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Постановка проблеми
Визначальними елементами

ринкової економіки є вільна кон�
куренція та конкуренція капіталу.
На сучасному етапі розвитку
економіки України проявляють�
ся тенденції концентрації капіта�
лу головним чином у рамках
інтегрованих організаційних стру�
ктур через оновлення технічної
бази виробництва. В умовах
жорсткої конкуренції на товар�
них і ресурсних ринках оновлен�
ня основного капіталу підпри�
ємств повинно відбуватися ли�
ше на високотехнологічній су�
часній інноваційній основі. Акту�
альним завданням, що стоїть
перед державою і галуззю, є
вивчення та обґрунтування но�
вих напрямів і форм інновацій�
них процесів, що позначається
переорієнтацією інвестиційного
капіталу у високотехнологічні
сектори, у розробку та реалі�
зацію проектів у науці та освіті.
Саме цим питанням присвячена
дана публікація.

Аналіз попередніх 
досліджень
Традиційно під інновацією

розуміють нововведення, нова�
торство. У сучасному розумінні
інновації розглядають як мате�
ріалізований результат, отрима�
ний від вкладення капіталу в но�
ву техніку чи технологію, у нові
форми організації виробництва,
управління, обслуговування та
інше. Найчастіше в аналітичній
діяльності розглядаються два
типи інновацій: інновація про�
дуктів і інновація процесів. Пер�
ша пов’язана із виробництвом
нових або вдосконалених про�
дуктів. Друга проявляється у
двох напрямках: удосконалення
менеджменту і впровадження
науково�технічних новацій у ви�
робництво [7, 11].

До основних законів, які виз�
начають і регламентують інвес�
тиційну та інноваційну діяльність
в Україні належать Закони Ук�
раїни «Про інвестиційну діяль�
ність» [1] і «Про інноваційну
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діяльність» [2]. В ст. 3 Закону Ук�
раїни «Про інноваційну діяль�
ність» визначено основні напря�
ми державного регулювання ін�
новаційної діяльності в країні —
головною метою державної ін�
новаційної політики є створення
соціально�економічних, органі�
заційних і правових умов для
ефективного відтворення, роз�
витку і використання науково�
технічного потенціалу країни,
забезпечення впровадження су�
часних екологічно чистих, без�
печних, енерго� та ресурсоз�
берігаючих технологій, вироб�
ництва та реалізації нових видів
конкурентоспроможності про�
дукції. У ст. 6 йдеться про те, що
державне регулювання інно�
ваційної діяльності здійснюєть�
ся шляхом:

— визначення і підтримки
пріоритетних напрямів іннова�
ційної діяльності державного,
галузевого, регіонального і міс�
цевого рівнів;

— формування і реалізації
державних, галузевих, регіональ�
них і місцевих інноваційних про�
грам;

— створення нормативно�
правової бази та економічних
механізмів для підтримки і сти�
мулювання інноваційної діяль�
ності;

— захисту прав та інтересів
суб’єктів інноваційної діяльності;

— фінансової підтримки ви�
конання інноваційних проектів;

— стимулювання комерцій�
них банків та інших фінансово�
кредитних установ, що кредиту�
ють виконання інноваційних
проектів;

— встановлення пільгового
оподаткування суб’єктів іннова�
ційної діяльності;

— підтримки функціонування
і розвитку сучасної інноваційної
інфраструктури.

Проте, ані у теоретичних до�
слідженнях, ані у нормативних
документах немає цілісної кар�
тини провадження інноваційних
процесів [2].

Мета роботи
Метою даного дослідження є

вивчення поточного стану та
перспектив інноваційних про�
цесів у видавничо�поліграфічній
галузі, шляхом кількісного та
якісного пізнання сутності акту�
альних процесів у даному сек�
торі.

Результати проведеного 
аналітичного дослідження
За оцінкою Світового еко�

номічного форуму, Україна посі�
дає 77 місце за індексом конку�
рентоспроможного зростання
або конкурентоспроможності
серед 80 країн, щодо яких про�
водилися відповідні розрахунки.
Разом з тим інтегральний індекс
інноваційності економіки, який
визначений за десятибальною
системою і розраховується на
підставі оцінки чотирьох складо�
вих (освіти, інновацій, інфор�
маційної інфраструктури та
інституційної основи), в Україні
становить 5,7. Частка інвестицій
на розвиток інноваційного сек�
тору не перевищує 7 %, питома
вага інноваційної продукції у
ВВП зменшилася з 7,1 % у 2000
році до 5,7 % у 2006, для цього ж
періоду характерне зниження
ефективності інноваційних за�
трат, що в комплексі не може за�
безпечити інноваційний розви�
ток промисловості України [6].
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Отже, інноваційні процеси в
Україні не набули достатніх мас�
штабів і не стали суттєвими
фактором зростання ВВП, на�
уково�технічний потенціал Ук�
раїни практично ще не включе�
ний до економічного процесу
держави. Про це свідчать показ�
ники наукоємності промислово�
го виробництва України, що не
перевищують 0,3 %, при світо�
вому рівні на порядок вищому за
цей показник.

Для підприємств видавничої
справи та поліграфічної діяль�
ності актуальними є тенденції,
що характерні й для інших су�

б’єктів господарювання. Якщо
порівняти показники виробле�
ної продукції (табл. 1) та інвес�
тицій у основний капітал (табл.
2), що певною мірою характери�
зуватиме інноваційну складову
діяльності підприємств галузі,
то співвідношення по роках
складатиме відповідно, 2002 рік
— 31,4 %, 2003 — 19,8 %, 2004
— 18,2 % [4].

Якщо ж зважити на інерцій�
ність та кумулятивність інвес�
тиційного ефекту на інновацій�
ний процес, то можна цілком
обґрунтовано стверджувати, що
спадна динаміка досліджених
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Таблиця 1
Обсяг виробленої (промислової) продукції (робіт, послуг) усіма

підприємствами за видами економічної діяльності, млн. грн.

Вид діяльності
Рік

2002 2003 2004

Видавнича справа 1762,5 2214,0 3187,7

Поліграфічна діяльність 1176,9 1448,6 1709,9

Таблиця 2
Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності 

та типами (у фактичних цінах), млн. грн.

Вид діяльності
Тип

підпри�
ємств 

Рік

2001 2002 2003 2004

Обробна промисловість усі 7084 8433 11659 16663

Видавнича справа

усі 187,4 399,9 222,9 301,6

основні 176,6 384,2 189,9 275,8

малі 10,8 15,8 33,0 25,8

Поліграфічна діяльність

усі 89,9 153,2 214,6 278,0

основні 47,8 83,8 159,6 188,4

малі 42,1 69,4 55,1 89,7

Management_1-2(23-24)_2009_4.qxd  19.05.2009  12:12  Page 4  



співвідношень є одним з дієвих
чинників спадаючої наукоєм�
ності та інноваційного рівня
вітчизняної видавничо�полігра�
фічної галузі на сучасному етапі.

З іншого боку, для визначен�
ня реальної ситуації, необхідно
проводити не тільки кількісний,
але й якісний аналіз стану роз�
витку інноваційної складової
розвитку галузі. Розглядаючи
цей процес як послідовність на�
уково�дослідних, організаційно�
технічних, виробничих та марке�
тингових робіт, спробуємо де�
термінувати фази інноваційного
процесу у видавничій справі та
поліграфічній діяльності [3].

Фаза «НАУКА», на якій прово�
дяться фундаментальні дослі�
дження та розробляються тео�
ретичні підходи до вирішення
даної проблеми. Цим займа�
ються академічні інститути, вищі
навчальні заклади, галузеві спе�
ціалізовані інститути та лабора�
торії.

В Україні до цієї групи нале�
жать корпоративні підприємст�
ва ДАК «Укрвидавполіграфія»
ВАТ «УкрНДІ поліграфічної про�
мисловості ім. Т. Г. Шевченка» і
ВАТ «УкрНДІ спеціальних видів
друку», Видавничо�поліграфіч�
ний інститут НТУУ «КПІ», Ук�
раїнська академія друкарства та
Державна наукова установа
«Книжкова палата України ім.
Івана Федорова», технічний ко�
мітет ТК № 101 «Технологія
поліграфії» [9].

Фаза «ДОСЛІДЖЕННЯ», на
якій проводяться прикладні та
експериментальні дослідження,
розробляються експерименталь�
ні моделі. Цим займаються на�
укові інститути та заклади, малі
венчурні підприємства.

По суті, ця фаза інтегрована
до провідних організацій науко�
вої спрямованості, відповідно
сюди до цієї групи належать ви�
ще перераховані науково�до�
слідні та вищі навчальні закла�
ди. В той же час, на рівні під�
приємств можна виділити про�
відні інноваційні проекти, що
визначатимуть належність ор�
ганізацій до даної фази: Роз�
робка та стандартизація проце�
су цифрової кольоропроби під�
приємством ТОВ «Юнівест Пре�
прес» (м. Київ), дослідження
перспектив використання без�
спиртового зволоження у масо�
вому виробництві на друкарнях
ХК «Бліц�Інформ» (м. Київ),
впровадження технологій гіб�
ридного друку ТОВ «Вольф» (м.
Київ).

Фаза «РОЗРОБКА», на якій
визначаються технічні характе�
ристики нової продукції, роз�
робляють інженерно�технічну
документацію та конструюють
новий продукт; створюються
дослідні зразки; розпочинають
експериментальне виробниц�
тво нового продукту. Роботи на
цьому етапі виконуються в спе�
ціалізованих лабораторіях, до�
слідних виробництвах, конст�
рукторських бюро, науково�
дослідних підрозділах.

В Україні ця фаза відбува�
ється в наступних формах: екс�
периментальне виробництво
фарб ВАТ «УкрНДІ спеціальних
видів друку», лабораторії Ви�
давничо�поліграфічного інсти�
туту НТУУ «КПІ» та Української
академії друкарства.

Фаза «ВИРОБНИЦТВО»: тех�
нічне й організаційне підготу�
вання виробництва (МТЗ, ство�
рення допоміжних матеріалів,
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напівфабрикатів, розробка рег�
ламентів та стандартів, сер�
тифікація); масове виробництво.

В Україні до цієї групи нале�
жать НДІ ДАК «Укрвидавполі�
графія», роботи госпдоговірної
тематики технологічного та ор�
ганізаційного спрямування ви�
щих навчальних закладів.

Фаза «СПОЖИВАННЯ» — збут
продукції та задоволення попи�
ту споживача.

В Україні до цієї групи нале�
жать корпоративне підприємст�
во ДАК «Укрвидавполіграфія»,
як галузеве утворення що інтег�
рує у собі кілька фаз загального
процесу та усі суб’єкти�спожи�
вачі продукції та послуг наведе�
них підприємств.

Окремої уваги потребує ро�
бота із координації та регулю�
вання всього комплексу науко�
во�дослідних, а відповідно й ін�
новаційних робіт у галузі, якими
опікується Державний комітет з
телебачення та радіомовлення
України. Відповідно до підсумків
колегії, що відбулася 26 лютого
цього року, фінансування науко�
вої тематики у 2008 році з Дер�
жавного бюджету України здій�
снювалося за бюджетною про�
грамою «Прикладні розробки у
сфері засобів масової інфор�
мації, книговидавничої справи
та інформаційно�бібліографіч�
ної діяльності». Наукова темати�
ка виконується відповідно до
«Основних пріоритетних на�
прямів науково�технічного роз�
витку книговидання та преси до
2010 року», схвалених колегією
та затверджених наказом Держ�
комтелерадіо України від
21.07.2003 р. № 180, за такими
напрямами:

— створення та організація
промислового виробництва віт�
чизняних поліграфічних мате�
ріалів; 

— технічне переоснащення
галузі;

— стандартизація, метроло�
гія, сертифікація у видавничо�
поліграфічній сфері;

— інформаційне, економічне,
нормативно�технічне забезпе�
чення галузі.

У 2008 р. загальний обсяг
фінансування на проведення
наукових розробок за бюджет�
ною програмою склав 3528,3
тис. грн. За договорами з Ко�
мітетом галузевими науковими
установами у 2008 році викону�
валось 15 науково�дослідних
тем, 7 з яких завершено, 8 — пе�
рехідні і будуть завершені у 2009
р. У наукових розробках брали
участь ВАТ «УкрНДІ поліграфіч�
ної промисловості ім. Т. Г. Шев�
ченка» корпоративне підприєм�
ство ДАК «Укрвидавполіграфія»,
В и д а в н и ч о � п о л і г р а ф і ч н и й
інститут НТУУ «КПІ», Українська
академія друкарства та ДНУ
«Книжкова палата України ім.
Івана Федорова».

До важливого напрямку до�
сліджень віднесено розроблен�
ня та налагодження вітчизняно�
го виробництва витратних ма�
теріалів для офсетного способу
друку. ВАТ «УкрНДІ поліграфіч�
ної промисловості ім. Т. Г. Шев�
ченка» розроблено, затвердже�
но і зареєстровано в Держспо�
живстандарті України два стан�
дарти організації України (СОУ)
«Поліграфія. Видання для дітей.
Загальні технічні вимоги» з ура�
хуванням вимог ДСанПіН 5.5.6.
138�2007 та СОУ «Фарби полі�
графічні. Методи випробувань»
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на заміну ОСТ 29.123�90 «Крас�
ки полиграфические. Методы
испытаний». Також виконува�
лись роботи зі створення націо�
нальних стандартів України:
«Оригінали для поліграфічного
відтворення. Загальні технічні
вимоги» та «Шрифти друкарські
(на кириличній та латинській
друкарських основах). Групи.
Місткість».

Видавничо�поліграфічний
інститут НТУУ «КПІ» упродовж
минулого року за договором із
Держкомтелерадіо виконав пер�
ший етап науково�дослідної ро�
боти за темою «Проектування
стратегії розвитку вітчизняної
книготорговельної мережі», а
саме провів аналіз соціально�
економічних умов стану книго�
видання та книгорозповсю�
дження і досвіду державної по�
літики в галузі.

Українською академією дру�
карства продовжено науково�
дослідні роботи за темою «Роз�
робка норм часу і виробітку на
брошурувально�палітурні про�
цеси».

Поточного року на проведен�
ня науково�дослідних і дослід�
но�конструкторських робіт за
бюджетною програмою «При�
кладні розробки у сфері засобів
масової інформації, книгови�
давничої справи та інформа�
ційно�бібліографічної діяльно�
сті» передбачено кошти в сумі
3542,8 тис. грн. [10].

Наказом Держкомтелерадіо
від 25.02.2009 р. № 63 затверд�
жено «Основи політики Держ�
комтелерадіо на 2009 рік», до
яких серед інших увійшли: 

— створення сприятливих
умов для подальшого розвитку
вітчизняного книговидання і
книгорозповсюдження; 

— розроблення Державної
цільової програми популяри�
зації вітчизняної книговидавни�
чої продукції на 2009—2012 рр.;

— сприяння розширенню ме�
режі підприємств книгорозпов�
сюдження;

— проведення моніторингу
щодо впровадження нормативів
забезпечення населення книго�
торговельними послугами;

— створення законодавчих
умов для недопущення висе�
лення редакцій друкованих за�
собів масової інформації, ви�
давництв, книгарень, підпри�
ємств книгорозповсюдження із
займаних ними приміщень дер�
жавної та комунальної влас�
ності;

— сприяння запровадженню
маркування книжкових видань;

— розвиток договірно�пра�
вової бази співробітництва Ук�
раїни з іноземними державами
в інформаційній та видавничій
сферах;

— взаємодію з громадсь�
кістю з питань функціонування
та розвитку видавничої та ін�
формаційної сфер.

Варто зосередити увагу на
наступному: дуже велика частка
інноваційних заходів або таких,
що можна віднести до даної
сфери, навіть з наведеного пе�
реліку, не можуть бути віднесені
до однієї конкретної сфери і ча�
сто є дотичними до всіх, в тому
числі й соціально�культурних
явищ, опосередковано вплива�
ючи на інноваційний потенціал
підприємств галузі. На нашу
думку, до традиційного переліку
варто занести й узагальнюючу
Інфраструктурну фазу. В цьому
сенсі, інноваційними варто вва�
жати й інфраструктурні проекти,
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які започатковані як державни�
ми, так й приватними ініціатива�
ми з метою розвитку українсь�
кого ринку вцілому. До таких
можна віднести дослідження,
що проводилися компанією ГФК
Юкрейн (GfK Ukraine) в межах
проекту «Дослідження книжко�
вого ринку», що є складовою Ук�
раїнського книжкового проекту
(2006—2008 рр.) — ініціатором
якого є Міжнародний фонд «Від�
родження» за підтримки про�
грами МАТРА Міністерства за�
кордонних справ Нідерландів.
Також інфраструктурними варто
вважати ініціативи галузевих
об’єднань, до яких можна відне�
сти започаткований Асоціацією
Незалежних регіональних ви�
давців України моніторинговий
проект по дослідженню ауди�
торій регіональних періодичних
видань.

Таким чином, з точки зору
підвищення ефективності впро�
вадження інновацій у видавни�
чо�поліграфічну галузь, голо�
вними пріоритетами мають бути
цільова та стимулююча держав�
на політика, узгоджена науково�
дослідна та проектно�конструк�
торська діяльність провідних

осередків інноваційного потен�
ціалу, ефективна координація
робіт з боку галузевого норма�
тивного та регулюючого центру
у особі Держкомтелерадіо Ук�
раїни, а також координація зу�
силь та співпраця із провідними
громадськими та галузевими
об’єднаннями для формування
найбільш сприятливого інфрас�
труктурного середовища роз�
витку вітчизняної видавничо�
поліграфічної галузі за рахунок
використання інтенсивних ре�
сурсів розвитку, що полягають у
зосередженні на інноваційній
компоненті еволюційного ста�
новлення.

Висновки
1. Розглянуто сутність інно�

ваційних процесів на сучасному
етапі розвитку економічних від�
носин.

2. Проведено детермінацію
фаз інноваційного процесу у
вітчизняній видавничо�полігра�
фічній галузі.

3. Обґрунтовано та запропо�
новано використання інфраст�
руктурної фази для оцінки су�
купного потенціалу інноваційних
процесів у галузі.

М Е Н Е Д Ж М Е Н Т  В И Р О Б Н И Ц Т В А

78

1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» вiд 18.09.1991 р. № 1560�
XII [Текст] // ВВР. — 1991. — № 47. — Ст. 646 (Останні зміни від 25.12.2008
р.). 2. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40�IV
[Текст] // ВВР. — 2002. — № 36. — Ст. 266 (Останні зміни від 25.03.2005 р.).
3. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації:
моногр. [Текст] / Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С. — К.: КНЕУ,
2003. — 394 с. 4. Дурняк Б. В. Видавничо�поліграфічна галузь України:
Стан, проблеми, тенденції: Статистично�графічний огляд [Текст]: моногр. /
Дурняк Б. В., Штангрет А. М., Мельников О. В. — Львів: Укр. акад. друкар�
ства, 2006. — 274 с. 5. Величко О. М. Новий технічний поступ технологій
друкарства [Текст] / Величко О. М. // Технологія і техніка друкарства. —
2008.— № 1. — С. 9—22. 6. Напрями інноваційного розвитку в промисло�
вості України [Текст] / А. Сидорова, Г. Анісімова // Економіка України. —
2009. — № 3. — С. 24—25. 7. Павленко І. А. Економіка та організація інно�

Management_1-2(23-24)_2009_4.qxd  19.05.2009  12:13  Page 8  



М Е Н Е Д Ж М Е Н Т  В И Р О Б Н И Ц Т В А

79

ваційної діяльності: навч.�метод. посібник [Текст] / Павленко І. А., Гончаро�
ва Н. П., Швиданенко Г. О. — К.: КНЕУ, 2002. — 150 с. 8. Розум О. Ф. Друкар�
ство ХХІ століття [Текст] / Розум О. Ф. // Технологія і техніка друкарства. —
2008. — № 4. — С. 4—9. 9. Участь технічного комітету «Технологія полігра�
фії» у створенні та вдосконаленні галузевої нормативно�технічної докумен�
тації [Текст] / В. Ерн�Бишкевич В. Васьків, О. Мельников // Друкарство. —
2006. — № 6. — С. 5—8. 10. Спосіб доступу: http://comin.kmu.gov.ua/con�
trol/uk/publish/article?art_id=68687&cat_id=6465. 11. Инновационный ме�
неджмент [Текст]: справ. пособие / под. ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанце�
ва, Л. Э. Миндели. — 2�е узд., перераб. и доп. — М.: ЦИСН, 1998. — 568 с.

Рецензент — О. М. Величко, д.т.н., 
професор, НТУУ «КПІ»

Надійшла до редакції 30.03.09

Management_1-2(23-24)_2009_4.qxd  19.05.2009  12:13  Page 9  




