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А.В. МАРТИНЕНКО 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВИХ ЦИКЛІВ ТОВАРІВ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Протягом всієї історії існування ринкових відносин в світі було вироблено десятки мільйонів різних товарів. Переважна їх частина має 

обмежений термін перебування на ринку, тому управління інноваційними проектами є дуже складною та ризикованою справою. 

Підприємства, які здійснюють інноваційну діяльність повинні прогнозувати життєві цикли своїх товарів, проводити фінансово-
економічний аналіз діяльності та оптимізувати свій бізнес-портфель. Тому сьогодні дуже актуальним є управління промисловими бізнес-

проектами на основі планування життєвих циклів. Метою статті є дослідження та аналіз життєвих циклів товарів промислового 

призначення та особливостей їх окремих стадій. Проведено дослідження життєвих циклів товарів промислового призначення, наведена 
порівняльна характеристика стадій життєвого циклу промислового товару, особливостей їх окремих стадій та обґрунтовано, що з метою 

визначення оптимального часу для оновлення продукції або впровадження принципово нової, керівництво підприємства повинно постійно 

вивчати життєвий цикл своєї продукції, при цьому, правильно передбачити його динаміку і тривалість, враховуючи такі зовнішні фактори, 
як стан економіки в цілому, рівень інфляції, рівень державної підтримки, платоспроможність ринків, загальний стан ринкової кон’юнктури 

та зміни в стилі життя, що можуть скоротити чи продовжити життєвий цикл товару. Також запропоновано алгоритм процесу оцінки 

інноваційного товару на різних стадіях життєвого циклу товару, в якому систематизовано методи оцінки та контролю інновації для окремих 
стадій та який включає управління інноваційними проектами, починаючи від появи нової ідеї до моменту виведення з ринку, проходячи 

через всі стадії життєвого циклу та описуючи різні сценарії розвитку інноваційного товару на ринку, що дозволить промисловим 

підприємствам здійснювати планування та розробку базових стратегій, в тому числі стратегій розвитку на різних етапах життєвого циклу 
товару, з метою визначення оптимального часу для оновлення продукції або впровадження принципово нової. 
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А.В. МАРТЫНЕНКО 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

На протяжении всей истории существования рыночных отношений в мире было произведено десятки миллионов различных товаров. 

Подавляющая их часть имеет ограниченный срок пребывания на рынке, поэтому управление инновационными проектами является очень 

сложным и рискованным делом. Предприятия, осуществляющие инновационную деятельность должны прогнозировать жизненные циклы 
своих товаров, проводить финансово-экономический анализ деятельности и оптимизировать свой бизнес-портфель. Поэтому сегодня очень 

актуальным является управление промышленными бизнес-проектами на основе планирования жизненных циклов. Целью статьи является 
исследование и анализ жизненных циклов товаров промышленного назначения и особенностей их отдельных стадий. Проведено 

исследование жизненных циклов товаров промышленного назначения, приведена сравнительная характеристика стадий жизненного цикла 

промышленного продукта, особенностей их отдельных стадий и обосновано, что с целью определения оптимального времени для 
обновления продукции или внедрения принципиально новой, руководство предприятия должно постоянно изучать жизненный цикл 

продукции, при этом, правильно предсказать его динамику и продолжительность, учитывая такие внешние факторы, как состояние 

экономики в целом, уровень инфляции, уровень государственной поддержки, платежеспособность рынков, общее состояние рыночной 
конъюнктуры и изменения в стиле жизни, которые могут сократить или продлить жизненный цикл товара. Также предложен алгоритм 

процесса оценки инновационного товара на различных стадиях жизненного цикла товара, в котором систематизированы методы оценки и 

контроля инновации для отдельных стадий и который включает управление инновационными проектами начиная от появления новой идеи 
до момента вывода с рынка, проходя через все стадии жизненного цикла и описывая различные сценарии развития инновационного товара 

на рынке, что позволит промышленным предприятиям осуществлять планирование и разработку базовых стратегий, в том числе стратегий 

развития на разных этапах жизненного цикла товара, с целью определения оптимального времени для обновления продукции или 
внедрения принципиально новой. 

Ключевые слова: жизненный цикл; товары промышленного назначения; инновации; инновационный процесс; эффективность. 

A.V. MARTYNENKO 

RESEARCH OF LIFE CYCLES OF INDUSTRIAL PRODUCTS 

The world history of market relations contains tens of millions of different goods being produced. Most of them have a limited period of stay on the 

market. Therefore, managing innovative projects is a very complex and risky business. Enterprises that execute innovative activities should forecast 

the life cycle of goods, conduct a financial and economic analysis of their activities and optimize their business portfolio. Therefore, today it is very 
important to manage industrial business projects based on life cycle planning. The purpose of the article is to study and analyze the life cycles of 

industrial products and the characteristics of their individual stages. The paper investigates the life cycles of industrial products, presents the 

comparative characteristics of the stages of life cycle of industrial products and features of their individual stages. The paper investigates the life 
cycles of industrial products, presents the comparative characteristics of the stages of life cycle of industrial products, features of their individual 

stages and substantiates that in order to determine the optimal time update products or introduce a fundamentally new one, the management of the 

enterprise must constantly study the life cycle of their product, while, correctly predict its dynamics and duration, taking into account such external 
factors as the state of the economy as a whole, the level of inflation, the level of government support, the solvency of markets, the general state of the 

market situation and changes in lifestyle that can shorten or prolong the life cycle of a product. The paper also proposes an algorithm of the process of 

assessing innovative products at different stages of the product life cycle, which systematizes the methods for evaluating and monitoring innovation 
for separate stages and which includes the management of innovative projects from the emergence of a new idea to the moment of withdrawal from 

the market, passing through all stages of the life cycle and describing various scenarios for the development of an innovative product on the market, 

which will allow industrial enterprises to plan and develop basic strategies, including development strategies at different stages of the product life 
cycle, in order to determine the optimal time for updating products or introducing a fundamentally new one. 

Keywords: life cycle; industrial products; innovations; innovation process; efficiency. 

Вступ. Протягом всієї історії існування ринкових відносин в світі було вироблено десятки мільйонів 
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різних товарів. Переважна їх частина має обмежений 

термін перебування на ринку. З повсякденної 

практики відомо, що кожен конкретний товар має свій 

життєвий цикл, протягом якого він проходить етап 

появи, існування, і задоволення будь-яких потреб на 

даному проміжку часу. Вичерпавши свої можливості, 

товар припиняє існування. Період існування певного 

товару – від моменту його появи на ринку до моменту 

зникнення з ринку і називається життєвим циклом 

товару (ЖЦТ), який характеризує динаміку обсягів 

продажу й одержуваного прибутку від моменту 

виведення нового товару на ринок до його ліквідації. 

Підприємства, які формують стратегічну 

поведінку на основі інноваційного підходу мають 

можливість завоювати лідерські позиції на ринку, 

зберегти високі темпи розвитку, скоротити рівень 

витрат та добитися високих показників прибутку. 

Однак, кожне підприємство стикається з різними 

проблемами при впровадженні інновацій, включаючи 

різні ринки, технології, клієнтів. Тому управління 

інноваційними проектами є дуже складною та 

ризикованою справою. Підприємства, які здійснюють 

інноваційну діяльність повинні прогнозувати ЖЦТ, 

проводити фінансово-економічний аналіз діяльності 

та оптимізувати свій бізнес-портфель. Тому сьогодні 

дуже актуальним є управління промисловими бізнес-

проектами на основі планування життєвих циклів. 

Аналіз основних досягнень і літератури. 

Проблемам розвитку різних видів інновацій, 

здійсненню інноваційної діяльності, оцінці 

ефективності промислових інновацій і вивчення їх 

життєвих циклів приділяється велика увага, як в 

теоретичному, так і в методологічному аспекті. Про 

це свідчать численні роботи і публікації таких вчених-

економістів, як Д. Ринк, Дж. Свон [1], Ф. Котлер [2], 

І. Ансофф [3], С. С. Гаркавенко [4], В. Я. Кардаш [5], 

П. Г. Перерва [6-9], Т. О. Кобєлєва [6], 

Д. В. Тимофеев [10], К. А. Великих, А. П. Косенко 

[11], Ю. В. Беляева [12] та ін. 

З огляду на те, що залежно від категорії товару 

види життєвих циклів можуть значно відрізнятися, 

разом з традиційним життєвим циклом товару слід 

розглядати також його основні різновиди. 

Розходження життєвих циклів товарів за формою і 

тривалістю можуть бути пояснені впливом наступних 

факторів: стан ринку, рівень науково-технічного 

прогресу і виробничо-технологічного розвитку, 

різниця в цінах і доходах покупців, динамізм розвитку 

підприємств тощо. Наприклад, дослідники Ринк і 

Свон виявили близько дванадцяти різних видів ЖЦТ 

[1]. Ф. Котлер дає характеристику шести основних 

різновидів кривих життєвого циклу товару [2]. 

Вітчизняні вчені та спеціалісти в галузі маркетингу 

теж наводять велику кількість різновидів ЖЦТ. 

Наприклад, С. С. Гаркавенко [4] відзначає 8 видів 

життєвого циклу товару, а В. Я. Кардаш [5] в своїй 

роботі представляє 7 різновидів ЖЦ. Слід зазначити, 

що в різних літературних джерелах деякі вчені 

однаковим графікам ЖЦТ дають різну назву. Тому, не 

зважаючи на велику кількість наукових праць, 

дослідження життєвих циклів промислового 

призначення потребує подальшого вивчення та 

вдосконалення. 

Мета дослідження. Метою статті є дослідження 

та аналіз життєвих циклів товарів промислового 

призначення та особливостей їх окремих стадій. 

Виклад основного матеріалу. Концепція ЖЦТ 

вперше як поняття була розроблена і опублікована в 

1965 році в США відомим економістом і 

маркетологом Теодором Левітом. Концепція ЖЦТ 

влаштувалася на те, що у кожного товару є свій 

певний термін життя, протягом якого він проходить 

ряд етапів. Мета маркетингу полягає в тому, щоб 

якомога більше продовжити термін перебування 

товару на ринку [13]. 

Класична крива ЖЦТ – це залежність між 

обсягом реалізації товару і відповідними періодами 

часу, відображена в двовимірній системі координат, 

по осі х якої відкладається поточний час, а по осі у – 

обсяги продажів [14]. 

Увага на життєві цикли попиту та товарів і їх 

вплив на прийняття бізнес-рішень було звернене 

І. Ансоффом в його основній праці зі стратегічного 

менеджменту [3]. Ансоффом були ідентифіковані 

типи ЖЦ, позначені взаємозв'язки між ними і виділені 

основні стадії життєвого циклу попиту. 

Основоположним для розвитку і виробництва 

продукції є виникнення і наявність попиту з боку 

споживачів. Основними типовими стадіями життєвого 

циклу попиту, згідно І. Ансоффу, є зародження, 

прискорення зростання, уповільнення зростання, 

зрілість і загасання. Взаємозв'язки між життєвими 

циклами попиту та товарів представлені на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Взаємозв'язок між життєвими циклами попиту та 

товарів 

Джерело: побудовано автором на основі [15] 

Життєві цикли інновації розрізняються за видами 

інновацій. Ці відмінності зачіпають перш за все 

загальну тривалість циклу, тривалість кожної стадії 

всередині циклу, особливості розвитку самого циклу, 

різну кількість стадій. Види і кількість стадій 

життєвого циклу визначаються особливостями тієї чи 

іншої інновації. Однак у кожної інновації можна 

визначити базову основу життєвого циклу з чітко 

виділеними стадіями [12]. Розглянемо типовий склад і 

послідовність стадій життєвого циклу інноваційного 

товару промислового призначення (рис. 2). Тривалість 

виробництва товару промислового призначення та 

коливання обсягів його виробництва від виробництва 

першої партії до зняття даної моделі з виробництва у 
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зв'язку з моральним старінням має циклічний 

характер. Перелік і стисла характеристика кожної 

стадії наведена нами в табл 1. 

Таблиця 1 – Стисла характеристика стадій життєвого циклу 

товару промислового призначення 

Стадія Характеристика стадії 

1.Розробка 

товару 

Здійснюється практична апробація 

наукової ідеї, проводяться НДДКР, 

завершується стадія виготовленням 

дослідного зразку товару. 

2.Виведення на 

ринок або 

освоєння 

виробництва 

Проводиться відпрацювання 

конструкції за даними випробувань 

дослідного зразка. Починається 

освоєння промислового випуску 

виробів з поступовим його доведенням 

до запланованого обсягу виробництва. 

3.Перший етап 

виробництва 

Технологія виробництва повністю 

освоєна, нарощується продуктивність 

праці, поліпшується якість продукції, 

знижується собівартість. Зміцнюються і 

розширюються виробничі зв'язки, 

зростає імідж товару у споживачів. 

4.Модернізація Проводиться істотне поліпшення 

техніко-економічних показників товару 

з метою продовження його життєвого 

циклу. В залежності від конкретних 

товарів, стадій модернізації може бути 

декілька, або не бути зовсім. 

5.Другий етап 

виробництва 

Процеси в основному аналогічні 3 

стадії. В багатьох випадках 3, 4 та 5 

стадії циклу являють собою єдиний 

процес, що називається дифузія або 

випуск промислового товару. 

6.Занепад або 

ліквідація 

Випуск продовжує здійснюватися в 

обсягах достатніх для забезпечення 

ремонтно-експлуатаційних потреб і 

підтримки в робочому стані парку 

раніше випущених виробів, що 

знаходяться в даний час в експлуатації. 

Джерело: складено автором на основі [11] 

Початковий етап – розроблення нового товару, 

під час якого здійснюється апробація наукової ідеї чи 

гіпотези про принципово нове рішення. Проводяться 

НДР, фундаментальні та прикладні дослідження, 

розробляються принципова побудова вузлів та 

деталей, їх креслення, перевіряється їхня 

технологічність. Проводиться розробка технологічних 

процесів дослідного, серійного і масового 

виробництва, тобто способів об'єднання фізичних, 

хімічних, технологічних і інших процесів з трудовими 

процесами. Початок: поява наукової ідеї, розроблення 

та обґрунтування концепції товару, технічного та 

робочого проекту, виготовлення дослідного зразку. 

Наступний етап передбачає освоєння 

промислового виробництва, тобто виведення нового 

товару на ринок. Перші дві стадії циклу утворюють 

систему створення і освоєння нової техніки – 

сукупність взаємопов'язаних процесів, які 

забезпечують наукову, конструкторську, технологічну 

та організаційну готовність підприємства до випуску 

нового виробу заданого рівня якості. На стадії 

впровадження на ринок вирішується доля нового 

виробу чи буде він мати успіх на ринку. 

Наступна стадія – перший етап виробництва – це 

середина життєвого циклу товару промислового 

призначення (ТПП). Оскільки ТПП призначені, як 

правило, для багатьох галузей, то вони визначають 

матеріальну базу економіки країни в цілому. Чим 

довша тривалість етапу виробництва, тим більш стале 

становище виробника, хоча тим нижчі темпи НТП. 

Отже, необхідно намагатись оптимізувати 

тривалість етапу виробництва, плануючи його 

розширення шляхом модернізації, тобто збільшення 

тривалості ЖЦ внаслідок вдосконалення техніко-

економічних показників. Стадія зростання настає, 

коли новий товар задовольняє вимогам ринку і обсяг 

його продажу починає збільшуватися. Головною 

метою маркетингу на цьому етапі є розширення збуту 

і сукупності доступних модифікацій продукту. 

Швидке зростання обсягів реалізації підтримується за 

рахунок: 1) підвищення якості товару, створення 

нових моделей продукції; 2) виходу на нові сегменти 

О
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г 

п
р

о
д
а
ж

у

Час
Розробка Виведення

Перший етап 

виробництва
Модернізація

Другий етап 

виробництва Занепад

 
Рис. 2 – Життєвий цикл товару промислового призначення 

Джерело: побудовано автором на основі [16] 
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ринку; 3) освоєння нових каналів збуту; 4) підсилення 

реклами; 5) зниження ціни на товар. 

На стадії зрілості спостерігається уповільнення 

зростання обсягів продажу, її можна розподілити на 

три фази: зрілість, що зростає; стабільна зрілість; 

зрілість на зниженні. Стадія занепаду засвідчується 

різким зменшенням обсягів продажу товару. На цій 

стадії скорочуються маркетингові програми, 

змінюються форми збуту товару, приймаються 

рішення про закінчення випуску товару [17, 18]. Слід 

зазначити, що тривалість ЖЦ коливається досить 

сильно для різних товарів. Розглянемо порівняльну 

тривалість життєвих циклів окремих виробів 

стратегічного машинобудування (табл. 2). 

Життєвий цикл продукції, що випускається 

підприємством, перетинається з життєвим циклом 

технологічної системи або життєвим циклом 

технологічного устаткування та комплектуючих. 

Тому тривалість ЖЦ ТПП може бути продовжена 

через те, що підприємства перед своїми клієнтами 

можуть мати зобов'язання по ремонтно-

експлуатаційним потребам або через обслуговування 

непрогресивних сегментів ринку та інших країн, що 

розвиваються. 

Тривалість ЖЦ залежить від самого товару, що 

ілюструють наведені вище приклади. Наприклад, 

життєві цикли електротехнічних товарів вимірюються 

роками, а взуття – місяцями. У першому випадку 

традиційною є крива з повторним циклом, у другому 

вона має сезонний характер. ЖЦ залежить також від 

ринку, на якому товар продається. Тому для західних 

фірм привабливими є ринки країн, що розвиваються, 

адже це можливість продовжити ЖЦ товару, який на 

розвинених ринках знаходиться на стадії занепаду. 

Враховуючи, що в залежності від категорії 

товару види життєвих циклів можуть значно 

відрізнятися, виробник інноваційного товару повинен 

враховувати специфіку саме свого конкретного 

товару, а не використовувати узагальнену криву 

ЖЦТ. При цьому характерна тенденція скорочення 

циклів більшості товарів, а отже і окремих фаз цього 

циклу, змушує підприємства інтенсифікувати весь 

процес створення товару і його ринкової реалізації. 

На основі вищезазначеного автором 

пропонується алгоритм процесу оцінки промислової 

інновації на різних стадіях ЖЦТ (рис. 3), який 

включає управління інноваційними проектами 

починаючи від появи нової ідеї до моменту виведення 

з ринку, проходячи через всі стадії життєвого циклу. 

Інноваційні процеси потребують здійснення 

періодичного контролю їх ефективності на всіх 

стадіях життєвого циклу товару. Через відповідні 

проміжки часу в кінці кожної стадії необхідно 

приймати рішення про доцільність продовження 

розробки. Якщо ж економічна оцінка проекту 

позитивна, то інноваційний процес продовжується. 

Слід відзначити, що важливим моментом при 

управлінні асортиментною політикою підприємства є 

те, що при зниженні попиту на один вид продукції 

промислового призначення, підприємство повинно 

своєчасно спланувати виведення іншого виду товару, 

розробка якого повинна починатися заздалегідь. 

Концепція життєвого циклу товару дозволяє 

здійснювати планування та розробку базових 

стратегій підприємства, в тому числі, стратегій 

розвитку на різних етапах життєвого циклу. З метою 

визначення оптимального часу для оновлення 

продукції або впровадження принципово нової, 

керівництво підприємства повинно постійно вивчати 

життєвий цикл своєї продукції, враховуючи такі 

зовнішні фактори, як стан економіки в цілому, рівень 

інфляції та зміни в стилі життя, що можуть скоротити 

чи продовжити життєвий цикл товару. 

Висновки. Отже, в статті проведено 

дослідження життєвих циклів товарів промислового 

призначення, наведена порівняльна характеристика 

стадій життєвого циклу промислового товару та 

обґрунтовано, що з метою визначення оптимального 

часу для оновлення продукції або впровадження 

принципово нової, керівництво підприємства повинно 

постійно вивчати життєвий цикл своєї продукції, при 

цьому, правильно передбачити його динаміку і 

тривалість. Також в роботі запропонований 

розроблений алгоритм процесу оцінки інноваційного 

товару на різних стадіях життєвого циклу, в якому 

систематизовано методи оцінки та контролю інновації 

для окремих стадій та який включає управління 

інноваційними проектами починаючи від появи нової 

ідеї до моменту виведення з ринку, проходячи через 

Таблиця 2 – Порівняльна тривалість стадій життєвого циклу товарів енергетичного машинобудування 

Етапи життєвого 

циклу 

Металорізальне 

устаткування 
Електродвигуни 

Низьковольтна 

апаратура 

Роки % Роки % Роки % 

Розробка виробу 2,5 12,2 2,1 15,0 1,9 17,8 

Освоєння 

виробництва 
1,0 4,9 1,5 10,7 1,4 13,1 

Перший етап 

виробництва 
4,4 21,5 3,8 27,1 3,0 28,0 

Модернізація 1,2 5,8 1,1 7,9 0,9 8,4 

Другий етап 

виробництва 
2,8 13,7 3,2 22,9 1,8 16,8 

Занепад 8,6 41,9 2,3 16,4 1,7 15,9 

Всього 20,5 100 14,0 100 10,7 100 

Джерело: побудовано автором на основі [16] 
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всі стадії життєвого циклу, описуючи різні сценарії розвитку інноваційного товару на ринку. 

Результат дії

1
НДДКР проведено

Методи оцінки та контролю

Вхідний продукт процесу:

Нова ідея

Вихідний продукт процесу:

Новий інноваційний 

продукт/проект

І стадія: Дослідження та збір 

інформації

Оцінка інноваційного 

проекту

Розробка продукту

Оцінка інноваційного проекту 

на стадії дослідження проведена

Інноваційний проект узгоджений 

інвесторами або керівництвом 

або прийнятий на розгляд інший 

інноваційний проект

Інноваційний продукт 

вироблений та готовий до 

впровадження на ринок

2

3

4

Аналіз ринку, визначення місця на ринку, цільової 

аудиторії

ФЕО, NPV, PI, експертний метод, новизна, практична 

користь та промислова придатність новації, тривалість 

ЖЦ інновацій, маржинальний прибуток,  термін 

окупності, рентабельність інвестицій, індекс 

прибутковості, економія від зниження собівартості
Економічні та фінансові показники відповідають умовам 

ефективності (позитивне значення чистої поточної 

вартості (NPV),  індекс рентабельності (PI)≥ 1, чим 

раніше настає термін окупності, тим більший прибуток 

та ефективніший інноваційний проект)

Проектування інновації, виробництво, тестування 

зразка, товар готовий до впровадження

Узгодження 

інноваційного проекту

НІ

V стадія занепаду: виведення 

інновації або заміщення 

новою інновацією

Товар виведений з ринку, або 

заміщений новою інновацією

Заходи для утримання позицій 

товару на ринку та для 

продовження стадії зрілості  

проведені

Ліквідація застарілого продукту, проведення акцій та 

розпродажу, скорочення рекламних інвестиції або 

відмова від них

Проведення маркетингових заходів (реклама, SMM, 

PR), підтримання лояльності споживачів до продукту

6

13

14

15

Оцінка інноваційного проекту 

на стадії зрілості проведена

Показник нових продажів, приріст обсягів продажу, 

показник дифузії інновацій

Товар на стадії спаду чи 

залишається на стадії зрілості

Результати проведеної оцінки вказують на стадію спаду 

чи товар ще залишається на стадії зрілості (спад 

прибутку, обсягів продажу)

Новий продукт на ринку
Проведення передпродажної підготовки, PR, реклама 

(акції, стимулюючі пробні покупки), освоєння 

масштабного виробництва

10
Оцінка інновації на стадії 

зросту

Оцінка інноваційного проекту 

на стадії зросту проведена, 

максимальна точка 

прибутковості досягнута

Фактичний об'єм продажу, фактичний маржинальний 

прибуток, рентабельність, їх приріст, зростання 

виробництва та доходу

12

ІІ стадія: Впровадження 

(Виведення на ринок)

ІV стадія зрілості: 

проведення заходів для 

продовження ЖЦТ

Оцінка інновації на стадії  

зрілості

Економічна оцінка 

позитивна? 

ТАК

ТАКНІ

7

Оцінка інноваційного проекту 

на стадії впровадження 

проведена

Аналіз ринку, конкурентів, SWOT-аналіз, фактичний 

обсяг продажу та прибутку або збитку, досягнення 

точки беззбитковості 
Оцінка інновації на стадії 

впровадження

Оцінка інноваційного 

продукту перед 

впровадженням

Оцінка інноваційного проекту 

перед виведенням на ринок 

проведена

Актуалізація ФЕО, аналіз ринку та конкурентів, плановий 

обсяг продажу, розподіл по каналам збуту, проведення 

інформаційно-освітньої реклами («скоро буде»)

Економічна оцінка 

позитивна? 

ІІІ стадія зросту: проведення 

заходів по просуванню 

інновації на ринку 

Економічна оцінка позитивна 

або негативна

Прийняте рішення про продовження життєвого циклу 

інноваційного товару або припинення його просування 

на ринку

Економічна оцінка 

позитивна? 
Економічна оцінка позитивна 

або негативна

Прийняте рішення про продовження життєвого циклу 

інноваційного товару або припинення його просування 

на ринку

Реклама, переконуюча в перевазі товару над 

конкурентами; акції, спрямовані на збільшення частоти 

покупки товару

Ефективні заходи по 

просуванню інновації на ринку 

реалізовані

5

8

9

11

ТАК

ТАКНІ

НІ

 
Рис. 3 – Алгоритм процесу оцінки інновації на різних стадіях ЖЦТ 

Джерело: розроблено автором 
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