
Тактика виводу інновації на ринок у 
глобальній галузі відеоігор 

У глобальній галузі відеоігор впровадження кожного нового покоління консолей 

призводило до війни за домінування на ринку. На ринок несподівано виходили нові 

гравці і перемагали усталених лідерів, чиє панування здавалось непорушним. За 

битвами напружено спостерігали розробники ігор, дистриб’ютори, споживачі, яким 

треба було зробити вірну ставку на ту консоль, яка стане переможцем у кожному 

новому поколінні. Кожне нове покоління демонструвало, які стратегії виведення 

інновації на ринок виявлялись виправданими, а які ставали фатальними для гравців у 

галузі. 

Pong: початок нової ери 

У 1972 році Нолан Бушнел заснував компанію під назвою «Atari» і представив 

«Pong» - гру типу пінг-понгу, в яку можна було грати за допомогою телевізора і 

консолі «Atari». За перший рік існування «Pong» приніс виручки більше ніж 1 млн дол. 

Дуже скоро «Pong» і більш ніж 60 подібних імітацій заполонили ринок. У ці ранні 

роки розвитку індустрії відеоігор швидкий прогрес технологій пов'язаних з 

інтегральними мікросхемами уможливив стрімке поширення нових консолей і ігор. До 

1984 року лише у США розмір цього ринку уже сягав 3 млрд дол.! Але виробники 

консолей на цьому початковому етапі ще не застосовували суворих заходів безпеки, 

щоб на їхніх консолях можна було запускати лише авторизовані ігри – а це призвело 

до вибухового зростання ігор неавторизованих (тобто таких, які розроблялись без 

спеціального погодження і дозволу з боку виробника консолі). В результаті ринок 

швидко був заповнений іграми сумнівної якості і багато незадоволених продавців 

залишились з величезними обсягами відеоігор на руках, які вони не могли продати. 

Прибутки почали стрімко падати і у 1985 році аналітики заявили, що індустрія 

відеоігор померла. 

Виникнення восьмибітних систем 

Тим не менш, на превеликий подив багатьох, на ринок відеоігор США вийшли два 

нових гравці з Японії: «Nintendo», зі своєю восьмибітною Розважальною Системою 

Nintendo (NES), впровадженою у 1985 році, і «Sega», яка випустила на американський 

ринок «Master System» у 1986 році. На відміну від «Atari», вся реклама якої обійшлась 

лише кілька сотень тисяч доларів, «Sega» і«Nintendo» на просування своїх виробів 

витратили 15 млн дол. Обидві системи були більш технологічно просунуті порівняно з 

попереднім поколінням консолей для відеоігор. «Master System» від «Sega» виглядала 

трохи досконалішою, ніж «Nintendo», зате «Nintendo» набагато більше грошей 

витратила на розробку якісних ігор і персонажів і пропонувала ширший асортимент 



ігор, ніж «Sega». Протягом першого року було продано більше 1 млн екземплярів 

«NES», а до 1990 року – уже 19 млн екземплярів. Цю консоль можна було знайти у 

третині сімей в США та Японії. 

Протягом 1985-1989 рр. «Nintendo» стала майже монополістом на американському 

ринку відеоігор. Компанія продавала свої консолі за ціною, близькою до собівартості, 

а основний прибуток отримувала від продажу ігор. «Nintendo» і сама розробляла ігри, і 

залучала розробників зі сторони, які повинні були дотримуватись дуже суворої 

ліцензійної політики, яка (а) обмежувала кількість ігор, яку розробник мав право 

створити протягом року; (б) вимагала від розробника зробити попереднє замовлення 

на визначену мінімальну кількість картриджів від«Nintendo»; (в) забороняла 

розробнику створювати схожі ігри для інших консолей. «Nintendo» також обмежувала 

кількість і ціну консолей, які продавались через дистриб’юторів, слідкуючи, щоб 

жоден з дистриб’юторів не отримав завеликої частки, яка б дозволила йому 

торгуватись з компанією. Обмежуюча політика «Nintendo» виявилась дуже 

прибутковою, хоча на американському ринку через неї Федеральна комісія торгівлі 

наклала на компанію санкції. Також така політика настроїла проти компанії і 

розробників і дистриб’юторів, що потенційно робило «Nintendo» більш вразливою для 

майбутніх конкурентів. 

16-тибітні системи відеоігор. 

У вересні 1989 року «Sega» представила на американському ринку відеоігор 16-

тибітний «Genesis» (на інших ринках відомий як «Sega Mega Drive»). Нова консоль 

демонструвала неймовірне удосконалення якості порівняно з 8-мибітними системами. 

Окрім того, «Sega» випустила свої популярні аркадні ігри спеціально під «Genesis», а 

також зробила його сумісним з іграми для попередньої консолі «Master System».  Вже 

за три місяці існувало 20 ігор написаних спеціально під «Genesis». Тієї ж осені свою 

16-тибітну консоль представила і «NES» - за три місяці для неї налічувалось 12 ігор. 

Хоча «Nintendo» мала повністю готову 16-бітну консоль раніше, але вона спеціально 

затримувала її випуск на ринок, щоб встигнути продати більше консолей 

попереднього покоління. 

До кінця 1989 року «Sega» продала 600 000 своїх консолей у США, а «NES» - 

200 000. Протягом наступних двох років обидві компанії поповнили перелік ігор для 

своїх консолей – список «Sega» налічував 130 ігор, а «NES» - 80. До кінця 1991 року 

«Sega» продала 2 млн консолей, «NES» - 1 млн. На відміну від «Sega», яка майже всі 

ігри розробляла власними силами,  «NES» повністю поклалась на сторонніх 

розробників, які не дуже були задоволені 16-тибітною системою компанії, 

стверджуючи, що вона має лише невеличку перевагу порівняно з попереднім 

поколінням. Розробники почали відмовлятись від платформи «NES» і у 1991 році вона 

була виведена з ринку. На заміну їй «Nintendo» запропонувала іншу 16-тибітну 

консоль - Super Nintendo Entertainment System («SNES»), але момент вже було 

упущено. Хоча у 1992 році «Nintendo» ще контролювала 80% ринку (якщо рахувати 



разом і 8-бітні, і 16-бітні консолі), але до 1994 році беззаперечним лідером на ринку 

стала «Sega». 

Як і «Nintendo», «Sega» на самих консолях заробляла небагато, сконцентрувавшись 

натомість на збільшенні продажу ігор і отриманню роялті з розробників програмного 

забезпечення. Але «Sega» укладала менш жорсткі ліцензійні угоди, ніж «Nintendo», і 

швидко переманила до себе велику кількість розробників ігор. Більш того, хоча 

«Nintendo» міг би забезпечити своїй 16-бітній консолі зворотну сумісність – тобто, 

дати можливість грати у старі ігри на новій консолі – але компанія вирішила цього не 

робити. І в результаті для «SNES» було доступно лише 25 ігор, тоді як для «Genesis» - 

130. Іншими словами, спершу «Nintendo» дозволив «Sega» сформувати свою базу 

використання за рахунок консолі, що демонструвала потужну технологічну перевагу, а 

потім вивів на ринок нову консоль, яка майже не мала доповнюючи товарів, оскільки 

старі ігри були з нею несумісні. Наслідки такого необачного рішення можна описати 

словами оглядача відеоігор, чия стаття була опублікована в журналі  «Fortune» : 

«Правду кажучи, «Nintendo» більше не крута. Нова 16-бітна консоль, звісно краща, 

ніж попередня. Але компанія розробила її тільки для того, щоб скласти конкуренцію 

«Sega» - а таку консоль більшість дітей уже має. Отож їм не потрібна «Super 

Nintendo», хіба що вони геть повернуті на іграх і їм треба все. Це просто тупо.»З часом 

продажі  «SNES» пожвавились і врешті-решт, вона принесла найбільший прибуток 

серед усіх консолей, які коли-небудь існували, але монопольну позицію «Nintendo» 

було порушено; «Sega» її обскакала. 

Системи 32/64 біта 

Початок 90-х рр. ХХ ст. привабив додаткових конкурентів на ринок відеоігор. У 1989 

році «Philips» оголосив про плани випустити 32-бітний «Compact Disc Interactive» 

(«CD-i»), інтерактивну мультимедійну систему на компакт-дисках, яка б одночасно 

була консоллю для ігор, навчальним інструментом і музичним програвачем. Але «CD-

i» виявився дуже складним – він потребував 30-хвилинної ознайомчої демонстрації, 

перш ніж покупець розумів, як ним користуватись. Окрім того, пристрій був дорогим 

– початкова ціна була 799 дол., потім опустилась до 500 дол. (це було більш ніж вдвічі 

дорожче, ніж консолі від «Nintendo» і «Sega»). Хоча ця система мала значно більші 

можливості, ніж у звичайної консолі для відеоігор, але споживачі порівнювали її з 

відомими «Nintendo» і «Sega» і зразу лякались складності і високої ціни.  Що ще 

гірше, «Philips» дуже неохоче ділився інформацією про технічні характеристики 

системи, тому розробники програмного забезпечення стикались з великими 

обмеженнями. В результаті «CD-i» від «Philips» ніколи не отримував більше 2% 

ринку. 

Інші компанії також представляли свої 32-бітні системи – наприклад, «Duo» від 

«Turbo Technologies» або «Interactive Multiplayer» від «3DO» - але ціна цих систем (від 

600 до 700 дол.) була недопустимою. «Duo» від «Turbo Technologies» існував дуже 

недовго і мало кого зацікавив, але от пристрій від «3DO» привернув певну порцію 



уваги. Компанія була заснована у 1993 році Тріпом Хокінзом, колишнім розробником 

відеоігор у «Electronic Arts». Але специфічна стратегія«3DO», що передбачала продаж 

ліцензії на всі ігри і «залізо», унеможливила досягнення низьких цін, таких як у 

«Nintendo» чи «Sega», які занижували ціни на консолі, компенсуючи це отриманням 

роялті від ігор. Фірми, що купили ліцензію в «3DO» на виробництво консолей (це 

були «Matsushita» і «Panasonic») самі іграми не займались, тому продавати консолі за 

низькою ціною не бажали. Продажі цього пристрою так і не зросли, і «3DO» мусила 

вийти з ринку. 

Також у 1993 році несподівано на ринок відеоігор повернулась «Atari», випустивши 

високотехнологічний «Jaguar». Але колишні невдачі цієї компанії не вселяли 

впевненості ні в розробників, ні в продавців, тому кілька великих роздрібних мереж 

просто відмовились продавати їхню консоль. 

У 1995 році на сцені з'явились дві 32-бітні системи, які утримались на ринку – це 

«Saturn» від «Sega» і «PlayStation» від «Sony». Обидві консолі були представлені з 

великими урочистостями і отримали значну підтримку розробників ігор. Хоча тільки 

«Sega» володіла і досвідом, і відомим брендом у галузі відеоігор, зате у «Sony» були 

знаменитий бренд у царині споживчої електроніки і доступ до численних каналів 

дистрибуції та медіа. Щоб швидко розібратись у галузі відеоігор, «Sony» запросила 

очолити цей відділ досвідченого «ветерана» Брюса Стейна. Розмір «Sony», її минулі 

успіхи у багатьох галузях електроніки (включаючи розробку і контроль формату CD-

дисків) допомогли переконати кількох відомих розробників ігор (включаючи 

«Electronic Arts», найбільшого на той час розробника ігор в Північній Америці) 

протягом перших шести місяців писати ігри тільки для «PlayStation». Наприкінці 1995 

року уже було 50 ігор для «PlayStation», а до кінця 2000 року їх число зросло до 800. 

Хоча «Saturn» від «Sega» з’явився на ринку на кілька місяців раніше, ніж 

«PlayStation», через те, що консолей було вироблено недостатньо, його завезли лише 

до чотирьох роздрібних продавців:  «Toys “R” Us», «Babbage’s», «Software Etc.», та 

«Electronics Boutique». Це обурило такі великі мережі як «Best Buy» і «WalMart», які 

довгий час підтримували  «Sega». Розробники ігор, в свою чергу, виявили, що писати 

ігри для «PlayStation» було легше, ніж для «Saturn», тому «Sega» втратила критично 

важливу підтримку фірм-розробників. До кінця 1996 року у США база використання 

«PlayStation» вдвічі перевищувала базу використання«Saturn». 

У 1996 році, після більш ніж двох років анонсів, «Nintendo» нарешті представила 64-

бітну систему під назвою «Nintendo 64». Хоча для цієї консолі існувало лише дві гри 

(одна з них – «Супер Маріо»), консолі розпродались за кілька тижнів після випуску. 

Але незважаючи на визнання з боку споживачів, ні «Nintendo», ні «Sega» не змогли 

встановити своє домінування на ринку відеоігор. Хоча кілька нових гравців (і один 

колишній гравець, «Atari») пробували наскоком прорватись на цей ринок, лише у 

«Sony» була успішна комбінація товару з технічною перевагою, стратегії і ресурсів, 

які дали змогу швидко розбудувати базу використання, забезпечити доступність 



доповнюючи товарів. Окрім того, у «Sony» була репутація, яка переконала ринкових 

гравців, що дана компанія здатна перемогти у цій війні. 

128-бітні системи. 

У вересні 1999 року «Sega» випустила 128-бітну консоль «Dreamcast» - ігрову 

систему по ціні 199 дол., яка мала вихід в Інтернет. До випуску  «Dreamcast» у «Sega» 

роками була найменша частка ринку – всього 12%. «Dreamcast» став першою 128-

бітною системою на ринку, і за перші два тижні було продано 514 000 консолей. Вже 

до жовтня 2000 року база використання становила 5 млн. А втім успіх «Sega» виявився 

коротким. У березні 2000 року «Sony» представила свою 128-бітну «PlayStation2» 

(«PS2») в Японії, а на американський ринок вивела її у жовтні цього ж року. 

Незважаючи на низьку ціну «Dreamcast» і додаткову акційну знижку, (коли консоль 

можна було отримати практично безкоштовно при підписанні дворічного контракту на 

доступ до Інтернет-послуг «SegaNet»), протягом різдвяних розпродажів попит на 

консолі від «Sega» був катастрофічно малим. На початку 2001 року «Sega» оголосила, 

що припиняє виробляти власні консолі і перетворюється на розробника ігор для інших 

консолей. 

А «PS2» насолоджувалась приголомшливим успіхом. Вона не лише була значно 

технологічно досконалішою за 32-бітну версію, але також була сумісна зі старими 

іграми, що дозволяло гравцям насолоджуватись улюбленими іграшками, паралельно 

докуповуючи нові. Протягом перших вихідних після появи на ринку,  продажі 

«PlayStation2» досягли 1 млн одиниць – в десять раз більше, ніж аналогічні продажі 

першої версії «PlayStation».  Попит на нові консолі був такий великий, що в перший 

день попередніх замовлень «PlayStation2» на сайті «Sony» було зареєстровано понад 

100 000 заходів в хвилину, через що сайт впав. 

На час появи «PlayStation2» «Nintendo» відклав випуск своєї нової 128-бітної системи 

«GameCube» на першу половину 2001 року. На відміну від «PS2», «GameCube» не був 

сумісним зі старими іграми з попередньої моделі консолі. Окрім того «GameCube» 

призначався молодшим споживачам (від 8 до 18 років), тоді як «PS2» був націлений на 

аудиторію від 12 до 24 років. Тому реальною загрозою для «Sony» став не він, а новий 

гравець на ринку – «Xbox» від «Microsoft». Представлений у листопаді 2001 року, 

«Xbox» призначався для гравців віком від 18 до 34 років і став прямим конкурентом 

«PS2». 

До цього моменту «Microsoft» випускав комп’ютерні ігри для ПК (такі як «Flight 

Simulator» або серія «Age of Empires») і запустив ігровий сервіс он-лайн (Microsoft 

Gaming Zone), а значить, був до певної міри знайомий з цією галуззю. Тим не менш, у 

компанії не було ні практики розробки аркадних ігор (як у «Nintendo» чи «Sega»), ні 

досвіду випуску споживчої електроніки (як у «Sony»). На час появи на ринку «Xbox» у 

«PlayStation2» вже була своя напрацьована база використання і для цієї консолі 

існувало багато ігор (більш ніж 300 станом на кінець 2001 року). Але «Microsoft» 

розраховував, що технологічні переваги «Xbox» допоможуть здобути прихильність 



споживачів. «Xbox» мав швидший процесор і більше пам'яті, ніж «PlayStation2». Більш 

того, споживачам не доводилось переплачувати за ці характеристики: роздрібна ціна 

«Xbox» була всього 299 доларів, значно менше, ніж витрати на виробництво (за 

різними оцінками «Microsoft» на кожній консолі втрачав від 100 до 125 доларів). 

Щоб швидко вийти на ринок і здобути базу використання, «Microsoft» використав 

існуючі зв’язки з дистриб’юторами,які продавали програмне забезпечення, хоча 

довелось також налагоджувати контакти з ширшим колом продавців, такими як «Toys 

“R” Us», «Babbage’s» та «Circuit City». Також компанія стикнулась з необхідністю 

створення цілком іншого іміджу для торгової марки на ринку консолей, який дуже 

відрізнявся від іміджу, що компанія побудувала на ринку програмного забезпечення. 

Окрім того, довелось використовувати ширше маркетингові канали, такі як реклама на 

телебаченні та у журналах про ігри. З цією метою «Microsoft» виділив 500 млн дол. на 

18 місяців для просування «Xbox» на ринок – це перевищувало витрати на будь-яку 

іншу маркетингову кампанію, що її проводив «Microsoft» до того моменту. «Microsoft» 

планував 30-40% ігор розробляти самостійно і безкоштовно роздавав комплекти для 

розробки ігор, щоб привабити сторонні компанії-розробники.  

І «Xbox», і «GameCube» були випущені на ринок саме вчасно, щоб захопити 

важливий сезон різдвяних продажів 2001 року. До кінця року було продано 1,3 млн 

«GameCube» і 1,5 млн «Xbox». Але обидві ці консолі поступались «PS2», чиї продажі 

лише за грудень досягли позначки у 2 млн одиниць. Протягом наступних кількох років 

частки ринку зберігались без змін. Наприкінці 2005 року «Microsoft» оголосив, що 

загальні продажі «Xbox» сягнули 22 млн, що було трошки більше, ніж у «GameCube» 

від «Nintendo» (20, 6 млн), і значно менше, ніж у «PS2» від «Sony» (100 млн). 

Другий раунд боротьби між 128-бітними системами. 

Наприкінці 2005 року «Microsoft» першим оголосив про консоль нового покоління - 

«Xbox-360». Через великий дефіцит і малу кількість вироблених консолей протягом 

різдвяного сезону 2005 року було продано лише 600 тис екземплярів. Але «Microsoft» 

сподівався, що завдяки ранньому старту його консоль встигне отримати домінуюче 

положення на ринку, оскільки і «Sony», і «Nintendo» не збирались виводити нові 

консолі на ринок раніше кінця 2006 року.  

«Xbox-360» базувалась на спеціальному графічному процесорі від АТІ і  

спеціальному процесорі від ІВМ, який містив три ПК-процесори на одному чіпі. В 

результаті вийшла потужна консоль з відео високої чіткості і неймовірною графікою. 

«Xbox-360» також був частково сумісним з іграми для попередньої моделі (але не з 

усіма). Коли нова консоль з'явилась на ринку, споживачі мали вибір між базовою 

моделлю за 299 дол. чи преміям моделлю за 399 дол. Що важливо (принаймні, з точки 

зору «Microsoft»), консоль призначалась не лише для ігор. Це була чергова спроба 

компанії створити «цифрову кімнату». Користувачі мали можливість скачувати  

музику, фільми, ТВ-програми і купувати преміум-контент. Можливість встановлення 

DVD-програвача високої чіткості дозволяла користувачам насолоджуватись 

високоякісним відео (точніше, мала б дозволяти, якби не те, що «Microsoft» зробив 



ставку на формат HD-DVD від «Toshiba», а на початку 2008 року «Toshiba» визнала 

свою поразку у війні форматів з «Sony» і припинила виробляти DVD-програвачі). На 

початку 2006 року «Microsoft» продав 3,2 млн екземплярів «Xbox-360». Це число 

могло бути навіть більшим, але заводи «Microsoft» не встигали задовольняти 

величезний попит. 

У листопаді 2006 року «Sony» випустила «Playstation 3». Консоль містила потужний 

процесор ІВМ, програвач Blu-ray (для відео високої чіткості) і мала початкову ціну 

599 дол. за модель на 60 гігабайт або 499 за модель на 20 гігабайт. Оцінки вартості 

використаних у консолі компонентів становили 840 і 805 дол., відповідно, а отже, на 

кожній проданій консолі «Sony» втрачала більше 200 дол. «Sony» заявила, що 

«Playstation 3» сумісна з усіма іграми для «Playstation» і «Playstation 2», але на 

практиці виявилось, що не всі старі ігри запускались на новій системі. Хоча спершу 

консоль продавалась просто блискавично, але  на початку 2007 року «Sony» вдалось 

продати лише 3,5 млн консолей в усьому світі – значно менше, ніж передбачали 

прогнози. 

Замість того, щоб приєднатись до «Sony» і «Microsoft» у їхніх технологічних 

перегонах,  «Nintendo» вирішила змінити правила гри, випустивши консоль «Wii». 

Замість звичної панелі з кнопками чи джойстика, якими треба було активно управляти, 

компанія запропонувала інноваційний безпровідний пульт, що реагував на жести і 

дозволяв користувачам симулювати реальну гру – наприклад, рух тенісної ракетки чи 

удари в боксерському поєдинку. Початкова ціна становила всього 250 дол. – менше 

ніж за «Xbox-360» і значно менше ніж за «Playstation 3». Консоль була повністю 

сумісна з іграми «GameCube». Оскільки розробляти ігри для «Wii» було значно 

дешевше (створення однієї гри обходилось лише у 5 млн дол., порівняно з 20 млн дол. 

за гру для «Playstation 3», наприклад), то це привабило величезну кількість сторонніх 

розробників. Мережевий ефект був вражаючим – консоль викликала безпрецедентний 

інтерес величезної кількості гравців будь-якого віку і статі.  «Wii» встановлювали у 

лікарнях, на круїзних лайнерах, виникла навіть спеціальна ліга Wii-боулінгу. Якщо 

раніше мами купували консолі для своїх діточок, то тепер вони самі почали бавитись з 

«Wii». До середини 2007 року продажі «Wii» зростали вдвічі швидше, ніж «Xbox-360» 

і в чотири рази швидше, ніж «Playstation 3». В той час, як «Microsoft» і «Sony» 

втрачали гроші на кожній проданій консолі, «Nintendo» на кожному екземплярі «Wii» 

заробляв близько 50 дол.  

Восени 2008 року «Microsoft» знизив ціни на «Xbox-360» до 199 дол., що 

перетворило «Xbox-360» на найдешевшу консоль даного покоління. Одначе навіть 

Дон Матрік, старший віце-президент відділу інтерактивних розваг «Microsoft» 

визнавав, що у «Xbox-360» майже немає шансів випередити «Wii», зазначаючи: «в 

даний момент я не можу сказати, що ми переможемо «Nintendo»… ми продамо більше 

консолей цього покоління, ніж «Sony». Але «Sony» послідувала їхньому прикладу і 

знизила ціну своєї консолі до 399 дол. 2009-2010 рр. були не дуже вдалими для усіх 

гравців – світова рецесія призвела до значного падіння продажів і прибутків усіх трьох 



компаній і вони у відповідь знизили ціни на свої консолі. До грудня 2010 року у світі 

було продано 75 млн «Wii»,45 млн «Xbox-360» і 42 млн «Playstation 3». 

Відповідь «Sony» і «Microsoft» 

У 2010 році і «Sony» і «Microsoft» запустили власні пульти, що реагували на жести. 

«Playstation Move» мала ручний датчик руху, схожий на пульт «Wii». З іншого боку 

«Kinect» від «Microsoft» взагалі не потрібно було тримати – це був схожий на веб-

камеру пристрій, який реагував на рух користувача перед собою. Обидва пристрої 

продавались як додатки до звичайної консолі за ціною 150 дол. (майже стільки ж, 

скільки вся консоль «Wii»). Але незважаючи на високу ціну до березня 2010 року 

«Microsoft» оголосив про продаж у світі більше 10 млн «Kinect», що перетворило його 

на найбільш швидко випродуваний пристрій в історії, згідно з Книгою рекордів 

Гіннеса. 

Новий виток боротьби: восьме покоління консолей 

Першою компанією, що запустила нове – восьме – покоління ігрових консолей на 

ринок, стала «Nintendo». У листопаді 2012 року вона презентувала «Wii U», яка стала 

першою консоллю компанії, що підтримувала відео високої чіткості. Ігрова панель 

консолі містить тач-скрін і ряд кнопок. Тач-скрін використовується як доповнення до 

основного екрану. Консоль була сумісною з іграми для попередніх моделей, а також 

містила ряд соціальних можливостей, які дозволяли користувачам ділитися своїми 

успіхами і враженнями у спільноті гравців. 

Незважаючи на загалом позитивні відгуки, продажі  «Wii U» стартували досить 

слабо. Проблемою стала слабка батарея, незручний інтерфейс і дещо незрозумілі 

технічні характеристики. Також користувачі скаржились на дуже повільне 

завантаження оновлень та ігор. Хоча за перший різдвяний сезон вдалось продати 3 

млн консолей, але до кінця 2016 року у світі було продано лише 13,5 млн «Wii U» 

Відповідь «Sony» і «Microsoft» була практично синхронною – у листопаді 2013 року 

світ побачили «PlayStation 4» і «Xbox One». 

«Xbox One» від «Microsoft» була заявлена як система розваг «все в одному».  Наголос 

був поставлений на хмарних обчисленнях і соціальних характеристиках, можливості 

записувати і поширювати відео з процесу гри або транслювати його в інтернеті в 

«прямому ефірі». Також консоль містила програвач  Blu-ray і давала можливість 

переглядати телепрограми. При випуску ціни були встановлені на рівні 499 дол. 

«Sony» ще у лютому 2010 року заявляла, що нове покоління консолей випускатиме 

тільки тоді, коли з’явиться інноваційна технологія, яка буде не під силу «PlayStation 

3». Як і інші консолі 8 покоління, «PlayStation 4» зробила акцент на соціальних 

функціях – можливості транслювати гру в Інтернет і навіть грати віддалено, через 

інший пристрій. Стартова ціна базової моделі становила 399 дол. Аналітики 

підкреслювали, що технічні характеристики «PlayStation 4» значно перевищують 

«Xbox One», а м’яка (порівняно з «Microsoft»)  ліцензійна політика одразу викликала 



схвалення розробників ігор. При цьому консоль не була сумісна з іграми попереднього 

покоління.  

Незважаючи на це, за рахунок нижчої ціни і технічних переваг продажі «PlayStation 

4» стартували дуже потужно. За різдвяний сезон 2013 року було продано 4,2 млн 

«PlayStation 4» (порівняно з 3 млн «Xbox One»). До середини 2017 року продажі 

«PlayStation 4» у світі сягнули 60 млн екземплярів і консоль захопила понад 70% 

європейського ринку1. Успіхи «Xbox One» були настільки скромними, що у 2015 році 

«Microsoft» перестала оприлюднювати офіційні дані про продажі цієї консолі. За 

приблизними оцінками вони складали на початку 2016 року 18-19 млн одиниць (що 

становило менше половини тогочасних продажів «PlayStation 4», але перевищувало 

продажі «Wii U»).  

Питання для обговорення: 

1. Які чинники, на вашу думку, дозволили «Sega» зламати майже монопольну 

позицію «Nintendo» на американському ринку ігрових консолей у кінці 80-х рр. ХХ 

ст.? 

2. Чому «Nintendo» вирішило зробити свої консолі сумісними з попередніми 

версіями? Які переваги і недоліки такого рішення? 

3. Перелічіть сильні і слабкі сторони «Sony» при її виході на ринок ігрових консолей 

у 1995 році. Які сильні і слабкі сторони були у «Microsoft» при виході на цей же ринок 

у 2001 році? 

4. Яким чином «Wii» від «Nintendo» змінила правила гри на ринку ігрових консолей? 

Наскільки захищеним було положення «Nintendo»? 

5. Порівняйте стратегії виведення товарів на ринок, які фірми використовували для 

кожного покоління консолей. Чи можете ви визначити певні стратегії щодо часу 

виходу на ринок, політики ліцензування, ціноутворення, маркетингу чи дистрибуції, 

які вплинули на успіх чи невдачу фірми в галузі? 

6. Знайдіть інформацію про плани компаній щодо наступного покоління консолей. Як 

ви думаєте, чия консоль буде успішнішою і чому? 

                                         
1 «PlayStation 4» з лютого 2014 року доступна в Україні, тоді як «Xbox One» офіційно в Україні не продається 
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