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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

У ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНІЙ ГАЛУЗІ

Досліджено забезпечення інноваційного розвитку видавничо-поліграфічної галузі в контексті загальноосвітових 
тенденцій. Здійснено узагальнену характеристику організаційно-економічних відносин, що виникають у зв’язку із 
розвитком видавничо-поліграфічної сфери на засадах впровадження інновацій, та зроблено спробу оцінити їх вплив 
і перспективність для національного господарства.

К л ю ч о в і  с л о в а: видавничо-поліграфічна галузь, економічна система, потоки інформації в системі, індекс по-
питу на друковану продукцію, державне регулювання інноваційного розвитку.
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Традиційно видавничо-поліграфічна діяль-
ність відзначається великою номенклатурою 
продукції, значними обсягами інтеграції та ко-
операції з іншими сферами та галузями гос-
подарювання, залученням та поєднанням кра-
щих зразків техніко-організаційних та еконо-
мічних моделей організації діяльності тощо. В 
останні роки дещо зменшилась популярність 
традиційної друкованої продукції, спричинена 
розвитком електронних засобів реєстрації та 
поширення інформації. Водночас видавничо-
поліграфічна галузь (ВПГ) використовує но-
вітні інформаційно-комунікаційні технології 
у редакційно-видавничому процесі та виготов-
ленні друкованої продукції для всебічного за-
доволення інтересів споживачів. Зростання 
популярності електронних видань, які відріз-
няються від традиційних за принципами виго-
товлення та поширення, сьогодні також по в’я-
зується з роботою суб’єктів видавничо-поліг-
ра фічної діяльності, котрі повинні надати про-

дукту як традиційних, так і нових характерис-
тик, що відповідають вимогам актуалізації його 
змісту та форми. 

На сучасному етапі розвитку ВПГ ефектив-
на діяльність всіх суб’єктів господарювання не-
можлива без стратегічної спрямованості фун-
кціонування та формування сучасного меха-
нізму управління інноваційним розвитком ви -
давничо-поліграфічних структур. За гост рен ня 
конкуренції, надходження на вітчизняний ри-
нок імпортної продукції, динамічні зміни зо-
внішнього середовища обумовлюють потребу 
в адекватному реагуванні та адаптації підп ри-
ємницьких структур до цих змін, зокрема, 
шля хом визначення стратегічних орієнтирів, 
розроблення та реалізації стратегії інновацій-
ного розвитку ВПГ.

Розробці питань щодо інноваційного розви-
тку та засадничих положень формування по-
стіндустріального суспільства приділяли ува-
гу вітчизняні та зару біжні науковці, зокрема 
Л. Абалкін, В. Абрамов, О. Ареф’єва, О. Ба ра нов-
ський, О. Бі ло рус, Л. Воротіна, В. Геєць, В. Гор-
бу лін, І. Єгоров, М. Єрмошенко, Т. Єфименко, 
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Я. Жа лі ло, О. Захаров, Е. Лібанова, М. Кастельс, 
А. Чухно, Й. Шумпетер та ін. У свою чергу, до-
слідженням поточного стану та ключових про-
блем розвитку регулювання та управління 
видавничо-поліграфічною діяльністю України 
займалися Ю. Бар нич, Б. Дур няк, П. Кири чок, 
Р. Машталер, Б. Никифорук, Є. Палига, Е. Се-
ме нюк, В. Сеньківський, М. Сенченко, Л. Швайка, 
А. Штангрет, Я. Яцків та ін.

Віддаючи належне науковій та практичній 
значущості праць названих учених, слід зазна-
чити, що у вітчизняній літературі та на прак-
тиці державного регулювання досі недостат-
ньо досліджені важливі питання забезпечення 
інноваційного розвитку в контексті загально-
світових тенденцій. Переважає вибірково-фраг-
ментарний підхід до окресленої проблеми, 

який унеможливлює її вирішення. Отже, акту-
алізується питання необхідності удосконален-
ня теоретико-методологічної та методичної баз 
регулювання ВПГ. 

Мета даної статті — розробка узагальненої 
характеристики організаційно-економічних від-
носин, що виникають у зв’язку з розвитком 
ВПГ на засадах впровадження інновацій, та 
оцінка впливу їх перспективності для націо-
нального господарства.

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Розвиток світової та національних економік 
під впливом науково-технічного і технологіч-
ного прогресу характеризується посиленням 
значущості інноваційної складової діяльності 

Таблиця 1
Основні характеристики технологічних укладів вітчизняної видавничо-поліграфічної галузі

Період часу Інформаційний
обмін

Розвиток
продуктивних сил

Особливості
організації

Від початку кни го-
друку вання до сер. 
XIX ст.

Спочатку нерегулярний, потім 
ре гулярний хаотичний

Розробка спеціальних засобів 
праці та формування спеціа-
лізованої робочої сили

Розділення додрукарської та дру-
карської стадій виробництва

1856–1900 рр. Регулярний, впорядкований Професійний поділ праці, ек-
стенсивний розвиток засобів 
праці

Виокремлення видавничого ета-
пу на додрукарській стадії під-
готовки видань, розділення дру-
карської та післядрукарської ста-
дій виробництва

1900–1950 рр. Зростаючий у прогресії Інтенсивний розвиток засо бів 
праці, перехід до бригадної 
фор ми організації праці

Формування великих універса-
ль них вироб ництв, на основі по-
єд нання видавничої та друкар-
ської стадій виробництва

Від середини
50-х рр. ХХ ст. до 
сьогодні

Зростаючий стрибкоподібно Відділення робочої сили від 
за собів праці або заміна її ос-
танніми

Об’єднання всіх виробничих ета-
пів на основі інтеграції техноло-
гічного ланцюга для виготовлен-
ня спеціалізованої продукції

Близька перспек-
тива

Формування єдиного стандар-
ту зберігання та поширення ін-
формації

Інтеграція робочої сили з су-
міжними галузями та підгалу-
зями, використання спільних 
засобів праці

Перенесення видавничої стадії 
до безпо се реднього замовника, 
формування мас штаб них техно-
парків із виготовлення універ са-
ль ної продукції

Далека перспекти-
ва

Універсальний стандарт кому-
ні кації, сфор мований на основі 
єдиного інформаційного прос-
тору

Інтеграція засобів праці та пред-
метів праці

Структуризація галузі у вигляді 
універсальних підгалузей основ-
них сфер людської діяльності
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підприємств і новими підходами до управлін-
ня інноваціями, які в сучасних умовах поєдну-
ють знання, організаційну структуру і техно-
логії з ринковим середовищем [1—7]. У ВПГ 
як одній із сучасних та орієнтованих на нау-
ково-технічний поступ сфер розгортання ін-
новаційних процесів є обов’язковим підґрун-
тям розвитку економіки [8—10]).

Як масова та стала сфера людської діяльнос-
ті поліграфія є похідною від видавничої спра-
ви, яка набуває все більшої ваги із розвитком 
суспільного запиту на масове поширення ін-
формації. Саме перехід від односпрямованих 
та непостійних інформаційних потоків сприяв 
формуванню цілісного організаційно-тех но ло-
гічного комплексу ВПГ. Необхідно зазначити, 
що науково-технічний прогрес передбачає зрос-
тання ефективності продуктивних сил шля-
хом впровадження у виробництво досягнень 
науки, які перетворюються на безпосередню 
продуктивну силу і, відповідно, впливають на 
організаційно-економічні процеси розвитку на-
ціональної економіки. Розвиток ВПГ відзна-
чається все більшим ступенем спеціалізації ви-

робничих процесів, спричиненої прагненням 
до економічної доцільності випуску продукції, 
а починаючи з кінця ХХ ст. — на основі досяг-
нень п’ятого технологічного укладу розпочав-
ся зворотний процес інтеграції на основі сучас-
них можливостей автоматизації у вигляді ус-
та лених схем випуску стандартизованої ви дав-
ничо-поліграфічної продукції (табл. 1, [11, 12]).

Прогнозуючи перспективи технологічних та 
організаційних змін у ВПГ (див. табл. 1), необ-
хідно підкреслити, що вже сьогодні робоча 
сила галузі має тенденцію до відділення від за-
собів виробництва безпосередньо на підпри-
ємствах, що проявляється як у роботі за схе-
мою аутсорсінгу на видавничій стадії, так і в 
підвищенні мобільності виробничих бригад, 
які можуть співпрацювати з кількома різними 
технологічними парками. У такій ситуації з 
урахуванням прагнення до мінімізації витрат 
та підтримання належної якості продукції ви-
дається цілком ймовірним концентрація влас-
никами спільних засобів виробництва, що до-
зволить адаптивно безпосереднім замовникам 
використовувати виробничу потужність ви дав-

Рис. 1. Модель видавничо-поліграфічної галузі як економічної системи
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ничо-поліграфічної продукції у різних режи-
мах, які все більше самі виступатимуть як ви-
конавці додрукарської стадії робіт, відпо від но 
змінюючи як розподіл продуктивних сил, так і 
межі та структуру самої галузі. 

З позицій системного підходу ВПГ слід роз-
глядати як систему, до складу якої входять еле-
менти: авторське середовище, видавничі струк-
тури, поліграфічні підприємства, книготорго-
вельні організації та читацьке середовище. Су-
купність цих елементів, об’єднаних однією про-
г рамою та єдиною метою, і утворює ВПГ. На 
рис. 1 [13] показана логічна модель ВПГ як еко-
номічної системи — Е, яка включає в себе п’ять 
підсистем: Е1, Е2, Е3, Е4 і Е5. Наявні елементи 
(підсистеми) ВПГ забезпечують відносно за-
мкнений характер системи і зумовлюють її пра-
цездатність, тобто успішне вирішення постав-
лених перед нею завдань. Кожна з підсистем 
ВПГ має автономний характер і в той же час 
тісно пов’язана з іншими підсистемами. Дія ль-
ність ВПГ повинна відповідати тим завданням, 
які виникають у царині розвитку друкованої 
інформації, тобто бути адекватною суспільним 
потребам у друкованій продукції [14—17].

Довгий час, досліджуючи організаційно-еко-
номічний розвиток вітчизняної ВПГ, учені в 
першу чергу аналізували рівень механізації і 
автоматизації виробництва, впровадження но-
вих досягнень електроніки, механіки, фізики і 
хімії [18—21]. Але якщо розглядати ВПГ не 
лише як галузь матеріального виробництва, 
але і як складну систему, що саморозвиваєть-
ся, складовими якої окрім виробництва є осві-
та, наука і техніка, тоді стане очевидною необ-
хідність пошуку загальних критеріїв порівнян-
ня рівнів розвитку даної галузі в різні періоди, 
зокрема шляхом застосування інформаційно-
го підходу, що проявив свою продуктивність в 
загальному наукознавстві [22].

Виключно важливою характеристикою ін-
формаційного підходу є єдність можливостей 
вживання в якісному і кількісному досліджен-
ні. Загальним законом розвитку наукового піз-
нання є рух від встановлення якісної визначе-

ності до кількісних закономірностей (хоча на 
окремих етапах пізнання кількості може випе-
реджати пізнання якості). Для розвитку дослі-
джень кількісної сторони інформації велике 
значення мали ідея дискретності інформації і 
введення одиниці кількості інформації (спо-
чатку біта, потім — байта). Науково-технічна 
інформація циркулює не лише в науці як у від-
носно відособленій системі. Для досягнення 
кінцевого ефекту наукового процесу особливо 
важливо, що вона циркулює і в значно шир-
ших межах. Раніше традиційно розглядалася 
система «наука — техніка — виробництво» [23]. 
На наш погляд, в цю тричленну систему необ-
хідно ввести ще і «освіту». Мається на увазі не 
лише загальноосвітня школа, що дає базові 
знання, а й вища школа, яка готує висококва-
ліфікованих фахівців, та система післядиплом-
ної освіти, що дозволяє розвивати актуальні 
компетенції для вирішення завдань конкрет-
них сфер національного господарства. Крім то-
го, освіта виступає комунікаційним елементом 
трьох виділених класичних підсистем. Для по-
внішого відображення найбільш значимих ас-
пектів і взаємозв’язків в системі, що розгляда-
ється, ми пропонуємо в дану зв’язку елементів 
додати також «економіку» як мірило перероз-
поділу ресурсів, у тому числі інформаційних. 
Більше того, помістивши отриману конструк-
цію в поле соціокультурної сфери конкретної 
суспільно-політичної формації, можна обґру-
нтовано вважати спроектованим глобальний 
ін формаційний кластер. Ще більш обґрунто-
ваним бачиться це для поліграфії, основним 
про дуктом якої і є реалізація специфічного ін-
формаційного зв’язку між вмістом (текстом і 
офор мленням), носієм (матеріалом і способом 
виготовлення) і споживачем (тією чи іншою 
групою людей). Зрештою це змінює саме поле 
існування системи. Саму схему логічно побу-
дувати як тривимірну (рис. 2) [24].

Значення саме інформаційного підходу для 
дослідженні ВПГ полягає в тому, що він дозво-
ляє охарактеризувати всі без винятку сторони, 
всі етапи її розвитку на основі самого поняття 
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інформації або похідних від нього понять, та-
ких, як інформаційний потік, інформаційний по-
тенціал, інформаційна потреба, інформацій ний 
запит, носій інформації, інформаційний канал, 
старіння інформації, згортання інформації то-
що. Інакше кажучи, в процесі вирішення про-
блеми пошуку загальних критеріїв порівняння 
рівнів розвитку даної галузі в різні періоди ча-
су інформаційний підхід цілком виправданий. 
Цей підхід відкриває нові можливості для ана-
лізу складових окресленої нами системи (осві-
та, наука, техніка, економіка, виробництво). 
Лише сукупний ефект їх взаємодії здатний за-
безпечити потреби ВПГ у кваліфікованих ка-
драх, новій техніці, матеріалах і технологіях, 
способах взаємодії із суспільством з питань 
спо живання найважливішої інформації тощо.

Діяльність ВПГ залежить не лише від вну-
трішніх зв’язків, але й від зв’язків галузі з ін-
шими сферами господарювання. Практика по-
казує, що ці зв’язки істотно впливають на роз-
виток індустрії друкованої інформації. Для ус-
пішного функціонування ВПГ важливо визна-
чити кількісні та якісні зв’язки між окремими 
підсистемами всередині галузі (внутрішньога-
лузеві зв’язки), а також з іншими галузями (зов-
нішньогалузеві зв’язки). Знання цих зв’яз ків 
та оцінка їх значення створить передумови 
для підвищення характеристики оперативності 
дру кованої інформації та поліпшення всієї сис-
теми техніко-економічних зв’язків у ході фор-
мування видавничо-поліграфічного циклу.

Усталені закономірності, що лежать в основі 
функціонування ВПГ, дають можливість нау-
ково пояснити явища, події та факти, що ці-
кавлять нас, і одночасно з цим дозволяють пе-
редбачати нові, невідомі явища, адже вірогідне 
наукове пояснення володіє потенційною про-
рочою силою [25]. Спираючись на подібні за-
кономірності, наука отримує можливість не 
лише пояснювати існуючі факти і події, але і 
передбачати нові. Без цього немислима свідо-
ма, цілеспрямована практична діяльність [26]. 
Загальні закономірності розвитку та функціо-
нування ВПГ можна з певною мірою умовнос-

ті поділити на три групи: рівновага, рух і розви-
ток галузевої системи (рис. 3) [25].

Для потреб визначення перспектив інноваці-
них процесів у ВПГ нас цікавлять закони роз-
витку системи, що відображають розвиток ВПГ 
під дією конкретних технічних і економічних 
чинників. Закони цього типу визначають по-
точні тенденції розвитку галузевої системи. 

Закон невідповідності репродукції оригі-
налу. Потреба в організації поточного вироб-
ництва вимагає розглядати весь технологіч-
ний ланцюг як систему, функції елементів якої 
повинні бути точно узгоджені один з одним. 
Закономірним є бажання досягти на репро-
дукції таких же оптичних характеристик, які 
мають відповідні ділянки оригіналу, тобто от-
римати репродукцію, ідентичну оригіналу. Од-
нак у більшості випадків отримати градаційну 
точну репродукцію неможливо. Це пов’язано з 
рядом факторів, з яких найбільш суттєвий — 
недостатня оптична густина друкарської фар-
би. Тому інтервал оптичних густин відбитка 
завжди менший від інтервалу оригінала. Досі 
не вирішено однозначно, якою у цих умовах 
повинна бути репродукція. Існує декілька ду-
мок з цього приводу. Узагальнюючи, їх можна 
звести до двох: відтворення повинно бути лі-
нійним та забезпечення хорошої передачі сю-
жетно-важливих деталей [27, 28]. 

Закон накопичення якості на кожному 
ета пі функціонування системи. Говорячи про 

Рис. 2. Схема потоків інформації в системі: О — освіта; 
Н — наука; Т — техніка; Е — економіка; В — виробництво
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якість друкованої продукції, необхідно завжди 
мати на увазі поетапне накопичення якості ви-
дання, що є наслідком виконання всього тех но-
логічного циклу підготовки та випуску видань. 
Тобто відбувається об’єднання або своєрідне 
логічне додавання якості видання на кожному 
наступному етапі його виготовлення, у резуль-
таті чого формується прогнозована інтеграль-
на якість продукції, що відповідатиме очіку-
ванням споживання та стандартам технологіч-
ного відтворення. Накопичення якості майбут-
нього видання здійснюється не тільки в послі-
довності технологічних етапів, а й у якісній 
реалізації віднесеної до нього множини факто-
рів, що визначають суть етапу та сукупність 
дій. Результати сукупного опрацювання дій та 
факторів зумовлюють певну якість результату 
при завершенні кожного з технологічних ета-
пів виготовлення друкованої продукції [29].

Закон залежності інтенсивності розви-
тку ВПГ від купівельної спроможності спо-
живача. Асортимент продукції ВПГ дуже ши-
рокий і має суттєві відмінності не лише за 
скла дом, змістом і призначенням, але і за рів-
нем пріоритетності для споживача. Наприклад, 

будучи складовою товарів першої необхіднос-
ті, упаковка харчових продуктів, попит на які 
змінюється з часом несуттєво, завжди буде 
пріоритетною для людини. Книга чи періодич-
не видання не є товаром першої необхідності, 
а відтак зниження купівельної спроможності 
населення суттєво впливає на обсяги вироб-
ництва цього виду продукції. Чим вищий рі-
вень добробуту населення певної країни, тим 
вищі темпи розвитку ВПГ. Існує взаємозалеж-
ність між рівнем добробуту населення і розви-
тком ВПГ. Дослідження [30—33] доводять, що 
попит на друковану продукцію (індекс попиту, 
тобто обсяг друкованої продукції у розрахун-
ку на одну особу) залежить від добробуту на-
селення (ВВП у розрахунку на одну особу). 

Залежність між ВВП у розрахунку на одну 
особу та індексом попиту наведено на рис. 4 [30, 
33]. У діаграму введено лінію тренду (апрок-
симації) для виявлення загальних тенденцій 
змін ряду даних. Окрім того, показано рівнян-
ня лінії тренду, величину достовірності апрок-
симації R2 і коефіцієнт кореляції R. Лінія трен-
ду побудована з умовою мінімізації середньої 
квадратичної похибки величини передбачен-

Рис. 3. Класифікація законів розвитку та функціонування видавничо-поліграфічної галузі
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ня для Y при заданому значенні X. Коефіцієнт 
кореляції вказує на рівень взаємозв’язку між X 
та Y: величина R, близька до 1, свідчить про тіс-
ний взаємозв’язок, а якщо R наближається до 0, 
то це є доказом слабкого зв’язку або його від-
сутності. Доведено [30, 33], що логарифмічна 
апроксимація виявилася більш точною в порів-
нянні з лінійною. Коефіцієнт кореляції R у ви-
падку логарифмічної апроксимації склав 0,93, 
що підтверджує досить тісний зв’язок між ін-
дексом попиту та показником ВВП на одну 
особу. Таким чином, значення індексу, що зна-
ходяться на лінії тренду, можуть бути викорис-
тані як константи при побудові моделей попиту 
для країн з певним рівнем ВВП на одну особу.

Безумовно, у кожній країні механізми реа-
лізації інновацій та методи управління ними 

на різних рівнях мають свої особливості. Отже, 
розглядаючи інновації як процес та результат, 
усвідомлюючи їх двоєдину сутність, можна 

Рис. 4. Зв’язок попиту на друковану продукцію з матері-
альним благополуччям населення

Рис. 5. Роль державного регулювання інноваційного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в процесі форму-
вання економіки знань
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 Зведена характеристика інноваційних пер 

№
пор. Продукт Організаційна база Інновації контенту

1 Рекламні катало ги, мистець-
кі аль боми, художні, по да-
рун ко ві та іміджеві видання 
великих тиражів

Висока якість відтворення напівто-
нових зображень досягається за ра-
хунок використання аркушевого оф-
сетного друку. Іншим варіантом є 
використан ня рулонного глибокого 
друку

1) масове створення та застосування циф-
рових біб ліо тек якісних ори гіналів;
2) застосування об’єктів ком п’ю терного мо-
делювання та походження;
3) паралельне ство рення мультимедійних 
про дуктів

2 Глянцеві журнали, фірмові ви-
дання, дитячі подарункові 
видання середніх тиражів

Необхідні характеристики забезпе-
чує аркушевий офсетний друк (висо-
кий рі вень стандартизації)

1) зведення існуючої цифрової бази до за-
гальнодоступних фотобанків;
2) розвиток професіоналізації та спеціалі-
зації видань;
3) використання продуктів зворотного зв’яз-
ку із редакцією

3 Газети великих і середніх ти-
ражів

Рулонний офсетний або флексогра-
фічний друк

1) зведення загальнодержавного банку ін-
фографіки;
2) створення єдиного стандарту публікацій;
3) розвиток систем онлайн розподілу нао-
чних матеріалів для публікацій

4 Брошури, листівки, плака-
ти, рек ламні оперативні ви-
дання середніх тиражів

Належний рівень відтворення ілюст-
рацій та висока якість забезпечуєть-
ся друком на малоформатних аркуше-
вих офсетних машинах. Іншим варі-
антом є аркушевий цифровий друк

1) формування єдиної загальнодоступної біб-
ліотеки кліпарт-зображень;
2) розвиток програмного забезпечення для 
автоматизованої обробки та стандартиза-
ції оригіналів

5 Книжкові та інші текстові 
видання зі штриховими ілюст-
ра ціями великих та середніх 
тиражів

Рулонний офсетний (високий) друк 1) розвиток відносно коротких, варіативних 
жанрів;
2) розвиток спеціалізованих, серійних та ко-
лекційних видань із можливістю продов-
жен ня

6 Інформаційні текстові ви-
дання з незначною кількістю 
ілюстрацій середніх та малих 
тиражів

Різограф (цифровий дуплікатор) 1) розвиток внутрішньофірмових, наукових 
та інформаційних видавничих продуктів;
2) зростанння якості та кількості наочних 
матеріалів; 
3) утвердження фахового редагування

7 Етикетка та упаковка Флексографічний, глибокий чи оф-
сетний друк (в залежності від тира-
жу замовлення)

1) формування стандартизованих типових 
макетів для найбільш тиражних продуктів;
2) збільшення обсягу та ускладнення ди-
зайну продуктів за рахунок неполіграфіч-
них елементів
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Таблиця  2
спектив типових видавничо-поліграфічних продуктів

Інновації носія Інновації маркетингу

1) забезпечення передачі додаткових ха рактеристик об’єк-
тів відтворення (фактур, запахів тощо);
2) розвиток післядрукарських технологій обробки, ін-
теграція систем фізичного контролю якості та доступу

1) розширення переліку каналів розповсюдження через іден-
тифікацію місць скупчення потенційних споживачів;
2) зростання важливості корпоративної культури шляхом рос-
ту обігу та ціни брендів;
3) культурний розвиток та заохочення творчості

1) розвиток технологій додаткового оздоблення;
2) створення технологій швидкої трансформації мате-
ріалів у електронні публікації через мережу Інтернет;
3) становлення організаційної форми «віддаленої ре-
дакції», розвиток конвергентних редакцій;
4) розвиток систем контролю якості в режимі реально-
го часу

1) інтеграція контекстної реклами у версії електронного доступу;
2) застосування адресних персоніфікованих директ-мейл роз-
силань;
3) розвиток програм лояльності передплатників та покупців;
4) утворення системи підтримуючого маркетингу за рахунок 
рекламодавців; 
5) інтеграція із соціальними мережами;
6) створення єдиної системи дистрибуції видань на основі уні-
фікації маркувальних, логістичних та штрих-кодових технологій

1) розбудова систем автоматизації редакційної підго-
товки видань;
2) застосування обладнання для зменшення циклу від 
здачі матеріалів до тиражування за рахунок автомати-
зації управління виробництвом, ERP-системами;
3) розвиток технологій Computer-to-press та Computer-
to-web

1) поступове зближення матеріального носія з журнальним 
або таблоїдним форматом для оплачуваних версій;
2) безкоштовні версії виступатимуть як елементи підтримую-
чого маркетингу до продуктів рекламодавців;
3) інтеграція із тематичними інтернет-блогами та новиневими 
стрічками;
4) розвиток автоматизованих мереж продажу на основі вен-
дінгових проектів, становлення концепції News-on-Demand

1) розвиток обладнання, що здатне задруковувати най-
ширший спектр матеріалів;
2) розвиток технологій післядрукарської обробки (нес-
тандартне фальцювання, вкладання об’єктів різної фор-
ми, індивідуальне оздоблення);
3) затвердження портативних систем кольорової проби

1) становлення Інтернет-каналу формування замовлень;
2) розвиток корпоративної культури та підвищення впізнава-
ності брендів;
3) формування системи дистрибуції замовлень та утворення 
центрів їх виконання незалежно від місця прийому

1) інтеграція видань до мультимедійних комплексних 
продуктів;
2) поширення електронних книг (технології електрон-
них чорнил, різновиди електронного паперу – E-ink та 
E-paper)

1) розвиток мережі Book-on-Demand паралельно із укрупнен-
ням торговельних організацій;
2) переведення у цифрову форму існуючих архівів та розвиток 
електронних бібліотек із контекстними запитами;
3) розвиток послуг Тime-per-pay (тимчасове надання у корис-
тування)

1) розвиток настільних оперативних систем післяопе-
раційного оздоблення та персоніфікації;
2) розвиток цифрових технологій друкарської стадії з 
акцентом на максимізацію якості

1) підвищення цінності спеціалізованої та професійної інформації;
2) застосування інституційних методів розповсюдження про-
дуктів;
3) розвиток концепції адресності контенту (відповідь на кон-
кретні запити споживачів)

1) впровадження обладнання пробного виготовлення 
та нестандартних за формою і матеріалами продуктів;
2) розвиток екологічності та можливостей утилізації й 
повторного використання;
3) розвиток захисних й маркувальних технологій; 
4) розвиток систем Сomputer-to-Plate із підвищеною 
тиражостійкістю

1) використання фокус-груп для відбору найбільш придатних 
варіантів;
2) використання захисних елементів як маркетингової під-
тримки;
3) перенесення потокових виробничих ліній до місць потен-
ційного продажу як елемент забезпечення якості та промоції;
4) поступове знищення межі між етикеткою та упаковкою як 
різними продуктами у деяких галузях
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8 Полімерна упаковка Флексографічний або глибокий друк 1) розвиток та оновлення стандартних на бо-
рів видавничих програмних пакетів за ра-
хунок вбудованих пакетів моделювання;
2) формування спеціалізованих палітр для 
градації кольорів з урахуванням особливос-
тей полімерних носіїв

9 Плакати та афіші великого 
фор мату та великих тиражів

Офсетний друк 1) соціалізація змісту; 
2) маніпулювання семантичними конст рук-
ціями

10 Банери, білборди, файерво-
ли — середні, малі та одинич-
ні тиражі великого формату

Широкоформатний струменевий друк 
(цифровий друк без постійної мате-
ріальної друкарської форми)

1) розвиток на основі лінгвістичного про-
грамування та ціннісного переорієнтуван-
ня споживачів;
2) розширення палітри відтворюваних ко-
льорів

11 Брошури, флаєри, рекламні 
лис тівки малих і одиничних 
тиражів малого формату

Цифровий друк (без постійної дру-
ка рської форми) або потужні офіс-
ні прин тери (електрофотографічні, ла-
зерні, світлодіодні тощо)

1) орієнтація на зростання обсягів та зага-
льне зниження інформативності продуктів;
2) збільшення частки персоналізованої ін-
формації

12 Сувенірна продукція або про-
дукція, призначена для інших 
галузей промисловості із за-
друкованою пласкою поверх-
нею будь-яких за складом ма-
теріалів

Тамподрук, трафаретний, струмене-
вий друк на великих форматах

1) стандартизація використання цифрово-
го логотипу-підпису замовника;
2) управління змістом на основі індивідуа-
льних програм-апплетів в офісі замовника

13 Сувенірна продукція або про-
дукція, призначена для інших 
галузей промисловості із за-
друковуванням крихких мате-
ріалів і поверхнею будь-якої 
геометричної форми

Тамподрук, трафаретний і безконтак-
тний струменевий друк

1) створення макетів на основі моделюван-
ня реакцій та сприйняття споживачів

№
пор. Продукт Організаційна база Інновації контенту

більш чітко детермінувати поняття інновацій-
ної діяльності. Це процес стратегічного марке-
тингу, науково-дослідних та дослідно-кон ст-
рук торських робіт (НДДКР), організаційно-тех-
нічної підготовки, виробництва й оформлення 
нововведень, їх впровадження і поширення в 
інші сфери. Саме із маркетингу в умовах рин-

ку варто розглядати початок інноваційної ді-
яльності як такої, що в кінцевому результаті 
утворить продукт для виведення на ринок. У 
цьому й буде полягати зміст інноваційного 
процесу — у комерціалізації винаходу, нових 
технологій, видів продукції чи послуг, рішень 
виробничого, фінансового характеру та інших 
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1) впровадження потокових ліній;
2) розвиток технологій утилізації, підвищення еколо-
гічності та зниження шкідливості застосовуваних мате-
ріалів

1) розвиток рекламних кампаній на основі формових конце-
птів;
2) зміщення балансу між формою і змістом в бік продажу зо-
внішнього виду, а не нових споживчих якостей товару

1) впровадження сегментних та мобільних конструкцій 
носія;
2) застосування інтенсивних технологій повторної об-
робки для відновлення якості

1) розвиток концепцій вдосконалення продажу через постій-
ний інформаційний супровід масового споживача;
2) стимулювання процесів самоідентифікації потенційних спо-
живачів

1) розвиток технологій задруковування нестандартних 
матеріалів різної форми;
2) ускладнення конструкцій матеріального носія, анти-
вандальні та обмежуючі доступ до технології;
3) інтегруючі технології до зворотного зв’язку із адре-
сатом;
4) розробка матеріалів повторного та багаторазового 
ви користання;
5) інтеграція друкарського обладнання елементів у конс-
трукцію носія

1) зростання обсягу брендування міських та загальнодоступ-
них об’єктів;
2) зміщення балансу між формою і змістом в бік продажу зо-
внішнього виду, а не нових споживчих якостей товару;
3) інтеграція рекламного звернення з технічними засобами ав-
томатизації продажу

1) розвиток внутрішньофірмових власних підрозділів з 
виготовлення;
2) розвиток технологій зі змінним балансом ціни та 
якості кінцевих продуктів;
3) зростання кількості універсального обладнання для 
післяопераційної обробки продуктів

1) використання даних продуктів для варіювання ціною сто-
совно більших тиражів постійних замовників;
2) зростання кількості звернень кількох брендів через один 
продукт для забезпечення перехресної лояльності

1) розробка систем із мультиваріантним друкованим 
об ладнанням;
2) перехідні технології до цифрових на додрукарських 
та друкарських стадіях

1) розвиток корпоративної культури, самоідентифікація брен-
дів;
2) інтеграція рекламного звернення у конструктивну специфі-
ку, використання шарів для збільшення часу інформаційного 
контакту

1) розвиток матеріальної та сировинної бази за рахунок 
розширення спектру фарб та допоміжних хімікатів;
2) інтеграція систем безконтактного друку у логістичні 
схеми товаровиробників

1) застосування концепцій удосконалення товару, акцентуван-
ня на якості та інноваційності процесів виготовлення

Закінчення табл. 2

Інновації носія Інновації маркетингу

результатів інтелектуальної діяльності. Розг-
ля даючи цей процес як послідовність науково-
дослідних, організаційно-технічних, виробни-
чих та маркетингових робіт, формують так 
звані фази інноваційного процесу [31, 34].

Аналізуючи підприємства з точки зору уп-
равління продуктово-організаційною структу-

рою [35], під якою розуміється морфологічне 
утворення, що є засобом досягнення кінцевої 
мети, виконання місії організації, формування 
стратегій щодо зовнішніх (продуктових) та вну-
трішніх (організаційних) змінних та поєднан-
ня їх загальними управлінськими координую-
чими зв’язками, дійдемо висновку, що най-
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більшого позитивного ефекту можна досягну-
ти у тому випадку, коли максимальна кількість 
фаз інноваційного процесу інтегрована в рам-
ках однієї продуктово-організаційної структу-
ри. Відповідно інноваційний процес тісно по-
в’язаний із стратегією підприємства, оскільки 
остання базується на використанні науково-
технічних досягнень у сфері організації, техні-
ки і технології, тобто націлена на ринок, орієн-
тована на спроможність підприємства вико-
ристовувати комплексні інновації.

З точки зору комплексного розвитку ВПГ і 
підвищення ринкової орієнтованості її підпри-
ємств максимізація суспільно-корисних ефек-
тів відбуватиметься, коли інноваційний про-
цес буде більшою мірою імплементований у 
процес стратегічного планування організацій. 
Крім того, визначаючи продукт як результат 
координації і розподілу ресурсів підприємств, 
поєднання ресурсу і технології та враховуючи 
особливості видавничо-поліграфічної продук-
ції і послуг, цілком обґрунтованим буде вве-
дення частково спеціалізованої класифікації 
можливих інноваційних напрямів, а саме:

1) інновація контенту — орієнтація на нові 
методи та форми комунікації зі споживачем 
значною мірою формується за рахунок твор-
чих досягнень, набуває нових перспективних 
та суспільно-значущих форм на сучасному ета-
пі становлення інформаційної економіки, від-
критого суспільства та цифрових технологій;

2) інновація носія — техніко-технологічна 
складова новацій включно з самим виробни-
цтвом, яка впливатиме на підвищення можли-
востей випуску цільових продуктів для різних 
запитів з урахуванням досягнень НТП (сюди 
варто віднести будь-які удосконалення опера-
ційної підсистеми підприємства);

3) інновація маркетингу — узагальнюючий 
напрям містить сегментну орієнтацію підпри-
ємства, охоплюючи питання каналів розподі-
лу та ринкового просування продуктів (по су-
ті, в рамках даного напряму формується асор-
тимен тна політика та відбувається позицію-
вання).

Отже, проектуючи конкретні інноваційні по-
літики і беручи до уваги розподіл найбільш ти-
пових продуктів видавничо-поліграфічних під-
приємств [36], пропонуємо власне бачення пер-
с пективної системи інноваційного розвитку ви-
давничо-поліграфічних підприємств як базис 
для подальших наукових пошуків (табл. 2) [34]. 

Зауважимо, що всі окреслені напрями є до-
статньо загальними та частково перекриваю-
ться за рахунок паралельного протікання тех-
нологічних процесів у реальному процесі ви-
робництва. Проте можна чітко простежити, 
що саме у трьох названих вище напрямах зна-
ходиться інноваційний потенціал ВПГ.

ВИСНОВКИ

Дослідниками доведено, що для підвищення 
ефективності впровадження інновацій у ви дав-
ничо-поліграфічну діяльність головними пріо-
ритетами мають бути цільова та стимулююча 
державна політика (рис. 5) [37], узгоджена 
науково-дослідна та проектно-конст рук тор ська 
діяльність провідних осередків інновацій ного 
потенціалу, ефек тивна координація робіт з боку 
державного регулювання, а також координація 
зусиль та співпраця з провідними громадськими 
та галузевими об’єднаннями для формування 
сприятливого інфраструктурного середовища 
щодо розвитку вітчизняної ви давничо-полі гра-
фічної галузі за рахунок використання інтен-
сив них ресурсів розвитку, які полягають у зо-
середженні на інноваційній компоненті еволю-
ційного поступу до економіки знань.

Новизною даного аналізу є запропонований 
підхід до вивчення сутності видавничо-поліг-
рафічного продукту як такого та розгляду його на 
трьох рівнях. Відповідні інновації не тільки уосо-
блюють певний напрям розвитку продукту, але й 
частково сприяють створенню та розбудові інших 
змінних. Таким чином модернізується галузь в 
цілому та конкретні підприємства зокрема.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Исследовано обеспечение инновационного развития 
издательско-полиграфической отрасли в контексте обще-

мировых тенденций. Представлена обобщенная характе-
ристика организационно-экономических отношений, ко-
торые возникают в связи с развитием издательско-поли-
графической сферы на основе внедрения инноваций, и 
сделана попытка оценить их влияние и перспективность 
для национального хозяйства.

Ключевые слова: издательско-полиграфическая от-
расль, экономическая система, потоки информации в сис-
теме, индекс спроса на печатную продукцию, государс-
твенное регулирование инновационного развития.

Ya.V. Kotlyarevskyy1, S.I. Kniaziev 2, A.V. Melnikov3

1 Postgraduate Studies Institute of Academy
of Financial Management, Kyiv

2 Department of Economics, NAS of Ukraine, Kyiv
3 Ukrainian Academy of Printing, Lviv

DEVELOPMENT DIRECTIONS
OF INNOVATIVE PROCESSES IN PUBLISHING

AND PRINTING INDUSTRY

Provision of innovative development of publishing and 
printing industry in the context of global trends is investi-
gated. Generalized characteristic of organizational and eco-
nomic relations arising due to development of publishing 
and printing spheres on the basis of innovation is presented;  
an attempt to evaluate their impact and the prospects for the 
national economy is made. 

Keywords: publishing and printing industry, econo-
mic system, information flow in the system, demand index 
for printed products, state regulation of innovation deve-
lopment.
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