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Колещук О. Я. Концепція дифузій інноваційності підприємств: просторово-часовий процес
Метою статті є розробка концепції дифузій інноваційності підприємств у просторово-часовому процесі, що формується під впливом активного 
розвитку науково-технічного прогресу. Розглянуто швидкість течії процесу дифузій інноваційності за Е. Роджерсом, що залежить від основних 
властивостей інновації (нового продукту), які потенційні споживачі оцінюють при прийнятті рішення. Визначено етапи просторово-часового 
процесу залучення окремого споживача (суб’єкта господарювання) для прийняття (використання) інновації (нового продукту). Розкрито, що 
важлива складова дифузії інноваційності підприємств у просторово-часовому процесі враховує особливості неоднорідності та нерівномірності 
соціального та економічного розвитку підприємств. Визначено, що основними завданнями дифузії інноваційності підприємств є: забезпечення 
ефективної зайнятості трудових ресурсів і створення додаткових робочих місць за рахунок розширення нових виробництв; оновлення технічно-
застарілих виробництв, розвиток науково-технічного потенціалу; поширення прогресивних, безпечних технологій з наукових центрів, де заро-
джуються інновації, тощо. Запропоновано концепцію дифузій інноваційності підприємств у просторово-часовому процесі.
Ключові слова: дифузія інноваційності підприємств, просторово-часовий процес, концепція, нововведення, інновації, інноваційні процеси.
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УДК 658.012
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Колещук О. Я. Концепция диффузии инновационности предприятий: 
пространственно-временной процесс

Целью статьи является разработка концепции диффузий инноваци-
онности предприятий в пространственно-временном процессе, ко-
торая формируется под влиянием активного развития научно-тех-
нического прогресса. Рассмотрена скорость течения процесса диффу-
зий инновационности по Э. Роджерсу, зависящая от основных свойств 
инновации (нового продукта) и оцениваемая потенциальными по-
требителями при принятии решения. Определены этапы простран-
ственно-временного процесса привлечения отдельного потребителя 
(субъекта хозяйствования) для принятия (использования) инновации 

UDC 658.012
JEL: О3; О32; L53; Q55

Koleshchuk O. Ya. The Conception of Diffusion of Innovativeness  
of Enterprises: Space-Time Process

The article is aimed at elaborating the conception of diffusion of innovative-
ness of enterprises in the space-time process, which is formed under influence 
of the active development of scientific and technological progress. The flow 
velocity of the process of diffusion of innovativeness according to E. Rogers, 
depending on the main properties of innovation (new product) and evaluated 
by potential consumers when making a decision, is considered. The stages of 
the space-time process of attracting an individual consumer (economic en-
tity) for adoption (use) of innovation (new product) are defined. It is indicated 
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(нового продукта). Обозначено, что важная составляющая диффузии 
инновационности предприятий в пространственно-временном про-
цессе учитывает особенности неоднородности и неравномерности 
социального и экономического развития предприятий. Определено, 
что основными задачами диффузии инновационности предприятий 
являются: обеспечение эффективной занятости трудовых ресурсов 
и создание дополнительных рабочих мест за счет расширения новых 
производств; обновление технически устаревших производств, раз-
витие научно-технического потенциала; распространение прогрес-
сивных, безопасных технологий из научных центров, где зарождают-
ся инновации, и т. п. Предложена концепция диффузий инновационно-
сти предприятий в пространственно-временном процессе.
Ключевые слова: диффузия инновационности предприятий, про-
странственно-временной процесс, концепция, нововведения, иннова-
ции, инновационные процессы.
Рис.: 3. Библ.: 10.
Колещук Орест Ярославович – кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры экономики предприятия и инвестиций, Националь-
ный университет «Львовская политехника» (ул. Степана Бандеры, 12, 
Львов, 79013, Украина) E-mail: orest.y.koleshchuk@lpnu.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8995-5206
Researcher ID: http://www.researcherid.com/S-4026-2017

that an important component of the diffusion of innovativeness of enterprises 
in the space-time process takes into account the peculiarities of heterogene-
ity and uneven socio-economic development of enterprises. It is defined that 
the main tasks of diffusion of innovativeness of enterprises are the following: 
ensuring efficient employment of the workforce and creating additional jobs 
by expanding new production facilities; updating technically obsolete produc-
tions, developing the scientific-technological potential; spread of progressive, 
safe technologies from the scientific centers where innovation is born, etc.  
A conception of diffusions of innovativeness of enterprises in the space-time 
process is proposed as well.
Keywords: diffusion of innovativeness of enterprises, space-time process, 
conception, novations, innovations, innovative processes.
Fig.: 3. Bibl.: 10.
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Протягом усього періоду існування людство 
продукувало інновації для поліпшення умов 
свого існування. Найпотужніший прорив ін-

новаційності стався після проведення Першої техно-
логічної революції (кінець XVIII ст.) і триває по тепе-
рішній час. 

Сучасний стан інтенсивного розвитку науково-
технічного прогресу вимагає постійного продукуван-
ня та розповсюдження досягнень процесу іннова-
ційності підприємств для завоювання нових ринків. 
Процес розповсюдження інновацій, шляхом вико-
ристання комунікаційних каналів у нових умовах або 
місцях застосування, називається дифузією.

Широке застосування дифузій інноваційно сті 
підприємств у сучасному світі потребує постійної 
розробки інновацій та формування підґрунтя систе-
ми економічних, науково-технічних, правових, орга-
нізаційних та інших заходів, спрямованих на забезпе-
чення необхідних умов для ефективного використан-
ня інноваційних досягнень в економічному розвитку 
підприємств, підвищення рівня їх конкурентоспро-
можності.

Засновниками теорії дифузій інноваційності 
були Е. Роджерс [1], Т. Гегерстранд [3], Й. Шумпетер 
[10], Р. Фриман [2] та ін. 

Серед сучасних науковців питаннями розвитку 
інноваційності займались такі науковці, як: Ю. Бажал 
[4], М. Данько [5], В. Дикань [5], С. Ілляшенко [6],  
Л. Калініченко [5], В. Прохорова [7; 8], В. Проценко 
[8], В. Чобіток [8] та ін.

Завдяки інтенсивному розвитку інноваційності 
підприємств виникає питання підвищення активнос-
ті дифузій у сучасних умовах господарювання. 

Мета статті – розробка концепції дифузій інно-
ваційності підприємств у просторово-часовому про-
цесі, що формується під впливом активного розвитку 
науково-технічного прогресу.

У сучасних економічних поглядах для харак-
теристики інноваційного процесу на підприємствах 
використовується категорія, що позначає його най-
важливішу внутрішню складову – поняття «дифузія 
інноваційності».

Дифузія інноваційності підприємства – це про-
сторово-часовий процес, за допомогою якого ново-
введення (ідеї, предмети, технології тощо, які є нови-
ми для відповідного суб’єкта господарювання) пере-
даються та поширюються комунікаційними канала-
ми. У результаті дифузії інноваційності підприємства 
зростає кількість як виробників, так і споживачів.

Швидкість течії цього процесу, за Е. Роджерсом 
[1], залежить від п’яти основних властивостей інно-
вації (нового продукту), які потенційні споживачі оці-
нюють при прийнятті рішення щодо використання 
інновацій (рис. 1).

Концепція дифузії інноваційності підприємств 
у просторово-часовому процесі одночасно 
включає два підходи: 

 синхронний (опис просторового розподілу 
об’єктів дифузії та визначення зв’язків між 
ними); 

 діахронний (вивчає просторову варіабель-
ність феноменів для дослідження мінливості 
соціальних та економічних явищ і процесів  
у просторово-часовій перспективі). 

Основою концепції дифузії інноваційності під-
приємств у просторово-часовому процесі є модель 
хвильової дифузії нововведень, розрахована на базі 
імітаційної моделі Монте-Карло, заснованої на при-
пущеннях теорії випадкових процесів. 

Просторово-часовий процес залучення окре-
мого споживача (суб’єкта господарювання) для при-
йняття (використання) інновації (нового продукту) 
складається з етапів, наведених на рис. 2.
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ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ступінь переваги, якою володіє інноваційність, найчастіше
виражається в економічних або соціальних категоріях
(прибутковість, економічність, зниження рівня забруднення,
шуму, затрат ручної праці та ін.)

Відносні переваги
(relative advantage)

Сумісність
(compatibility)

Складність
(complexity)

Ступінь відповідності інноваційності існуючій системі
цінностей (визначається культурними нормами соціальної
системи), минулому досвіду та потребам реципієнта

Простота апробації
(complexity)

Можливість апробації інноваційності в обмежених масштабах;
іноді цю характеристку ототожнюють з етапністю, подільністю
інноваційності на окремі частини

Комунікативність
(communicability)

Можливість поширення інноваційності між іншими
реципієнтами

Ступінь простоти та легкості для розуміння, використання
або пристосування до інноваційності; передбачається, що
складність інноваційності негативно пов’язана 
з її сприйняттям

Рис. 1. Основні властивості інноваційності підприємства

Етап 1 

Етап 2

Споживач отримує першу інформацію про новий
продукт, але її ще недостатньо для прийняття
нововведення

Споживач відчуває інтерес до нового продукту
та здійснює пошук додаткової інформації
про нього

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ СПОЖИВАЧАМИ

Впізнавання
(Awareness)

Інтерес
(Interest)

Етап 3
Споживач оцінює новий продукт стосовно своєї
ситуації та вирішує, варто чи ні його
використовувати

Оцінка
(Evaluation)

Етап 4 Споживач тестує новий продуктАпробація
(Trial)

Етап 5
Споживач приймає рішення про подальше
використання нововведення

Визнання
(Adoption)

Рис. 2. Просторово-часовий процес прийняття інноваційності споживачами
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Концептуальну основу процесу в найширшо-
му поданні виклав Л. Суарес-Вілла. Сутність його 
дослідження полягає в тому, що в рамках розвитку, 
пов’язаного зі зміною провідних галузей виробни-
цтва в ході «довгих хвиль» М. Д. Кондратьєва, най-
важливішу роль відіграє виникнення вогнищ іннова-
цій та швидкість їх дифузії в економічному просторі. 

В аспектах формування концепції дифузії інно-
ваційності підприємств у просторово-часово-
му процесі велика увага приділяється інститу-

ту підприємництва, а саме – прямому та непрямому 
впливу підприємництва на інновацію, швидкість ди-
фузії та зміну хвиль. 

Починаючи з Першої промислової революції 
(кінець XVIII ст.) і до теперішнього часу, роль підпри-
ємництва в концепції дифузії інноваційності підпри-
ємств у просторово-часовому процесі можна розді-
лити на п’ять типів: 
 капітальні витрати;
 міжринковий зв’язок;
 координація виробництва;
 стратегічне планування;
 винахідництво.

Існує велика кількість ознак і форм інновацій-
ності, що вимагає їх систематизації. Виділяють три 
найбільші загальні напрями для систематизації інно-
ваційності, а саме: 
 тип нововведення (матеріально-технічні – 

техніка, технології, промислові матеріали та 
ін.; соціальні – нові матеріальні стимули, фор-
ми організації праці, зміни в трудовому зако-
нодавстві та ін.); 

 механізм здійснення (поодинокі – виконан-
ня і дія відбуваються лише на одному об’єкті; 
дифузійні – відбуваються поширення та адап-
тація на значних територіях; завершені та не-
завершені – залежно від стадії створення ін-
новацій); 

 принцип ставлення до попередника (які за-
міщають – повністю витісняють свого попе-
редника; скасовуючі – скасовують будь-які 
функції без заміни на нові; поворотні – повер-
тають попередника на існуючий ринок);

 ступінь впливу на інноваційний потенціал 
(радикальні – вносять кардинально нові еле-
менти; зміни – модифікують, доповнюють або 
комбінують існуючі форми без зміни фунда-
ментальних принципів). 

Середовище адаптації дифузії інноваційності 
підприємств у просторово-часовому процесі постій-
но змінюється, тому нововведення можуть бути вчас-
ними та запізнілими. Межі між цими типами ново-
введень досить умовні, оскільки самі нововведення 
несуть в собі елементи всіх даних типів, але в різних 
поєднаннях і комбінаціях. 

Дифузія інноваційності підприємств у просто-
рово-часовому процесі відбувається шляхом 
їх поширення в середовищі адаптації та має 

дискретний (нововведення буде віддаватися з іннова-
ційних центрів або центрів трансляції в певні локалі-
зовані точки середовища) або потенційний характер 
(нововведення поширюється в усіх напрямках); не 
обов’язково буває рівномірною і значною мірою за-
лежить від адаптаційних можливостей середовища. 
Поширення нововведень є процесом розширення 
території, яка охоплюється технічними, технологіч-
ними, соціальними, політичними та іншими нововве-
деннями, тобто відображає територіальний аспект 
науково-технічного прогресу. 

У ході поширення нововведень виділяють кіль-
ка стадій «життєвого циклу» інноваційності підпри-
ємств, а саме: 
 перший етап – генерація, виникнення, ство-

рення ідеї (відбувається зародження нових 
ідей, які повинні мати новизну та бути потен-
ційною ринковою потребою в продукті або 
процесі); 

 другий етап – освоєння нововведення у вузь-
ких, експериментальних масштабах (відбува-
ється експериментальне впровадження розро-
блених інновацій на об’єкті, здійснення коригу-
вань, проведення необхідних доопрацювань);

 третій етап – поширення, дифузія ново-
введень (поширення, багаторазове повторен-
ня, внесення змін, необхідних для успішного 
функціонування нововведення під впливом 
конкретного навколишнього середовища, 
адаптація або відторгнення залежно від існу-
ючих умов);

 четвертий етап – рутинізація або функціо-
нування нововведення в повному обсязі (но-
вовведення реалізується в стабільних, по-
стійно функціонуючих елементах відповідних 
об’єктів середовища, виробництво стає масо-
вим, і нововведення користується попитом). 

Дифузія інноваційності підприємств у просто-
рово-часовому процесі протікає у двох сферах люд-
ської діяльності: у виробничій (це найчастіше тех-
нічні та технологічні новинки); у сфері споживання 
(новий вид товарів і послуг).

Важлива складова дифузії інноваційності під-
приємств у просторово-часовому процесі враховує 
особливості неоднорідності та нерівномірності соці-
ального та економічного розвитку підприємств. 

Основними завданнями дифузії інноваційності 
підприємств є: 
 забезпечення ефективної зайнятості трудо-

вих ресурсів і створення додаткових робочих 
місць за рахунок розширення нових вироб-
ництв; 

 оновлення технічно-застарілих виробництв, 
розвиток науково-технічного потенціалу; 
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 поширення прогресивних, безпечних техно-
логій з наукових центрів, де зароджуються 
інновації тощо.

Інноваційні процеси є найважливішим факто-
ром розвитку підприємств. Центр дифузії інновацій-
ності підприємств служить осередком, який поширює 
інформацію і передає основні ознаки нововведення. 
Він характеризується концентрацією кваліфікованих 
науково-технічних і виробничих кадрів, високим рів-

нем освіти і культури, хорошими можливостями для 
обміну інформацією; є науковою, економічною, фі-
нансовою базами тощо.

Різні види нововведень, переплітаючись між со-
бою, у кінцевому результаті приводять до змін і до 
розвитку. Звідси випливає, що нововведення є важе-
лем зміни та розвитку підприємства. 

На рис. 3 наведено концепцію дифузій іннова-
ційності підприємств у просторово-часовому процесі.

Просторово-часовий процес

Засади для систематизації інноваційності

За типом
нововведення

За особливостями
механізму здійснення

За ступенем впливу на
інноваційний потенціал  

За принципом ставлення
до попередника

радикальні

змінні

поодинокі

дифузійні
завершені

незавершені

які заміщають 

скасовуючі

поворотні

Дискретний характер Потенційний характер

Дифузія інноваційності відбувається шляхом її поширення в середовищі алаптації

нововведення передаються в певні
локалізовані точки середовища

нововведення поширюється
в усіх напрямках

Перший етап Генерація, виникнення, створення ідеї

Другий етап Освоєння даного нововведення у вузьких, експериментальних масштабах

Третій етап Власне поширення, дифузія нововведень 

Четвертий етап

Ефективність інноваційності підприємства

 

 

 

Модель хвильової дифузії інноваційності,
заснована на припущеннях теорії випадкових процесів

Синхронний підхід –
заснований на описі

просторового розподілу 
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Рис. 3. Концепція дифузій інноваційності підприємств у просторово-часовому процесі
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Нововведення підсилюють відмінності в діяль-
ності підприємств і можуть як негативно, так і по-
зитивно впливати на їх розвиток. Це положення має 
бути визначальним при розробці концепції дифузій 
інноваційності підприємств у просторово-часовому 
процесі.

ВИСНОВКИ
Отже, дифузія інноваційності підприємств у 

просторово-часовому процесі – це поширення вже 
один раз освоєної та використаної інновації в нових 
умовах або місцях застосування.

Освоєння інновацій є складним процесом, на 
який впливають такі основні чинники: особливості 
самого процесу нововведень; вимоги нового техно-
логічного процесу до умов виробництва; вимоги до 
виробничої та невиробничої інфраструктур; існуючі 
умови там, де розміщується підприємство-реципієнт. 

Нововведення підсилюють відмінності в діяль-
ності підприємств і можуть як негативно, так і пози-
тивно впливати на їх розвиток, що має враховуватися 
при розробці концепції дифузій інноваційності під-
приємств у просторово-часовому процесі.                  
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