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Війни стандартів і домінуюча модель 

1. Причини появи домінуючої моделі: 

А) ефект навчання 

Б) мережеві ефекти 

2. Різні аспекти цінності інновації. 

 

 

 
Рис. 1 – Стандартна крива досвіду. 

 

Стандартна формула функції досвіду 

𝑦 = 𝑎𝑥−𝑏 

де у – кількість годин необхідних для виготовлення х-ої одиниці продукції, а – 

кількість годин необхідних для виробництва першої одиниці продукції, х  - сукупна 

кількість виготовлених одиниць продукції, b – швидкість навчання. 

 

 
Рис. 2 – Замкнене коло взаємозв’язку між розміром бази використання і 

виробництвом доповнюючих товарів 
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Таблиця 1 – Карта споживчої корисності на прикладі Honda Insight 
 Купівля Доставка Використання Супутні товари Обслуговування Виведення з 

експлуатації 

Споживча 

продуктивність 

Ціна Insight 

трохи вища 

за аналогічні 

негібридні 

моделі 

 Пропонує 

швидкість і 

потужність 

аналогічно до 

негібридне 

моделей 

Потрібно рідше 

заправляти, що 

заощаджує час і 

гроші 

  

Простота Покупець 

може 
відчувати, 

що йому 

важче зразу 

відчути 

переваги 

моделі 

 Працює як 

звичайний 
двигун 

внутрішнього 

згоряння 

Заправляється 

аналогічно до 
машин зі 

звичайним 

двигуном 

 Має більші 

акумулятори, 
які потрібно 

здавати на 

переробку 

Зручність  Продається 

через 

традиційних 

дилерів 

Не потрібно 

заряджати від 

розетки 

Обслуговується 

на звичайних 

заправках 

Обслуговування 

аналогічне до 

машин зі 

звичайним 

двигуном 

 

Ризики   Покупець 

може 
стикнутися з 

вищими 

ризиками, 

оскільки 

продукт 

втілює нову 

технологію 

 Покупець може 

стикнутися з 
труднощами при 

пошуках 

запчастин, 

оскільки продукт 

втілює нову 

технологію 

Перепродаж 

Insight може 
бути 

складніший 

або ціна пере 

пропере 

нижча 

Імідж  Має імідж 

екологічно 

сприятливого 

товару 

    

Екологічність Покупці 

відчувають, 
що роблять 

внесок у 

розвиток 

екологічно 

сприятливих 

технологій 

 Менші рівні 

викидів 

Потребує 

менше 
мінерального 

палива 

  

 

 
Рис. 3 – Компоненти цінності 
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Рис. 4 – Реальні, очікувані та суб’єктивні складники цінності інновації 

 
Рис. 5 – Віддача від ефектів мережі 
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Рис. 6 – Ефекти мережі досягаються при малій частці ринку. 

 

 

Таблиця 2 – Хто перемагає – першопрохідці чи послідовники? 

Товар Першопроходець Примітний 

послідовник(-и) 

Переможець 

8-мм відеокамера Kodak Sony послідовник 

Одноразовий підгузок Chux Pampers 

Kimberly Clark 

послідовник 

Термополіроване листове 

скло 

Pilkington Corning першопроходець 

Програмне забезпечення 

колективного 

користування 

Lotus AT&T першопроходець 

фотоапарат для миттєвих 

знімків 

Polaroid Kodak першопроходець 

мікропроцесор Intel AMD 

Cyrix 

першопроходець 
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мікрохвильова піч Raytheon Samsung послідовник 

персональний комп’ютер  MITS (Altair) Apple 

IBM 

послідовники 

операційна система для 

персональних комп’ютерів  

Digital Research Microsoft (MS-

DOS) 

послідовник 

смартфон IBM (Simon) Apple 

Nokia 

послідовник 

сайт соціальної мережі SixDegrees.com MySpace 

Facebook 

послідовник 

електронні таблиці VisiCalc Microsoft(Exel) 

Lotus 

послідовник 

консоль для відеоігор Magnavox Atari 

Nintendo 

послідовник 

веб-браузер NCSA Mosaic Netscape 

Microsoft (Internet 

Explorer) 

послідовники 

текстовий редактор MicroPro(WordStar) Microsoft (MS 

Word) 

WordPerfect 

послідовник 

 

Таблиця 3 – коли виходити на ринок? 

У досліджені статистичних даних за 30 років щодо виходу на ринок знімків для 

медичних діагнозів, Віл Мітчел дослідив чинники, які визначають коли фірма, що діє 

на одному секторі галузі, вирішує вийти у інший сектор, який формується. Наприклад, 

що саме визначає, в який період виробник звичайних рентгенівських апаратів вирішує 

вийти на ринок обладнання для магнітно-резонансної томографії (МРТ)? Хоча нові 

товари обіцяють гарні перспективи росту, вони можуть знищити існуючі продукти, а 

також вимагають нових знань і вмінь. Існуючі гравці як правило, повільно виходять на 

нові ринки. Вони деколи навмисне чекають, доки заворушення в галузі вляжуться, чи 

їх проти їхньої волі затримують інерційні чинники, наприклад, складнощі в 

налагоджені добре продуманих процесів або стратегічні зобов’язання фірми перед 

постачальниками і клієнтами. 

Мітчел виявив, що вхідні бар'єри та можливість копіювання нового продукту (тобто 

питання, чи можна інновацію ефективно захистити патентом?) створюють різні 

стимули щодо часу виходу на ринок. По-перше, якщо лише одна компанія може 

виробити інновацію, вона виходить на ринок тоді, коли забажає. Однак, якщо кілька 

компаній можуть виробити новий товар, який потім інші будуть скопіювати, вони 

намагаються обігнати конкурентів і з'явитись на ринку якомога раніше. В таких 

умовах ранній вихід дає певні переваги. І нарешті, якщо очікується, що рівень 

копіювання інновації буде дуже високим (наприклад, винахід буде важко 

запатентувати), тоді фірма надає перевагу очікуванню – доки конкуренти витратять 

гроші на розробку товару і впровадженню його на ринок. 

Мітчел також виявив, що фірми, які володіють спеціалізованими активами, 

необхідними для успішної інновації (наприклад, налагодженою системою дистрибуції, 

через яку можна швидко поширити інновацію)  з більшою ймовірністю вийдуть на 

нові сектори ринку. Також ймовірність такого виходу зростає, якщо товар, який фірма 

виробляє зараз, зазнає загрози з боку інновації (наприклад, якщо нова технологія з 
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високою ймовірністю витіснить поточну технологію). Більш того, існуючі гравці з 

більшою ймовірністю вийдуть на новий ринок швидше, якщо під загрозою опиняється 

основний продукт компанії і існує кілька потенційних конкурентів. 
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