/або технологій її розповсюдження, в свою 
чергу, має зменшувати вартість передачі знань. 
Так, наприклад, формування стандартів обміну 
повідомленнями електронної пошти (SMTP), 
документів (HTML, XML і SOAP) та веб-сторінок 
(HTTP та TCP / IP) в середині 1990-х надавало 
людям можливість обмінюватися інформацією 
між відомствами та організаціями, які 
використовували різне обладнання і програмні 
платформи [22]. 

Таким чином, інваріантність вартості 
передачі інформації до відстані посилює 
кооперацію між дослідниками та може спростити 
дифузію високотехнологічних інновацій у 
глобальному масштабі. При цьому, основні 
зусилля мають бути сконцентровані на 
впорядкуванні стандартів обміну інформацією, 
налагоджені комунікаційних зв’язків між 
дослідниками або фірмами, які генерують 
високотехнологічні інновації, й найбільш 
інноваційними споживачами та забезпеченні 
інваріантності передачі знань до відстані або 
обладнання (систем/носіїв збереження 
інформації), що має забезпечувати географічну, 
організаційну та культурну/етнічну 
інваріантність цих інновацій. 

Стандартизація певних складових 
високотехнологічних інновацій дозволяє їм 
ширше розповсюджуватися та ставати 
стандартом певної галузі, що забезпечує їх повне 
або часткове використання при створені нових 
продуктів. Таким чином, інваріантність 
високотехнологічної інновації проявляється в 
використанні певної технології в продуктах 
різних галузей за певний період. Цей період 
збільшується, якщо високотехнологічна 
інновація, що є інваріантною, відноситься до 
кластеру технологій, що визначають науково-
технічний уклад. Так, наприклад, 
напівпровідники є основою сучасної 
електроніки, незважаючи на те, що за роки 
існування не раз змінювалась технологія їх 
виготовлення та спосіб використання (окремо, у 
мікропроцесорах). Витіснивши електровакуумні 
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прилади, напівпровідники є основою для нових 
високотехнологічних інновацій.  

За теорією економічного розвитку Й. 
Шумпетера, інновації є основним фактором 
циклічного росту економіки [23]. Ймовірно, 
інваріантність інновацій, що є основою кластеру 
технологій, може мати обмеження в межах 
певного циклу економічного розвитку. Таким 
чином, сама інваріантність не є постійним 
чинником інновації, проте може бути показником 
успішності певних технологій протягом кінцевого 
періоду часу. 

Тому, доцільно дослідити виникнення та 
розповсюдження високотехнологічних інновацій 
задля визначення умов інваріантності, що може 
забезпечити сталі конкурентні переваги. 
Обґрунтування умов створення та зникнення 
переваг може покращити стратегічне 
планування в умовах динамічної зміни умов на 
сучасних ринках високих технологій за рахунок 
використання інваріантності. 

Слід розгянути дві протилежні точки зору 
щодо того, хто на ринку більш спроможний до 
інновацій. Так, Й. Шумпетер стверджував, що це 
– монополісти, оскільки вони мають більше 
можливостей [24]. Навпроти, К. Арроу стверд-
жував, що створення інновацій відбувається 
переважно у конкурентному середовищі, 
оскільки існує більший стимул та більше вигоди 
з інновації [25]. З одного боку, дослідження 
показують, що новатори мають вищий 
соціально-економічний статус, ніж пізні 
впроваджувачі [1]. Підприємства, що першими 
запровадили успішну інновацію, мають більші 
шанси на домінування на ринку. З іншої сторони, 
монополісти можуть зберегти домінування на 
ринку за допомогою впровадження таких 
інновацій.  

Як зазначає К. Сокол, для збереження 
лідерства у своєму сегменті ринку 
транснаціональні корпорації щорічно інвестують 
значні кошти у проведення науково-дослідних та 
дослідницько-конструкторських робіт. Інвестиції 
такого рівня є недоступними для більшості 
малих і середніх компаній і, як наслідок, сьогодні 
транснаціональні корпорації безпосередньо або 
опосередковано контролюють за різними 
оцінками від 70 до 90% світового ринку 
інформаційних технологій [26].  

Як зазначають Б. Гамільтон та Б. Макманус, 

на ринку медичних послуг клініки, які серед 
перших запровадили штучне запліднення (ICSI), 
негайно збільшили розмір та частку ринку після 
впровадження цієї технології. В той же час, 
монопольні клініки з істотним досвідом ICSI 
успішно відкладали входження суперників до 
галузі [27].  

Крім того, Рай Сах та Йозеф Е. Стігліц 
прийшли до висновку, що інтенсивність, з якою 
дослідницька діяльність реалізується на ринку, є 
інваріантною до кількості фірм та величини 
ренти від успішних інновацій [28]. Ці висновки 
схожі на висновки Г. Дедіу щодо 
розповсюдження смартфонів в США у 2010-2013 
роках (див. рис. 1) [4].  

Таким чином, можна припустити, що 
високотехнологічні інновації мають бути 
інваріантними до кількості фірм, які їх 
використовують. А для найбільш успішної 
дифузії, високотехнологічна інновація має 
пройти шлях від радикальної інновації до 
стандарту технології на ринку. 

При цьому Ж. Телліс, Дж. Прабху та  
Р. Ченді зазначають, що комерціалізація 
інновацій є необхідною умовою їх прийняття [12]. 
Тому, високотехнологічні компанії повинні 
будувати нові ринки, оскільки технології 
постійно розвиваються, що призводить до 
застарівання наявних ринків [29]. Це потребує 
обґрунтованого управління дифузією інновацій в 
умовах інваріантності на ринках високих 
технологій. 

Висновок. Таким чином, дослідження умов 
інваріантності на ринках високих технологій в 
процесі дифузії інновацій показало, що, не 
зважаючи на те, що високотехнологічні інновації 
базуються на найсучасніших та найновіших 
знаннях, є певні чинники, що не змінюються. 

По-перше, розповсюдження високотехно-
логічної інновації можна описати моделлю Басса. 
При цьому, на дифузію інновації не впливає 
кількість фірм на ринку, які її використовують.  

По-друге, для успішної дифузії інновації 
основні атрибути (наприклад, загальні витрати 
та продуктивність) мають залишатися в певних 
межах.  

По-третє, інваріантність високотехно-
логічної інновації протягом одного циклу 
економічного розвитку забезпечується 
можливістю її адаптації до змінних умов та 
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способів використання. При цьому, інновації, 
створені споживачами для власних потреб в 
більшості випадків неприйнятні для дифузії.  

По-четверте, у разі успішної дифузії, 
технологія, що є основою високотехнологічної 
інновації, стає стандартом у галузі та основою 
для подальших інновацій. Для зміни сприйняття 
нововведення достатньо залучити 25% відсотків 
споживачів. При цьому, у галузях, що 
розвиваються, поширеною практикою є 
вертикальна інтеграція фірм, заснованих на 
високотехнологічних інноваціях. Вертикальна 
інтеграція і стандартизація ринку на основі 
технології, дозволяють обмежити виникнення 
субститутів, проте повністю їх усунути майже 
неможливо. 

По-п'яте, розповсюдження інформації про 
високотехнологічну інновацію сприяє 
прискоренню її дифузії. Хоча витрати на 
передачу інформації можуть бути інваріантними 
до відстані, імовірно, вартість передачі знань 
зростає з відстанню. Формування стандартів 
щодо інформації та/або технологій її 
розповсюдження, в свою чергу, має зменшувати 
вартість передачі знань. Стандартизація певних 
складових високотехнологічних інновацій 
дозволяє їм ширше розповсюджуватися та 

ставати стандартом певної галузі, що забезпечує 
їх повне або часткове використання при створені 
нових продуктів. Таким чином, інваріантність 
високотехнологічної інновації проявляється в 
використанні певної технології в продуктах 
різних галузей за певний період. Цей період 
збільшується, якщо високотехнологічна 
інновація, що є інваріантною, відноситься до 
кластера технологій, що визначають науково-
технічний уклад. 

Різноманіття стратегій управління 
дифузією високотехнологічних інновацій в 
умовах інваріантності потребує подальших 
досліджень світового досвіду управління 
інноваціями на ринках високих технологій, 
порівняльного аналізу комунікаційних каналів 
розповсюдження інновацій та виявлення 
тенденцій співвідношення дифузії та 
інваріантності на ринках високих технологій. На 
цій основі можливе більш точне впровадження 
інновацій IT-корпораціями у відповідності до 
сегментів ринку інформаційних технологій. Тому, 
становить інтерес дослідження управління 
дифузією інновацій на ринках високих 
технологій з урахуванням їх специфіки, що і 
обумовлює перспективи подальших досліджень. 
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economics and the organization of the activity of medical institutions are researched, the differences 
of the modern stage of the health care system development from the system of health protection that 

existed in the command -administrative system. 
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