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ОБҐРУНТУВАННЯ ПОТРЕБИ СУСПІЛЬСТВА
У НОВИХ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОДУКТАХ

Вступ: для надбання конкурентних переваг виробники постійно вдосконалюють або розроб-
ляють нову інноваційну продукцію. Але вона у більшості випадків не може знайти свого покупця. Чо-
му так трапляється – прийнятної відповіді немає. Мета: науково обґрунтоване доведення тверджен-
ня, що потреби людства у нових продуктах – це постійна, обов’язкова та історично зумовлена компо-
нента розвитку суспільства. Методи: логічного і критичного аналізу. Результати: на підставі історич-
ної інформації про темпи розвитку людства встановлено, що його розвиток зумовлений науково-
технічним прогресом, який завдяки незадоволенню потреб та виникненню проблем породжує безліч
нових продуктів. Речі з часом не змінюються, а потреби безперервно зростають, що і є підставою до
розроблення нових інноваційних продуктів. Висновки: потреба у нових продуктах та у нових знаннях
витікає із самої природи суспільства в міру його еволюційного розвитку. Тому попит у людства на нові
продукти завжди існував, існує та буде існувати, визначаючи темпи розвитку та рівень добробуту су-
часного життя.
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ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА
В НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТАХ

Введение: для получения конкурентных преимуществ производители постоянно разрабаты-
вают новую продукции. Однако она в большинстве случаев не находит своего потребителя. Почему
так – непонятно. Цель: обоснование утверждения, что потребность в новых продуктах – постоянная,
обязательная и историческая обусловленная компонента развития общества. Методы: логического и
критического анализа. Результаты: на основе информации о темпах развития общества установле-
но, что его развитие обусловлено научно-техническим прогрессом, который для решения проблем и
удовлетворения потребностей, порождает множество новых продуктов. Вещи со временем не меняю-
тся, а потребности непрерывно растут, что и является основанием для разработки новых инноваци-
онных продуктов. Выводы: потребность в новых продуктах и в новых знаниях вытекает из самой
природы общества в силу его эволюционного развития. Поэтому спрос на новые продукты всегда
был, есть и будет, определяя темпы развития и уровень благосостояния современной жизни.

Ключевые слова: новые продукты, неудачи, потребности общества, первоочередность,
доказательства.

V. V. Kaliuzhnyi

SOCIETY DEMANDS FOR NEW INNOVATION PRODUCTS

Introduction. Manufacturers are constantly developing and improving new innovation products in
order to receive competitive advantages but very often these products are not in great demand. There is no
definite explanation why this happens. Aims and Objectives. To prove with reasons that the need for new
products is a constant, essential, historically determined component in developing any society. Methods.
Logical analysis, critical analysis. Results. Basing on historical information about human progress it has
been shown that scientific and technological advance leads to appearance of new needs and, as a conse-
quence, to appearance of new products. Human needs are constantly growing, which results in development
of new innovation products. Conclusion. The need for new knowledge and products is an essential feature
of a human society at any given stage of its evolution so the demand for new products has always deter-
mined and will always determine the progress rate and level of well-being of modern society.

Key words: new products, failures, needs of society, priority, substantiation.

Постановка проблеми. Сьогодні, коли світова економка крокує за іннова-
ційною моделлю подальшого розвитку, потреба у численній кількості нових про-
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дуктах зрозуміла (це витікає із назви самого виду економіки), оскільки у обурено-
му сучасному конкурентному середовищі інноваційна продукція є надійною запо-
рукою комерційного успіху.

Проте, як це не дивно, саме загострення конкурентної боротьби слід вважа-
ти позитивною стороною інноваційної економіки. Адже саме конкуренти вимушу-
ють виробника постійно думати про привабливість своєї продукції і саме так сти-
мулюють процес пошуку таких інновацій, які гарантовано дають конкурентні пере-
ваги. Тому у створенні нових або інноваційних продуктів тією чи іншою мірою бе-
руть участь практично всі виробничо-комерційні (і не лише вони) компанії світу.
Навіть ті компанії, які пишуть на етикетках своїх продуктів, що вони виготовлені за
стародавніми рецептами та технологіями, все одне продовжують вдосконалювати
їх.

Звернемо увагу на таку обставину. У зазначених випадках потреба у нових
продуктах – це потреба підприємств, а не споживачів! Проте самі підприємства не
являються споживачами більшості нових продуктів (окрім технологій, матеріалів
та обладнання). Вони їх розробляють переважно для продажу стороннім спожи-
вачам. Тому потреба останніх є ключовою для успішності інноваційної діяльності
з приводу розробки та пропозиції ринку нової продукції. З цього виходить, що по-
треби виробників у нових продуктах не є первинними. Первинними потребами є, і
це не викликає сумніву, потреби споживачів.

Деякі підприємства, ігноруючи цю обставину, але розуміючи, що їм треба
якось розвиватися, починають розробляти нову продукцію без врахування потреб
споживачів. Вони розробляють нову продукцію або на базі тієї, що вже випуска-
ється шляхом її вдосконалення, або, дійсно, абсолютно нову (щонайменше для
даного підприємства), наприклад, в силу творчої активності співробітників підпри-
ємства. Але при такому підході до задовольняння комерційних потреб, зокрема,
шляхом розроблення інноваційних продуктів на власний розсуд, дуже високий
ризик опинитися у зоні незатребуваності. Свята віра розробників в те, що їхній
новий продукт кращій, а тому й самостійно «проб’є себе шлях» до ринку з причи-
ни своєї безспірної необхідності споживачам, як правило, не підтверджується ре-
аліями життя. За статистикою, лише один з одинадцяти добре підготовлених но-
вих продуктів, дійсно необхідних людям, доходить до ринку й знаходить свого
споживача [1,2] (за іншими даними – кожний десятий [3]). Цим даним вторить ін-
формація з других джерел: як правило, з 10 нових товарів 8 не сприймаються ри-
нком [4]. Таку жахливу інноваційну діяльність, безумовно, слід вважати пробле-
мою через занадто низьку її ефективність. Адже при налагодженні випуску решти,
вважай, нікому непотрібної продукції, всі учасники економічних відносин у абсо-
лютній більшості так і залишилися незадовільненими: ані виробники продукції
(ресурси витрачені даремно), ані її споживачі (потреби залишилися), ані інвестори
(кошти не повернути). До того ж, комерційна невдача – це не лише матеріальні
втрати, але й виснаженість моральна. Проте, сьогодні чимало підприємств ще
активно використовує цей підхід до розроблення нової продукції, незважаючи на
те, що багато хто з них зазнає поразки від такої інноваційної діяльності. Але нега-
тивні «історії» безглуздої інноваційної діяльності повторюються знову і знов з ди-
вною періодичністю, і той, хто її наслідує, швидко просувається до власного банк-
рутства. Цей підхід підприємств до розроблення нової продукції (на власне ба-
жання) справедливо вважається вже застарілим.

Інший підхід до започаткування інноваційної діяльності полягає у попере-
дньому вивченні потреб ринку. Враховуючи промисловий профіль підприємства,
його керівництво видає конструкторам службове завдання на розробку певного
нового продукту. Таке ставлення до розробки інноваційної продукції є менш ризи-
ковим, а тому останнім часом швидко поширюється серед активних суб’єктів під-
приємницької діяльності і вважається, по праву, сучасним.
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Проте й у такому підході до ініціації інноваційної діяльності поки-що не все
гаразд. Успіх інноваційної діяльності, як це загальновідомо, залежить від попиту
на нову продукцію. Причому такий попит з боку споживачів повинен бути гаранто-
ваним, достатнім за обсягом та стійким у часі. Щоб таке «щастя» для підприємців
подарували споживачі, насамперед, треба з’ясувати: чи завжди їм потрібна нова
продукція, чи завжди в неї у людей існує потреба? На жаль, знайти прийнятні до-
кази й обґрунтування, чому й коли саме виникає потреба, в чому її зміст, наскіль-
ки вона повинна бути вагомою для того, щоб стати рушійною силою для ініціалі-
зації інноваційної діяльності виробника з приводу розробки нового продукту, при-
родно викликає у підприємців занепокоєння, що і є невирішеною частиною про-
блеми, що розглядається, а тому й потребує певних досліджень.

Мета статті полягає у науково обґрунтованому доведенні твердження, що
потреби людства у нових продуктах – це постійна, а головне, обов’язкова та істо-
рично зумовлена компонента розвитку суспільства.

Виклад основних результатів. Філософи стверджують, й немає сенсу в
цьому сумніватися, що суспільство в силу законів еволюціонування постійно роз-
вивається. Причому, не стільки фізично, скільки духовно (ці процеси розвитку
мають різні темпи). Адже людина влаштована так, що завжди намагається раціо-
нально організувати свою діяльність, дбає про свою безпеку, бажає покращити
умови свого життя, мати товари та послуги, кращі за ті, які доступні їй сьогодні. А
задовольнити ці бажання можливо лише за умови створювання якісно нових цін-
ностей – матеріальних і духовних.

Систематичне використання та обробка нашими пращурами камені та па-
лиці, яке розпочалося біля мільйона років тому, технологія видобування та вико-
ристання вогню, що виникла приблизно 100 тисяч років тому, лук та стріли з кре-
меневими наконечниками, що з’явилися 10 тисяч років тому, повозка з колесами,
виплавляння бронзи, водяне колесо, токарний верстат, скрипка, парова машина,
космічний апарат, штучне серце, комп’ютер та багато іншого – це історія створен-
ня та вдосконалення різноманітних виробів, матеріалів та технологій або загалом
– нової продукції. І цей процес в масштабі людства не зупиняється не на мить.
Тому історія розвитку людства, і це не буде перевершенням, це історія розвитку
речей та технологій, які й утворюють разом наш сучасний неповторний штучний
світ, здатний задовольнити будь-які потреби. Враховуючи, що людство день за
днем становиться все розумнішим та інтелектуальнішим, його потреби, також
день за днем змінюються, ускладнюються та зростають, про що свідчать деякі
цифри і факти.

Якщо останні 50 тисяч років існування людства вимірити кількістю поколінь,
враховуючи, що кожне нове покоління з’являється на світ приблизно через кожні
20 років, то виходить, що за вказаний період часу на Землі прожило 2500 поколінь
людей. А тепер увага! З них приблизно 1950 поколінь мешкало у печерах лише
при житті останні 210 поколінь став можливим ефективний зв’язок між покоління-
ми завдяки появі письменності. Лише протягом життя останніх 20 поколінь людст-
во знайоме з друкованим словом, 12 останніх поколінь взагалі навчилися більш-
менш точно вимірювати час, шість останніх поколінь людей почали користуватися
електродвигуном, а переважна більшість всіх матеріальних цінностей, в тому чи-
слі і об’єктів різноманітної й досить складної техніки, з якими ми маємо справу у
повсякденному житті, вперше створено лише під час життя останніх 3–4-х поко-
лінь [5]. І сьогодні потреба в нових продуктах стала, скоріше, нормою, ніж винят-
ком.

На підтвердження цього висловлювання додамо ще не менш цікаву інфор-
мацію. Якщо зростання кількості нових продуктів у світі зумовлено потребами в
них суспільства, то темпи їхнього зростання просто дивовижні. Так, таблиця ілюс-
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трує зростання з часом кількості класів виробів, де під окремим класом маються
на увазі технічні об’єкти, що мають однакові або дуже близькі функції (наприклад,
клас літаків, стільців, пральних машин, мобільних телефонів тощо). Навіть при
біглому погляді на дані, наведені в таблиці, мимовільно виникає питання: які ж
показники за кількістю класів та складністю виробів слід очікувати через 100 ро-
ків? Що зміниться за цей, з одного боку, дуже малий проміжок часу (порівняно зі
всією історією технічного прогресу), а з іншого – дуже великий, якщо врахувати
сучасні, помітні кожному темпи розвитку техніки і технологій, які незмінно продов-
жують зростати під тиском постійного попиту суспільства у нових продуктах? Які ж
саме цифри можна записати у останньому рядку табл. 1. Яким буде штучний світ
через 25, 50, 100 років? Це не можна, навіть, себе уявити, оскільки процес розви-
тку людської цивілізації ніколи не зупиняється.

Таблиця 1

Зростання кількості виробів та їхньої складності з часом [6]

Час Приблизна кількість
класів виробів

Середня кількість деталей у
найбільш складних виробах

100000 років тому 5 1
10000 років тому 50 10
1000 років тому 1000 100
Сучасність 50000 10000
2100 років ? ?

Якщо наведену інформацію про темпи створення та випуску нових видів
продукції або, інакше кажучи, дані про темпи розвитку науково-технічного прогре-
су, який, в свою чергу, характеризує темпи розвитку людства, а отже і його потреб
надати графічно, то вона матиме вигляд кривої, близької до експоненціального
закону, як це показано на рисунку. Ця крива (крива П) відображає зростаючі по-
треби «живого» суспільства у часі.

Тепер на цей графік накладемо ще один, який характеризує розвиток у часі
будь-якого нового виробу (крива В) або нового продукту. Цей графік має вигляд
ламаної лінії, яка спочатку стрибкоподібно зростає уверх (поява нового продукту,
здатного задовольнити наявну потребу), а потім повертає праворуч та поступово
похиляється донизу. Такий вигляд розвитку нового продукту з часом зумовлений
тим, що як тільки будь-яка річ створено, тобто вона набула матеріальної форми,
вона вже більше ніколи не змінюється, у тому числі, не змінюються у часі її влас-
тивості (основні показники). Хіба що у бік погіршення за рахунок морального та
фізичного старіння з часом. Цей факт безперечний. Дійсно, всі властивості реа-
льно матеріалізованих продуктів ніби замирають у часі або, інакше кажучи, пере-
бувають у статичному стані. І це важливо! Адже суспільство продовжує динамічно
розвиватися, а матеріальні штучні продукти – ні. Тобто потреби (П) людства по-
стійно зростають, а можливості навіть нових виробів (В) залишаються незмінни-
ми. В результаті такої ситуації між «живими потребами суспільства та можливос-
тями «неживих» продуктів автоматично виникає дисгармонія. Спочатку вона не-
велика і викликає лише деякі певні незручності для людей, які дедалі викликати-
муть у них дискомфорт. З часом, якщо не приймати ніяких заходів, дискомфорт
зросте настільки, що вже викликає роздратування. Далі, знов ж за умови не-
прийняття відповідних дій, роздратування поступово зростає та досягає такого
рівня, що переходить у новий якісний стан – проблему. З цього моменту події де-
далі можуть розвиватися двома шляхами: суспільство співіснує з наявною про-
блемою, наприклад, з «дірами» в озоновому шарі атмосфери, оскільки не знає, як
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з ними боротися, або воно не бажає чи вже не може співіснувати з нею. В остан-
ньому випадку проблема автоматично переростає у розряд актуальних. І ось тут
й виникає мотивація для її розв’язання з метою задовольняння нагальних потреб
суспільства у цілому або окремих людей шляхом створення нових продуктів, про-
цесів, матеріалів чи послуг.

Рис. 1. Співвідношення потреб суспільства та можливостей продуктів

Потреба суспільства у нових продуктах постійно зростає ще і тому, що «те-
рмін життя» вже наявних продуктів неминуче постійно зменшується. Технічні за-
соби озброєння, наприклад, оновлюються кожні 5–7 років, характеристики авіа-
транспорту – 10 років, автомобільного – 12 років, сільгосптехніки – 15 років [7].
Загалом у різних галузях науки і техніки строки оновлення технічних засобів скла-
дають від 5–7 до 15 років, а для більшості галузей – приблизно 10–12 років [8–9].
Такі темпи втілення нових поколінь продуктів у життя диктують саме потреби сус-
пільства, які зростають лавиноподібно: потреби подвоюються менш, ніж за сім
років [10]. Якщо їх не задовольняти і відповідних темпів оновлення продуктів не
дотримуватися, відставання розвитку людства неминуче, що вимушує наукову та
інженерну спільноту постійно знаходитися в режимі пошуку щось нового, здатного
задовольняти ті чи інші потреби людства. До того ж особливість сучасності поля-
гає не стільки у збільшенні кількості нових продуктів, скільки у зростанні вимог до
їхньої якості. Сьогодні потрібні не будь-які продукти, а лише якісні та конкуренто-
спроможні, які мають показники на 20–25% вище аналогічних показників вже на-
явних продуктів [11]. А для створення таких високоякісних нових продуктів, зрозу-
міло, потрібні нові знання, оскільки вони також старіють разом з відповідними до
них поколіннями продуктів та процесів, а отже, застаріває і кваліфікація фахівців.

Темпи старіння знать диктують необхідність регулярного та систематичного
оновлення «живого» знання, тобто компетентностей фахівців та робітників. Якщо
припустити, що подвоєння обсягу знання, необхідного для якої-небудь професії
відбувається в інтервалі 12 років, то людина, почавши працювати одразу ж після
закінчення вищого навчального закладу в 23 роки, вже у 35 років володітиме тіль-
ки половиною, у 47 – чвертю, а у 59 – однією восьмою частиною знань, необхід-
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них для професійної діяльності в цій галузі господарства. Ось чому сьогодні так
гостро стоїть питання про необхідність регулярного, систематичного підвищення
кваліфікації фахівцями усіх рівнів і усіх галузей науки і техніки. Цикли «працюю-
чих» знань і «працюючих» машин диктують свої вимоги до працюючого покоління
людей [9].

Висновки. Потреба у нових продуктах та у нових знаннях витікає із самої
природи суспільства в міру його еволюційного розвитку. Саме завдяки цієї обста-
вини потреби людства постійно змінюються, зростають та ускладнюються, тоді як
наявні штучні продукти, зокрема, їхні показники та властивості з часом не зміню-
ються. А тому між можливостями незмінних продуктів та змінними потребами лю-
дей автоматично виникають протиріччя, розв’язання яких неминуче веде до по-
яви нових продуктів. Тому попит у людства на нові продукти завжди існував, існує
та буде існувати, визначаючи темпи його розвитку та рівень добробуту сучасного
життя.
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В. В. Вахлакова

ПОКАЗНИКИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Вступ. Екологізація розглядається як процес впровадження технологічних, управлінських і
правових методів, що дозволяють забезпечити випуск необхідної продукції у потрібній кількості та
достатньої якості, але за умови підвищення ефективності використання природних ресурсів та змен-
шення антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Екологізація як процес в діяльності
підприємства має результат, тобто стан процесу на певний момент часу, і параметри. Звідси виникає
комплексне завдання: потрібно оцінити (або описати) результат екологізації та перебіг цього процесу.
Вирішення першої частини завдання полягає у визначенні сукупності показників, які характеризують
результат екологізації. Мета: первинне формування складу показників для опису результату екологі-
зації діяльності підприємства з числа відомих еколого-економічних показників. Методи: логічного і
порівняльного аналізу, метод групування. Результати. Показники результату екологізації діяльності
підприємства розподілено на групи: показники, які характеризують технології виробництва продукції;
показники, які характеризують технології охорони навколишнього середовища та відтворення спожи-
ваних ресурсів; показники, які характеризують економічність екологізації діяльності підприємства. По-
казники екологізації діяльності підприємства, які характеризують технології виробництва продукції, у
свою чергу, поділено на такі групи: показники, які характеризують технологічний процес виробництва
продукції за шкідливістю його впливу на навколишнє середовище; показники, які характеризують від-
ходність виробництва. Економічний аспект екологізації діяльності підприємства має обов’язково роз-
глядатися з позиції витрат та втрат, що виникають у цьому процесі. Особливістю витрат, які виникають
у процесі екологізації діяльності підприємства, є їхня, у кращому випадку, низька окупність. Витрати
екологізації діяльності підприємства поділяються на інвестиційні (капітальні) та поточні. Висновки.
Наявні еколого-економічні показники не можна повною мірою використати для характеристики резуль-
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