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Царьова Т. О. Оцінювання конкурентоспроможності технології: п’ятирівнева модель технології як товару
Метою статті є розробка моделі товару «технологія» для забезпечення ефективного управління технологією як товаром в умовах ринкової 
економіки. Також розроблено матрицю оцінювання конкурентоспроможності технології на основі зазначеної моделі. Для досягнення мети в 
ході дослідження використовувались такі методологічні підходи та методи, як: системно-структурний підхід, що дозволив визначити склад і 
сутнісні зв’язки п’яти рівнів моделі технології як товару (ідея, логічний спосіб реалізації, фізичний, організаційний та правовий способи реалізації 
технології); методи узагальнення, порівняння та аналогії, що дозволили проаналізувати існуючі моделі товару в маркетингу та використати 
досвід аналізу товару для такого об’єкта, як технологія, а також аналізу та синтезу, що уможливило розробку матриці оцінювання конкурен-
тоспроможності технології. Результатом роботи стала структурована п’ятирівнева модель із обґрунтуванням і зазначенням змісту кожного 
рівня. Дана модель розкриває особливості аналізу саме технології в контексті її використання потенційним споживачем, враховуючи всі її компо-
ненти та особливості передавання і впровадження у виробництво. Особливості використання та впровадження включають всі складові та си-
туації: від виникнення ідеї товару, як відповіді на базову потребу споживача, до правового супроводу процесу передавання такого синтетичного 
об’єкта, як технологія, що може складатись із об’єктів інтелектуальної власності різного змісту (промисловий зразок, патент, марка тощо). 
Розробка уможливлює проведення більш точного та якісного оцінювання ринкової привабливості та конкурентоспроможності технології як 
товару, що є актуальним з огляду на стрімкий розвиток технологічного ринку.

Ключові слова: технологія, трирівнева модель, п’ятирівнева модель, потреба, конкурентоспроможність.
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Царева Т. А. Оценка конкурентоспособности технологии:  

пятиуровневая модель технологии как товара
Целью статьи является разработка модели товара «технология» для 
обеспечения эффективного управления технологией как товаром в 
условиях рыночной экономики. Также разработана матрица оценива-
ния конкурентоспособности технологии на основе этой модели. Для 
достижения цели в ходе исследования использовались такие методо-
логические подходы и методы, как: системно-структурный подход, ко-
торый позволил определить состав и сущностные связи пяти уровней 
модели технологии как товара (идея, логический способ реализации, 
физический, организационный и правовой способы реализации техно-
логии); методы обобщения, сравнения и аналогии, которые позволили 
проанализировать существующие модели товара в маркетинге и ис-
пользовать опыт анализа товара для такого объекта, как техноло-
гия; а также анализа и синтеза, что дало возможность разработать 
матрицу оценивания конкурентоспособности технологии. Результа-
том работы стала структурированная пятиуровневая модель с обо-
снованием и характеристикой содержания каждого уровня. Данная 
модель раскрывает особенности анализа технологии в контексте ее 
использования потенциальным потребителем, учитывая все ее ком-
поненты и особенности передачи и внедрения в производство. Осо-
бенности внедрения и использования включают все составляющие 
и ситуации: от возникновения идеи товара, как ответа на базовую 
потребность потребителя, до правового сопровождения процесса 
передачи такого синтетического объекта, как технология, которая 
может состоять из объектов интеллектуальной собственности 
разной природы (промышленный образец, патент, марка и т. п.). Раз-
работка предоставляет возможность проведения более точного и 
качественного оценивания рыночной привлекательности и конкурен-
тоспособности технологии как товара, что является актуальным с 
учетом стремительного развития технологического рынка.
Ключевые слова: технология, трехуровневая модель, пятиуровневая 
модель, потребность, конкурентоспособность.
Рис.: 5. Табл.: 1. Библ.: 9. 
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Tsarova Tetiana O.
Assessment of Technology Competitiveness: a five-level model of the Technol-
ogy as a Commodity
The purpose of this paper is to develop a model product "technology" for 
the effective control of the technology as a commodity in a market economy. 
Also a matrix of competitiveness estimation technology based on this model 
was developed. To achieve the objectives of the study such methodological 
approaches and methods were used, as systematic and structural approach, 
which allowed us to determine the composition and the essential connection 
between five models of technology as a commodity (an idea how to imple-
ment a logical, physical, organizational and legal ways to implement technol-
ogy); methods for summarizing, comparisons and analogies, which permitted 
us to analyze the existing models in the product marketing and product analy-
sis of the experience for an object such as technology; as well as analysis and 
synthesis, which made it possible to develop a matrix for estimation of tech-
nology competitiveness. This has led to a five-level model with structured ra-
tionale and characteristics of the content of each level. This model reveals the 
features of the analysis techniques in the context of its use by the potential 
consumer, taking into account all its components and features of the transfer 
and implementation into production. Features include the introduction and 
use of all the components and situations: from idea goods, as a response to 
the basic needs of consumers of legal support to the transfer of such synthetic 
object, such as technology, which may consist of intellectual property objects 
of different nature (industrial design, patent, trade mark etc.). Development 
provides an opportunity to perform a more precise and qualitative assess-
ment of the market attractiveness and competitiveness of the technology as a 
product that is relevant to the rapid development of technology market.

Key words: technology, three-level model, the five-level model, the need for 
competitiveness.
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На сучасному етапі розвитку ринку все більшої акту-
альності набуває проблема сталого інноваційного 
розвитку підприємств. В умовах зміни технологіч-

них укладів конкурентоспроможність підприємств зале-
жить від ефективного управління інноваційною політикою, 
від участі в технологічному обміні, своєчасного оновлення 
власної технологічної бази. Якщо компанія хоче займати 
провідні позиції в межах національного та міжнародних 
ринків в майбутньому, вона має бути технологічним ліде-
ром або учасником провідної технологічної мережі. Дана 
мета ставить певні вимоги: учасники технологічного обмі-
ну повинні мати чітке уявлення про те, чим є технологія як 
об’єкт ринкового управління в умовах ринкової економіки. 

Питанням сутності технології та технологічного обміну 
займались Шнайдер І. Г., Вольфрам Б., Зан Е., Грабченко А. І., 
Крижний Г. К., Вельбой В. П., Дичковська О. В., Мокій А. І., Ка-
ракай Ю. В., Цибульов П. М., Чеботарьов В. П., Зінов В. Г., Суі -
ні Ю., Пильнов Г., Тарасова О., Яновський А., Бретт А., Клесова 
С., Ліндхольм П., Квашнін А., Антонець В. Л., Хомкін К. А., 
Круш В. П. та ін.

Маркетингові концепції аналізу товару розробля-
лись у працях Котлера Ф., Голубкова Є. П., Зозульова О. В., 
Кардаша В. Я., Кубишиної Н. С., Барейри П.

Автори означених праць підіймають коло питань, 
пов’язаних із визначенням змісту технології, описом її влас-
тивостей, особливостями технологічного обміну (правові 
аспекти, етапи передавання та впровадження, технологіч-
ний аудит, конкурентоспроможність технології, ринкове 
середовище), проте ринкова сутність технології в контек-
сті потреби споживача лишається невисвітленою, марке-
тингові засади аналізу технології як товару залишені поза 
увагою. Відповідно, відсутній інструментарій ефективного 
оцінювання конкурентоспроможності технології як об’єкта 
обміну, а наявні методи базуються на інтуїтивно складених 
способах оцінювання.

Завданням статті є визначення підґрунтя для фор-
мування аспектів сприйняття технології споживачем у 
контексті вирішення власної проблеми та розробка моделі 
товару «технологія» для забезпечення ефективного управ-
ління технологією як товаром в умовах ринкової економі-
ки, а також матриці оцінювання конкурентоспроможності 
технології на базі означеної моделі.

У ході дослідження використовувались системно-
структурний підхід, що дозволив визначити п’ятирівневу 
природу технології як товару, методи узагальнення та по-
рівняння, аналогії, що дозволили перенести досвід аналізу 
товару в маркетингу на такий об’єкт, як технологія, а також 
аналізу та синтезу, що уможливило розробку матриці оці-
нювання конкурентоспроможності технології. 

Ефективне управління виробничою технологією як 
товаром, на тлі динамічного розвитку світового техноло-
гічного ринку, передбачає урахування потреб потенційних 
споживачів ще на стадії появи ідеї. Для вирішення цього 
завдання в маркетингу широко використовуються концеп-
туальні моделі товару, що дозволяють «розкласти» товар 
на окремі рівні. Кожна модель концентрується на різних 
аспектах взаємодії товара і споживача.

Маркетингові концептуальні моделі представлені 
трьохрівневою та п’ятирівневою моделями товару [1].

Концепція трьох рівнів товару, що використовується 
як методологічна складова планування комплексу марке-
тингу, передбачає аналіз товару за трьома напрямами: то-
вар за задумом (основна ідея чи вигода, яку отримує спо-

живач у результаті користування товаром); товар у реаль-
ному виконанні (сукупність характеристик і властиво стей 
товару); товар із підкріпленням (додаткові послуги, форма 
оплати тощо). Ця концепція зосереджена на «фізичному» 
аспекті представлення товару.

Іншою концепцією, що характеризує товар як об’єкт 
обміну на маркетингових засадах, є концепція п’яти рівнів 
товару. Ця концепція потенційно дозволяє врахувати ди-
намічний аспект взаємодії маркетингового середовища, 
консьюмерізму та технологій, тобто вона відображає дина-
мічний аспект сприйняття товару споживачем, у контексті 
ймовірного технологічного розвитку товару в часі.

У межах концепції розрізняють такі рівні:
 перший рівень: ключова цінність (система цінно-

стей, яку несе товар споживачеві);
 другий рівень: основний товар (те, що існує на сьо-

годнішній день, що насправді отримує споживач);
 третій рівень: очікуваний товар (перевищення 

характеристик і складових пропозиції над базо-
вими очікуваннями споживачів);

 четвертий рівень: покращений товар (рівень покра-
щення товару, обумовлений значними змінами в га-
лузі консьюмеризму або технологічного розвитку);

 п’ятий рівень: потенційний товар (максимальний 
рівень характеристик, що, можливо, не реалізова-
ний на сьогодні). 

Існує також ще одна концепція, яка дозволяє проана-
лізувати ринкові аспекти інноваційного товару. Ринковий 
зміст інновації П. Барейра (цит. за [2]) визначає через такі 
компоненти:

 потреба (функція), яку необхідно задовольнити 
(необхідно реалізувати);

 концепція об’єкта чи сукупності об’єктів для задо-
волення потреби (тобто «ідея товару»);

 задіяні ресурси (знання, технології, матеріали, тощо).
На прикладі гірського підйомника, приміром, це 

можна означити таким чином: «потреба – позбутися дов-
гого та важкого процесу підійому засніженим схилом; кон-
цепція – підйом за допомогою тягового тросу із сидіннями; 
технологія – механіка» [2, с. 497].

Співставлення концепцій надає можливість знайти 
спільні та відмінні риси, що в подальшому дозво-
лить оцінити ступінь іх придатності для аналізу 

технології як товару.
Кожна із концепцій містить рівень, який відображає 

основну ідею товару, як відповідь на потребу споживача. Цей 
рівень є необхідним, оскільки, згідно з маркетинговим підхо-
дом, споживач купує не товар, а рішення своєї проблеми. 

Ще один рівень, ідея якого присутня у всіх трьох 
концепціях,– це товар у реальному виконанні. Опис того, 
як зроблено товар, які характеристики він містить, є обо-
в’язковим для формування пропозиції виробником.

Інші компоненти концепцій відрізняються. Концеп-
ція П. Барейри, окрім рівня, що визначає ідею інновації 
(друга складова) і рівня, що описує фізичну реалізацію 
(третя складова), містить першу компоненту, яка описує 
потребу споживача. Проте потребу недоцільно включати в 
опис товару, оскільки вона характеризує попит (а не пропо-
зицію) та імпліцитно міститься в описі базової ідеї товару. 

Виробнича технологія також є товаром, але на відмі-
ну від інших товарів (продукти, послуги, цінні папери тощо) 
має свої особливості. Ось як її розуміють окремі автори:

http://www.business-inform.net
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1) технологія виробничих процесів – це сукупність ме-
тодів і засобів перетворення різноманітних ресурсів, інфор-
мації та інших компонентів у кінцевий продукт [3, с. 24];

2) технологія – сукупність прийомів і способів одер-
жання, обробки чи переробки сировини, матеріалів, напів-
фабрикатів чи виробів у галузях промисловості [4, с. 20].

Більшість визначень співзвучні наведеним, вони 
ха рактеризують виробничу технологію як єдність трьох 
компонентів: сукупність знань (методів, принципів, до-
свіду, прийомів тощо), сукупність процесів різної природи 
та сукупність матеріальних носіїв (інфраструктури) [5]. 
Словенські автори, узагальнюючи наробітки зарубіжних 
авторів, дають власне трактування, що дозволяє визначи-
ти технологію як сукупність 1) методів, процедур, технік, 
виробничих заходів; 2) матеріальних засобів виробництва, 
обладнання тощо; 3) пристроїв (систем) і процесів, що є 
частиною кінцевого продукту [6]. Проте ці визначення 
дають представлення про якісний склад технології, що ж 
стосується її суті, як засобу виробництва, тут складові від-
різнятимуться (рис. 1). 

Технологія є процесом (сукупністю процесів), і, вод-
ночас, реалізується на матеріальних компонентах. Перша та 
друга складові значно відрізняються одна від одної – вони 
мають утворити два різних рівні. При впровадженні ці рівні 
потребуватимуть окремого комплексу заходів кожний.

Першочерговою за часом появи є сукупність проце-
сів, що формують конкретну технологію. Принципово, тех-
нологія може існувати і без фізичної реалізації, у вигляді 
лише інтелектуального продукту. Отже, другий рівень тех-
нології – це логічний спосіб її реалізації.

Якщо технологія впроваджується у виробництво, 
вона реалізується на наступному рівні – за допомогою су-
купності матеріальних засобів (обладнання, інструменти 
тощо). Третій рівень моделі – це фізичний рівень її реаліза-
ції в процесі її експлуатації (рис. 2). 

Матеріальні засоби, що реалізують технологію, пев-
ним чином пов'язані та узгоджені між собою. Окрім того, 
впровадження технології на підприємстві зачіпає низку 
питань: узгодження виробничих та управлінських проце-
сів, кадрового, ресурсного забезпечення, вимог до вхідних 

 

Технологія – це:   Засіб створення
вартості 

Процес 

Засіб організації
інших процесів 

Спосіб
(вирішення проблеми)

 
 

Рис. 1. Сутність виробничої технології
Джерело: авторська розробка.

 Технологічний принцип (ідея)  
 

Спосіб її реалізації (послідовність операцій
з трансформації ресурсів) 

 
Процес експлуатації:  

 
 Обладнання 

Процес експлуатації
обладнання  

Процес підтримання вартості
технології  

У межах організації виробнича технологія є:
 способом вирішення проблеми виробника, зв’я-

зуючою ланкою між вхідними ресурсами та необ-
хідним вихідним результатом (за суттю);

 сукупністю процесів або процесом (за формою іс-
нування);

 засобом створення вартості та доданої вартості че-
рез те, що визначає шляхи та умови трансформації 
сировини у продукт (з економічної точки зору);

 засобом, що визначає принципи упорядкування і 
сполучення виробничих (основних та допоміжних) 
й інших процесів (із управлінської точки зору).

Наведена сутність, а також властивості технології 
(комплексність, системність тощо) [7] відрізняють її від 
звичайного товару. Це багатогранна система, в якій скла-
дові, різні за природою, працють як одне ціле. Відповід-
но, існуючі моделі товару недостатні для її опису – вони 
створювались для більш простих, матеріальних товарів (та 
є частково адаптованими для послуг), – отже, виникає по-
треба в розробці окремої моделі.

Виробнича технологія, як товар, має задовольняти 
певну потребу, вирішувати певні задачі споживача, тому 
першим рівнем є ідея задоволення потреби, технологічний 
принцип вирішення проблеми споживача. Перший рівень 
моделі опису технології як товару зумовлено маркетин-
говим підходом до визначення її ринкової сутності, і він 
співпадатиме із першим рівнем інших концепцій (другий 
рівень у П. Барейри).

Рис. 2. Послідовна реалізація технологічних рівнів
Джерело: авторська розробка.

потоків (інформація, сировина тощо) та показників ви-
хідної продукції. Впровадження технології – це створення 
цілої системи заходів та процесів в межах підприємства. 
Отже, четвертим рівнем є організаційний спосіб реалізації 
технології.

Означені рівні не є достатніми для опису технології. 
Існує ще одна особливість, яка впливає на технологічний 
обмін.
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Ринок технологій є специфічним з огляду на те, що 
товар потребує особливого захисту через свою нематері-
альну природу та здатність до копіювання. У правовому 
розрізі технологія є «синтетичним» утворенням [8, 9] і 
може складатись із різних об’єктів права інтелектуальної 
власності: винаходів, корисних моделей, ноу-хау, патен-
тованих процесів або інших патентованих результатів 
науково-прикладних, наукових досліджень, торгівель-
них марок. Технологічне обладнання, промислові зразки, 
об’єкти авторського права – також складові технології. 
Отже, п’ятим рівнем є правовий спосіб її реалізації.

Наведені міркування можна узагальнити переліком 
п’яти критичних складових технології як товару (рис. 3): 

1) технологічний принцип (ТП) як ідея вирішення 
споживчої проблеми;

2) технологічний процес, а саме: сукупність та послі-
довність операцій, що характеризуються власним складом 
і структурою та мають бути узгоджені із іншими процеса-
ми на підприємстві;

3) фізична база реалізації, включаючи вимоги до си-
ровини, показники робочих процесів, вимоги до продукції 
тощо. Питання не є простим з огляду на різну технологічну 
оснащеність галузей та підприємств, що можуть належати 
навіть до різних технологічних укладів.

4) організаційний процес впровадження, створення 
системи взаємопов’язаних заходів і процесів у межах ор га-
нізації-користувача;

5) правовий спосіб реалізації, сукупність об’єктів ін-
телектуальної власності.

Модель п’яти рівнів створює теоретичну основу для 
оцінювання конкурентоспроможності технології як това-
ру. На відміну від звичайних товарів, які являють собою єд-
ність ідеї та матеріальної форми, технологія є комплексним 
утворенням, кожен рівень якого має свої темпи та терміни 

впровадження, може піддаватись змінам (внутрішнім або 
зовнішнім).

П’ять рівнів складно унаочнити, щоб сформувати за 
ними модель оцінювання конкурентоспроможності, тому їх 
можна звести до трьох: ідея, логічний спосіб її реалізації та 
спосіб впровадження (імплементації), що включає три остан-
ніх рівня (правовий, організаційний та фізичний) (рис. 4).

Рис. 4. Вектори оцінювання технології
Джерело: авторська розробка.

Кожен рівень має власну темпоральну характеристи-
ку (темпи оновлення, динаміку актуальності для ринку), що 
гіпотетично зображено на рис. 5. Дослідження конкурен-
тоспроможності технології в цілому вимагає дослідження 
конкурентоспроможності кожного рівня у їх взаємодії. 

Конкурентоспроможність кожного напряму (К1, К2, 
К3) змінюється в часі. Її зростання (+), як і спадання (–)  
є результатом взаємодії внутрішніх і зовнішніх чинників, 
взаємодії попиту та пропозиції. Конкурентоспроможність 
технології в цілому є функцією від конкурентоспромож-
ності трьох складових:

К = f (К1, К2, К3).
Три означених рівня дають основу для моделювання 

потенційної конкурентоспроможності технології (табл. 1).
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Організаційний
 

спосіб реалізації
 

 

 
 
 
 
 

Фізичний спосіб 
реалізації  

 
 

Логічний спосіб 
реалізації  

Ідея 

Технологічний принцип вирішення
споживчої проблеми  
 

Система технологічних процесів,
основних та обслуговуючих
(допоміжних)  

Сукупність обладнання,
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управлінських)

 

 
Сукупність об’єктів права інтелектуальної
власності, ноу-хау, тощо

Рис. 3. П’ять рівнів технології як товару
Джерело: авторська розробка.
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Рис. 5. Динаміка конкурентоспроможності рівнів технології
Джерело: авторська розробка.
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Спосіб імплементації, час t 
 

Спосіб реалізації, час t 
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спроможності 

 

К3 

 

 

 

К2 

 

 

 

К1 

+

 

–

 

–

 

–

 

+

 

+

 

Таблиця 1

Оцінювання потенційної конкурентоспроможності технології як товару

Логічний спосіб реалізації, конкурентоспроможність, (К2)

0 – не конкурентоспроможна 1 – конкурентоспроможна

Ідея (ТП), конкуренто-
спроможність (К1)

0

Частково конку-
рентоспроможна 
011 – ідея непри-
ваблива, проте інше 
є конкурентоспро-
можним

Не конкуренто-
спроможна 
000 – жоден з рів-
нів не можливо 
реалізувати

Частково конку-
рентоспроможна 
010 – є можливість 
узгодження із існу-
ючими процесами 
на виробництві, 
інше відсутнє

Частково конку-
рентоспроможна 
001 – імплементація 
можлива, інші ком-
понени ринок  
не сприймає

1

Частково конку-
рентоспроможна 
101 – неможливо 
узгодити тех ноло-
гічні процеси із 
існу ючими на вироб-
ництві покупця

Частково конку-
рентоспроможна 
100 – конкуренто-
спроможна тільки 
ідея

Частково конку-
рентоспроможна 
110 – відсутя імпле-
ментаційна база

Конкурентоспро-
можна 
111 – всі три компо-
ненти є конкуренто-
спроможними

1 0 0 1

К3 К3

Імплементація, конкурентоспроможність (К3)

Джерело: авторська розробка.

ВисНоВКи
П’ятирівнева модель технології як товару розробле-

на для виробничої технології, проте є універсальною і може 
бути використана для будь-якої технології (управлінської, 

навчальної тощо). Розроблення такої моделі дозволяє відійти 
від сприйняття товару як єдиного цілого, враховуючи осо-
бливості саме технології, складові якої мають власну темпо-
ральну характеристику та свій життєвий цикл. У спрощено-
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му вигляді модель дозволяє сформувати вектори оцінювання 
конкурентоспроможності та розробити матрицю оцінюван-
ня потенційної конкурентоспроможності технології. Вико-
ристання моделі уможливлює проведення більш точного та 
якісного оцінювання ринкової привабливості та конкуренто-
спроможності технології як товару, що є актуальним з огляду 
на стрімкий розвиток технологічного ринку

Подальші дослідження мають бути спрямовані на 
розвиток механізмів оцінювання конкурентоспроможно-
сті технології із використанням математичного апарату.  
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