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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження: Серед найактуальніших проблем 

функціонування та розвитку українських підприємств усе більша увага 

приділяється необхідності підвищення якості управлінських рішень в сфері 

управління інноваційною діяльністю, що в свою чергу викликає необхідність 

побудови гнучкої системи адаптації українських підприємств загалом та 

досліджуваних зокрема, до нових умов господарювання на основі використання 

інноваційних процесів та нових інформаційних технологій. Тема дисертації 

носить актуальний характер, оскільки вона націлена не лише на удосконалення 

процесів управління, а й на підвищення інноваційної активності сучасних 

українських підприємств. 

У своєму дослідженні ми виходимо з такого теоретико-методичного 

положення, що дослідження сутності управління інноваційною діяльністю 

підприємств передбачає, перш за все, конкретизацію основних положень, 

понять, категорій, що розкривають його зміст без врахування обумовлених 

особливостей галузі, конкретного підприємства, видавництва. І тільки тоді 

можливе уточнення сутності цього поняття, явища управління інноваційною 

діяльністю, з врахуванням особливостей важливих для підприємств певної 

галузі. Управління інноваційною діяльністю підприємств розглядається як 

органічна складова системи управління підприємством (менеджменту 

підприємства). Для ефективного функціонування в умовах нестабільності 

зовнішнього середовища актуалізується проблема якісного організаційного та 

інформаційного забезпечення процесу розробки, прийняття та реалізації 

правильних (адекватних реаліям) управлінських рішень взагалі і щодо 

інноваційної діяльності зокрема. 

Поглиблення теоретико-методичних підходів та розробка практичних 

рекомендацій щодо організаційного та інформаційного забезпечення 
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управління інноваційною діяльністю українських підприємств сприятиме 

підвищенню ефективності управління ними та формуванню 

конкурентоспроможного потенціалу як досліджуваних підприємств, так і 

економіки в цілому.  

Управління інноваційною діяльністю на українських підприємствах має 

здійснюватись на систематичні основі. Адже, за умов динамічності змін 

макросередовища інноваційна діяльність потребує значного інвестування 

ресурсів, активізації міждисциплінарної співпраці та міжфункціональної 

співпраці (в межах конкретного підприємства). Саме тому, прагнення до 

ведення активної та ефективної інноваційної діяльності спонукає підприємства 

до зміни принципів управління. І як наслідок новітня парадигма розвитку 

підприємницьких відносин вимагає нових рішень в сфері організаційного та 

інформаційного забезпечення процесів управління інноваційною діяльністю 

українських підприємств. 

Теоретичні та прикладні аспекти дослідження основних характеристик 

інновацій та управління інноваційною діяльністю підприємств знайшли 

відображення в наукових працях таких вітчизняних і зарубіжних авторів: 

В. Базилевича, В. Воробйова, А. Гриньова, П. Друкера, Ю. Єханурова, 

О. Жилінської, В. Зянька, С. Ілляшенка, М. Йохни, Н. Краснокутської, 

Я. Котляревського, О. Кузьміна, Л. Смоляр, В. Хобти, Д. Черваньова, А. Чухна, 

Й. Шумпетера, та ін.. Вивченню проблем організаційно-інформаційного 

забезпечення управління інноваційною діяльністю на підприємствах та їх 

інвестиційного забезпечення присвячені праці таких науковців, як Д. Баюра, 

О. Мірошніченко, О. Каніщенко, Л. Чубук, Н. Чухрай, З. Шершньова та ін. У 

спеціальній літературі також значну увагу приділено проблематиці ризик-

менеджменту і методам розробки систем управління ризиками інноваційної 

діяльності. Окреслені питання досліджувались: В. Вітлінським, 
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М. Голованенком,  В. Кравченком, А. Старостіною, Б. Твісом, 

В. Трапезніковою, О. Черняком та ін. 

У спеціальній літературі також значну увагу приділено проблематиці 

ризик-менеджменту і методам розробки систем управління ризиками 

інноваційної діяльності зокрема у роботах В. Вітлінського, Т. Головач, 

М. Голованенко, М. Грачової, Т. Дубрової, В. Кравченко, А. Старостіної, 

О. Черняка, Б. Твіса, В. Трапезнікова, Р. Фатхутдінова та ін. 

У наукових розробках зазначених вітчизняних і зарубіжних учених 

фундаментально досліджено теоретичні аспекти управління інноваційною 

діяльністю. Однак, не зважаючи на їх значний науковий доробок, потребують 

окремого більш глибокого розгляду прикладні питання системного вивчення, 

узагальнення та аналізу системи організаційно-інформаційного забезпечення 

процесів управління інноваційною діяльністю підприємств. Особливої 

актуальності це набуває для українських підприємств, що функціонують у 

сучасних ринкових умовах. Вагомість цієї обставини посилюється обмеженням 

доступу до інвестиційних ресурсів та нестабільністю зовнішнього середовища. 

Теоретична значущість та практична необхідність формування 

ефективної системи організаційно-інформаційного забезпечення процесів 

управління інноваційною діяльністю зумовили актуальність теми дисертаційної 

роботи, визначили її мету, завдання та логіку побудови дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з планами науково-дослідних робіт Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за комплексною 

держбюджетною темою економічного факультету «Модернізація економіки 

України на засадах сталого соціально-економічного розвитку: закономірності, 

протиріччя, ризики» № 11 БФ 040-01 (державний реєстраційний номер 

111U006456, термін виконання – 2012–2015 рр.). У її межах автор 
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запропонувала методику інформаційного забезпечення українських 

підприємств у процесах управління інноваційною діяльністю з метою 

підвищення рівня їх конкурентоспроможності. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

поглибленні теоретичних підходів та розробці практичних рекомендацій щодо 

організаційно-інформаційного забезпечення процесів управління інноваційною 

діяльністю підприємств для прискорення інноваційного розвитку української 

економіки та посилення її міжнародної конкурентоспроможності. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено та вирішено такі завдання: 

 узагальнити теоретичні підходи щодо визначення сутності управління 

інноваційною діяльністю та його місця в загальній структурі управління 

підприємствами; 

 розкрити специфіку, місце і роль організаційно-інформаційного 

забезпечення управління інноваційною діяльністю в системі управління 

підприємством;  

 вдосконалити методичні рекомендації щодо впровадження системи 

інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю 

підприємств; 

 вдосконалити організаційно-інформаційний інструментарій управління 

інноваційною діяльністю на українських підприємствах; 

 запропонувати класифікацію інноваційних стратегій за критеріями 

оцінювання їх кінцевих результатів; 

 розробити систему попереднього відбору інновацій підприємствами на 

основі концепції життєвого циклу підприємства; 

 визначити напрями підвищення ефективності управління інноваційною 

діяльністю на основі застосування інтегрованого інноваційного контуру; 
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 запропонувати оптимізаційні заходи інвестиційного забезпечення 

інноваційної діяльності українських підприємств. 

Об’єктом дослідження є процеси управління інноваційною діяльністю на 

вітчизняних підприємствах. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та 

прикладних положень щодо організаційно-інформаційного забезпечення 

управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств. 

Методи дослідження. Теоретичною основою дослідження є 

фундаментальні положення сучасної теорії інноваційної діяльності, системний 

підхід до вивчення соціально-економічних процесів і діалектичний метод 

пізнання. 

У процесі написання роботи використовувалися: метод моделювання – 

для розробки оптимізаційної моделі для визначення оптимального обсягу 

інвестицій в інновації; метод розрахунку та аналізу динамічних показників – 

для оцінювання ефективності інвестицій у впровадження інновацій та 

інноваційної діяльності підприємств; метод експертних оцінок – під час 

визначення коефіцієнтів вагомості показників ефективності запровадження 

конкретного виду інновацій; метод теоретичного узагальнення – для з’ясування 

сутності інновацій, інноваційної діяльності та організаційно-інформаційного 

забезпечення; систематизації та класифікації – з метою визначення характерних 

ознак методів оцінювання рівня організаційного забезпечення управління 

інноваційною діяльністю на підприємствах; графічний метод – під час вивчення 

та аналізу залежностей між досліджуваними показниками; метод 

прогнозування та програмування – при розробці інформаційного забезпечення 

процесів управління інноваційною діяльністю на досліджуваних підприємствах. 

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативно-

правові акти України, офіційні звіти Міністерства економічного розвитку і 
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торгівлі та Державної служби статистики України, офіційні звіти 

досліджуваних підприємств, аналітичні огляди, опитування експертів 

досліджуваної галузі, праці вітчизняних та зарубіжних економістів, матеріали 

наукових конференцій і семінарів, матеріали мережі Інтернет, а також 

результати власних досліджень автора. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі 

отримано нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують 

важливе науково-практичне завдання, пов’язане з поглибленням теоретичних 

засад та розробкою практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності 

управління інноваційною діяльністю на вітчизняних підприємствах.  

У процесі дослідження отримано низку наукових результатів, які містять 

наукову новизну та практичну цінність, зокрема:  

удосконалено: 

− теоретичні підходи аналізу інтегрованого інноваційного контуру, як 

складової системи управління підприємством, що включає різновиди інновацій 

(продуктові, технічні, організаційно-управлінські та інформаційні); моделі 

управління впровадженням інновацій; елементи інформаційного потенціалу; 

систему інформаційного забезпечення і завдяки ефективному внутрішньо 

організаційному менеджменту сприяє підвищенню рівня 

конкурентоспроможності інноваційно-активних підприємств та підтримує їх 

поступальний розвиток у нестабільному зовнішньому середовищі;  

− методичний підхід до визначення оптимального розподілу інвестицій 

підприємства в інновації на основі оптимізаційної економіко-математичної 

моделі, що дозволяє інтегрувати ресурсні індикатори його діяльності (потребу в 

інвестиціях, прибутковість, видову концентрацію та фінансові ризики 

впроваджуваних інновацій) з індикаторами стану інноваційного розвитку 

підприємства (відповідність стадії життєвого циклу та інноваційного 

потенціалу впроваджуваним інноваціям), дозволяючи вибудовувати 
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реалістичну, збалансовану і фінансово-обґрунтовану інноваційну стратегію 

його розвитку; 

− організаційно-інформаційний інструментарій управління 

інноваційною діяльністю на українських підприємствах, який, на відміну від 

існуючого, дозволяє акумулювати та забезпечувати внутрішню взаємодію 

основних її елементів для розроблення і комерціалізації інноваційної продукції, 

що сприяє підвищенню якості управління інноваційною активністю 

досліджуваних підприємств; 

− методичні підходи до організації управління інноваційною діяльністю 

на вітчизняних підприємствах у частині побудови та застосування сучасних 

форм організаційних структур, що дозволяють подолати їх негнучкість, а також 

сприяють активізації їх інноваційної діяльності; 

− систему попереднього відбору інновацій на основі використання 

концепції їх відповідності життєвому циклу підприємства, що дозволить 

підвищити рівень відповідності впроваджуваних інновацій наявним резервам 

розвитку підприємства, і в умовах глобалізації світової економіки та 

євроінтеграції забезпечить українським підприємствам вдосконалення 

відповідних процесів управління шляхом попередження виникнення різних 

видів ризиків у їх діяльності; 

набули подальшого розвитку: 

− класифікація інноваційних стратегій на основі визначення основних 

шляхів їх реалізації та критеріїв здійснення оцінювання кінцевих результатів, 

що дає змогу не лише визначити головну мету та завдання системи управління 

інноваційною діяльністю, але й забезпечує узгодженість дій усіх учасників 

відповідних процесів та дозволяє врахувати наявні ресурси й інші обмеження 

на підприємствах досліджуваної галузі; 

− методичні положення інформаційного забезпечення процесів 
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управління інноваційною діяльністю на українських підприємствах за рахунок 

створення міжгалузевої інноваційної ради, що сприятиме виявленню 

оптимальних шляхів досягнення поставлених цілей, враховуючи наявні ресурси 

для здійснення їх інноваційної діяльності. Відповідне інформаційне 

забезпечення здійснюватиметься шляхом збору та передачі всієї необхідної для 

підприємств інформації, моніторингу та оцінки світового розвитку систем 

управління інноваційною діяльністю та ін.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в узагальненні 

методичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо забезпечення 

процесів управління інноваційною діяльністю вітчизняних підприємств. 

Теоретичні, методичні та прикладні результати дослідження, зокрема 

пропозиції щодо вдосконалення системи інформаційно-методичного 

забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства було 

впроваджене у практику діяльності ТОВ «Видавництво «Генеза»» (довідка №41 

від 24.03.2014 р.). Основні положення щодо виокремлення організаційно-

економічного інструментарію управління інноваційною діяльністю підприємств 

впроваджені у практику діяльності ТОВ «Кондор-видавництво» (довідка №12 

від 10.10.2014 р.). Рекомендації щодо інформаційного забезпечення процесу 

управління інноваційною діяльністю підприємств на основі новітніх цифрових 

розробок, а також пропозиції щодо створення міжгалузевої інноваційної ради 

для забезпечення співпраці держави та підприємницьких структур у сфері 

впровадження інновацій українськими підприємствами були впроваджені у 

практику діяльності Верховної Ради України при розробці законопроектів та 

внесенні змін до Податкового Кодексу (довідка №449/15 від 25.11.2015 р.). 

Положення дисертації також використовуються у навчальному процесі при 

викладанні курсу «Менеджмент» у Київському національному університеті 
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імені Тараса Шевченка (акт впровадження результатів НДР у навчальний 

процес №013/460 від 09.10.2015 р.).  

 Особистий внесок здобувача. Усі отримані наукові, методичні та 

практичні результати, що виносяться на захист, є особистими розробками 

автора та знайшли відображення в опублікованих ним працях. Із наукових 

праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано лише ті 

положення, які є результатом власних досліджень автора. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

доповідались, обговорювались та отримали схвалення на 8 міжнародних та 

всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях: XIII–XV 

Міжнародних науково-практичних конференціях «Конкурентоспроможність 

національної економіки» (м. Київ, 2013–2015 рр.); VI Міжнародній науково-

практичній конференції «Імперативи розвитку суспільно-економічних систем в 

умовах глобалізації» (м. Чернігів, 2013 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

інтернет-конференції «Формування стратегії соціально-економічного розвитку і 

вдосконалення організації обліку й аудиту підприємницьких структур 

видавничо-поліграфічної галузі» (м. Львів, 2013 р.); II Всеукраїнській науковій 

конференції «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» 

(м. Дніпропетровськ, 2013 р.); X Międzynarodowej naukowi-praktycznej 

konferencji «Naukowa przestrzeń Europy – 2014» (м. Перемишль, 2014 р.); 

Conference «Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: 

common challenges and scientific findings» (м. Нью-Йорк, 2014 р.); The 13
th
 

international conference «Information technologies and management 2015» 

(м. Рига, 2015 р.). 

Публікації. За результатами проведених наукових досліджень 

опубліковано 20 наукових праць загальним обсягом 7,54 д.а., з яких 7,22 д.а. 

належать особисто автору, в тому числі 12 статей у наукових фахових 
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виданнях, з яких 4 статті входять до наукометричних баз даних; 3 статті – в 

іноземних наукових виданнях; 6 наукових праць – в інших виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Роботу викладено на 270 сторінках, з яких основний текст займає 218 сторінок. 

У дисертації міститься 23 таблиці, 32 рисунки, список використаних джерел з 

160 найменувань (на 19 сторінках), 8 додатків (на 33 сторінках). 
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ 

 1.1 Призначення та зміст інноваційної діяльності в системі управління 

підприємством 

Однією з пріоритетних цілей найбільш розвинених країн світу є 

довготривале економічне зростання, для забезпечення якого, необхідно 

створити сприятливі умови виробництва більшої кількості і кращої якості 

товарів та послуг, і як наслідок, забезпечення більш високого рівня життя 

населення.  

Економічне зростання, в свою чергу, є результатом успішної діяльності 

підприємств усіх галузей вітчизняної економіки і залежить значною мірою від 

їх інноваційної діяльності. Адже, в сучасних умовах господарювання 

ефективність економічної діяльності здебільшого обумовлюється 

інтелектуалізацією основних факторів виробництва та провідною роллю 

наукового прогресу. 

Протягом останніх десятиліть в усьому світі в управлінні 

підприємствами різних форм власності широкого розповсюдження набуває 

саме інноваційна складова діяльності, незалежно від сфери. Тому, в таких 

умовах, ефективне функціонування економічних суб’єктів всіх рівнів, від 

окремої фірми і закінчуючи державою в цілому, не є можливим без інновацій та 

інноваційної діяльності. Доцільність вибору, способу та варіанту використання 

інновацій та ведення інноваційної діяльності залежить від профілю, ресурсного 

і науково-технічного потенціалу підприємства, вимог ринку та особливостей 

галузевої приналежності. Закономірно виникає питання виявлення і 

обґрунтування доцільності інновацій, визначення цільового ринку для їх 

впровадження, оцінка шансів інноватора на комерційний успіх. На початку 

дослідження варто розглянути розвиток категорій «інновації» та «управління 

інноваційною діяльністю» в історичній ретроспективі.   
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Варто зазначити, що вивченню інновацій та проблем  інноваційної 

діяльності присвячено наукові праці багатьох вітчизняних та зарубіжних 

вчених: Й .Шумпетера, П. Друкера, Дж. Гелбрейта, Р. Соллоу, Р. Фатхутдинова, 

Л. Воротіної, Д. Черваньова, А. Чухна, Е. Лібанової, О. Амоші, 

О. Мірошніченко, О. Жилінської, А. Гальчинського, В. Гейця, Л. Федулової, 

Л. Смоляр, С. Ілляшенка, О. Кузьміна, В. Мединського, Л. Нейкової, 

І. Павленка, П. Перерви, В. Семиноженка, В. Стадника та інших. Характерною 

для розвитку досліджень даних категорій є зростаюча кількість наукових праць, 

де об’єктом дослідження постає інноваційна діяльність. У більшості з них 

акцент робиться на інноваційних процесах, пов’язаних із вдосконаленням всієї 

виробничо-господарської діяльності підприємства. Саме завдяки таким 

дослідженням вітчизняні вчені намагаються обґрунтувати національні 

інноваційні пріоритети, знайти дійові механізми розробки, залучення й 

ефективного використання інновацій. Однак, з врахуванням перебігу обставин, 

масштаби та рівень наукової розробки зазначених проблем залишаються 

недостатніми. Так, на наш погляд, недостатньо опрацьовані вітчизняними 

вченими питання економічної оцінки інноваційних процесів, що може 

призвести до впровадження у виробництво заздалегідь неефективних 

інноваційних проектів, і як наслідок, до значних фінансових втрат суб’єктів 

господарювання, що в свою чергу призведе до стрімкого зниження 

інноваційного та інвестиційного потенціалу країни загалом. 

Досліджуючи багатоаспектний характер економічних перетворень у 

глобальному масштабі, вчені в різні часи неодноразово робили висновок, що 

суспільство перебуває на тому етапі свого розвитку, коли більшість проблем 

вирішують на базі швидкої розробки та використання у виробництві нових 

технологічних і організаційних ідей, нової техніки або інакше – інновацій.  
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Не зважаючи на активне застосування та вживання терміну «інновація» 

практично у всіх галузях знань та сферах діяльності він не має однозначного 

визначення та є предметом дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених 

різних профілів 

Загалом, іnnovations (анг.) – утворено з двох слів – латинського „новація” 

(новизна, нововведення) і англійського префікса «іn», що означає „ведення”. 

Тобто, у перекладі з англійської «нновація» означає ведення нового. Для 

уточнення ж економічної сутності категорії «інновації» спершу доцільно 

розглянути генезис становлення інноватики як науки. 

До ХХ-го сторіччя жоден з науковців не ставив центральним питанням 

свого дослідження саме аналіз інновацій.  

З початком ХХ-го сторіччя роль інновацій в активному економічному 

розвитку людства почали активно досліджувати відомі вчені-економісти. Проте 

на наш погляд, найперше вагоме дослідження інновацій здійснив саме 

Й.Шумпетер. 

Так, в 1911 році австрійський вчений Й. Шумпетер у своїй праці «Теорія 

економічного розвитку» уперше розглянув питання впливу інновацій на 

економічний розвиток і, узагальнивши теоретичні доробки різних науковців, 

дав визначення термінів «інноваційний процес» та «інновація». Активно термін 

«інновація» Й. Шумпетер почав використовувати в 30-і роки ХХ-го століття. 

Інновацією він називає зміну з метою впровадження й використання нових 

видів споживчих товарів, нових виробничих, транспортних засобів, ринків і 

форм організації в промисловості. Він розглядав інновацію як засіб підприємця 

для отримання прибутку і обґрунтував, що "динамічний підприємець" є 

джерелом кон'юнктурних коливань. Варто зазначити, що одна з ідей 

Й. Шумпетера – про визначальну роль новатора як носія інноваційного 

розвитку набула подальшого розвитку в окрему соціально-психологічну теорію 
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інновацій. Тут значна увага приділяється проблемам місця особистості, рівня 

освіти, мотивації та аналізу соціально-психологічних чинників на розвиток 

інновацій. 

 Аналізуючи причини кон'юнктурних коливань, Й. Шумпетер, вперше в 

економічній науці, виділив і дав характеристику «нових комбінацій змін у 

розвитку» [134, с. 256]. У вищезгаданій праці Й. Шумпетер визначає, що 

інновації, це — не просто нововведення, а новий фактор виробництва. Тобто, 

зміст інновацій криється у здійсненні нових комбінацій у виробництві, що 

впливають на динаміку економічного розвитку всього суб’єкту 

господарювання. Й. Шумпетер налічує п'ять характерних випадків нових 

комбінацій: [134, с. 262]: 

1) виробництво невідомого споживачам нового продукту, або 

продукту з якісно новими властивостями; 

2) впровадження нового засобу виробництва, в основу якого 

покладено нове наукове відкриття або новий підхід до 

комерційного використання продукції; 

3) освоєння нового ринку збуту певною галуззю промисловості 

країни, незважаючи на те, існував цей ринок раніше чи ні; 

4) залучення нових джерел сировини та напівфабрикатів, незалежно 

від того, існували ці джерела раніше чи ні; 

5) впровадження нових організаційних форм.  

Таким чином, предметом цих змін можуть бути: продукти, технологічні 

процеси, сировина, організація виробництва та нові ринки збуту.  

Принципово-новим положенням теорії Й. Шумпетера стало те, що 

подальший розвиток не є продовженням попереднього, тобто новації 

породжуються іншими умовами та новими факторами господарювання та 

зумовлюють необхідність масштабних структурних перебудов. 
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Згодом вчений публікує нову працю “Ділові цикли”, де робить висновок, 

що “інновація означає зсув (зміщення) кривої граничної продуктивності” 

[150, с .87].  

Тобто, великі інновації повинні зумовлювати створення нових 

підприємств та нового устаткування, але не кожне нове виробництво є 

інновацією. Характерно, що в майбутніх наукових дослідженнях основою будь-

яких міркувань щодо поняття «інновація» стало саме це – класичне визначення, 

запропоноване Й. Шумпетером.  

В 60-ті роки ХХ ст.,у період прискорення розвитку науково-технічного 

прогресу, активізували свої дослідження в заданому напрямі й інші відомі вчені 

– як послідовники так, і критики Й. Шумпетера. Так, до 70-х років ХХ ст. 

активно використовувалась теорія, згідно якої економічний розвиток 

суспільства відбувається циклічно. Періоди зростання головним чином 

ґрунтуються на комплексних інноваціях, впровадження та використання яких 

дає поштовх виникнення вже вторинних (наступних, поліпшуючих) інновацій. 

Проте, відомий американський економіст С. Кузнець дещо полемізував з 

теорією Й. Шумпетера. На його думку, революційні інновації виникають 

випадково, під впливом певних зовнішніх обставин, та не призводять до 

глобальних структурних зрушень в економіці.  

В цей же час активно почали розвивати теорію інноватики й такі відомі 

вчені, як Г. Менш, Б. Твісс, Е.М. Роджерс. Вони вважали інновації «головним 

імпульсом» розвитку, що виходить від нових споживчих товарів, нових методів 

виробництва і транспортування, нових ринків, нових організаційних форм у 

промисловості. При цьому вони враховували і циклічність розвитку економіки 

[92, с. 50]. 

У праці  «Технологічний пат» Г. Менш на основі аналізу більше ста 

великих і такої ж кількості базових технічних інновацій з періоду сер. XVIII ст. 
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– 60-ті рр. ХХ ст. довів існування довгих хвиль економічної активності. 

Економічну кризу Менш пояснює застоєм науки та нестачею базових інновацій. 

Менш вважає, що: «Погіршення стану фірми породжує стимул до інновацій. І 

навпаки, коли справи фірми процвітають, у неї немає необхідності що-небудь 

серйозно змінювати у вже налагодженому виробництві» [145, с. 31]. Таким 

чином, на думку автора, депресія відіграє роль генератора умов для появи 

інновацій, що становлять технологічний базис нової довгої хвилі. 

Варто звернути увагу на науковий доробок відомого американського 

вченого в галузі науки і техніки Б. Твісса. Він вважає, що інноваційна 

діяльність – це процес, у якому винахід або ідея набуває економічного змісту. 

«Це єдиний у своєму роді процес, — пише Б. Твісс, — що об'єднує науку, 

техніку, економіку й управління. Він полягає в одержанні новизни і триває від 

зародження ідеї до її комерційної реалізації, охоплюючи комплекс відносин, 

виробництво, обмін, споживання» [91, с. 75]. 

 Один з послідовників Й. Шумпетера, видатний науковець Е. Тоффлер, 

висловив свою думку, що серед проблем, з якими стикається бізнес, немає 

важливішої і складнішої, ніж проблема нововведень [107, с. 89]. 

Німецький же економіст Ф. Хаберланд акцентує свою увагу на тому, що 

«інновації охоплюють науково-технічні, технологічні, економічні й 

організаційні зміни, які виникають у процесі відтворення». Також він зазначає, 

що інноваціям повинні відповідати певні характеристики, а саме: якісна 

новизна виробів, способів виробництва і технологій у порівнянні з 

попередніми, темпи реалізації, динаміка циклу нововведень, економічна 

ефективність, соціальні наслідки [91, с. 102]. 

Зокрема, видатний науковець К. Найт дає наступне визначення: 

«інновації – це впровадження будь-чого нового щодо організації або її 
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безпосереднього оточення» і розглядає нововведення як «особливий випадок 

процесу змін в організації» [131, с. 32].  

М. Портером було засновано теорію конкурентних переваг. У своїй праці 

«Конкуренція», яка практично повністю присвячена питанню взаємозв’язку 

впроваджень інновацій та конкурентоспроможності підприємств, М. Портер 

наголошує на тому, що компанії домагаються конкурентних переваг за 

допомогою інновацій. Вони підходять до розуміння нововведень в самому 

широкому сенсі, використовуючи як нові технології, так і нові методи роботи. 

Вони освоюють нові принципи конкуренції або знаходять кращі засоби 

конкурентної боротьби при використанні старих способів [90, с. 215]. На думку 

М. Портера, виграють лише ті компанії, які вміло впроваджують потрібні 

інновації, і по-справжньому конкурентоспроможна компанія найчастіше з 

готовністю відгукується на появу нового стандарту впровадженням відповідної 

інновації [90, с. 469]. 

Також згідно твердження П. Друкера інновації можна розглядати, як засіб 

для підприємців, за допомогою якого вони досліджують зміни в економіці та 

суспільстві з метою використання їх у бізнесі чи різних сферах обслуговування. 

Згідно з думкою відомого вченого Ф. Валента, інновація – це зміна в 

початковій структурі виробничого механізму, тобто перехід його внутрішньої 

структури до нового стану: стосується продукції, технології, засобів 

виробництва, професійної і кваліфікаційної структури робочої сили, організації; 

зміни як із позитивними, так і з негативними соціально–економічними 

наслідками [13, с.123]. Його однодумцем являється вчений Л. Волдачек. Він 

розглядає інновацію, як цільову зміну у функціонуванні підприємства як 

системи (кількісна, якісна, у будь-якій сфері діяльності підприємства).  
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Сформувавши уявлення про розвиток інноваційної думки та поглядів на 

місце нововведень в рамках інноваційних теорій перейдемо до проблеми 

трактування поняття інновацій. 

В залежності від об’єкта та предмета дослідження,  інновації 

розглядаються з позиції чотирьох різних концепцій: 

- процесна концепція (інновація розглядіється, як окремий процес); 

- системна концепція (інновація розглядається як система послідовних 

заходів); 

- концепція зміни (інновація розглядається, як нова якісна зміна в системі 

виробництва товарів або послуг); 

- результативна концепція (інновація розглядається, як кінцевий 

результат певного роду діяльності, що призвела до новітніх 

перетворень, що в свою чергу стали інновацією). 

На пострадянському просторі більшість вчених розрізняють лише дві 

концепції до визначення поняття «інновація». Згідно першої інновація 

розглядається як результат творчої діяльності; за другою концепцією, інновація 

представляється як процес впровадження нововведень [45, с. 65].  

Сучасні ж російські автори М. Глущенко та О. Нарежнєв говорять про 

концепцію процесного підходу, згідно якого інновації є процесом реалізації ідеї 

та її перетворення у готовий результат (або окремі стадії цього процесу – 

освоєння, впровадження, комерціалізація, використання), а об’єктний підхід 

представляє інновації як кінцевий результат, впроваджений об’єкт [21]. 

Р.А. Фатхутдінов також погоджується з процесним підходом до 

трактування поняття інновацій та наголошує на неправомірності включення у 

поняття «інновація» її розробки, створення та впровадження [101, с.85]. Ці 

етапи слід відносити до інноваційної діяльності як процесу, результатом якого 

можуть бути інновації. 
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На думку таких вітчизняних економістів, як Д. Черваньов і Л. Нейкова, 

інновація – це економічний процес, який, завдяки практичному використанню 

продуктів розумової праці – ідей і винаходів, приводить до створення кращих 

за властивостями, нових видів технологій, які, з’явившись на ринку як 

нововведення, можуть дати додатковий дохід [109, с. 87]. 

 Але слід зазначити, що всі підходи до визначення категорії «інновації» є 

взаємодоповнюючими, адже вони змінювались залежно від часових рамок, змін 

суспільного устрою, політичної ситуації, а також безлічі інших зовнішніх та не 

залежних від автора факторів. В узагальнюючому вигляді на рис.1.1. показано 

підходи до визначення терміну інновація. 

 

Рис. 1.1.  Підходи до визначення терміну «інновація»  

Джерело:узагальнення досліджень авторки   

Слід, також пам’ятати, що термін «інновація» часто використовується 

разом із поняттям «нововведення». Тому доцільним буде провести чітке 

розмежування цих понять та надати визначення кожному з них.  

Таке поняттям, як «нововведення», використовували автори на початку 

XX ст і вживали його у таких значеннях: «введення інновацій», «введення 

новинок», «введення нового». Інновація ж, включає в себе новий порядок, 

метод, винахід, явище, послугу. З моменту прийняття до розповсюдження 
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новація здобуває нову якість і стає нововведенням або інновацією. Інновація – 

це нововведення, пов'язане з науково-технологічним прогресом (НТП) і полягає 

у відновленні основних засобів, технологій, удосконаленні управління і 

економіки підприємства. Інноваціями в широкому сенсі називають 

новостворені, застосовані або ж вдосконалені конкурентоспроможні технології, 

продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру та якість виробництва або соціальної сфери.  

Українські автори – Н. Чухрай та Р. Патора [114, с. 27] – наводять нове 

трактування класичних визначень: 1) етимологічне – за П. Друкером: 

«інновація – мистецтво надання ресурсам нових можливостей для створення 

цінностей»;  

2) комерційне – за Б. Твіссом, який ототожнював нововведення з інновацією: 

«нововведення – застосування, тобто процес, у якому дослідження або ідея 

набувають економічного змісту; науково-технічні інновації – це матеріалізація 

нових ідей і знань, відкриттів, винаходів і науково-технічних розробок у 

процесі виробництва з метою їх комерційної реалізації для задоволення 

відповідних потреб споживачів на ринку»;  

3) функціональне: інновація – це також зміна в процесах (старі товари 

виготовляються новими способами). За Ю.Бажалом: «інновація як економічна 

категорія – нова функція виробництва»; це зміна технології виробництва; 

стрибок від старої виробничої функції до нової [5, с.2];  

4) статичне: Рекомендації Фраскаті (1993): «інновація – це кінцевий результат 

інноваційної діяльності, що знайшов втілення у вигляді нового або 

вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або вдосконаленого 

технологічного процесу, що використовується в практичній діяльності або в 

новому підході до соціальних послуг»;  
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5) процесне – за О.Лапко: «інновація – це комплексний процес, котрий включає 

в себе створення, розробку, доведення до комерційного використання і 

розповсюдження нового технологічного або якогось іншого рішення (новації), 

що задовольняє певну потребу» [56, с. 38];  

6) конкурентне – перше видання української економічної енциклопедії: 

«інновація – це новий підхід до конструювання виробництва, збуту товарів, 

завдяки якому інноватор та його компанія здобувають перевагу над 

конкурентами» [43, с. 656]. 

Простежимо визначення терміну «інновація» у ретроспективі (Додаток 1). 

Дослідивши визначення поняття «інновація» в історичній ретроспективі, 

доцільно зробити наступні висновки. Інновації є синтезом наукової новизни та 

унікальності; можливості реалізації практичної корисності, а головне – 

ефективності такого роду діяльності. Варто зазначити, що у представлених 

визначеннях не повністю розкривається економічна сутність інновації, відсутні 

чіткі критерії теоретичного визначення інновації з позицій її економічних 

результатів. Відповідно, згідно більшості з наведених визначень, будь-яке, 

навіть неефективне нововведення, можна трактувати як інновацію, але дане 

твердження не завжди є обґрунтованим та доцільним. Також, через 

суб’єктивність підходу деяких авторів не враховується конкретне втілення 

інновацій в результатах інтелектуальної діяльності, що в подальшому породжує 

проблему відсутності інновацій та інноваційної діяльності в загальній системі 

управління підприємством. Тобто, не розглядається та не висвітлюється 

інновація, як складова частина системи діяльності господарюючого суб’єкта 

загалом (місце інновації в системі підприємства на всіх етапах життєвого циклу 

інновацій: від ідеї через впровадження та виробництво до реалізації на ринку 

збуту). Адже всі зміни та нововведення повинні відбиватися на ефективності 

діяльності конкретного підприємства. Тому, на нашу думку, категорію 
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«інновація» потрібно розглядати в комплексному підході, який би поєднував в 

собі процесний підхід, системний підхід, результативний підхід та об’єктний 

підхід. 

Виходячи з вищевказаного, доцільно представити економічну сутність 

поняття «інновація» у вигляді схеми взаємонаслідкових зв’язків рис.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2 Економічна сутність поняття «інновація»  

Джерело:авторська інтерпретація. 

Як видно з рис.1.2, при використанні запропонованого підходу до розкриття 

генезису поняття «інновація» можливо поєднати етапи від зародження ідеї, її 

матеріалізацію та впровадження в реальну практику через інноваційний 

продукт, послугу, а також якісну зміну в усіх підсистемах підприємства.  

Таким чином, на основі всього вищеперерахованого, ми у своєму 

дослідженні будемо дотримуватись визначення Закону України «Про 

інноваційну діяльність» із змінами та доповненнями, згідно якого, інновації – 

новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, 

продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 
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структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери. Також в даному 

законі чітко визначені об’єкти інноваційної діяльності, а саме: 

- інноваційні програми і проекти; 

- нові знання та інтелектуальні продукти; 

- виробниче обладнання та процеси; 

- інфраструктура виробництва та підприємництва; 

- організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, 

комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують 

структуру і якість виробництва або соціальної сфери; 

- сировинні ресурси, засоби їх видобування і перероблення; 

- товарна продукція; 

- механізм формування споживчого ринку і збуту товарної продукції 

[39]. 

Для більш чіткого розуміння змістового наповнення терміну «інновація» 

необхідно розглянути та здійснити порівняння світового досвіду законодавчого 

визначення та використання даного поняття. 

Розглядаючи досвід США в даному питанні, слід звернути увагу на 

Федеральний Закон США «Про інноваційну діяльність», в якому подається 

визначення категорії інновація, як суспільна користь, отримана шляхом 

розробки нових, або істотного поліпшення наявних характеристик товарів, 

послуг, процесів. Також варто прийняти до уваги, що в США в інноваційному 

напрямі дотримується стратегії децентралізованого регулювання. В даному 

випадку держава відіграє провідну роль, але відсутні міцні директивні зв'язки. 

Більш широко застосовуються методи «управління ініціативою», зорієнтовані 

на стимулювання ініціативи суб'єктів господарської діяльності [138]. Тобто, 

можна зробити висновок про те, що в США особлива увага приділяється не 

дослідженню феномену «інновації», а його прикладному використанню, тобто 
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вся увага наукової та законотворчої спільноти спрямовується на розвиток 

інноваційної галузі та всіляку підтримку процесу розвитку інновацій. 

Щодо країн західної Європи, то тут прийнято послуговуватись 

рекомендаціями Oslo Manual [143]. Перша версія Oslo Manual була випущена в 

1992 році, у зв’язку з гострою кризою інформації з даного питання. Згідно 

даних рекомендацій інновації визначаються, як технологічно нові продукти і 

процеси, або ж їх технологічне вдосконалення, що має на меті реалізацію, або 

вже є реалізованим [143]. Варто зазначити, що під терміном «реалізація» 

розуміють введення на ринок інноваційного продукту, або ж використання у 

виробничому процесі інновацій.  

Також не слід забувати про методологію збору статистичних даних щодо 

наукових досліджень і розробок Frascati Manual, який вже нараховує 6 видань 

(вперше було видано у 1963 році) і являється базою для міжнародного 

зіставлення показників науки та техніки, аналізу їх організації та фінансування, 

науково-технічної політики. «Manual Frascati» стало в 1963 році першим 

документом, присвяченим методології статистики науки та інновацій.  

Перші рекомендації прийняті у м. Фраскаті (Італія) у 1963 р. У межах 

організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) була створена 

група національних експертів, яка підготувала офіційні рекомендації по 

методам збору необхідної інформації при проведенні наукових досліджень і 

розробок. У зв’язку зі змінами в стратегії науково-технічної політики на 

національному та міжнародному рівнях; накопиченням практичного досвіду в 

країнах, що входять до ОЕСР; переглядом міжнародних статистичних 

стандартів – положення Керівництва Фраскаті періодично уточнюються. 5-та, 

остання, редакція цих положень прийнята в 1993 році [144].   

У відповідності з міжнародними стандартами, під «інновацією» 

розуміється кінцевий результат інноваційної діяльності, що отримав втілення у 
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вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового 

або вдосконаленого технологічного процесу, який використовується в 

практичній діяльності або у новому підході до соціальних послуг. 

Таким чином, можна назвати певні особливості трактування змісту 

поняття інновації відповідно до регіональних особливостей (див. рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3 Порівняльна характеристика змісту поняття «інновації» 

залежно від географічної приналежності 

Джерело: систематизовано авторкою 

Отже, як показав проведений аналіз, в сучасній науковій літературі, як 

вітчизняній, так і закордонній, нараховується безліч визначень даного поняття, 

які можна згрупувати за ознакою внутрішньої структури, за масштабом, за 

параметрами життєвого циклу, за особливостями процесу впровадження тощо. 

Не слід також забувати, що теорії розвитку інновацій зазнавали змін разом з 

розвитком суспільства. Це, в свою чергу, спонукало підприємців до підвищення 

норм прибутковості через постійний інноваційний пошук, що прискорює темпи 

науково-технічного прогресу і сприяє підвищенню продуктивності праці у всіх 

сферах життєдіяльності. Постійні якісні зміни такого роду рано чи пізно 

призводять до оновлення технологічної бази виробництва, та навіть зміни 
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технологічних устроїв. Це, в свою чергу, зумовлює соціально-економічний 

розвиток суспільства на світовому рівні, відкриває нові можливості реалізації 

творчого потенціалу особистості, створює умови для нового витка розвитку 

планетарного прогресу. 

З вищесказаного випливає, що поняття «інновації» не має однозначного 

визначення, а тому існують різні підходи до його класифікації. Тобто 

актуальність даної категорії та її значимість для економічного та соціального 

розвитку і зумовлюють пошук різноманітних критеріїв, згідно яких 

виконується класифікація інновацій. Тому, з метою більш глибокого розуміння 

даного явища, доцільно розкрити даний аспект більш глибоко. На рис.1.4 

представлено найбільш уживані критерії, згідно яких проводиться класифікація 

інновацій. 

 

Рис.1.4 Критерії класифікацій інновацій 

Джерело: авторське узагальнення 

Отже, як видно із рис. 1.4, інновації класифікують за 4 головними 

критеріями (ознаками). Доцільним буде розглянути кожну класифікаційну 

ознаку окремо, та описати її докладніше, з огляду на специфіку досліджуваної 

галузі. 
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Згідно даної системи класифікації перша класифікаційна ознака змістова, 

за якою інновації поділяються на: 

– продуктові, тобто ті, які орієнтуються на виробництво і використання нових 

або ж, що частіше зустрічається, вдосконалених продуктів у сфері виробництва 

або у сфері споживання; для книговидавничих підприємств продуктовими 

інноваціями вважаються, на приклад, створення електронного контенту для 

«рідерів» тощо; 

– технологічні, де в основу покладаються нові технології виробництва 

продукції, організації виробництва та управлінських процесів – такі, як 

запровадження новітніх систем друку, запровадження новітніх управлінських 

технологій; 

– ринкові інновації, які за своєю природою відкривають нові сфери 

застосування продукту або сприяють реалізації продукту чи послуги на нових 

ринках; у книговидавництві зазвичай це переорієнтація на нові ринки збуту, або 

ж розширення, де звичайний текст дублюється шрифтом Браєля, тощо. 

Загалом, продуктові інновації передусім спрямовані на створення нової 

споживчої цінності, що приваблює більшу кількість споживачів. Інновації ж  

технологічні, як правило, дають переваги у витратах, продуктивності, якості. 

Ринкові інновації, в свою чергу, розширюють межі ринку, на якому працює 

книговидавниче підприємство. 

За другою класифікаційною ознакою (стадії виробничого процесу) 

інновації поділяють на: 

1) інновації на вході в підприємство як систему; 

2) інновації на виході з підприємства; 

3) інновації структури підприємства. 

Третя ознака являє собою інтенсивність інноваційних змін. Згідно даної 

ознаки інновації можна поділити на: 
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1) інновації нульового порядку (регенерування  наявних вихідних 

властивостей);  

2) інновації першого порядку (кількісна зміна) – ті інновації, які залучаються 

видавничими підприємствами у технологічний процес чи продукт, щоб 

затримати зниження норми прибутку і продовжити життєвий цикл 

вдосконаленої інновації, наприклад, зміна дизайну обкладинки, матеріалу, з 

якого виготовляється книга (перехід від твердої обкладинки до м’якої), зміна 

способу реклами тощо; 

3) інновації другого порядку (перегрупування чи організаційні зміни) – 

інновації в сфері управлінської політики видавництва; 

4) інновації третього порядку (адаптаційні зміни); вони дають змогу 

поширювати і вдосконалювати базові покоління друкарського устаткування, 

створювати нові моделі машин і матеріалів, покращувати параметри друкованої 

продукції, яка випускається видавництвом; 

5) інновації четвертого порядку (новий варіант); зазвичай друк продукції 

кращої якості, на приклад, за рахунок повної заміни друкарського устаткування 

та управлінського персоналу видавництва; 

6) інновації п’ятого порядку («нове покоління»); для книговидавничих 

підприємств це може бути використання «хмарних технологій», новітні техніки 

виробництва матеріалів необхідних для друку; 

7) інновації шостого порядку (новий «вид»); на приклад, використання 3D 

принтера для друку книжок; 

8) інновації сьомого порядку (новий «рід»); абсолютно нові, революційні, 

запатентовані техніки друку літератури, управління книговидавничим 

підприємством. 

Останньою ознакою, згідно якої класифікують інновації, є причини 

виникнення. Згідно даної класифікаційної ознаки, інновації можна поділити на 
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реактивні – такі, що забезпечують виживання та конкурентоспроможність 

видавничого підприємства на ринку, виникаючи як реакція на нові 

перетворення, що здійснювані основними конкурентами, та стратегічні – 

інновації, впровадження яких має випереджувальний характер з метою 

отримання вирішальних конкурентних переваг у перспективі розвитку 

видавництва. 

Зважаючи на багатокритеріальність поділу інновацій, доцільно 

припустити, що «інновація» лише пов’язана з реалізацією інноваційних 

процесів, але не є самим «процесом». Тому, варто зробити висновок, що 

терміни «інновація» та «інноваційна діяльність» близькі, але не ідентичні. 

«Інноваційна діяльність пов’язана зі створенням, освоєнням і поширенням 

інновацій» [46, с. 126]. Ряд вчених визначає інноваційний процес «як 

систематичний розвиток і практичне відпрацювання нових ідей» [131, с. 118-

120.]. 

Аналіз наукових джерел підтвердив, що в сучасній економічній літературі 

і вітчизняному законодавстві немає єдиного визначення поняття «інноваційна 

діяльність». Деякі вчені практично ототожнюють дане поняття з поняттям 

«інновація», що, безперечно, є не зовсім неправильним, адже «інновація» та 

«інноваційна діяльність» нерозривно пов’язані між собою (одне поняття не 

існує без іншого). Тому варто концептуально зупинитись на інноваційній 

діяльності як такій. На нашу думку, інноваційна діяльність – являє собою 

сукупність всіх наукових, технологічних, організаційних, фінансових і 

комерційних кроків, які приводять до впровадження інновацій. Як процес, 

інноваційна діяльність спрямована на реалізацію результатів закінчених 

наукових досліджень і розробок або інших науково-технічних досягнень у 

новий або удосконалений продукт, реалізований на ринку, у новий або 

удосконалений технологічний процес, використовуваний у практичній 
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діяльності, а також пов'язані з цим додаткові наукові дослідження і розробки 

[53, с. 72–79. ]. 

Також не можна залишити поза увагою технологічний аспект 

інноваційної діяльності, який, як вид діяльності, пов'язаний з трансформацією 

ідей у технологічні інновації, тобто нові та удосконалені технологічні процеси 

або способи виробництва послуг, які використовуються в практичній 

діяльності, результатом яких можуть бути – нові або удосконалені продукти 

або послуги, впроваджені на ринку. 

 Таким чином, повертаючись до процесу розмежування понять, слід 

відзначити, що «інновація» зосереджує у собі велику кількість властивостей, 

таких як: наукову новизну та унікальність, можливість реалізації, практичну 

корисність та ефективність інноваційної діяльності. Тому, на нашу думку, 

необхідно перш за все врахувати конкретні властивості суб’єкта інноваційної 

діяльності (брати до уваги галузь, розмір підприємства, терміни застосування та 

використання та ін.) та об’єкта інновацій. І лише після цього робити конкретні 

висновки щодо змісту поняття та його коректності в тому чи іншому випадку. 

Тому доречним буде використання статичного, а не процесного підходу до 

визначення сутності інновацій, що дасть змогу уникнути цієї плутанини. 

Інновація є результатом інноваційного процесу, а не процесом загалом. 

Новацією ж виступає продукт інтелектуальної праці, ще не впроваджений у 

виробництво та не комерціалізований. Інноваційна діяльність на підприємстві є 

перманентною, тобто вона продовжується безперервно і втілюється у вигляді 

нових продуктів, способів організації виробництва, технологій тощо, тоді як 

інноваційний процес є разовим явищем, що полягає у перетворенні конкретної 

новації на інновацію. Отже, інноваційним процесом доцільно називати процес 

перетворення наукових знань у нововведення, з метою одержання 

інноваційного результату (нова техніка, технологія, все те, що є результатом 
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досягнень науково-технічного прогресу) і його практичного використання. При 

співставленні «розмірності» понять «інноваційний процес» та «інноваційна 

діяльність» доречно звернутись до думки російського науковця 

Р. Фатхутдінова, за словами якого [101, с. 46] процес організаційно-

технологічної підготовки виробництва, продукування новацій та їх 

впровадження (або ж перетворення в інновації) і поширення в інші сфери 

(дифузія) називається інноваційною діяльністю. З вищевикладеного стає 

зрозуміло, що інноваційна діяльність припускає цілий комплекс наукових, 

технічних, організаційних, фінансових і комерційних заходів, де одним з 

компонентів є інноваційний процес.  

Таким чином, як логічний висновок з вищесказаного випливає, що не всі 

зміни є нововведеннями, а тільки ті, котрі вносять у досліджуване середовище 

нові елементи. Як уже зазначалось, вони можуть бути соціальними, духовними 

і матеріальними, кожна з яких є новацією, тобто предметом нововведення, 

наприклад, верстат, пристрій, форма звіту, мистецтво, сировина чи система 

управління. Таким чином, від моменту прийняття до поширення новація 

набуває нової якості — стає нововведенням (інновацією). Зважаючи на 

особливості діяльності книговидавничої галузі, інноваціями на видавничих 

підприємствах вважатимуться освоєння та розробка новітніх систем друку та 

кольору, запровадження новітніх систем управління видавництвом, освоєння та 

примноження електронного контенту та ін. Головною ж рисою нововведення є 

його вплив на спосіб життя людей, стиль поведінки, світогляд, тобто зміни. 

Тому інноваційна діяльність на книговидавничих підприємствах – це процес 

уведення друкованих новацій на ринок та усі види наукової діяльності, 

проектно-конструкторські, технологічні, дослідні розробки, тобто це 

розповсюдження новітніх знань-можливостей для загального, суспільного 

добробуту та процвітання. Комерційний аспект діяльності видавництва 
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визначає інновацію як економічну необхідність, яка перетворює її у джерело 

доходу книговидавничого підприємства. Наявність попиту на інновацію 

свідчить про її конкурентоспроможність, що є результатом інноваційної 

діяльності. Інновація — це матеріалізований результат науково-технічної 

діяльності. 

Однак зауважимо, що за умови застосування вищенаведених понять 

суперечливою залишається низка важливих організаційних аспектів 

впровадження інновацій підприємствами. 

По-перше необхідно підкреслити, що наведені визначення передусім  

відносяться до організаційно-господарських суб’єктів, які займаються науково-

дослідною діяльністю та інноваційними розробками. При цьому визначення 

ігнорують реальний рівень залучення видавничих підприємств до процесів 

впровадження інновацій. Зокрема, як свідчить вітчизняна практика, переважна 

більшість підприємств видавничої галузі взагалі не займається науково-

дослідною діяльністю, не створює інновації та інноваційні технології, 

обмежуючись лише впровадженням в практику представлених на ринку 

готових інноваційних рішень. У даному зв’язку вважаємо некоректним 

відображення інноваційної активності підприємств за допомогою категорій 

інноваційний процес, інноваційна діяльність або інноваційні система, оскільки 

вказані терміни не відповідні її реальному рівню; 

По-друге, суперечливим залишається перелік організаційних, 

економічних і функціональних елементів, які формують базис інноваційної 

активності підприємств, адже в поняттях інноваційного процесу, діяльності та 

системи не міститься прямих вказівок ні на склад, ні на характерні особливості 

тих елементів, які визначають активність підприємств у впровадженні 

інновацій. Відповідно, вказана суперечливість стає перешкодою на шляху 

вдосконалення організаційного забезпечення впровадження інновацій 
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видавничих підприємств, потребуючи подальших досліджень у даному 

напрямі; 

По-третє, не вирішеними у рамках існуючого понятійно-категорійного 

апарату залишаються питання інтеграції активності видавничих підприємств у 

впровадженні інновацій в загальний організаційно-господарський механізм 

функціонування, що передбачає її узгодження з діючими місією, цілями та 

стратегіями діяльності, існуючою організаційною структурою управління, 

бізнес-моделлю, бізнес-процесами та досягнутим рівнем економічного 

потенціалу. 

 

1.2 Сучасна концепція організаційно-економічного забезпечення процесів 

управління інноваційною діяльністю на вітчизняних підприємствах 

Активізація інноваційної діяльності на всіх рівнях економіки повинна 

супроводжуватися певною адаптацією існуючого організаційно-економічного 

забезпечення і формуванням на зазначеній основі механізмів, що безпосередньо 

пов'язані з підвищенням ефективності роботи підприємства через інноваційний 

розвиток. Аналіз публікацій, присвячених концепціям забезпечення процесу 

управління на підприємстві, свідчить про відсутність єдиної методики їх 

дослідження та формування.  

У 90-х рр. XX ст. розробка концепції економічного забезпечення 

управлінських процесів пов’язувалась з різними аспектами макро- та 

мікроекономічної моделі існування окремого підприємства.  

Проте, як свідчить практика досліджень, в даний час єдина і цілісна 

теорія формування концепції організаційно-інформаційного забезпечення 

управління інноваційною діяльністю відсутня, що обумовлює необхідність та 

актуальність подальшого її розвитку. 

Дослідження процесів формування концепції організаційно-

інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю 
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книговидавничих підприємств логічно розпочати з аналізу змісту поняття 

«управління» виходячи з його суті та особливостей галузі. Аналізуючи термін 

«управління», з урахуванням генезису його змісту, можна відзначити, що 

підходів до його визначення достатньо багато. Так, з погляду більшості вчених 

суть управління полягає в сукупності дій; у деяких випадках під «управлінням» 

розуміють циклічний процес [84, с. 320]; а в інших – функцію організованих 

систем (див. рис. 1.5). В загальному випадку, можна вважати, що управління 

передбачає наявність єдиної системи дій з планування, організації, мотивації, 

контролю і регулювання процесів господарювання шляхом взаємозв'язку цих 

функцій і їх безперервного впливу на керований об'єкт.  

 

 

Рис.1.5 Загальний зміст поняття управління  

Джерело:[84] 

Узагальнюючи вищевикладене, під поняттям «управління видавництвом» 

розумітимемо циклічний процес, спрямований на забезпечення підтримки і 

поліпшення функціонування книговидавничого підприємства, метою якого є 
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забезпечення виходу на ринок (до читача) якісного друкованого продукту. 

Беручи ж до уваги визначення поняття організаційно-економічного механізму 

управління інноваційною діяльністю підприємства з погляду І. А. Кузовлевої, 

С. Г. Кузнецова, О. Г. Кураленко [54.], Я. В. Леонова [58,с.15-20] та 

С. М. Ілляшенка [47], можна сказати, що це цілісна система управлінських і 

економічних елементів, що функціонують і розвиваються у просторі й часі, є 

одночасно сукупність прийомів, методів та інструментів впливу на систему 

(підприємство), яка враховує інноваційну складову, забезпечуючи здійснення 

процесу, що циклічно повторюється, спрямованого на успішне проведення 

діяльності від генерації ідеї і подальшої її формалізації в новий продукт. Таким 

чином, організаційно-економічне забезпечення управління інноваційною 

діяльністю – це цілісна система управлінських та економічних складових, що в 

своїй сукупності утворюють методи та інструменти впливу на видавничі 

процеси, та ґрунтуються на інноваційності. Ця діяльність, спрямована на 

безупинний пошук і реалізацію ринкових можливостей інноваційного розвитку 

в мінливих умовах зовнішнього середовища в рамках обраної місії видавництва 

і прийнятої мотивації його діяльності. Мета такого роду впливу – забезпечення 

сприятливих організаційних і економічних умов для здійснення інноваційної 

діяльності книговидавничим підприємством та досягнення економічного та 

соціального ефекту.  

С. М. Ілляшенко [47, с.127] наголошує, що організаційно-економічний 

механізм управління інноваційною діяльністю підприємства слід розглядати як 

багаторівневу ієрархічну систему, що включає макрорівень (рівень держави чи 

регіону) і мікрорівень (рівень конкретного суб'єкта господарської діяльності).  

Якщо ж розглядати організаційно-економічне забезпечення управління 

інноваційною діяльністю на видавничому підприємстві як концепцію, то у такій 
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системі наявні дві підсистеми. Це організаційне та економічне забезпечення, як 

окремі складники цілісної системи. 

Розглянувши організаційну підсистему, як окремий складник, слід 

сказати, що сюди включені процеси, пов'язані з організацією процесу 

видавничої діяльності, праці та управління, що в свою чергу є складною 

сукупністю організаційних форм, методів і засобів підготовки, ухвалення і 

втілення в життя управлінських рішень з удосконалення і підвищення 

ефективності процесу книговидання. Таким чином, можна виділити основні 

завдання організаційної підсистеми: 

▪ розробка організаційної стратегії інноваційного розвитку видавництва; 

▪ підвищення рівня нововведення на всіх стадіях його життєвого циклу; 

▪ визначення типу друку, можливої оптимальної спеціалізації видавництва 

і організації його структурних підрозділів; 

▪ вибір основних видів друкованої продукції, що видаватиметься; 

▪ накопичення в процесі видавничої діяльності і споживання 

інформаційних, інтелектуальних, трудових, матеріальних, грошових 

ресурсів і проведення аналізу їх структури; 

▪ відбір і розробка нововведень, які будуть використані в наступній новій 

моделі видавничого процесу, яка замінить стару; 

▪ аналіз, відбір і придбання (продаж) ліцензій на право виготовлення 

інноваційних рішень в сфері друку; 

▪ освоєння нових ринків збуту друкованої продукції; 

▪ формування каналів розподілу інформації про інноваційну діяльність 

видавництва; 

▪ забезпечення динамізму збуту видрукуваних тиражів; 



39 

 

▪ організація розробки бізнес-плану і плану маркетингу нових видів 

друкованої продукції з передбаченням зміни конкуренції та кон'юнктури 

видавничого ринку тощо. 

Слід зазначити, що в реальних умовах діяльності видавничих підприємств 

існує велика кількість механізмів управління. Але, при реалізації функцій 

управління інноваційною діяльністю, як правило задіяні практично всі 

підрозділи видавництва. Тому необхідно концептуально зупинитись на даному 

питанні та розглянути його більш докладно. Адже, для видавничого 

підприємства, яке постійно займається інноваційною діяльністю, характерною є 

матрична структура; це пов’язано з частими змінами в номенклатурі продукції. 

Матрична структура дозволяє оперативно формувати колективи фахівців, які 

орієнтовані на виконання комплексу робіт, пов’язаних з розробкою і 

просуванням на ринок конкретних інновацій. Як правило, до складу такої групи 

входять фахівці різних підрозділів, які можуть бути підпорядковані як 

керівнику конкретного інноваційного проекту, так і керівникам відповідних 

підрозділів. Проте слід зауважити, що в деяких випадках доцільніше 

створювати відділ інноваційного розвитку, якому передаватимуться функції із 

загальної координації інноваційних робіт всіх підрозділів, вибору напрямів 

інноваційного розвитку, а також розроблення пропозицій керівництву 

видавництва щодо управління інноваційними процесами. 

Тому пропонується порівняльна характеристика різних типів 

організаційних структур на видавничих підприємствах, які прагнуть до ведення 

інноваційної діяльності, або ж вже є підприємствами-інноваторами 

(див. табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Порівняння основних типів організаційних структур видавничих 

підприємств-інноваторів 

Основні риси Лінійно-

функціональна 

організаційна 

структура 

Дивізіональна 

організаційна 

структура 

Матрична 

організаційна 

структура 

Загальна 

характеристика 

Обмежені темпи 

технічного розвитку 

Багато ієрархічна 

структура, 

орієнтована на 

виробництво лише 

певної групи 

товарів (із всіх 

потенційно 

можливих) 

Створення підрозділів,  

для управління 

виробництвом 

в рамках окремих 

типів продукції з 

метою підвищення 

цілеспрямованості 

виробництва для 

задоволення потреб 

окремої групи 

споживачів (читачів) 

Переваги  Сприяє концентрації 

персоналу, задіяного 

в інноваційних 

процесах, на 

спеціальних видах 

діяльності 

Розвиток 

спеціалізації, що 

сприяє наближе-

нню властивостей 

продукції 

(друкованої) до 

вимог споживачів  

Зв’язки між групами 

спеціалістів, задіяних в 

інноваційних процесах 

видавництва, сприяють 

успішному функціо- 

нуванню підприємства.  

Відносна автономія 

Групи таких 

працівників 

дозволяє оперативно 

вирішувати кадрові 

питання 

Недоліки  Потребує постійного 

вдоcконалення 

у відповідності 

до нового рівня 

розвитку 

виробництва.  

Затягнутість 

процесу підготовки 

і прийняття 

управлінського 

рішення на рівні 

підприємства 

Можлива наявність 

конфліктів всередині 

колективу 

Витрати на 

управління 

Скорочення витрат 

завдяки розподілу 

праці на 

професійній основі 

Збільшуються Значні витрати 

робочого 

часу на 

координаційну 

діяльність 

Джерело: розроблено автором на основі [131] 
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Як видно з табл.1.1 кожна із зазначених організаційних структур має свої 

недоліки, пов’язані з їх негнучкістю. Подолати окреслені недоліки можливо 

лише звернувшись до міжнародного досвіду регулювання та координації 

організаційної складової загальної концепції організаційно-економічного 

забезпечення управління інноваційною діяльністю. Виділяють різні 

організаційні типи підприємств-інноваторів згідно міжнародної класифікації. 

Першим та найпоширенішим організаційним типом підприємств-

інноваторів є венчурне підприємство. Венчурне підприємництво — це ризикова 

діяльність, у процесі якої створюються і впроваджуються у виробництво нові 

товари, технології, послуги [82, с. 145]. Головною особливістю даного 

організаційного типу підприємства-інноватора називають те, що кошти 

вкладаються у венчурний бізнес без гарантій з боку венчурна, тобто 

користувача цих коштів. Кошти надаються на безвідсотковій основі, цей 

ризиковий капітал розміщується не як кредит, а як частина у статутному фонді 

підприємства. І тому, саме завдяки ризиковості, при якій вкладники мусять 

чекати декілька років на результати підприємницької діяльності, і виникають 

стимули щодо активізації інноваційної діяльності і як наслідок – отримання 

надприбутків від використання нововведень. Слід зауважити, що за оцінкою 

міжнародної Організації економічного співробітництва і розвитку, на частку 

малих фірм у промислово розвинених країнах припадає 20-30 % усіх новацій, 

хоча частка малих підприємств у витратах на нововведення становить 4—5 %. 

У США, наприклад, на малі фірми за останні роки припадає 25-30 % великих 

винаходів. Витрати на один винахід у малих фірмах становлять близько 87 тис. 

дол. проти 2 млн дол. у великих корпораціях [143]. Схематично переваги від 

такого виду діяльності зображено на рис.1.6. 
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Рис.1.6 Переваги, які отримують зацікавлені сторони в процесі венчурного 

фінансування 

Джерело: [120,с.805] 

В Європі процес розвитку венчурного організаційного типу 

підприємства-інноватора, на відміну від США, має не таке значне поширення. 

Найбільш активний розвиток венчурних організаційних форм підприємництва 

спостерігається в Англії. Частка венчурного капіталу в цій країні становить 

понад половини капіталів усіх європейських фондів [26, c. 245]. Варто 

зауважити, що в Україні серед основних чинників, які обмежують розвиток 

венчурного бізнесу є: дефіцит фінансових ресурсів, відсутність чіткої 

інноваційної політики держави, економічна нестабільність, часткова відсутність 

Переваги, які отримують зацікавлені сторони у процесі венчурного 

фінансування 

Держава Об’єкти венчурного 

фінансування 

Венчурні інвестори 

Диверсифікація 

напрямів НТП 

Зростання темпів 

НТП 

Оновлення 

виробничих 

засобів та 

продуктового 

ряду, що 

призводить до 

зростання 

конкурентоспро-

можності 

національної 

продукції та 

послуг 

Створення 

додаткового 

попиту на ринку 

праці на 

високооплачува-

них спеціалістів 

Отримання коштів на 

реалізація власних 

ідей 

Можливість отримати 

високопрофесійного та 

досвідченого партнера 

Можливість 

використання зв’язків 

та фінансової 

потужності 

венчурного інвестора 

Зростання рівня 

конкурентоспромо-

жності фірми 

Зростання рівня 

репутації та довіри 

контрагентів фірми 

Можливість отримувати 

надприбутки 

Податкові преференції 

Опанування нової 

сфери застосування 

свого капіталу 

Здобуття та/або 

покращення позицій на 

нових ринках 

Диверсифікація 

вкладень 

Набуття досвіду в сфері 

венчурного 

інвестування 
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економічної зацікавленості господарських суб'єктів у нових розробках (через 

внутрішньо-державну нестабільність), інноваціях та прояви відсутності 

конкуренції науково-технічної продукції на внутрішньому ринку. Проте, 

зважаючи на специфіку видавничої діяльності (невизначеність кінцевих 

економічних результатів видавництва нової продукції, ризиковість роботи з 

авторами рукописів тощо) венчурне фінансування інноваційної діяльності 

видавничих структур є досить актуальним та перспективним напрямом. 

Наступним типом підприємств-інноваторів є підприємства-експлеренти 

(піонерські). Експлеренти — фірми, що спеціалізуються на створенні нових чи 

радикальних перетворень старих сегментів ринку. Фірми-експлеренти 

одержали назву "піонерських", тому що вони займаються просуванням 

нововведень на ринок. Коли приваблива для ринку новинка вже створена, 

експлерент укладає альянс із великою фірмою для тиражування нововведення. 

Спілка з могутньою компанією (навіть за умови поглинання і підпорядкування) 

дозволяє досягти вигідних умов. Вибір такого партнера залежить від специфіки 

споживача. Експлеренти в 85 випадках із 100 зазнають краху, але за рахунок 15 

випадків одержують величезний технічний, фінансовий і моральний успіх 

[48, с. 198; 46, с. 95-105]. Даний тип організації інноваційної діяльності не є 

актуальним для вітчизняних реалій видавничого бізнесу, адже така діяльність є 

слабо регульованою та законодавчо не підтримується. 

Наступним організаційним типом підприємств-інноваторів є 

підприємства – патієнти. Патієнти зорієнтовані на вузький сегмент ринку та 

здебільшого задовольняють потреби, сформовані під впливом моди або 

реклами. Ці компанії функціонують на етапах зростання випуску продукції й 

одночасно на стадії спадання винахідницької активності. Вимоги до якості й 

обсягів продукції у цих фірм пов'язані з проблемами завоювання ринків. 

Виникає необхідність ухвалювати рішення про проведення чи припинення 
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розробок, про доцільність продажу і купівлі ліцензій. Незважаючи па 

прибутковість діяльності, існує імовірність ухвалення невірного рішення, що 

призведе до кризи, тому в таких фірмах існує посада штатного інноваційного 

менеджера, який оцінює ризики [119, с. 121]. Як показує практика, патієнти 

ухиляються від прямої конкуренції з провідними підприємствами. Вони 

намагаються орієнтуватись на сегменти або ніші ринку, де присутній 

незадоволений попит, а також на непривабливі для основних конкурентів 

ринки. Український видавничий ринок лише починає розвиватись в даному 

напрямі, але для стрімкого розвитку даного виду організації видавничого 

підприємства також не достатньо розвинена законодавча база, та існує велика 

кількість внутрішньогалузевих ризиків, а саме – швидке згасання інтересу 

споживачів (адже для друкованої продукції характерним є миттєвий попит).  

Четвертим типом організації підприємств-інноваторів є підприємства – 

віоленти. Вони являють собою організації з агресивною стратегією, великим 

капіталом, високим рівнем освоєння технологій. Віоленти спеціалізуються на 

великосерійному і масовому виробництві продукції для широкого кола 

споживачів із середніми запитами до якості та відповідно зі середнім рівнем 

цін. Науково-технічна політика віолентів вимагає ухвалення рішень про 

терміни налагодження виробництва (у тому числі про придбання ліцензій), 

зняття продукції з виробництва, інвестиції і розширення виробництва, заміну 

парку устаткування. У таких фірмах обов'язково передбачена посада 

інноваційного менеджера [42, с. 130]. Даний тип організації видавничого 

підприємства-інноватора може стати актуальним для вітчизняних економічних 

реалій. Адже зважаючи на складну економічну ситуацію в країні в цілому, 

пересічному споживачу важко виокремити частину власного бюджету для 

придбання коштовного видання. Тому користуються широким попитом саме 
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видання підприємств-віолентів, які мають суттєво нижчу ціну за рахунок 

зниження якості паперу, фарб, зміни текстури обкладинок.  

Останнім, проте не менш важливим типом організації підприємств-

інноваторів на сьогодні є підприємства-комутанти. Вони функціонують у сфері 

середнього і дрібного бізнесу, орієнтуючись на задоволення локальних 

місцевих потреб. Вони діють на етапі зниження попиту на продукцію, тобто на 

завершальному етапі життєвого циклу. Науково-технічна політика комутантів 

вимагає ухвалення рішень про своєчасне впровадження продукції у 

виробництво, технологічні особливості, доцільність змін відповідно до вимог 

специфічних споживачів. Вони індивідуалізують підхід до клієнта, але на базі 

використання досягнень фірм – віолентів. Комутанти працюють на етапі 

падіння випуску продукції, їхня політика вимагає ухвалення рішення про 

ступінь технологічного освоєння виробів, доцільності зміни в них відповідно до 

вимог специфічних потреб [42, с. 132]. Такого роду видавничі підприємства-

інноватори лише починають свій життєвий шлях на вітчизняному видавничому 

ринку. 

Варто зазначити, що кожен тип підприємства-інноватора може мати свою 

організаційну структуру. Саме тому, доцільно розглянувши основні переваги та 

недоліки організаційних структур підприємств-інноваторів та окресливши риси 

видавничого підприємства, які сприятимуть вибору тієї чи іншої організаційної 

структури доходимо висновку, що для подолання негнучкості організаційних 

структур підприємств в процесах управління інноваційною діяльністю 

необхідно створити методичні підходи до організації управління інноваційною 

діяльністю у частині побудови, або ж адаптації вже існуючих та застосування 

сучасних форм організаційних структур з оглядом на специфіку діяльності 

видавничих підприємств. 
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Виходячи з вище окреслених можливостей організаційної підсистеми 

загальної концепції забезпечення інноваційної діяльності підприємств, варто 

зазначити що для книговидавничих підприємств такі методичні підходи 

повинні виражатись в чіткій послідовності кроків по адаптації матричної 

організаційної структури в більш сучасну та гнучку до змін мінливого 

зовнішнього середовища, що і пропонується у вигляді схеми організаційно-

економічного забезпечення здійснення управління інноваційною діяльністю 

підприємств (рис. 1.7 та рис. 1.8). 

Слід приділити особливу увагу також економічній підсистемі системи 

управління інноваційною діяльністю видавничого підприємства. Економічна 

підсистема організаційно-економічного забезпечення є сукупністю економічних 

методів, форм, способів, критеріїв, за допомогою яких здійснюються 

економічні процеси розвитку інноваційного друку. 

Формування економічної підсистеми організаційно-економічного 

забезпечення управління інноваційною діяльністю видавничого підприємства 

передбачає наступні дії: 

● розробку економічної стратегії інноваційної діяльності видавництва; 

● підвищення унікальності друкованої продукції на основі новітніх 

технологічних розробок тощо; 

● формування ціни на нову, або якісно поліпшену в процесі маркетингових 

досліджень друковану одиницю; 

● інвестування проектів з тривалим терміном окупності витрат, у тому 

числі і в розробку техніки, технології, техніко-організаційних, 

економічних і інших методів, форм підвищення ефективності 

управлінської діяльності; 

● визначення необхідної величини оборотних коштів, пов'язаних з 

виробництвом нових видів друкованої продукції; 
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● удосконалення системи оцінки і стимулювання праці за рахунок високих 

технологій на всіх стадіях життєвого циклу друкованої продукції 

видавництва; 

● удосконалення системи визначення рівня ефективності витрат на 

інноваційну техніку для друку та тиражування; 

● поліпшення використання основних фондів, оборотних коштів і 

капітальних вкладень; 

● удосконалення маркетингової діяльності на всіх стадіях життєвого циклу 

друкованих виробів; 

● удосконалення методики розрахунку економічних показників, що 

характеризують конкурентоспроможність продукції видавництва, шляхом 

розрахунку інтегрального показника; 

● удосконалення системи стимулювання збуту друкованих виробів, 

включаючи рекламу і т. д. 

Таким чином, враховуючи все вищевикладене, варто зауважити, що 

концепція організаційно-економічного забезпечення включає сукупність 

простих і складних взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих ключових систем 

(процесів, елементів, форм, методів), які визначають зміст, порядок розробки і 

функціонування будь-якого виду робіт, процесів чи об'єктів у сфері діяльності 

людини і які дозволяють за мінімальних витрат ресурсів і часу задовольнити 

вимоги інноваційної політики, ринку попиту і ринку пропозиції, тенденції 

розвитку науки, техніки, технології, організації, економіки та інших аспектів 

розвитку виробництва друкованої продукції [97 с. 91]. Тому, аналізуючи 

наведені матеріали, можна дати визначення організаційно-економічному 

забезпеченню управління інноваційною діяльністю видавництва, як 

комплексній системі – це взаємопов’язана сукупність економічних відносин, 
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принципів, методів і форм управління процесами впровадження різного роду 

нововведень, пов’язаних з книговидавничою діяльністю.  

На наш погляд, категорія організаційно-економічне забезпечення 

управління інноваційною діяльністю містить в собі мету підприємства, критерії 

досягнення цілей, фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, методи 

впливу на дані фактори, спрямовані на досягнення поставлених цілей.  

Тому варто більш детально розглянути етапи формування концепції 

організаційно-економічного забезпечення управління інноваційною діяльністю 

видавничого підприємства і зупинитись на теоретичних засадах його створення. 

Більшість сучасних українських науковців, серед яких і Т. В. Гринько 

наголошують на тому, що умови функціонування вітчизняних підприємств 

характеризуються високим ступенем невизначеності, динамічністю, наявністю 

великого числа випадкових зовнішніх чинників, що негативно впливають на 

фінансову та інноваційну діяльність підприємств. Через це у фінансових 

системах на перший план висувається завдання підвищення швидкості 

реагування на негативний вплив зовнішнього середовища. Уповільнення та 

недостатні обсяги фінансового забезпечення всіх стадій інноваційного процесу 

лежать в основі негативних тенденцій використання інноваційного потенціалу 

на всіх рівнях економіки [25, с. 120]. Тому на даному етапі розвитку науки та 

практики єдиним вірним варіантом вирішення поставленої проблеми є вибір 

досконалої концепції організаційно-економічного забезпечення управління 

інноваційною діяльністю видавничого підприємства. Не варто забувати, що 

організаційно-економічне забезпечення управління інноваційною діяльністю 

видавництва є частиною загальної системи управління видавничим 

підприємством, що, в свою чергу, певним чином впливає на чинники, від стану 

яких залежить результат діяльності всього керованого об'єкта. Тому, процес 
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формування такої концепції у видавництві можна представити у вигляді 

послідовності певних етапів. 

На першому етапі формування концепції організаційно-економічного 

забезпечення управління інноваційною діяльністю варто приділити увагу 

детальному аналізу організаційної структури видавництва. Перш за все слід 

виділити слабкі місця та прийняти заходів для негайного їх усунення.  

Наступним етапом є діагностика інноваційного розвитку видавничого 

підприємства загалом. Даний етап включає в себе декілька покрокових 

операцій, а саме: 

- детальна перевірка поставлених цілей і завдань в ході здійснення інноваційної 

діяльності, необхідної для друку продукції; 

- аналіз, та за необхідності переформулювання, або ж формулювання наново 

інноваційної стратегії видавничого підприємства; 

- виділення ресурсів на інноваційну діяльність видавництва; 

- перевірка на адекватність зовнішнім та внутрішнім вимогам та контроль за 

здійсненням довгострокового інноваційного прогнозування; 

- розробка оновлених стратегічних планів інноваційної діяльності видавничого 

підприємства. 

Варто зазначити, що залежно від розмірів видавництва виконання даних 

операцій на другому етапі формування концепції організаційно-економічного 

забезпечення управління інноваційною діяльністю може варіюватись в бік 

відмови від одного з кроків. На цьому етапі оцінюється поточний стан 

видавничого підприємства на основі аналізу основних коефіцієнтів і показників 

стійкості його фінансової діяльності. 

Третім етапом у процесі формування концепції організаційно-

економічного забезпечення управління інноваційною діяльністю видавничого 

підприємства є виявлення й аналіз чинників, які впливають на виконання 
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завдань і досягнення поставлених цілей. Дана перевірка є необхідною для того, 

щоб визначити ступінь залежності кожного результативного показника від 

різних чинників. Тому, чим детальніше досліджується вплив чинників на 

величину результативного показника, тим точніші результати прогнозування 

цього показника.   

Останнім етапом у процесі формування ефективної концепції 

організаційно-економічного забезпечення управління інноваційною діяльністю 

є етап управлінських рішень. На даному етапі формується експертний висновок 

та відбувається взаємоузгодження дій складових керованої системи для 

досягнення спільного, заздалегідь визначеного результату, тобто практична 

реалізація інноваційних заходів, що включає контроль за їх виконанням та 

підведення підсумків. Якщо стратегічні цілі не досягнуті, керівникові варто 

визначити основне коло проблем видавництва, «слабких сторін» та розробити 

можливі варіанти їх усунення з метою мінімізації негативних наслідків 

відхилень від обраної мети, а також розробити нові стратегічні цілі або 

переглянути та уточнити існуючі, враховуючи ситуацію, що склалася. 

Підведення підсумків має обов’язково включати етап оцінювання результатів 

інноваційної діяльності та визначення їх ефективності. 

Таким чином, для якісного та продуктивного управління інноваційною 

діяльністю видавничого підприємства необхідно створити концепцію 

організаційно-економічного забезпечення, в якій економічні елементи 

функціонують належним чином лише за умови ефективного організаційного 

механізму управління діяльністю. Це свідчить про тісний взаємозв’язок між 

цими підсистемами. Формування такої концепції здійснюється шляхом 

визначення сукупності методів впливу на визначені фактори внутрішнього і 

зовнішнього середовища в залежності від природи фактора та його чутливості 

до методів впливу. Якщо ж не може бути мобілізований потрібний обсяг 
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ресурсів, необхідно перерозподілити ресурси чи знову спроектувати концепцію. 

Організаційно-економічне забезпечення являє собою єдність об’єктивної та 

суб’єктивної сторін. Об’єктивна сторона полягає в дії об’єктивних економічних 

законів; суб’єктивна сторона – це взаємозв’язана діяльність всіх елементів 

концепції, побудована на основі їх потреб, інтересів та цілей. 

На процес формування концепції організаційно-економічного 

забезпечення управління інноваційною діяльністю здійснює вплив велика 

кількість різноманітних факторів, серед яких, зокрема: 

– макроекономічного та мікроекономічного рівнів;  

– галузевого і міжгалузевого характеру;  

– зональні і внутрішньозональні, регіональні і місцеві особливості ведення 

суспільного виробництва. 

Втілення в життя інноваційної моделі розвитку видавничого 

підприємства вимагає дослідження різноманітних об’єктів та явищ як системи, 

складної і багатопланової концепції, що не обмежується відтворенням змін 

лише у науці, техніці, технології, а поєднують інвестиційну, фінансово-

грошово-кредитну систему, удосконалення організації праці та друку продукції. 

Усі перелічені та інші фактори функціонують в межах певного організаційно-

економічного механізму, тісно взаємопов’язані та мають однакову цільову 

спрямованість [97, с. 91]. Сьогодні для українських видавництв нерозв’язаною 

залишається проблема організації виробництва на основі формування 

інноваційного потенціалу та забезпечення результативності інноваційного 

процесу. У сучасних умовах концепція організаційно-економічного 

забезпечення інноваційної діяльності реалізує інвестиційну стратегію 

видавництва шляхом розробки і виконання інноваційних проектів. Макрорівень 

управління визначає поле інноваційної діяльності підприємницьких структур, 

окреслює його межі. Мікрорівень конкретизує варіанти дій окремих суб'єктів 
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Організаційно-економічне забезпечення управління інноваційною діяльністю 

підприємницької діяльності з пошуку шляхів розвитку ринкових можливостей, 

які спираються на безупинну і послідовну розробку і виведення на ринок 

різного роду новацій з метою забезпечення тривалого виживання і стійкого 

розвитку в конкурентному середовищі. Отже, постає необхідність пошуку та 

впровадження відповідних важелів, підходів та методів сучасної організації 

виробництва друкованої продукції на видавництвах, спроможних підвищити їх 

інноваційний потенціал. Для вітчизняних підприємств постає необхідність 

створення адекватної системи управління діяльністю підприємства, в тому 

числі інноваційної спрямованості, яка була б гнучкою та швидко 

пристосовувалася до змін зовнішнього середовища. 

В залежності від форми власності, розміру середньооблікової чисельності 

працівників і суми валового доходу та від реалізації друкованої продукції 

видавництва, його технологічної і територіальної цілісності, концепцію 

організаційно-економічного забезпечення управління інноваційною діяльністю 

видавничого підприємства можна розглядати у «широкому» та «вузькому» 

сенсі. 

Етапи реалізації концепції організаційно-економічного забезпечення 

управління інноваційною діяльністю видавничих підприємств у «вузькому» 

розумінні продемонстровано на рис.1.7. 

 

 

 

 

Маркетингове дослідження інноваційної ідеї            Комплекс дослідницько-проектних 

робіт (ТЕО, зміна організаційної структури)                     Освоєння  капітальних вкладень 

                      Виробництво та збут                      Повернення інвестованих коштів 

            

   . 

Рис.1.7 Організаційно-економічне забезпечення здійснення управління 

інноваційною діяльністю підприємств 

Джерело: авторська розробка 
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Даний рисунок демонструє, що всі етапи здійснення концепції 

організаційно-економічного забезпечення управління інноваційною діяльністю 

видавничих підприємств утворюють циклічну систему, яка сприяє ефективному 

управлінню інноваційною діяльністю. Кожний етап, у свою чергу, 

розглядається як сукупність послідовних кроків, що в кінцевому результаті 

формують ефективний механізм управління інноваційною діяльністю як 

видавничого підприємства, так і підприємств інших сфер діяльності.  

На нашу думку, концепція організаційно-економічного забезпечення 

управління інноваційною діяльністю у «вузькому» розумінні, використовується 

для досягнення простоти підходу, яка забезпечила б спроможність застосування 

такого роду механізму у практичних цілях, на конкретних видавництвах та 

підприємствах суміжних сфер діяльності. Адже керівникам вітчизняних 

підприємств, особливо малих та середніх (якими являються зазвичай видавничі 

підприємства) необхідні спрощені підходи вирішення складних і 

багатоаспектних проблем впровадження та управління інноваційною 

діяльністю. 

Концепцію організаційно-економічного забезпечення здійснення 

управління інноваційною діяльністю підприємств у розширеному вигляді 

продемонстровано на рис.1.8. 

Згідно даного рисунка концепція організаційно-економічного 

забезпечення управління інноваційною діяльністю розглядається як достатньо 

цілісний процес управління, який в свою чергу відображає взаємозв'язки 

управління інноваційною діяльністю видавництва.  
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Рис.1.8 Концепція організаційно-економічного  забезпечення управління інноваційною діяльністю 

підприємств 
Джерело: авторська розробка 
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Як видно з рис. 1.8, в процесі формування організаційно-економічного 

забезпечення управління інноваційною діяльністю, суб’єкту (суб’єктам) 

управління інноваційною діяльністю необхідно виділити та виконати наступні 

завдання: 

1) визначити основні елементи системи в кількісному та якісному вимірах; 

2) встановити цілі та з’ясувати структуру управління даними процесами;  

3) розробити регламент (певну послідовність) виконання заявлених процесів;  

4) встановити характер взаємозв'язків елементів організаційно-економічного 

механізму; 

6) провести розрахунки, такі, як: розрахунок необхідних матеріальних і 

людських ресурсів, бюджетування функціонування системи економічної 

безпеки тощо. 

Для побудови організаційно-економічної концепції управління 

інноваційною діяльністю видавництва, існують певні принципи а саме: 

1.Принцип науковості, дотримання якого передбачає повне використання 

найновіших концепцій розвитку науки і техніки, прогресивного досвіду 

сторонніх організацій в процесі формування та використання організаційно-

економічного механізму управління інноваційною діяльністю з огляду на 

специфіку видавничої галузі.  

2.Принцип економічності, дотримання якого передбачає економічне 

обґрунтування доцільності побудови та використання саме обраного 

видавництвом організаційно-економічного механізму, а отже і відповідно 

запроваджуваних інновацій. 

3.Принцип взаємоузгодженості, дотримання якого передбачає здійснення 

управління інноваційною діяльністю з взаємною координацією між абсолютно 

всіма задіяними відділами та службами видавництва. 
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4. Принцип адаптивності, виконання якого передбачає можливості швидкої 

адаптації (переформатування) діючого організаційно-економічного механізму 

управління інноваційною діяльністю видавництва, відповідно до швидко 

змінюваних умов зовнішнього середовища. 

5.Принцип контрольованості, виконання якого забезпечить можливість 

виявлення суперечностей управління інноваціями та здійснення інноваційної 

діяльності на різних стадіях запровадження такого роду механізму. 

Організаційно-економічне забезпечення управління інноваційною діяльністю 

видавництва являє собою ряд етапів, що у своїй сукупності утворюють 

комплексну концепцію, створену з поліфункціональних зв’язків між об’єктами, 

суб’єктами, засобами, методами та іншими складовими інноваційної діяльності 

і використовується для досягнення стратегічних цілей конкретного 

книговидавничого підприємства. Тобто, інтерпретуючи рис.1.8 на реалії 

видавничого бізнесу, можна сказати, що організаційно-економічне 

забезпечення управління інноваційною діяльністю видавничого підприємства 

являє собою чітку послідовність кроків (дій) для досягнення 

високоефективного результату від ведення інноваційної діяльності. А саме, для 

видавництв, які мають в своїй структурі закритий виробничий цикл (являються 

закритою інноваційною системою), основним є: вчасна ідентифікація власних 

ресурсів, як фінансових, так і інтелектуальних, для забезпечення конкурентних 

переваг. Для видавництв, які є відкритою інноваційною системою, 

послідовність дій є дещо зміненою, а саме: необхідно визначити можливості 

залучення необхідних ресурсів ззовні, далі необхідне визначення стратегічних 

альтернатив для перебудови організаційної структури видавництва, що, в свою 

чергу, надасть можливості для досягнення конкурентних переваг, і як наслідок 

– практичне втілення концепції організаційно-економічного забезпечення 

управління інноваційною діяльністю для відкритого виробничого циклу 
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видавництва буде дещо ширшим на відміну від видавництв закритого 

виробничого циклу.    

Впровадження побудованих за такою схемою концепцій організаційно-

економічного забезпечення розвитку інноваційної діяльності вітчизняних 

видавництв в кінцевому підсумку повинно привести до забезпечення 

стабільності економічного розвитку підприємства. 

Враховуючи як вітчизняний, так і закордонний досвід впровадження 

такого роду концепцій управління інноваційною діяльністю, варто зазначити, 

що провідну роль тут відіграє державна підтримка підприємницької діяльності 

саме в інноваційній сфері. Ефективність державного контролю, державного 

регулювання та підтримки інноваційних процесів багато в чому залежить від 

вирішення наступних завдань. 

1.Організація ефективного процесу продукування знань, що в свою чергу 

дасть можливість для створення позитивних умов для довгострокового 

розвитку інноваційних процесів. 

2.Формування відповідної інноваційної інфраструктури, для успішного 

функціонування якої необхідно забезпечити якісну роботу наступних 

підсистем: фінансової, що може включати в себе різного роду фонди, такі, як 

бюджетні, венчурні,  страхові, інвестиційні та інші;  виробничо-технологічної, 

що включає в себе технопарки, інноваційно-технологічні центри, бізнес-

інкубатори тощо; інформаційної (бази даних різного роду та центри доступу до 

них); кадрової; експертно-консалтингової, що може включати організації 

різного роду, які займаються наданням послуг з проблем інтелектуальної 

власності, стандартизації, сертифікації. 

3.Державне сприяння процесам трансферту технологій, шляхом чіткої 

регламентації відповідних процедур і фінансових взаєморозрахунків. 
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Практичне виконання поставлених завдань дає можливість активного 

управління інноваційною діяльністю, з відповідним фінансовим результатом, як 

для підприємства, так і для країни в цілому. 

Вдало розроблена та застосована концепція організаційно-економічного 

забезпечення управління інноваційною діяльністю (системою) підприємства, в 

подальшому забезпечує побудову динамічної економіки, що базується на 

знаннях, та світове лідерство національних компаній. Брак будь-якого елементу 

підсистем механізму, як правило  призводить до гальмування інноваційної 

діяльності, збільшення витрат на комерціалізацію інновацій. Успішне 

функціонування таких систем не всім підприємствам під силу, воно потребує: 

пріоритетної державної політики в стимулюванні інноваційної діяльності, 

розвинутої системи науки та освіти, конкурентоспроможного 

підприємницького сектору й інтеграції в глобальну інноваційну сферу.  

Як висновок, можна сказати, що в даний час в Україні не існує цілісної 

системи інноваційної інфраструктури, яка б забезпечувала якісне впровадження 

концепцій організаційно-економічного забезпечення управління інноваційною 

діяльністю підприємств загалом та видавництв зокрема.  

В основу запропонованих схем побудови зазначених концепцій 

покладено концептуальні підходи до зміни організаційної культури та групи 

економічних факторів впливу. Варто зазначити, що запропоновані схеми 

побудови концепцій організаційно-економічного забезпечення управління 

інноваційною діяльністю підприємства базуються, перш за все, на: поєднанні 

цілей та системи їх результатів; механізмів впливу, а також процесів підтримки 

й ресурсного забезпечення необхідних змін. Їх застосування дозволяє, 

враховуючи економічний стан підприємства, стратегію розвитку та вимоги 

зовнішнього середовища, розробити, узгодити й реалізувати стратегічні цілі, 

що спрямовані на забезпечення ефективної діяльності господарюючого 
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суб’єкта. 

Запропоновані підходи дають можливість оптимізувати рівень витрат на 

підприємстві, на основі правильного вибору техніко–технологічних 

альтернатив, що забезпечують модернізацію виробничих та управлінських 

процесів та певною мірою нівелюють негативний вплив факторів зовнішнього 

середовища. Також, організаційно-економічне забезпечення управління 

інноваційною діяльністю, дозволяє оперативно втручатись в усі виробничі 

процеси для запобігання необґрунтованому зростанню витрат, формуванню 

інформаційної бази для продукування управлінських рішень з організації та 

зміни виробничого процесу, а також стимулювання ресурсозбереження.  

Тобто, основне призначення концепції організаційно-економічного 

забезпечення – оптимізувати витрати в процесі впровадження інновацій та при 

їх подальшому використанні.  

Щодо перспектив дослідження в даному напрямі необхідно на основі 

аналізу зарубіжного досвіду розробити методичну базу і практичні методики 

організації процесів комерціалізації нових технологій відповідно до 

українських умов господарювання. Також необхідно розробити основні, 

стратегічні напрями державної політики щодо стимулювання інноваційної 

активності вітчизняних книговиробничих підприємств і забезпечити адекватну 

законодавчу базу для запровадження розроблених дієвих організаційно-

економічних механізмів управління інноваційною діяльністю підприємств. Роль 

держави в цьому випадку зводиться до: визначення пріоритетів інноваційного 

розвитку всіх галузей економіки в умовах обмеженості ресурсів; вироблення 

інноваційної та науково-промислової політики, що в свою чергу відбивала б 

інтереси науки, промисловості, інвесторів; державної підтримки (можливості 

для прямого бюджетного фінансування) масштабних теоретико-методологічних  

досліджень шляхів формування і подальшого запровадження дієвих концепцій 
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організаційно-економічного забезпечення управління інноваційною діяльністю 

підприємств.  

 

1.3 Формування системи організаційно-інформаційного забезпечення 

управління інноваційною діяльністю на підприємствах 

Необхідність інноваційного розвитку підприємств висуває нові вимоги до 

змісту, організації, форм і методів управлінської діяльності. Актуальні 

проблеми управління підприємствами загалом та видавничими зокрема 

пов'язані зі здійсненням інноваційної діяльності, а тому вимагають нових 

підходів до ухвалення відповідних управлінських рішень як в теорії, так і в 

практиці видавничої діяльності.  

Як вже зауважено в п. 1.1, що інноваційна діяльність визнається у 

світовій науці та практиці як один з ключових чинників розвитку підприємств. 

В Україні ж, та особливо у книговидавничій справі,  розвиток інноваційної 

діяльності підприємств на сьогодні має здебільшого інактивний характер. 

Тобто, обмеженість інвестиційних ресурсів видавництв та відсутність досвіду 

організації процесу управління інноваціями  призводить до несистематичності 

та неефективності інноваційних процесів. Інноваційна діяльність підприємств у 

видавничій сфері характеризується значним ступенем невизначеності кінцевих 

результатів, що пояснюється наявністю великого часового лага між поточними 

витратами на організацію інноваційного процесу та майбутніми вигодами для 

видавництва від реалізації продуктів інноваційної діяльності. Тому, 

недосконалість розроблених принципів і методів управління інноваційною 

діяльністю та їх інформаційного забезпечення змушують суб’єкти 

господарювання  впроваджувати, здебільшого, короткострокові інноваційні 

цілі, що не дозволяє ефективно використовувати наявний новітній потенціал. 

Як наслідок, гостро постає питання розробки методики управління 
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інноваційною діяльністю та її інформаційного забезпечення на видавничих 

підприємствах. 

Під організаційно-методичним забезпеченням управління інноваційною 

діяльності видавництва ми розуміємо сукупність організаційних та науково-

методичних заходів, які здійснюються з метою підвищення рівня професійної 

конкурентоспроможності видавничого підприємства. Система організаційно-

методичного забезпечення інноваційної діяльності підприємств загалом та 

видавництв зокрема, на нашу думку, має базуватися на основі наукових 

підходів, таких як: системність, цілісність, особистісна орієнтованість, 

диференціація, індивідуалізація, соціальна детермінація. 

Вважаємо за доцільне більш детально зупинитись на розгляді 

загальновизнаних підходів до методичного забезпечення інноваційної 

діяльності підприємств. Так, найбільш поширеним та виваженим вважається 

ситуаційний підхід [27, с. 48]. Даний підхід базується на результатах 

дослідження поведінки підприємства в будь-яких ситуаціях, які створюються, і 

дозволяє здійснювати оцінку і прогнозування його стану в динаміці. Тобто його 

особливістю у видавничій сфері є те, що все методичне забезпечення 

відштовхується від конкретної, ситуаційної інформаційної бази. Як приклад, це 

може бути спостереження за тією чи іншою конкретною ситуацією, що 

складається навколо видавництва, її аналізі, класифікації, і вже на основі 

існуючого – складання плану управління інноваційною діяльністю. Як 

наголошують зарубіжні науковці [62, с. 401], даний підхід найбільш дієво 

проявляє себе в умовах співпраці з нестійким зовнішнім середовищем. Проте 

його головним недоліком є те, що даний підхід націлений на одну ситуацію, 

тобто методичне забезпечення, на розробку та використання якого підуть певні 

затрати, як матеріальні, так і нематеріальні, не зможе бути використаний в 

подальшій роботі по управлінню видавництвом. 
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Виключити вищезгаданий недолік може ситуаційно-ресурсний підхід до 

методичного забезпечення інноваційної діяльності видавничого підприємства. 

Ситуаційно-ресурсний підхід передбачає опис кожного ресурсу видавництва 

(фінансових ресурсів, інтелектуальних ресурсів, технологічних ресурсів) в 

рамках динамічних характеристик поточних ситуацій, що в свою чергу дає 

змогу оптимізувати використання всіх наявних ресурсів видавництва у 

відповідності до існуючих умов та на основі аналізу попереднього досвіду 

створювати ефективну систему методичного забезпечення управління 

інноваційною діяльністю. Тобто, в залежності від зовнішніх умов, ринкової 

кон’юнктури обирається найбільш доцільний варіант використання ресурсів та 

визначається необхідність у їх залученні (використання власного 

технологічного устаткування чи оренда потужностей сторонньої поліграфії, 

повне завантаження власного редакторського складу чи залучення сторонніх 

спеціалістів – фрилансерів). Проте даний підхід націлений лише на врахування 

досягнутих результатів, що в свою чергу не дозволяє ефективно оптимізувати 

процес управління інноваційною діяльністю, адже втрачається цінність інших 

факторів, пов’язаних із специфікою діяльності видавництва (таких, як: 

специфікація видавничих структур, сезонність попиту на навчальну літературу, 

загально ринкові коливання). Але його розробки можуть активно 

використовуватись в подальшій роботі видавництва, на противагу 

ситуаційному підходу. 

Згідно ж системно-структурного підходу, основою методичного 

забезпечення процесу управління інноваційною діяльністю є першочергове 

встановлення внутрішніх зв’язків і залежностей між структурними 

підрозділами (редакторським сектором, поліграфічним сектором, планово-

фінансовим сектором тощо) і побудова на даній основі системи методичного 

забезпечення, яка була б доцільною для використання як всього видавництва 
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загалом, так і окремих підрозділів. Адже, за специфікою діяльності, від 

співпраці між редакційним та планово-економічним відділами  залежить успіх 

всього видавництва. 

Слід зазначити, що  головною особливістю управління інноваційною 

діяльністю у видавництвах є забезпечення якісного прийняття рішень в умовах 

невизначеності й ризику. Як наслідок, однією з головних складових 

методичного забезпечення управління інноваційної діяльністю на сьогоднішній 

день є інформаційна складова. В загальному розумінні під інформаційним 

забезпеченням розуміють наявність інформації, необхідної для управління 

економічними процесами, що міститься в базах даних інформаційних систем 

[44, с. 260]. У науково-економічних дослідженнях спостерігаються різні 

підходи до визначення сутності інформаційного забезпечення: як 

інформаційного обслуговування управління; як заходів зі створення 

інформаційного середовища управління [23, с. 2-15]; як сукупності дій з 

надання необхідної для управлінської діяльності інформації в зазначене місце 

на основі певних процедур із заданою періодичністю [6, с. 14]. Таким чином, 

виходячи з визначень категорії «інформаційне забезпечення», можна виділити 

основні його функції в процесі управління інноваційною діяльністю 

видавничих підприємств: 

● функція зв’язку інноваційної діяльності з зовнішнім середовищем 

видавництва, що являє собою постійну кореляцію зовнішнього 

середовища видавничого підприємства з процесами управління 

інноваційною діяльністю на підприємстві, з метою відбору 

релевантної інформації для збільшення ефективності інноваційної 

діяльності видавництва. Адже, за своєю специфікою видавнича 

діяльність  потребує великої кількості різного роду інформації для 

забезпечення конкурентоспроможності на книжковому ринку; 
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● функція забезпечення зв’язків між підсистемами інноваційного 

процессу видавництва. Це означає забезпечення своєчасного обміну 

інформацією між всіма учасниками процесу управління 

інноваційною діяльністю видавничого підприємства (між різними 

підрозділами та структурними одиницями видавництва); 

● аналітико-прогностична функція. Являє собою інструмент 

забезпечення аналізу та оцінки ефективності та доцільності 

управління інноваційною діяльністю видавництва. Здійснюється з 

метою постійного моніторингу конкурентних позицій видавництва. 

Спираючись на вищевикладений матеріал, доцільно окреслити 

структуру системи інформаційного забезпечення процесу управління 

інноваційною діяльністю та її основні складові елементи. До основних 

елементів системи інформаційного забезпечення процесу управління 

інноваційною діяльністю належать: використовувані видавництвом  

інформаційні технології, інформаційні ресурси та інформаційний фонд. Таким 

чином, можна окреслити структуру системи інформаційного забезпечення 

процесу управління інноваційною діяльністю підприємства (рис.1.9). Система 

інформаційного забезпечення процесу управління інноваційною діяльністю 

формується з багатьох елементів внутрішнього та зовнішнього середовища, де 

ядром такої системи стає інформаційний фонд видавничого підприємства. 

Інформаційний фонд видавництва являє собою набір даних, необхідних 

для прийняття відповідних управлінських рішень в процесі управління 

інноваційною діяльністю видавничого підприємства. Головною особливістю 

такого роду інформації є те, що вона вже є у розпорядженні уповноважених 

осіб. Інформаційний фонд видавництва  формується зацікавленими особами 

(уповноваженими) з інформаційних ресурсів та інформаційних технологій під 

впливом стійких об’єктивно обумовлених обмежень зовнішнього середовища. 
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Рис. 1.9 Структура інформаційного забезпечення процесу управління 

інноваційною діяльністю видавничого підприємства  

Джерело: авторська розробка 

 

Інформаційний фонд видавничого підприємства головним чином 

залежить від якості та кількості інформаційних ресурсів. Джерела 

інформаційних ресурсів зображено на рис.1.10 

 

Рис.1.10 Джерела інформаційних ресурсів 

Джерело:авторська інтерпретація 
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До інформації зовнішнього середовища відносяться: законодавчі та 

нормативно-правові акти, інформаційні комп’ютерні мережі загального 

користування (як носій багатогранної інформації), економічна, політична, 

технічна література. Внутрішня звітність, як джерело інформаційних ресурсів в 

процесі управління інноваційною діяльністю являє собою дані різних 

структурних підрозділів видавництва. Експертні висновки, як джерело 

інформаційних ресурсів для забезпечення управління інноваційною діяльністю 

видавничого підприємства, являють собою сукупність інформації, отриманої 

від вузькоспеціалізованих фахівців (сторонні, запрошені особи, споживачі, 

фахівці з різних питань). Дані спеціалізованих досліджень – це інформація, 

отримана із спеціалізованих організацій, які займаються постачанням поточної 

інформації на вимогу. 

Зважаючи на те, що структура інформаційних ресурсів не однорідна, 

варто побудувати систему ієрархічних зв’язків між суб’єктами інформаційних 

ресурсів, що утворюють інформаційні джерела, необхідні в процесі управління 

інноваційною діяльністю підприємства (рис.1.11) 

Як показано на рис.1.11, інформаційні ресурси, що необхідні в процесі 

управління інноваційною діяльністю, класифікуються за ієрархічною 

приналежністю, і їх використання в діяльності підприємства забезпечує його 

стійкий, ефективний розвиток. Адже, в сучасному, глобалізованому суспільстві, 

управління будь-якою структурою можливе лише за умов володіння 

релевантною інформацію. Тому чітке виокремлення ієрархій інформаційних 

ресурсів допомагає перш за все, переконатись, що вартість інформації не 

перевищує її цінності, та що не існує більш легкодоступних каналів їх 

отримання, передачі та обробки.  
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Рис.1.11 Ієрархія структури інформаційних ресурсів   

Джерело:авторське узагальнення 
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використання всіма користувачами моделей вирішення конкретних 

управлінських проблем. Менеджер зазвичай, в даному випадку, є 

внутрішнім компонентом DSS. Іншими словами, менеджер взаємодіє з 

комп'ютерною інформаційною системою так, щоб отримати рішення в 

інтерактивному процесі. Отже, DSS часто інтегрує економіко-

математичні моделі як первинні елементи системи, з якою ОПР 

взаємодіє; 

● управлінські інформаційні системи (MIS-management information system). 

У МІS дані збираються, обробляються і подаються менеджеру таким 

чином, щоб забезпечити оперативне управління. Основні компоненти 

МІS – база даних, комп'ютерна система і форма, в якій дані 

розподіляються. Приклади інформації, яка формується в базах даних – 

ціни, вихід продукції, швидкість, число розпоряджень, наявність ресурсів 

і потоки робочої сили. Для МІS істотно, щоб бази даних містили потрібну 

кількість і необхідний тип правильної високоякісної інформації. Ця 

інформація повинна бути ретельно організована. Комп'ютер в МІS 

обробляє дані і генерує інформацію для різних підрозділів фірми. Вона є 

основою формування моделей управлінських рішень і самих рішень. 

Побудова моделі залишається творчим процесом; 

● Structured System Analyses and Method. Дана технологія передбачає 

побудову системи, як сукупності взаємопов’язаних і доповнюючих один 

одного технологій, що націлені на формування технічних рішень 

незалежно від сфери їх застосування. SSADM був підготовлений для 

центрального комп'ютерного та телекомунікаційного агентства (в даний 

час Управління державної торгівлі) уряду Великобританії;  

● Computer Aided System Engineering. Дана технологія по своїй суті є більш 

удосконаленим варіантом попередньої (SSADM); вона передбачає, що 
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характеристики системи конкретизуються в міру реалізації етапів 

формування системи; 

● технологія автоматизованого проектування специфікацій; дана технологія 

ґрунтується на формалізації інформації щодо сутності та етапів 

проектних робіт у формі, придатній для машинного обладнання; 

технологія по своїй суті дає можливість розуміння того, як застосовувати 

засоби обчислювальної техніки для нагромадження, обробки і 

використання проектної інформації; 

● системно-функціональна технологія, являє собою певний механізм 

формування системи управління як сукупності елементів, які пов’язані 

виконуваними функціями; відповідно до технології користувачі матимуть 

доступ до спільної бази даних, у якій інформація систематизована за 

кожною з їхніх функцій;  

● процесійна технологія; передбачає розгляд і побудову системи 

управління інноваційною діяльністю з позиції етапів отримання, обробки 

і використання управлінської інформації на підприємстві.  

Важливо зазначити, що на сучасному етапі розвитку інформаційного 

забезпечення процесів управління інноваційною діяльністю підприємств, та 

видавничих підприємств зокрема, застосування інформаційних технологій дає 

можливість здійснювати розподіл персоніфікованих обчислень на кожному 

робочому місці, де зароджується інформація. Також не слід забувати про такі 

відомі продукти, як SAP/R3, Oracle E-Business Suite, Baan IV, Microsoft Business 

Solutions–Axapta; вони використовуються для підприємств, що вирішують 

завдання управління запасами і виробництвом. 

Зважаючи на реалії розвитку вітчизняного видавничого бізнесу однією із 

західноукраїнських IT-компаній було створено "Стандарти ІТ. Управління 
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видавничим підприємством". Даний програмний продукт призначений для 

автоматизації управління та обліку підприємств видавничої галузі. 

Дана автоматизована система управління та обліку реалізована на 

платформі "1С:Підприємство 8" та представляє собою оригінальне галузеве 

рішення та дозволяє здійснювати управління:  

● додрукарською підготовкою видання, включно із 

калькуляцією; 

● розрахунками з суб'єктами авторського права; 

● фінансами; 

● відносинами з покупцями та постачальниками; 

● системою продажів літератури; 

● закупками необхідної сировини; 

● складом (запасами) вже виготовленої видавничої продукції та 

наявними запасами друкарської сировини; 

● персоналом видавництва, включно з розрахунком заробітної 

плати; 

● виробництвом, включно з калькуляцією планової собівартості 

видання та поліграфічних робіт; 

● моніторингом та аналізом показників діяльності видавничого 

підприємства. 

Галузеве рішення створює єдиний інформаційний простір для 

відображення фінансово-господарської діяльності видавництва, охоплюючи 

основні бізнес-процеси. У той же час чітко розмежовується доступ до 

збережених відомостей, а також можливості тих чи інших дій в залежності від 

статусу працівників.  

Головною перевагою використання такого роду програмних продуктів є 

те, що існує можливість для: 
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✓ власника видавництва – підвищити доходність бізнесу, 

підконтрольність та інвестиційну привабливість; 

✓ керівництва видавництва й керівників, які відповідальні за розвиток 

бізнесу – широкі можливості аналізу, планування й гнучкого 

управління ресурсами компанії для підвищення її 

конкурентоспроможності; 

✓ керівників підрозділів, менеджерів і співробітників, що 

безпосередньо займаються виробничою, збутовою, 

постачальницькою й іншою діяльністю по забезпеченню процесу 

видання продукції – інструменти, що дозволяють підвищити 

ефективність щоденної роботи за своїми напрямами; 

✓ працівників облікових служб видавництва – засоби для 

автоматизованого ведення обліку в повній відповідності з вимогами 

законодавства та корпоративних стандартів підприємства в 

зручному сучасному інтерфейсі платформи. 

Як зазначають сучасні науковці, зокрема Т. В. Калінеску, О. Д. Кирилов 

та ін. [88, с. 84], наявність на підприємствах якісного інформаційного 

забезпечення, побудованого на основі цілісної інформаційної системи та 

впровадження сучасних інформаційних технологій на 50% спрощує виконання 

організаційно-управлінських та технологічно-контрольних функцій ланцюгів 

учасників корпоративних відносин, та на 70% спрощує ведення обліково-

звітної діяльності. Отже, впровадження інформаційних систем на підприємстві 

забезпечує його конкурентними перевагами, а інформаційні системи стають 

активним ресурсом управління інноваційною діяльністю сучасного 

підприємства. 

В загальному розумінні, сутність інформаційного забезпечення 

інноваційної діяльності полягає в тому, що вона заснована на технологічних 
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процесах пошуку, збору, обробки та передачі інформації для досягнення 

основної мети – доведення інформації до користувачів для прийняття ними 

науково-обгрунтованих рішень. Сутність цієї діяльності здебільшого полягає в 

чіткій, організації можливостей доступу до світових та вітчизняних 

інтелектуальних здобутків.  

Однією з найважливіших передумов активного розвитку інноваційної 

діяльності на вітчизняних видавничих підприємствах є створення адекватного 

інформаційного простору, у якому відбуватиметься взаємодія суб’єктів 

інноваційної діяльності.  

Також слід зауважити, що визначення процесу управління інноваційною 

діяльністю як сукупності відносин суб’єктів щодо розробки плану дій та рішень 

та впровадження новацій постає ключовим завданням інформаційно-

методичного забезпечення державного регулювання інноваційної сфери 

діяльності видавничих підприємств. Елементами цього процесу є інновації як 

об’єкти управління, методи і способи управління інноваційною діяльністю, 

його організаційне, правове, інституціональне, фінансове, маркетингове та 

інформаційно-аналітичне забезпечення. Відповідно до статті 4 Закону України 

"Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" [40], для 

забезпечення впливу місцевої влади на розвиток інноваційно-інвестиційних 

процесів на підприємствах в деяких регіонах України обласними державними 

адміністраціями було розроблено та затверджено регіональні інноваційні 

програми, в яких стратегічною метою діяльності цих регіонів визначено 

формування інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємств (включно 

із видавничими підприємствами) регіону. Так, за результатами круглого столу 

" Інноваційна культура та створення інноваційної економіки " (Київ, 2012 рік) 

було опубліковано ряд методичних рекомендацій щодо здійснення інноваційної 

діяльності вітчизняними підприємствами, а саме: формувати у суспільній 
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свідомості глибоке розуміння безальтернативності реалізації в Україні 

інноваційної моделі розвитку економіки з використанням різних механізмів 

впливу; внести зміни до чинного законодавства в частині визначення 

інноваційної культури як складової державної інноваційної політики; 

розробити систему показників оцінки інноваційної культури організацій, 

підприємств, суспільства; здійснити заходи з популяризації наукової та 

винахідницької діяльності; сприяти формуванню позитивного ставлення до 

інновацій у суспільстві; розвивати міжнародне співробітництво з питань 

дослідження проблем формування інноваційної культури та використовувати 

кращу світову практику з цього питання; популяризовувати інноваційну  

діяльність через засоби масової інформації; запровадити навчальні програми, 

що спрямовані на виховання у дітей та молоді творчого мислення та 

позитивного ставлення до інновацій; розвивати кадровий потенціал у сфері 

інноваційної діяльності; підвищити якість підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців з питань менеджменту інноваційної 

діяльності [100]. Також Національним агентством з питань інноваційної 

політики  розроблено Методичні матеріали для інформаційно-консультаційної 

підтримки об’єктів інноваційної інфраструктури та забезпечення їх взаємодії, в 

яких  йде мова про те, що інноваційна інфраструктура розвивається нині 

безсистемно і без належної державної підтримки.  

Загалом, інформаційно-методичне забезпечення управління інноваційною 

діяльністю підприємств та видавничих структур включно здійснюється 

відповідно до чинних законодавчих актів України,  постанов Уряду, наказів та 

розпоряджень відповідних Міністерств та у тісній взаємодії з обласними, 

міськими та районними органами влади. Варто зазначити, що в останні роки 

змінюються пріоритети всієї методичної діяльності, форм роботи, відбувається 

перехід від методичного керівництва до методичної допомоги, тому головною 
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метою методичного забезпечення управління інноваційною діяльністю 

видавничих підприємств є сприяння удосконаленню їх технічного та 

технологічного рівнів, впровадження зарубіжного досвіду в практику їх роботи, 

підвищення професійного рівня працівників. Так, можна навести приклад 

Українського інституту науково-технічної, економічної інформації, в якому 

досить успішно працює відділ науково-методичного забезпечення діяльності 

інноваційної інфраструктури. Основними науково-методичними напрямами 

діяльності якого на сьогоднішній день являються:  

● наукові дослідження у сфері науково-технічної, інноваційної 

діяльності, трансферу технологій, інформатизації регіональних 

організацій системи НТІ України – складових інноваційної 

інфраструктури;  

● науково-методичне і організаційно-методичне забезпечення 

діяльності регіональних організацій системи НТІ; 

●  розробка нормативно-правових, науково-методичних документів у 

сфері науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу 

технологій, інформатизації регіональних організацій системи НТІ 

України – складових інноваційної інфраструктури;  

● надання інформаційно-консультаційних послуг щодо діяльності 

регіональних організацій системи НТІ;  

● організація навчання з підвищення кваліфікації інформаційних 

спеціалістів та фахівців різних галузей економіки у сфері наукової, 

інформаційної та інноваційної діяльності; 

● організація та проведення конференцій, семінарів, виставок, 

круглих столів, презентацій та інших заходів у сфері інновацій, 

просування прогресивних технологій та нових видів продукції, 

комерціалізації наукових досліджень. 
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За результатами збору і опрацювання інформації щодо науково-

інформаційної діяльності регіональних організацій системи НТІ щоквартально і 

щорічно готуються Інформаційний бюлетень системи НТІ та інформаційно-

аналітичні матеріали [29]. 

Тобто за аналогічним прикладом, варто реформувати уставлені системи 

управління вітчизняних видавництв, активно послуговуючись інформаційно-

методичним забезпеченням, яке було б створене на загальнодержавному рівні.  

Суб’єктам управління інноваційною діяльністю необхідна інформація, що 

представлена у значній кількості у вітчизняних і зарубіжних наукових 

джерелах. Існуючі системи інформаційного забезпечення процесів управління 

інноваційною діяльністю на вітчизняних видавництвах наразі залишаються 

традиційними і малоефективними, а спроби їх розширення без докорінних 

перетворень потребують значних інвестицій. Як засвідчує іноземний досвід, в 

питаннях інформаційного та методичного забезпечення процесів управління 

інноваційною діяльністю тягар фінансового забезпечення таких процесів 

необхідно розділяти державним органам та приватним підприємницьким 

структурам. 

У рамках реалізації інноваційної політики в багатьох країнах дедалі 

більшого значення набуває створення системи регулярного моніторингу стану 

інноваційної системи, а також оцінки результативності та ефективності 

реалізації як окремих напрямів інноваційної діяльності по окремих галузях та 

підприємствах, так і всієї інноваційної стратегії в цілому. З цією метою 

розробляються нові методи оцінки цільових програм у сфері інновацій, 

включаючи питання оцінки конкурентоспроможності наукових досліджень 

окремих підприємств і доробку, який вони вносять до соціально-економічного 

розвитку країни. 
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Щодо фінансування інноваційної діяльності та її підтримки на 

видавничих підприємствах зокрема, то в даному аспекті деякі держави надають 

пряму фінансову підтримку в рамках співфінансування перспективних 

проектів, спрямованих на розробку нових продуктів і технологій декількома 

підприємствами або придбання сучасних технологій. В США широкого 

розповсюдження набула система субсидіювання випуску соціально значущої 

літератури, що в свою чергу діє поштовхом до проведення ґрунтовних 

ринкових досліджень та видання книг для людей з обмеженими можливостями 

(приклад продуктових інновацій). 

 У країнах Європейського Союзу фахівці Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) запроваджують міжнародні стандарти у 

сфері статистики науки і інновацій та узгоджують їх з окремими країнами та 

відомими міжнародними організаціями, такими, як ЮНЕСКО, Євростат, Рісіт 

(Іберо-американський інститут із статистики науки та інновацій) та іншими. Ще 

однією важливою складовою реалізації політики ЄС у науково-інноваційній та 

інноваційній сфері стало створення спеціальної системи Європейського 

інноваційного табло – European Innovation Scoreboard (EIS). Система 

індикаторів дозволяє зафіксувати ситуацію у кожній галузі – як у кожній країні, 

так і у цілому по ЄС, сформувати оціночні шкали, відслідковувати тенденції 

(тренди) за ключовими показниками. Аналіз отриманої інформації дає змогу 

розробити заходи практичної допомоги тим країнам та їх галузям економіки, 

які мають відносно невисокі значення показників, що прийняті як контрольні.  

Дещо відрізняється від європейської система вимірювання інноваційного 

розвитку у США. Так, в США вимірюється індекс розвитку територій, на яких 

розташована певна кількість підприємств, що ведуть інноваційну діяльність. 

Зведений індекс інноваційного розвитку (PII, Portfolio innovation index) 

американських регіонів (штатів і округів) складається з чотирьох блоків, 
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кожному з яких присвоєно різні вагові коефіцієнти: людський капітал (30%), 

економічна динаміка (30%), продуктивність і зайнятість (30%) і добробут 

(10%). До кожного блоку входять від 5 до 7 показників, що відображають його 

зміст. Тобто, формуючи загальнодержавну систему моніторингу ефективності 

та доцільності інноваційної діяльності, уряд США тим самим дає змогу 

окремим підприємствам звернути увагу на доцільність ведення інноваційної 

діяльності та рентабельність застосування ними інноваційних технологій. 

Заслуговує на увагу щорічний Індекс економіки знань (The Knowledge 

Economy Index) - комплексний показник, який характеризує рівень розвитку 

економіки, заснованої на знаннях, в країнах і регіонах світу, що розраховується 

за методикою Світового банку (The World Bank). В основі розрахунку Індексу 

лежить запропонована Світовим банком «Методологія оцінки знань» (The 

Knowledge Assessment Methodology - KAM), яка включає комплекс зі 109 

структурних і якісних показників, об'єднаних у чотири основні групи. У 2012 р. 

дослідження охопило 146 держав і територій. Передбачається, що Індекс має 

використовуватися державами для аналізу проблемних моментів в їхній 

економічній політиці та вимірювання готовності країни до переходу на модель 

розвитку, заснованої на знаннях. 

Таким чином, моніторинг результатів інноваційної діяльності посідає 

одне з ключових місць при аналізі інноваційної діяльності та оцінці її 

ефективності. Такого роду моніторинг необхідно застосовувати на всіх етапах 

здійснення управління інноваційною діяльністю. Тому, необхідно розробити 

національну методику проведення моніторингу процесів управління 

інноваційною діяльністю, що складатиме в подальшому основу інформаційно-

методичного забезпечення процесів управління інноваційною діяльністю 

підприємств різних галузей економіки та видавничих структур зокрема.  
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В основі вищезазначених процесів необхідно використати світові 

методики оцінки інноваційного розвитку країн, регіонів, конкретних 

підприємств. 

Також, варто звернутись до досвіду країн-провідних членів ОЕСР. Так, 

спираючись на їх позитивний досвід реорганізації загальнодержавної 

інноваційної системи, а відтак і системи управління інноваційною діяльністю 

на окремих підприємствах окремих сфер економіки, пропонуємо наступну 

схему модернізації  системи інформаційно-методичного забезпечення 

управлінських процесів в сфері інноваційної діяльності видавничих 

підприємств (див. рис.1.12). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.1.12 Організація процесів інформаційно-методичного забезпечення 

управління інноваційною діяльністю 
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представники ділових кіл, профспілок, науково-дослідних установ та органів 

державної влади. Основною метою створення даного органу стане пряма 

співпраця з видавничими підприємствами, які ведуть інноваційну діяльність; 

реальна допомога у вирішення проблем, що постають перед видавцями в 

процесі управління інноваційною діяльністю (дослідження ринку, 

впорядкування статистичної інформації); повне, або часткове забезпечення 

інформаційними ресурсами, методиками управління інноваційною діяльністю, 

методиками моніторингу управлінських процесів в сфері інноваційної 

діяльності. 

Також даний орган покликаний вирішувати актуальні проблеми 

видавництв – пошук потенційних інвесторів, адже за світовою статистикою 

витрати підприємств на інноваційну діяльність мають покриватись приватними 

підприємствами, а не за рахунок постійних державних дотацій. Інформаційне 

забезпечення видавничих підприємств через галузеві інноваційні ради 

здійснюватиметься шляхом збору та передачі всієї необхідної для підприємств 

інформації, моніторингу та оцінки світового розвитку систем управління 

інноваційною діяльністю. Завдяки функціонуванню такого органу державна 

підтримка (державні дотації, субвенції, держзамовлення на підручники) 

повинна стати адресною і доходити саме до тих видавництв та установ, які 

мають можливості для її освоєння. Також завдяки чіткій координації з 

реальними підприємствами даний орган покликаний брати участь у формуванні 

та внесенні змін до необхідного законодавства. Тобто, «тяжіння» інноваційної 

ради має бути до координації зусиль, а не до керівництва інноваційними 

процесами. 

В сучасних умовах пошук шляхів інформаційного  та методичного 

забезпечення інноваційної діяльності є найбільш актуальним, оскільки від його 
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ефективності залежить, чи зможуть вітчизняні видавництва вийти на новий 

рівень розвитку.  

У загальному вигляді, інформаційно-методичне забезпечення процесів 

управління інноваційною діяльністю видавничого підприємства можна 

здійснювати за допомогою різних способів, інформаційних технологій та 

«особливого» програмного забезпечення. Оперативний збір, обробка та аналіз 

всього необхідного масиву інформації, створює можливості для: 

● здійснення контролю витрат на виробництво та реалізацію інноваційних 

результатів; 

● оперативного інформування осіб, які приймають управлінські рішення, про 

всі події та явища, що відбуваються та мають вплив на перебіг інноваційних 

процесів на підприємствах видавничої сфери; 

● забезпечення деталізованими даними на будь-якому рівні, з можливістю їх 

швидкого переходу до узагальнених даних; 

● визначення раціонального розподілу матеріальних, трудових та фінансових 

ресурсів; 

● моделювання сценарію розвитку видавництва в таких сферах, як 

фінансування, планування, консолідація даних, впровадження досягнень 

світової науки та техніки або розробка власних продуктів інтелектуальної 

власності. 

Для запровадження якісного інформаційно-методичного забезпечення 

інноваційної діяльності необхідно вирішити такі актуальні завдання:  

- дослідити іноземну практику інформаційно-методичного забезпечення 

науково-технічних інновацій на базі сучасних інформаційних технологій;  

- розробити рекомендації оптимального тематичного формування 

інформаційної системи на основі аналізу потреб певної цільової групи 

користувачів-розробників інновацій.  
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Таким чином, інформаційне та методичне забезпечення процесів 

управління інноваційною діяльністю у видавничих підприємстві на даному 

етапі розвитку науки зводиться до забезпечення рекомендаційними 

матеріалами з тих чи інших питань. До них можна віднести: методики 

розрахунку індексів інноваційного потенціалу країни, регіону (що базується на 

співставленні аналогічних індексів підприємств регіону, країни); рейтинг 

інноваційної активності та конкурентоспроможності (являє собою узагальнену 

модель оцінки  інноваційної активності та конкурентоспроможності на основі 

узагальнення системи статичних показників); дослідження інноваційного 

профілю (рейтингової агенції «Експерт») та інші методики розрахунку 

показників інноваційності та інноваційного рівня того чи іншого видавничого 

підприємства. Важливо пам’ятати, що якісне методичне забезпечення 

ґрунтується перш за все на якісній та релевантній інформації. Сучасні 

дослідження показують, що 90% необхідної інформації можна одержати з 

легальних джерел. Серед джерел інформації зовнішнього середовища 

використовують: особистий досвід, журнали і газети, ділові звіти, галузеві 

конференції, колегії та інше. Також не слід забувати про джерела інформації 

внутрішнього середовища, такі як: особистий досвід, збір інформації службою 

стратегічного управління, службою безпеки видавництва тощо. Координація та 

контроль такого роду інформації, як правило, здійснюється менеджерами 

вищого рівня, які в свою чергу і здійснюють управління інноваційною 

політикою підприємства. Якісне та своєчасне методичне забезпечення процесу 

управління інноваційною діяльністю видавництва дозволяє: 

● точно сформулювати цілі інноваційного розвитку видавничого 

підприємства; 
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● встановити чітку та логічну послідовність процесу розробки і 

прийняття управлінських рішень (як варіант – у вигляді 

стратегічних прогнозів, програм і планів); 

● сформувати обґрунтовані вимоги, яким повинні задовольняти 

стратегічні прогнози, програми і плани; 

● обрати або розробити оптимальну систему показників, що 

забезпечить проведення належного контролю за якістю здійснення 

інноваційної діяльності. 

Спираючись на вищевикладений матеріал та задекларовані цілі інформаційно-

методичного забезпечення управління інноваційною діяльністю у видавництві, 

необхідно здійснити наступні кроки: 

● впроваджувати процесний підхід до управління видавничою діяльністю; 

● забезпечити автоматизацію діяльності видавництва на базі інформаційних 

систем; 

● використовувати сучасні програмні рішення для роботи з договорами на 

використання авторських та суміжних прав; 

● розробити підходи до вирішення інших локальних задач, які виникали в 

процесі реалізації проектів з вдосконалення системи управління 

видавничим бізнесом. 

 

Висновки до першого розділу 

Дослідження теоретико-методичних основ управління інноваційною 

діяльністю дозволило сформулювати наступні висновки щодо розглянутих 

питань. Інновація як економічна категорія виступає в ролі кінцевого результату 

інноваційної діяльності, який реалізується в процесі господарської діяльності 

підприємства. Інноваційна діяльність являє собою реалізацію цілеспрямованого 

і творчого виробничого та організаційного процесу. Даний процес має на меті 

ефективну реалізацію інновацій в діяльності підприємства. Проведений аналіз з 



83 

 

визначення сутності інноваційного процесу, дозволив констатувати, що 

інноваційний процес – це процес реалізації інноваційних проектів з 

урахуванням всіх притаманних їм особливостей. 

Аналіз літератури та зроблені узагальнення знань з питання побудови 

організаційно-економічної концепції управління інноваційною діяльністю 

довели, що дослідження структури та форми такого роду механізмів є одними з 

найактуальніших на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки 

підприємств. Адже організаційні основи здійснення процесів управління 

інноваційною діяльністю досить слабо регламентовані в Україні. Що в свою 

чергу впливає на економічну складову даного виду діяльності, і як наслідок 

вітчизняна економіка, за рахунок окремих суб’єктів господарювання втрачає 

джерело конкурентних переваг. 

Стосовно значення інформаційно-методичного забезпечення процесів 

управління інноваційною діяльністю на видавничому підприємстві, можна 

зробити висновок, що інформаційні процеси покликані забезпечувати 

ефективне управління матеріальними потоками, взаємодіяти з матеріальними, 

фінансовими та виробничими потоками у видавництві. Саме можливість 

отримати відповіді на запитання, які виникають в процесі інноваційної 

діяльності, і є головним завданням інформаційно-методичного забезпечення  

процесів управління інноваційною діяльністю на видавничому підприємстві. 
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РОЗДІЛ 2 ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА 

ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

2.1 Організаційно-інформаційні передумови інноваційного розвитку 

вітчизняних підприємств 

Сучасні умови розвитку суспільства спонукають до все більшого 

зростання ролі та значення інтелектуального капіталу нації та необхідності 

підвищувати цінність та вартість знань. За традицією основним джерелом 

нагромадження знань є книжкова продукція. Книга творить та формує людську 

особистість і суспільство в цілому. Проте, недостатня увага держави до 

книговидавничої сфери спричинила в Україні її занепад і знецінення книги. 

Питання розвитку книговидання, дослідження його стану, визначення причин, 

що призвели до незадовільного стану справ, а також питання державної 

підтримки мають актуальне значення і потребують ґрунтовного вивчення. 

Варто зазначити, що книжковий ринок України за останні 20-25 років 

зазнав суттєвих змін. До 1990 р. структура видавничого ринку СРСР була 

централізовано-плановою та державно-монопольною. Так, основними 

виробниками книжкової продукції, що надходила у вільний продаж в УРСР, 

виступали 26 державних спеціалізованих видавництв, підпорядкованих 

Державному комітету у справах видавництв, поліграфії і книжкової продукції 

[41].  

У 1990 році, що передував оголошенню незалежності України, в країні 

було видано понад 7000 нових назв книжок сумарним накладом 176 млн 

800 тис. примірників, що складало 3,4 примірника на одного тодішнього 

мешканця України [41] . Даний обсяг книжкової продукції реалізувався через 

шість центрів гуртової торгівлі та понад 1100 книгарень, що були 

підпорядковані Державному спеціалізованому підприємству «Укркнига», а 

також через мережі книгарень загальною кількістю 2,5 тисячі, що належали 
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Центральній спілці споживчих товариств «Укоопспілка» та виконкомівських, 

або муніципальних книгарень, підпорядкованих органам виконавчої влади. 

Окрім того, книжки реалізувалися через мережу книгарень Товариства 

книголюбів України. В книгарнях системи «Укркнига» споживачі наукових, 

освітніх, культурологічних, технічних та технологічних видань мали 

можливість замовити їх по тематичних каталогах, які готувалися до друку у 

видавництвах. Окрім купівлі книжок громадянами, література у великій 

кількості закуповувалася понад 50 тисячами державних, сільських і міських 

публічних, вузівських та шкільних бібліотек, а також бібліотеками, що 

належали промисловим підприємствам, державним структурам різного рівня 

[41].  

За ринкових умов відбулося зміщення акцентів. Книга набула 

функціонального значення і стала товаром, який може та повинен приносити 

прибуток. Проте, через недалекоглядну політику уряду, книга як товар 

потрапила під податковий тиск, внаслідок чого скоротилися кількісні та 

знизилися якісні показники випущеної продукції. Становлення України як 

незалежної держави та орієнтація нової української влади на роздержавлення, 

підтримку приватної ініціативи та розвиток ринкових відносин поклала початок 

поступовій руйнації раніше потужної державної частини видавничого сектору 

вітчизняної економіки. Так, Державне спеціалізоване підприємство 

«Укркнига», було передано у приватну власність у 1993 році, а книгарні, що 

йому належали, приватизовані разом із гуртовими складами літератури, що 

входили до його складу. Протягом 1994-1995 років більшість книгарень, що 

належали до мережі Української споживчої кооперації («Укоопспілка»), також 

стали приватними. Поступово продаж книжок перемістився з книгарень на 

книжкові базари та вуличні ятки. Адже, в цей час українське книговидання 

було законодавчо практично не захищене. Першим незалежним від радянської 
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системи підзаконним актом у галузі друкарства стала постанова щодо 

державного захисту книговидання та преси України в умовах переходу до 

ринкової економіки, прийнята 5 липня 1991 р. Нею передбачалося пільгове 

оподаткування видавництв та торговельних організацій, які видають і 

реалізують літературу українською мовою. Як результат, із січня 1992 р. 

видавництва, що випускали книги українською мовою обсягом не менше 70 % 

від їхнього загального виробництва, звільнялися від сплати податку. Але, вже у 

1994 році постановою Кабінету Міністрів України попередню постанову  щодо 

пільг було скасовано. «Українська книга в умовах різкого зменшення 

державного замовлення, відсутності дотацій та пільг ставала економічно 

невигідною, а для багатьох видавців – і непотрібною [92, с. 3]». 

Тому, починаючи з 1994 року, легальне виробництво книжок впало до 

рівня однієї книжки в рік на одного мешканця України. Станом на 1999 рік цей 

показник взагалі сягнув мінімальної позначки у 0,4 книги в рік на одну особу 

[41]. Для України, з її великим науковим, виробничим, культурним 

потенціалом, такі показники загрожували важкими негативними наслідками. 

Однією з основних причин критичного стану видавничої справи фахівці 

називають результат непомірних податків, величезних цін на папір («1 т 

газетного паперу вже коштувала більше 75 млн. крб., офсетного – понад 

120 млн.» [28]), поліграфічні матеріали, енергоносії, різноманітні послуги при 

низькій платоспроможності більшої частини громадян.  

Лише у 2001 році було прийнято Закон України «Про внесення змін до 

деяких податкових законів України». Цим законом було звільнено від податку 

на додану вартість (ПДВ) і від оподаткування прибутку діяльність видавництв і 

поліграфічних підприємств із дополіграфічної підготовки та друку видань, а 

книжкову торгівлю — від сплати ПДВ на операцію з продажу книг.  Після 

надання податкових пільг, які діяли (згідно з Податковим кодексом) до 1 
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лютого 2015 року, ситуацію зі збільшенням накладів вдалося стабілізувати, 

однак виробництво книг на одного мешканця країни в рік так і залишилося в 

межах одного примірника. Навіть у найпродуктивнішому для українських 

видавців 2008 році цей показник сягнув лише 1,26 книги [41]. У той же час 

наявність податкових пільг дозволила видавцям значно розширити асортимент 

видань, збільшивши кількість назв майже втричі порівняно з 1990-ми роками. 

Однак, при збереженні обсягів щорічних сумарних накладів, збільшення 

кількості назв призвело до суттєвого зменшення середнього накладу кожного 

нового видання, що значно звузило доступ широкого читацького кола до нових 

видань. Варто додати, що з початком 2015 року до Податкового кодексу були 

внесені зміни щодо оподаткування книговидавничих підприємств, а саме: 

враховуючи внесені Законом № 71 зміни до Кодексу, з 1 січня 2015 року 

припинили дію пункти 5 та 6 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу, якими було 

передбачено тимчасове (до 1 січня 2015 року) звільнення від оподаткування 

податком на додану вартість операцій з: виконання робіт та постачання послуг 

суб'єктами підприємницької діяльності - резидентами України, які одночасно 

здійснюють видавничу діяльність, діяльність з виготовлення, розповсюдження 

книжкової продукції та виробництва паперу і картону. При цьому дохід такого 

суб'єкта підприємницької діяльності, отриманий від видавничої діяльності, 

діяльності з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та 

виробництва паперу і картону, має становити не менше 100 відсотків від 

загальної суми його доходу за перший звітний (податковий) період з часу 

створення такого суб'єкта підприємницької діяльності, або не менше 50 

відсотків від загальної суми його доходу за попередній звітний (податковий) 

рік. Таким чином, вдалось уникнути  повного податкового навантаження на 

відповідних суб’єктів господарювання та негативного впливу на галузь загалом.  
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Більш глибоке вивчення системи правового регулювання діяльності 

підприємств даної сфери показало, що  на сьогоднішній день діє Закон України 

«Про видавничу справу» (з 1997 року), Закон України «Про обов’язковий 

примірник», Закон «Про державну підтримку книговидавничої справи в 

Україні», а також Положення, затверджене Указом Президента України від 7 

травня 2011 року № 559/2011, в якому вказано, що Держкомтелерадіо України є 

головним у системі центральних органів виконавчої влади з формування та 

реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в 

інформаційній та видавничій сферах. За даними Державної наукової установи 

«Книжкова палата України імені Івана Федорова» в останні роки 

спостерігається саме позитивна динаміка розвитку української книговидавничої 

галузі. Очевидно, що це стало наслідком пільгового режиму оподаткування для 

вітчизняних книговидавців впродовж 2004-2014 року. 

Варто зазначити, що відповідно до Закону України «Про видавничу 

справу» кожне з підприємств чи підприємців, що має намір займатися 

підготовкою, друком книжок чи книжковою торгівлею, зобов’язані 

зареєструватися (отримати ліцензію) в Державному комітеті телебачення і 

радіомовлення України. Варто відзначити, що Законом України «Про 

видавничу справу» введено обмеження на розмір іноземної інвестиції при 

реєстрації таких суб’єктів видавничої справи, як видавництва (стаття 18) та 

книготорговельні підприємства (стаття 25). Для них розмір іноземної інвестиції 

в статутному фонді не може перевищувати 30 %. Але однією з умов вступу 

України у Світову організацію торгівлі була вимога про анулювання цих 

обмежень упродовж п’яти років з моменту підписання Україною угоди про 

вступ. У зв’язку з цим Верховною Радою України було прийнято поправки до 

Закону про відміну цих обмежень з червня 2013 року. 
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Отже, вся комерційна діяльність, яку провадять вітчизняні видавництва, 

підпорядковується вищевказаним законам та підзаконним актам, тобто 

чинному законодавству України. 

Варто зазначити, що матеріально-технічне забезпечення виробничої бази 

книговидання України більш як на 80 % залежить від імпорту, насамперед, із 

Росії. Наприклад, “при потребі в 1993 р. видавництв, різних видавничих 

структур, поліграфічних підприємств у 156 тис. тонн друкарських сортів паперу 

– газетного офсетного, друкарського – вітчизняна паперова промисловість 

виготовила лише близько 25 тисяч тонн, що забезпечило потреби всього на 

16 %. Повністю за рахунок імпорту покриваються потреби галузі в 

поліграфічних фарбах (майже 4 тис. т. на рік), офсетних пластинах на 

алюмінієвій та сталевій основі (близько 500 т.), технічних тканинах 

(9 млн. метрів погонної довжини), «поліграфічній фользі» [28]. 

Аналізуючи економічні показники діяльності видавничих підприємств, 

перш за все, варто звернути увагу на ту кількість книг, яка була випущена в 

Україні в період 1991-2014 років (див. табл. 2.1, рис. 2.1). За даними 

Державного комітету телебачення і радіомовлення України у 2012 – 2014 рр. 

було випущено 337685 одиниць неперіодичних видань загальним накладом 

1451301 тис. примірників, середнім тиражем 4,9 тис. прим. [30].  

Таблиця 2.1 

Обсяги книговидання в Україні за роки незалежності 

Рік Кількість видань  

(друк.од). 

Загальний тираж 

(тис.пр.) 

Середній тираж  

(тис.пр.) 

1991 5855 136416 23,3 

1992 4410 128471 29,1 

1993 5002 87567 17,5 

1994 4752 52161 11,0 

1995 6109 68156 11,2 
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Продовження таблиці 2.1 

1996 6074 51777 8,5 

1997 7004 55841 8,0 

1998 7065 44150 6,2 

1999 6282 21986 3,5 

2000 7749 43563 5,6 

2001 10614 50325 4,7 

2002 12444 47863 3,8 

2003 13805 39463 2,9 

2004 14790 52805 3,6 

2005 15720 54060 3,4 

2006 15867 54210 3,4 

2007 17987 56112 3,1 

2008 24040 58158 2,4 

2009 22491 48514 2,2 

2010 22557 45058 2,0 

2011 22826 46566 2,0 

2012 26036 62121 2,4 

2013 26323 69575 2,6 

2014 20044 55312 2,7 

Джерело: [65,66,30]. 

На рис.2.1. представлено динаміку основних показників книговидання в 

Україні за 1991–2014 рр.  

Як видно з наведених даних, кількість випущених в Україні видань за 

період до 2014 року зросла у 6,5 рази, в той же час, загальний тираж складає 

лише 0,66 від показників 1991 р., так само і середній тираж складає близько 

10% від показників початку періоду. Якщо до 1997 р. середній тираж 

перевищував узагальнений середній показник по даній категорії (7,1), то 

починаючи з 1998 р. він практично постійно падав, а в останні п’ять років – був 

майже втричі меншим. 
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Рис. 2.1.Динаміка основних показників книговидання в Україні у 1991– 

2014 рр. 

Джерело: побудовано на основі даних [65,66,30]. 

Слід зазначити, що зважаючи на тяжкі політичні та економічні умови 

2014-2015 рр., статистичні дані показують різкий і значущий спад 

вищезазначених показників діяльності підприємств книговидавничої галузі. 

Порівнюючи поточну ситуацію з показниками 2013 року, варто зазначити 

наступне: в загальному асортименті виданої книжкової продукції 

спостерігається зменшення, як за назвами, так і за тиражами; відбулось 

зменшення на 17,9% випуску книг та брошур з електронним додатком. 

Окрім того, динаміка основних показників книговидання свідчить про 

значну нерівномірність даного процесу протягом 1991-2014 рр. (рис. 2.2). 
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Рис.2.2. Відносні показники книговидання в Україні (1991-2014 рр.) 

Джерело: побудовано на основі даних [65,66,30] 

Абсолютна кількість видань в цілому показує тенденцію до збільшення, 

водночас, відносний приріст показує більш менш сталу тенденцію. Загальний 

же тираж, хоч і проявляє останні п’ять років тенденції збільшення, все-таки ще 

не досяг пікових показників як в абсолютному, так і у відносному значенні. 

Середній тираж видань становив 5,62 примірників у 2000 році, тоді як у 2007 

році – 3,1, у 2013 році – 2,6. Проте статистика 2014 року демонструє значне 

падіння за зазначеними показниками, що спровоковано складною 

геополітичною та економічною кризою сучасної України. 

Крім того, аналізуючи представлені на рис. 2.2 дані, де наведено 

відомості стосовно зміни основних показників відносно попереднього року (у 

%), вважаємо за необхідне зосередити увагу на наступному. На діаграмі можна 

побачити сім спадних і шість підйомних піків, в середньому фаза підйому 

складала 2-4 роки, фаза спаду – 2-3 роки. Зазначена тенденція надавала 

можливість прогнозування спаду книговидання  Україні після 2015 р., що 

відбулось значно раніше (в 2014 році). 
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Станом на 01.07.2015 р. до Державного реєстру видавців і 

розповсюджувачів видавничої продукції внесено 5762 суб’єкти видавничої 

справи (4511 – юридичні особи,  1251 – фізичні особи).  

Таблиця 2.2 

Кількість суб’єктів видавничої діяльності в Україні у 2008-2014 рр., за 

видами 

Види суб’єктів 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Юридичні особи 3165 3725 3763 4094 4147 4359 4511 

Фізичні особи 745 905 929 1070 1089 1167 1251 

Суб’єкти видавничої справи, які 

займаються  лише видавничою 

діяльністю 

1230 1451 1516 1621 1641 1701 1811 

Суб’єкти видавничої справи, які 

займаються виготовленням 

видавничої продукції 

550 700 621 668 672 678 650 

Суб’єкти видавничої справи, які 

займаються розповсюдженням 

видавничої продукції 

224 268 293 336 346 362 262 

Всього суб’єктів видавничої справи 3910 4630 4820 5164 5236 5526 5762 
Джерело: [30] 

Як видно з табл. 2.2, кількість суб’єктів видавничої діяльності в Україні 

як в цілому, так і за видами, з року в рік зростає. Водночас, зростання кількості 

видавничих організацій позитивно не впливає на показники видавничого ринку 

України (рис. 2.3). 

Як показано на рис. 2.3, зростання кількості книговидавничих організацій 

не тільки позитивно не впливає на обсяги і тираж видань, але й можна 

констатувати протилежну тенденцію. 
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Рис. 2.3. Динаміка щорічного приросту суб’єктів видавничої діяльності та 

основних у показників в Україні (2008-2014 рр., %) 

Джерело: побудовано на основі [30] 

На початок 2015 р. до реєстру Державного комітету телебачення і 

радіомовлення України внесено 2461 поліграфічних організацій — 

виготовлювачів книжкової продукції. До переліку входять і видавництва, які 

мають власну поліграфічну базу. Наприклад, «Навчальна книга — Богдан» (м. 

Тернопіль), «Підручники і посібники» (м. Тернопіль), «Фоліо» (м. Харків), 

«Гімназія» (м. Харків), «Фактор» (м. Харків). Є і поліграфічні підприємства, які 

поєднують друк із видавничою діяльністю: поліграфкомбінат «Преса України» 

(м.Київ), «Вінницька картографічна фабрика» (м. Вінниця), «Волинська 

обласна друкарня» (м. Луцьк) та інші. 

Незначна кількість державних підприємств зорієнтовані на виконання 

держзамовлення з друку масовим накладом підручників для загальноосвітніх 

навчальних закладів: фабрика «Глобус» (м. Харків), поліграфкомбінат 

«Преса України» (м. Київ), фабрика «Атлас» (м. Львів), поліграфпідприємство 

«Таврида» (м. Сімферополь), видавництво «Освіта», видавництво «Генеза» (м. 

Київ) та ін. 
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У табл. 2.3 наведено інформацію про видавництва та видавничі 

організації, які видавали книжки у 2012-2014 р.р., а також основні показники їх 

діяльності. 

Таблиця 2.3 

Випуск книг і брошур видавництвами та видавничими організаціями 

України в 2012-2014 р.р. 

  2012р.   2013р.         2014р. 

Видавничі суб’єкти Кількість 

видань, 

друк. од 

Тираж, 

тис. пр. 
Кількість 

видань, 

друк. од. 

Тираж, 

тис. пр. 
Кількість 

видань, 

друк. од. 

Тираж, 

тис. пр. 

Видавництва з 

державною формою 

власності, у т.ч.: 

960 839,9 988 994,3 641 573,7 

Сфера управління 

Держкомтелерадіо 

України: 

356 434,3 296 398,8 211 162,1 

Сфера управління інших 

державних установ 
604 405,6 692 595,5 430 411,6 

Видавництва з іншими 

формами власності 
4090 14068,5 4243 18764 3427 14908,7 

Видавничі організації з 

державною формою 

власності 

7004 2342,7 6488 2355,6 5248 1207,6 

Видавничі організації з 

іншими формами 

власності 

13022 44029,5 13616 47461,1 10088 38048,3 

Всього 26036 62120,5 26323 69575 20044 55312 

Джерело: згенеровано автором за матеріалами [98, 99] 

За експертними оцінками, оборот роздрібної книготоргівлі в Україні 

сьогодні складає близько 750-800 мільйонів гривень на рік. Близько 25 

мільйонів примірників продаються за допомогою роздрібної торгівлі, а 

загальний обсяг книговидання в Україні становить близько 47 мільйонів 

примірників[15]. 

Варто зазначити, що на даному етапі розвитку суспільства, перебіг 

соціокультурного процесу визначає основні напрями дослідження у галузі 



97 

 

книжкової справи, кожна зі складових якої спрямована на вивчення елементів 

“книга – споживач ”, їхніх взаємозв’язків та залежностей. Не слід забувати про 

те, що діяльність книговидавничих підприємств охоплює суб’єктів зі сфер 

культури і народного господарства, що взаємодіють між собою і займаються 

створенням та виготовленням книги, її розповсюдженням та використанням. 

Вона включає видавничу діяльність, поліграфічну промисловість, 

книгорозповсюдження, бібліотечну справу і бібліографію. Головна місія 

книговидавничого підприємства – подолати перешкоди на шляху руху 

інформації від автора до читача. Діяльність же розповсюджувачів книжок 

спрямована, насамперед, на подолання просторових обмежень у 

розповсюдженні авторської інформації.  

Відповідно до досліджень Української асоціації видавців та 

книгорозповсюджувачів [99] станом на початок 2015 року більшість 

видавництв скоротила поставку друкованих книжок до книготорговельної 

мережі на 26,5%. Негативна тенденція збереглася і до кінця року. Таким чином 

видавництва скорочують тиражі видань до критичного для офсетних 

виробництв мінімуму – 200-500 екземплярів, що призводить до збільшення ціни 

одиниці продукції. 

Середня торговельна націнка на роздрібний продаж книг порівняно з 

чистою ціною від виробника становить приблизно 85%, причому ця цифра 

суттєво відрізняється залежно від каналів продажу – маленькі незалежні 

книжкові крамниці ставлять націнку в середньому 50-70%, націнка великих 

мереж та книжкових супермаркетів становить приблизно 120-180%, а націнка 

книжкових кіосків – 40-60% від ціни виробника на одну книжку [15]. 

Експерти оцінюють загальну місткість внутрішнього українського 

книжкового ринку у 2013 р. у 1600–1650 млн. грн. (або 154-155 млн. євро), в 

той час, як в 2010 році ця цифра сягала 1800 млн. грн. За аналогічними 
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оцінками, чистий дохід видавців становить близько 1 мільярду грн. (або 84,5 

млн. євро) [15]. 

За даними Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів [99] 

останні три роки дві третини (60-70%) видавництв фіксують збільшення свого 

грошового обігу, при цьому показники цього збільшення коливаються в 

середньому в діапазоні 20 %, в той час, як інша третина видавництв зазнала 

втрат більш ніж на 25% у середньому [99]. 

В основному зростання грошового обігу спостерігається серед видавців, 

які працюють у виданні художньої літератури для дітей і підлітків, за ними 

йдуть видавці художньої і прикладної літератури та картографічної продукції. 

Зменшення грошового обороту було характерним для видавців науково-

популярної літератури, довідників, словників і підручників для вищих 

навчальних закладів. Дещо менше втратили видавці краєзнавчої та мистецької 

літератури. 

Але тривожним фактом є те, що зростання фінансового обігу відбувається 

в основному не стільки за рахунок збільшення обсягів продажу фізичної книги, 

скільки за рахунок збільшення вартості самих видань. 

Негативна динаміка показників економічної діяльності видавничої сфери 

свідчить про те, що український книжковий ринок вже декілька років  

знаходиться в стані стагнації, сумарний тираж виданих книжок коливається 

навколо показника 50678,2 примірників або близько одного примірника на 

душу населення.  

Близько 100 видавництв на конкурсних засадах отримують державне 

замовлення і бюджетне фінансування на видання соціально значущих видань, 

список яких формує Державний комітет телебачення та радіомовлення України 

(в середньому 170–180 назв) на суму 20 млн. грн. на рік; видання підручників 
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для загальноосвітніх навчальних закладів, які розповсюджуються через шкільні 

бібліотеки учням на період навчання (150–160 назв на 150 млн. грн. на рік). 

Аналіз видавничої діяльності показує, що відпускна ціна продукції 

українських книговидавництв таку структуру (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Структура середньої відпускної ціни, % (станом на грудень 2014 р.) 

Джерело: [99] 

Аналіз економічного стану книговидавничої галузі дозволяє визначити 

наступні проблеми українського книговидавництва. В першу чергу, це 

відсутність державної підтримки галузі. Фінансова допомога практично 

відсутня, існуючі державні програми малі за обсягом і не охоплюють більшу 

частину книговидавців. Не здійснюється додаткових заходів щодо 

стимулювання україномовної книги, кількість замовлених державою 

підручників а навіть скорочується, що призводить до розвитку системної кризи 

в галузі. 

Важливу роль грають значні витрати на друкування книжкової продукції 

та паперові матеріали. Все це приводить до зростання цінових показників і 

одночасного зниження якісних. Тому останнім часом досить гостро постає 
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проблема конкуренції та тенденції до витіснення електронною книгою 

друкованих видань. Скорочення реалізації, відсутність сформованого у 

достатньому обсязі портфеля замовлень є реаліями сучасного книжкового 

ринку. З метою втримання прибутковості книговидавничих підприємств 

керівництво більшості з них вдалися до альтернативної діяльності і почали 

переорієнтацію на співпрацю з розробниками програмних платформ для 

«рідерів» - електронних пристроїв для читання. Це у свою чергу знаходить 

підтримку серед органів влади як засіб у боротьбі з піратством електронних 

видань. 

Вітчизняний ринок електронних книжок знаходиться на стадії 

формування, демонструючи стабільне зростання за останні роки.  

Мобільні та невеликі у форматі електронні пристрої дають можливість 

тримати великий текстовий контент завжди «під рукою», що є особливо 

ефективним у навчальній та науковій практиках. Ще у 2011 р. аналітики 

компанії «Displaybank» зауважили, що обсяги продажів рідерів у 2015 р. можна 

очікувати на рівні до 54 млн пристроїв, а в 2018 р. – до 88 млн [128]. Дана 

ситуація склалась внаслідок того, що сучасні споживачі прагнуть до скорочення 

своїх витрат. За даними опитувань, ліцензійні видання в середньому втричі 

дешевші за друковані версії, що сприяє збільшенню попиту на електронні 

книги [93, c. 1]: 40% осіб віком 17—24 роки поки що не готові відмовитися від 

пошуку безоплатного контенту. На жаль, побутує таке переконання і серед 

фахівців, які стверджують, що підготовка, виготовлення і розповсюдження 

електронної книги менш трудомісткі і не передбачають таких великих 

фінансових, матеріальних, видавничих, логістичних, трансакційних затрат, як 

паперової. Основними гравцями на ринку української е-книжки є (див. рис.2.5) 

«Центр навчальної літератури» (близько 350 позицій), «Клуб Сімейного 

Дозвілля» (близько 350 позицій), «Ранок» (близько 300 позицій); «Навчальна 
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книга – Богдан» (близько 300 позицій); «Фоліо» (близько 200 позицій); 

«Кондор» (близько 200 позицій); «Кондор» (близько 130 позицій); «Кальварія» 

(близько 100 позицій), «Ґенеза» (98 позицій) із меншим електронним 

контентом; можна згадати видавництва «Електрокнига»,  «Грані-Т», «А-ба-ба-

га-ла-ма-га» та інші [102, 36, с .4].  

 

Рис.2.5 Частки ринку найбільших виробників та розповсюджувачів 

вітчизняних електронних книжок (контенту) 

Джерело: побудовано автором за матеріалами [102, 36 с.4] 

Проте, варто зазначити, що цифровий контент вітчизняних видавництв 

представлений здебільшого навчальною літературою у різних доступних 

форматах (як захищених – платних, так і не захищених – безоплатних). 

Аналіз діяльності основних представників вітчизняного електронного 

книговидання дає змогу зробити наступний висновок – практично весь обсяг 

вітчизняного електронного книговидання є електронним варіантом вже 

існуючої друкованої книги. 

На нашу думку, при збереженні існуючих протягом останніх років умов і 

з урахуванням того, що тенденції свідчать про збереження такого 

незадовільного стану, єдиним ефективним виходом для книговидавничої галузі 
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має стати  інноваційний розвиток, який включає в себе безупинний  пошук і 

використання нових способів і сфер реалізації потенціалу видавництва у 

мінливих умовах зовнішнього середовища, у рамках обраної місії та прийнятої 

мотивації діяльності, і який пов’язаний з модифікацією існуючих і 

формуванням нових ринків збуту. Така модель дозволить за рахунок зниження 

витрат на видання книжкової продукції розширити кількісні, асортиментні і 

якісні показники. 

Головними проблемами сучасного українського книговидавництва є: 

відсутність з боку держави тематичного, економічного і фінансового 

моніторингу стану книжкового ринку України з метою визначення існуючих 

тенденцій його розвитку та розробки комплексу системних заходів з усунення 

проблем, що гальмують розвиток галузі; дискримінаційне становище книги 

українською мовою в асортименті та обсягах продукції більшості книгарень та 

свідоме витіснення іноземними власниками книготорговельних мереж 

української книги з книготорговельного обігу, а відтак і з процесу читання 

загалом; згортання інвестицій у видавничу галузь та унеможливлення 

кредитування видавничих проектів, що спричиняє обмеження фінансового 

потенціалу галузі лише власними обіговими коштами суб’єктів видавничої 

справи, які працюють на книжковому ринку України; недостатнє бюджетне 

фінансування бібліотек для поповнення їхніх фондів вітчизняною літературою 

і, як наслідок, 95 відсотків видань, що виходять друком в Україні, є 

інтелектуально-культурним продуктом, недоступним для пересічного 

громадянина. 

Усі ці та інші чинники створюють об’єктивні передумови для інших 

негативних явищ в українському книговиданні, а саме: істотне зменшення 

обсягів і тиражів вітчизняної видавничої продукції та суттєве зростання 

собівартості книжок і відповідно зменшення можливостей споживання; 
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зниження конкурентоспроможності української книги та стрімке заповнення 

більшості жанрових ніш українського книжкового ринку імпортованою, 

переважно з Російської Федерації, книгою; зниження рівня професійної 

майстерності фахівців видавничої сфери; прискорення старіння і зношеності 

технологічного обладнання поліграфічних, насамперед державних підприємств; 

втрата більшістю населення України інтересу до читання різножанрової 

вітчизняної літератури, а відповідно і недооцінка виняткової ролі книги у 

процесі розвитку людини; системне порушення авторського права внаслідок 

безкарного піратського копіювання та розміщення в мережі Інтернет 

електронного контенту без відповідних дозволів на це авторів і видавців тощо. 

Виходом українських видавництв із сучасного стану стагнації, на нашу 

думку, є розробка і впровадження інноваційної моделі розвитку, яка дозволить 

знизити витрати, захопити нові ринкові ніші, що, в кінцевому рахунку, 

дозволить вивести українську книгу на новий якісний рівень. Серед конкретних 

кроків на шляху до економічного зростання книговидавничої галузі слід 

розглянути такі: для покращення умов ведення книжкового бізнесу в Україні 

необхідна державна підтримка галузі, а саме зниження податків і 

запровадження пільгових умов оренди; покращення системи логістики 

поставок, видання більшої кількості вітчизняних книжок та підвищення рівня 

їхньої якості; проведення рекламних та PR-кампаній, спрямованих, зокрема, на 

популяризацію українських книг.  

 

 2.2Інструменти управління інноваційною діяльністю на вітчизняних 

підприємствах  

Ефективне функціонування видавничого підприємства можливе лише на 

основі цілісного, взаємоузгодженого та збалансованого розвитку всіх його 

підсистем та взаємодоповнюючих ланок. Особливе місце в структурі 

управління видавництвом посідає інноваційна діяльність, адже сучасний 
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книговидавничий ринок характеризується суперечливою динамікою розвитку, 

яка супроводжується впровадженням технологічних інновацій, нових 

організаційних структур, методів організації виробництва, виведення на ринок 

товарів принципової новизни. Можливості  адаптації до швидко змінюваних 

умов ринку вимагають від керівництва книговидавничих підприємств активних 

інноваційних перетворень. Вирішальна роль при розв’язку цього стратегічного 

завдання належить внутрішньо-організаційому менеджменту, а саме його 

умінню підібрати якісно-нові, дієві інструменти управління інноваційною 

діяльністю. 

Сучасні умови господарювання настільки змінились, що класична парадигма 

менеджменту (яка спрямована на прогнозування і виконання точного 

планування) виявляється недостатньою для успішного функціонування 

видавничого підприємства в умовах нестабільності зовнішнього середовища та 

непередбачуваності. Тому і постає гостра необхідність у розробці нових 

прийомів та інструментів управління інноваційною діяльністю на видавничих 

підприємствах. Основною характеристикою інноваційного процесу є не 

лінійність (відсутність чіткої послідовності між процесом і результатом), що 

відрізняє його від інших процесів, таких, як виробництво і логістика. Це 

приводить до того, що інноваційний процес набуває ознак непередбачуваності 

та ризиковості. І як наслідок, управління інноваційною діяльністю видавничого 

підприємства, як наукова система організації виробництва набуває особливо 

важливого значення. 

У зв'язку з цим виникають нові вимоги до управлінців в сфері книговидання, 

а саме: нові, сучасні знання з обліку, фінансів, психології поведінки 

працівників, організації виробництва, в галузі сировинного забезпечення 

виробництва, вміння аналізувати та адаптувати до вітчизняних реалій сучасні 

теорії та досвід закордонних менеджерів. Знання такого роду необхідні для 
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можливостей до розширення методів та інструментів управління інноваційною 

діяльністю, тобто принципів і способів прийняття рішень, прийомів, що 

використовуються підприємством для забезпечення ефективності 

функціонування на видавничому ринку. Для розробки стратегії прийняття 

управлінських рішень необхідно створити ефективний інструментарій, що 

дозволяє в нестабільних ринкових умовах знайти оптимальний варіант рішень. 

Обсяг завдань, які покладаються на керівництво сучасного видавництва, 

особливо державної форми власності, обумовлює використання широкого 

спектру інструментів управління інноваційною діяльністю. Проте для деяких 

управлінців, сучасні методи управління загалом, та інноваційною діяльністю 

зокрема, залишаються не затребуваними, хоча у розвинутих країнах світу їх 

широко використовують як у приватних формах  видавничого бізнесу, так і за 

участю держави. Темпи, з якими  впроваджуються інновації в системи 

управління державними видавництвами України, порівняно з приватними, 

досить повільні, що зумовлено певними бюрократичними перешкодами. Тому, 

тема розробки та впровадження адаптованих інструментів управління 

інноваційною діяльністю видавництв, особливо державної форми власності в 

сучасному  українському суспільстві набуває все більшої актуальності. 

Зараз в усьому світі спостерігається зниження інтересу до друкованої 

книги, і Україна – не виключення. Так, дані соціологічного дослідження, 

проведеного компанією GFK Ukraine (див. рис.2.6) (за ініціативою 

Міжнародного фонду “Відродження” та The Fund for Central and European Book 

Projekt (Amsterdam) у 2008 році за підтримки програми МАТРА відповідно до 

проекту “Дослідження книжкового ринку” засвідчують, що українці втрачають 

інтерес до книжкової продукції, зокрема 58% із них протягом останніх трьох 

місяців не придбали жодної книги, водночас бодай одну купили тільки 42% 

респондентів. 37% за квартал придбали одну-дві книги, 16% – дві-три, 14% – 
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три-чотири, 10% громадян –п’ять, 9% – шість-десять, а лише 4% – більш ніж 

десять примірників  

 

Рис.2.6 Кількість куплених громадянами книжок за останні три місяці 

2008 року 

Джерело: розроблено автором на основі [31] 

Головними аргументами низького попиту на книги є брак грошей (19%) і 

висока вартість необхідних видань (11%). Однак найважливішою причиною 

малого попиту на книжковий товар серед опитаних є відсутність потреби в 

ньому взагалі (50%). Така тенденція зберігається й досі, так, згідно проведеного 

у 2014 році дослідження [31], порівняно з 2013 роком, частка дорослих читачів і 

покупців книжок не змінилась. Щодо молодшого покоління, то дітей, які 

прочитали хоча б одну книжку, стало суттєво менше (рис.2.7). 

Загальна динаміка купівлі книжок українцями в 2008-2014 рр. представлена в 

Додатку 2.  
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Рис.2.7 Кількість куплених громадянами книжок за останні три місяці 

2013-2014 років 

Джерело: побудовано на основі [31] 

Таке положення справ є не випадковим. Його можна охарактеризувати як 

певну тенденцію, яка значно впливає на книжковий бізнес у цілому і на 

видавничий, зокрема. Пов'язане це, в першу чергу, зі зниженням загальної 

культури читання, викликаною розвитком нових інформаційних технологій і 

появою нових засобів зчитування та зберігання інформації, поширенням 

всесвітньої мережі Інтернет. Прогресуюча технізація та інформатизація життя 
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суспільства стала каталізатором соціальних змін. На сьогоднішній день, 

головним інноваційним проривом у сфері книговидання, який спровокував 

кардинальні та не завжди позитивні зміни у видавничій галузі, став активний 

розвиток та розповсюдження електронних книг.  

Для сучасних книговидавничих компаній гостро встало питання про 

антикризові заходи, у тому числі – розробку і впровадження інновацій в усі 

аспекти видавничої справи. На даний момент є актуальним і важливим для 

кожного видавництва розробка середньострокового планування діяльності по 

випуску книг у поєднані з інноваційним підходом розвитку. Іншими словами, 

мова йде про необхідність формування стратегії конкретного видавничого 

підприємства, в якому основна робота повинна бути спрямована на 

прогнозування потреб сучасного читача, полегшення його роботи з книгою як 

одного з видів носіїв інформації, розробку нових методів просування книг, і як 

наслідок, на розробку нових дієвих, або ж адаптацію вже існуючих 

інструментів управління інноваційною діяльністю видавництва, до сучасних 

умов. 

Тому, на даному етапі дослідження необхідно встановити 

міждисциплінарний зв’язок між економічними процесами у видавничому 

секторі та природою інноваційних перетворень. 

На наше глибоке переконання, на основі проведеного аналізу, інновація є 

основною формою перетворення знань в економічний ресурс. Споживачі 

друкованої продукції схвалюють зміни, технологічні нововведення та інновації, 

а виробники книжок шукають нові способи збільшення цінності пропонованих 

друкованих товарів для покупців. Видавничі підприємства, які не виділяють 

достатньо фінансових та фізичних ресурсів на проведення необхідних змін і не 

здатні оперативно реагувати на них, приречені бути витісненими з ринку 
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потоком нових друкованих товарів, електронних замінників книги та більш 

ефективних стратегій конкурентів загалом. 

Загальною особливістю інновації в процесі управління видавництвом є те, 

що вона повинна бути впроваджена. Згідно думки В. Теремко, «у період 

суспільних трансформацій інновації мають подвійне соціальне навантаження — 

вони не просто вдосконалюють систему, а радикально реформують її в 

основоположних, принципових вимірах» [94, c. 61]. 

Таким чином, проектуючи теоретичні напрацювання відомих науковців 

на економічні реалії сьогодення, ми отримуємо змогу дослідити необхідність 

запровадження інновацій на видавничих підприємствах; здійснити 

порівняльний аналіз впровадження інновацій на книговидавничих 

підприємствах у різних країнах світу та виокремити дієві інструменти 

інноваційної діяльності на книговидавничих підприємствах. Важливим є той 

факт, що розвиток книговидавничої галузі власне і є результатом розвитку 

науки.  

Мета управління інноваційною діяльністю загалом, і на книговидавничих 

підприємствах зокрема, полягає в тому, щоб ініціювати, генерувати, 

контролювати нові ідеї та управляти ними в масштабах всієї організації і 

виходити з відповідними результатами на ринок. В основі управління 

інноваційною діяльністю лежить збалансоване співробітництво новаторів і тих, 

хто відповідає за напрям діяльності організації і її стабільність. Для належного 

управління творчими процесами у видавництві менеджери повинні знайти і 

усунути перешкоди на шляху інновацій, забезпечити мотивацію і створити такі 

відносини всередині видавництва, які будуть підтримувати особисту і групову 

інноваційну ініціативу. 

На книговидавничих підприємствах, як і в організаціях інших галузей 

економіки, існує два типи інновацій. Перший з них являє собою покрокове 
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нововведення, яке забезпечує стійке удосконалення продукту, обслуговування 

або процесу; другий тип – це радикальне нововведення, часто руйнівне по своїй 

природі відносно усталених технологій. Радикальні нововведення часто 

привертають більше уваги, але кумулятивний ефект покрокових інновацій дуже 

важливий в такій галузі, як книговидавництво. 

Для прикладу можна навести висвітлену в п. 1.1 класифікацію інновацій 

за Й. Шумпетером, але адаптовану під сучасні умови управління 

видавництвами: 

- введення нового продукту або істотні зміни в існуючому продукті ( дешеві 

видання книг літературних класиків в м'якій обкладинці; електронні та аудіо 

книги тощо); 

- технологічні інновації – впровадження цифрових технологічних процесів, 

використовуючи XML і цифровий друк; 

- освоєння нового ринку – книги національною мовою для відповідної 

діаспори в Україні; 

- розвиток нових джерел постачання матеріалів і компонентів, наприклад  

використання паперу, виробленого із вторинної сировини тощо; 

- зміни організації виробництва і управління – нові посередницькі послуги, 

перепродаж електронного книжкового контенту. 

 Також не можна залишити поза увагою технологічний аспект 

інноваційної діяльності на книговидавничих підприємствах. Тобто, в даному 

випадку інноваційна діяльність являє собою трансформацію ідей у технологічні 

інновації, або нові та удосконалені технологічні процеси, способи виробництва 

книжок, які використовуються в практичній діяльності. Результатом такої 

діяльності виступають нові або удосконалені за своєю технологічною формою 

книжки, впровадженні на ринку. 
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Таким чином, маємо можливість виділити наступні тенденції розвитку 

інноваційної діяльності книговидавничих підприємств: 

1. Впровадження нових маркетингових рішень. 

2. Реструктуризація бізнесу: випуск аудіокниг, «книг» для мобільних 

пристроїв зчитування і зберігання інформації (скейч-карт для мобільних 

телефонів, комунікаторів). 

3. Перетворення лідерів галузі у вертикально-інтегровані компанії (по 

ланцюжку «видавництво > друкарня > торговельна мережа»). 

4. Розширення власної дистриб'юторської бази. 

5. Поширення міжгалузевого співробітництва по просуванню книг. 

6. Поява компаній, що спеціалізуються на торгівлі електронними книгами – 

скачування за прийнятними цінами. 

Управління інноваційною діяльністю безпосередньо пов’язане з процесом 

прийняття і реалізації стратегічних рішень. Процес управління інноваційною 

діяльністю на книговидавничих підприємствах здійснюється за допомогою 

таких основних інструментів і засобів, як маркетинг інновацій, бенчмаркінг, 

франчайзинг, інжиніринг інновацій в сфері видавничого бізнесу.  

І якими б не були умови, окремі інструменти незмінно приносять користь, 

відповідно до щорічного опитування директорів компаній про використовувані 

ними інструменти управління інноваційною діяльністю, яке проводиться Bain 

& Company щорічно з 1993 року [126]. У щорічний огляд включаються ті або 

інші інструменти на підставі їх затребуваності вищим менеджментом і того, 

наскільки їх результати піддаються вимірюванню. Релевантність вибору 

оцінюється декількома методами: доступною інформацією щодо використання 

та тенденціями використання інструменту; кількістю згадок інструменту в 

літературі; думкою вищих керівників компаній та професорів з провідних 

бізнес-шкіл, і думкою самих авторів дослідження. 
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Для більш успішного здійснення управління інноваційною діяльністю 

книговидавничими підприємствами, в сучасних умовах, важливе значення має 

маркетинг інновацій, який допомагає отримати релевантну інформацію з 

достовірних джерел. Загалом, маркетинг інновації являє собою процес, який 

включає планування виробництва продукції на основі інновацій, з врахуванням 

результатів дослідження ринку, з’ясування необхідних комунікацій, визначення 

рівня цін, організацію просування інновацій і розгортання служб сервісу. 

За допомогою маркетингу інновацій внутрішньо організаційний 

менеджмент спроможний забезпечити: 

1) спрямованість на ефективну реалізацію обраної видавництвом 

інновації; 

2) використання програмно-цільового методу  планування і системного 

підходу до управління реалізацією інновацій; 

3) вивчення видавничого ринку, пристосування суб'єктів інноваційного 

менеджменту до функціонування ринку в даний момент і вплив на нього; 

4) активні дії продуцентів, продавців і покупців на ринку реалізації 

обраної видавництвом інновації. 

З огляду на специфіку видавничого бізнесу маркетинг інновацій набуває 

особливих рис. Головна відмінність маркетингу інновацій на книговидавничих 

підприємствах полягає в тому, що видавець та весь його маркетинговий відділ 

першопочатково має справу з неіснуючим у матеріальному вигляді продуктом – 

ідею майбутнього видання. В такому випадку, за словами 

В. І. Шпака [121, с. 82-83], можна говорити про продукт як комплексну 

видавничу програму, ефективну реалізацію якої має забезпечити маркетинг 

інновацій, як інструмент управління інноваційною діяльністю. Для досягнення 

комерційного успіху видавництвам необхідно створити книги, які можуть 

привернути увагу споживачів, незважаючи на існування на ринку безлічі їх 



113 

 

аналогів. Це особливо важливо для малих, приватних видавництв, які не 

можуть змагатися з великими компаніями в сфері витрат і цінової політики, 

однак завдяки продуктовим інноваціям, тобто виведенню на ринок 

інноваційних новинок, що здатні задовольняти потреби читачів краще, ніж вже 

видані книги, можуть нарощувати свій підприємницький дохід. Також 

відмінність у застосуванні даного інструменту управління інноваційною 

діяльністю на книговидавничих підприємствах залежно від їх форми власності. 

Адже не всі приватні видавництва можуть дозволити собі мати відділ 

маркетингу. Їм необхідно ширше застосовувати консультації фахівців, 

відвідування виставок, вивчення каталогів, безпосередній контакт із 

споживачем. Проте державні видавництва також мають певну низку проблем 

при використанні маркетингу інновацій, як інструменту управління 

інноваційною діяльністю, адже брак державного фінансування не завжди 

дозволяє фахівцям державного видавничого підприємства відвідувати виставки 

новітніх досягнень та залучати ззовні спеціалістів з маркетингу інновацій. 

Так, вдалим прикладом маркетингу інновацій на книговидавничих 

підприємствах є випуск пробного (пілотного) тиражу, або нового проекту, 

тобто випуск книжкової новинки, або нового підручника обмеженим накладом, 

для створення прогнозу його сприйняття споживачами. Тобто, таким чином, 

зазвичай прагнуть відчути реакцію читачів, змоделювати в обмеженому 

масштабі ту ситуацію, в якій опиниться книжкова новинка, вийшовши на 

широкий ринок. 

Одним з яскравих прикладів ефективного використання маркетингу 

інновацій, як інструменту управління інноваційною діяльністю у 

книговидавничій сфері, є запуск у 2012 році пілотного проекту «Електронний 

підручник». Згідно проекту, планувалось до кінця 2012 року запустити 

тестування електронного підручника з усіх предметів в 500 вітчизняних школах 



114 

 

України, а в 2013 — в 5 тис. шкіл. Тобто, учні певних шкіл різних регіонів 

країни отримали у новому навчальному році замість друкованих підручників 

електронні, таким чином тестувалась інноваційна новинка українських видавців 

підручників. 

Важливе місце в системі інструментів управління інноваційною 

діяльністю посідає бенчмаркінг, який являє собою одну із складових 

маркетингу інновацій, що уособлює спосіб вивчення діяльності господарюючих 

суб'єктів, насамперед конкурентів, з метою використання їх позитивного 

досвіду у своїх бізнес-процесах. Тобто бенчмаркінг у видавничій діяльності – 

це комплекс засобів, що дозволяють систематично знаходити і оцінювати всі 

позитивні сторони досвіду інших видавничих підприємств і організовувати їх 

використання у власній діяльності. 

В загальному вигляді процес здійснення бенчмаркінгу видавництвом 

можна представити у вигляді наступних послідовних дій. 

1. Вибір конкретної функції видавця. 

2. Визначення параметрів порівняння для даної функції бізнесу. При 

цьому може використовуватися один параметр або їх група. Єдиним, 

однозначним параметром порівняння функції видавничого бізнесу можуть 

виступати, наприклад, рентабельність операції, рівень витрат па операцію, 

тривалість у часі активного періоду використання даної функції, ступінь ризику 

тощо. Група параметрів застосовується при порівнянні таких комплексних 

функцій видавничого бізнесу, як управління якістю книги, управління готівкою 

та ін. 

3. Збір необхідної інформації про інші видавництва. 

4. Аналіз отриманої інформації. 

5. Розробка проекту змін, внесених в аналізовану функцію. 

6. Техніко-економічне обґрунтування пропонованих змін. 
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7. Впровадження змін у практику діяльності видавництва. 

8. Контроль за діяльністю видавництва і остаточна оцінка якості зміни 

аналізованої функції 

Ефективність бенчмаркінгу в книговидавничій сфері, як і в інших, 

насамперед залежить від правильної організації системи збору інформації з 

різних джерел: у відкритій пресі, вісниках та звітах книжкової палати України, 

в аналітичних оглядах продукції, що випускається, і положення фірми-

конкурента на ринку, з використанням колишніх працівників цих фірм, на 

виставках, бізнес-семінарах, опитуваннях громадськості тощо. 

Наступним інструментом, який ми розглянемо, є інжиніринг інновацій. 

Інжиніринг інновацій складається з комплексу робіт і послуг зі створення 

інноваційного проекту, що включає створення, реалізацію, просування і 

вдосконалення певної інновації. У цей комплекс робіт і послуг входять: 

1) проведення попередніх досліджень видавничого ринку і вибір 

перспективного сегмента ринку для нововведень (навчальна література, 

художня література та ін.); 

2) техніко-економічне обґрунтування інноваційного проекту; 

3) розробка рекомендацій зі створення нового книжкового продукту або 

технологічної операції; 

4) визначення обсягу необхідних витрат всіх видів ресурсів, включаючи 

чисельність працівників, необхідних для створення проекту, а також строків 

виконання робіт із проекту і економічної ефективності інноваційного проекту в 

цілому; 

5) оформлення проекту у вигляді документа; 

6) консультації працівників-виконавців заходів щодо цього проекту. 

Інжиніринг інновацій на книговидавничих підприємствах ставить своїм 

завданням, перш за все, отримання найкращого економічного ефекту від 
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вкладення інвестицій в новий книжковий продукт і визначення майбутніх 

перспективних напрямів інноваційної діяльності. Інжиніринг інновацій, як 

інструмент управління інноваційною діяльністю на книговидавничих 

підприємствах, має свої специфічні особливості, які полягають у наступному: 

1) інжиніринг інновацій втілюється не в речовій формі продукту, а в його 

корисному ефекті. Цей корисний ефект може мати матеріальний носій у вигляді 

контрактів з авторами або не мати такого носія, наприклад різноманітні 

послуги, які може надавати видавництво (навчання персоналу, консультації, 

редагування, до друкарська підготовка, переклад тощо), ідеї створення того чи 

іншого друкованого продукту або ж ідеї створення самих видавничих структур; 

2) інжиніринг інновацій є об'єктом купівлі-продажу, тому він повинен 

мати не тільки матеріалізовану форму у вигляді майна або майнових прав, а й 

комерційну характеристику. Комерційна характеристика фінансової інновації 

для видавничого підприємства втілюється насамперед у його бренді. 

Варто зазначити, що при розробці великих інноваційних проектів 

видавець може залучити до роботи фахівців або на основі прямих переговорів з 

ними (укладення трудового контракту), або шляхом проведення підрядних 

тендерів, в разі, якщо це державне видавництво. 

За певних організаційно-правових умов досить ефективним інструментом 

управління інноваційною діяльністю видавничого підприємства є франчайзинг. 

Сучасні автори визначають франчайзинг як організацію бізнесу, при якій 

компанія (франчайзер) передає незалежній людині або компанії (франчайзі) 

право на продаж продукту і послуг цієї компанії [59, c. 105-106]. Франчайзі 

зобов'язується продавати цей продукт або послуги по заздалегідь визначених 

законах і правилах ведення бізнесу, які встановлює франчайзер. В обмін на 

виконання всіх цих правил франчайзі одержує дозвіл використовувати ім'я 
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компанії, її репутацію, продукт і послуги, маркетингові технології, експертизу і 

механізми підтримки.  

Аргументом на користь даного інструменту управління інноваційною 

діяльністю у видавничій сфері є те, що розглянутий вид організації бізнесу 

дозволяє одержати ряд переваг для підприємства, що виступає як франчайзі: 

1. Франчайзинг означає, що у видавця є власний бізнес, але він не 

залишаєтеся один на один з усіма проблемами і ризиками (допомога при 

вирішенні проблем окупності тиражу, розповсюдження книг і т.п.). 

2. Франчайзинг – це швидкий і ефективний початок власного 

видавничого бізнесу. 

3. Франчайзинг дає підтримку франчайзі в період перед відкриттям 

бізнесу. 

4. Франчайзинг дає можливість використовувати репутацію і товарний 

знак франчайзера. 

Для багатьох видавництв основними труднощами реалізації 

франчайзингових угод, поряд з необхідністю додаткових виплат у вигляді 

первісного внеску, сервісних внесків за використання товарного знаку, виплат у 

рекламний фонд і інших внесків, є вимоги франчайзера до розробки і реалізації 

системи контролю якості книжкової продукції, що, у свою чергу, веде до 

організаційної системи перебудови управління видавництвом. 

Як відомо, вартість виходу на книговидавничий ринок є досить не 

високою – видання однієї книги коштує не більше $ 5-10 тис (за курсом 2012 

року). Однак втриматися на ньому вкрай складно: успіх того чи іншого видання 

неможливо прорахувати. Ще однією особливістю видавничого бізнесу є те, що 

видавничий ринок досить відкритий . Це обумовлено його специфікою. Людина 

може читати більше або менше книг залежно від того, є в даний момент на 

ринку хороший продукт чи ні. Про відкритість ринку свідчить і різноманітність 
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його учасників. Але розраховувати доведеться переважно на власні ресурси. 

Банки видавничий бізнес кредитують за досить жорсткими умовами, адже 

книговидавництво вважається достатньо ризиковим бізнесом. Ризики тут 

наступні – нова книга може виявитися незатребуваною, автор може не написати 

нову книгу в обумовлені терміни або зовсім піти в інше видавництво і т.д. Тому 

один з популярних варіантів залучення фінансів для відкриття власної справи 

на книговидавничому ринку – франчайзинг. Така практика дуже поширена. 

Невеликі компанії в даному випадку виступають як підрядчики – готують 

продукт, більший партнер готує книгу безпосередньо до випуску, займається 

поліграфією і продажем книги через свою дистриб'юторську мережу. 

Видавництвам – початківцям така співпраця вигідна, вони отримують 

фінансування і хорошу дистрибуцію. Великим компаніям це також цікаво: 

невеликі компанії можуть задовольняти попит у вузьких нішах. Також 

співпраця на умовах франчайзингу  вирішує проблему нових видавництв в 

сфері пошуку авторів. Адже, для початківця найскладнішим завданням є пошук 

нових авторів. Ймовірність того, що видавництво зможе успішно вийти на 

ринок з новим автором, вкрай мала. Адже, прорахувати, чи виявиться автор 

популярним чи ні, неможливо. Так, за словами директора видавництва «Ексмо» 

О. Новікова: «у великі видавництва щорічно надходить до 2 тис. рукописів, і 

тільки 400 з них видаються, і лише одиниці стають бестселерами, а прибуток 

від продажу цих 400 авторів вкрай незначний». 

З економічної, підприємницької точки зору будь-які інструменти 

управління інноваційною діяльністю вимагають адекватної оцінки результатів. 

Тому, оцінка доцільності використання того чи іншого інструменту управління 

інноваційною діяльністю дозволяє виділити і запропонувати наступні методи, 

за допомогою яких вона може бути здійснена. 
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Прогнозно-аналітичні методи, в основу яких покладений розрахунок 

необхідних показників та розробка стратегічних планів на основі отриманих 

математичним шляхом даних. У загальному вигляді прогноз являє собою 

моделювання майбутніх явищ і подій на основі існуючих. Однак варто 

пам'ятати, що основною умовою практичного використання прогнозних 

методів є безперервність оцінюваних процесів у певний період часу. У 

результаті ж аналізу стану і можливих змін зовнішнього середовища, 

можливостей, які в ньому виникають, створюються інформаційні основи 

формування майбутніх стратегій поведінки видавництва на ринку. Таким 

чином, за допомогою даних методів можна провести: прогнозування розвитку і 

зміни зовнішнього середовища видавництва; виявлення зовнішніх і внутрішніх 

факторів і умов, здатних вплинути на положення книговидавничого 

підприємства в інноваційному сегменті; розробку стратегій перспективного 

розвитку; оцінку можливих наслідків і результатів реалізації обраної стратегії. 

Дані методи також використовуються в процесі розробки і реалізації 

стратегічних програм, які застосовуються в ході підготовки окремих 

інноваційних проектів, коли виникає необхідність вибору виду (типу) інновації 

для запровадження видавництвом. 

Метод експертних оцінок. Експертні оцінки застосовуються практично на 

всіх етапах інноваційної діяльності: попередній етап – момент виникнення 

нової ідеї (на основі висновків авторитетних фахівців виявляється принципова 

можливість її практичного втілення); поточний етап – просування нового 

завдання, ідеї по стадіях інноваційного циклу, зміна форми його вираження; 

заключний етап – на цьому етапі результати становлять основу висновку по 

проекту, у якому відображаються основні підсумки проведеного дослідження і 

робляться висновки про можливості і масштаби їх використання. Дані методи 

використовуються при необхідності оцінки нового продукту і процесів, 
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створених у результаті інноваційної діяльності. Тобто, даний метод доцільно 

використовувати при використанні видавництвом стратегії «пробного тиражу», 

виготовлення продуктових інновацій та їх тестування. 

Традиційно для оцінки інноваційної діяльності на практиці 

використовувати загальний економічний аналіз. Даний аналіз виконується у три 

етапи, на яких визначають: 

- очікувані економічні результати від реалізації інновації; 

- очікувані інноваційні і інвестиційні витрати, що понесе видавництво на 

створення інновацій; 

- ефективність інновацій. 

З огляду на специфіку галузі можна виділити наступні показники 

ефективності вищезазначених інструментів управління інноваційною 

діяльністю:  

1) відношення витрат на інноваційну діяльність (за обраним 

інструментом) до обсягу продажів виданої продукції: 
𝑉

ЗТ
 

(1)
,
 
 де V – загальні 

витрати на інноваційну діяльність (як змінні, так і постійні), ЗТ – загальна 

виручка від реалізації надрукованого накладу; 

2) ефект від безпосередньо, комплексу заходів маркетингу інновацій 

(рекламних акціях, презентаціях, ярмарках):  

Ем = ПП ∗ 𝑡 − 𝑍(2)
, де Ем – ефект від заходів маркетингу інновацій, ПП – 

приріст продажу друкованої продукції в день, t – досліджувана кількість днів 

продажу  друкованої продукції після застосування комплексу заходів 

маркетингу інновацій, Z – загальні затрати на приведення в дію комплексу 

заходів маркетингу обраної інновації. 

Оцінка і відбір для реалізації інноваційних можливостей, залежно від 

конкретної ситуації на видавничому ринку, може базуватися на використанні 

різних методик оцінки і відповідно різних критеріях ефективності. Множина 
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методів оцінки результатів інноваційної діяльності, на нашу думку, враховує 

основні її складові і параметри, що дозволяє отримати адекватні данні, на 

основі яких можна здійснювати подальше управління інноваціями на 

підприємствах книговидавничої галузі. 

Ефективне управління інноваційною діяльністю, яке може забезпечити 

успіх у глобальній конкуренції українських книговидавничих підприємств, 

вимагає застосування сучасних різноманітних підходів, методів і алгоритмів, 

дослідження та узагальнення досвіду успішно діючих на глобальному ринку 

компаній. Запропоновані у даному дослідженні інструменти управління 

інноваційною діяльністю, на нашу думку, дозволять підвищити ефективність 

виробничо-господарської діяльності вітчизняних підприємств книговидавничої 

сфери.  

На жаль, шлях впровадження нововведень та інновацій вибирають далеко 

не всі українські видавці. Більшість з них дотримуються класичної логіки, 

заснованої на централізовано-плановому випуску книг. Однак, на нашу думку, 

без цілеспрямованої інноваційної діяльності і належного управління 

інноваціями книговидавничому підприємству важко буде не тільки 

розвиватися, але й зберегти своє місце на ринку.  

 

2.3 Вплив системи управління інноваційною діяльністю на рівень 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств 

Успішне функціонування і розвиток підприємств видавничої галузі у 

сучасних економічних умовах вимагає відповідного підходу до формування 

системи розвитку і управління інноваційною діяльністю. З одного боку, вдало 

реалізована інновація здатна підвищити ефективність функціонування 

видавництва, з іншого боку, інновації в його діяльність приводять до 

підвищення конкурентоспроможності на ринку. Необхідність дослідження 

впливу процесів управління інноваційною діяльністю на рівень 
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конкурентоспроможності видавництва стає усе більш актуальним науковим 

завданням, оскільки знання основних складових даного процесу і ступеня їх 

розвитку визначає майбутні напрями розвитку діяльності видавництва.  

Управління інноваційною діяльністю, як і будь-який інший вид 

управління, містить у собі стратегію і тактику управління. Під стратегією 

розуміють загальний напрям і спосіб використання коштів для досягнення 

поставленої видавництвом мети. Інноваційна стратегія – один із засобів 

досягнення цілей видавничого підприємства, що відрізняється від інших засобів 

своєю новизною. 

Інноваційними стратегіями можуть бути: інноваційна діяльність 

видавництва, спрямована на одержання нових продуктів, технологій і послуг; 

застосування нових методів у виробництві, маркетингу і управлінні; перехід до 

нових організаційних структур; застосування нових видів ресурсів і нових 

підходів до використання традиційних ресурсів. Таким чином, щодо 

внутрішнього середовища інноваційні стратегії підрозділяються на кілька 

великих груп: продуктові (портфельний, підприємницькі або бізнес-стратегії, 

спрямовані на створення і реалізацію нових виробів, технологій і послуг); 

функціональні (науково-технічні, виробничі, маркетингові, сервісні); ресурсні 

(фінансові, трудові, інформаційні і матеріально-технічні); організаційно-

управлінські (технології, структури, методи, системи управління). Це 

спеціальні інноваційні стратегії [124, c. 248-249]. 

Таблиця 2.4 

Види інноваційних стратегій видавництв і шляхи їх реалізації 

Види стратегій Основні шляхи реалізації 

інноваційних стратегій 
Критерії оцінки результатів 

стратегій 

Науково-технічна Розробка нових і модернізація 

існуючих  видів видавничої 

продукції, розробка нових 

засобів виробництва і 

управління 

Освоєння і здача у друк нових, 

конкурентоспроможних  видів 

продукції, удосконалення методів 

організації виробництва (друку) і 

управління і т.п. 
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Продовження таблиці 2.4 

Технологічна Освоєння нових, прогресивних 

видавничих технологій; нових 

технологічних карт техпроцесів; 

нових видів оснащення 

інструментів, пристосувань і т.д. 

Максимальне завантаження 

обладнання, його мінімальні 

простої. Максимальна 

технологічність, 

ремонтопридатність, надійність і 

т.п. 

Виробнича Удосконалення організації 

друку (виробництва), 

кооперації, спеціалізації. 

Підвищення технічного рівня 

видавництва, якості продукції, 

культури виробництва і т.п. 

Максимальна продуктивність 

праці, фондовіддача, 

ресурсовіддача. 

Мінімальні простої обладнання, 

робітників, зниження відходів 

сировини, матеріалів і т.п. 

Маркетингова Пристосовування виробництва 

до вимог ринку, завоювання і 

розширення ринку збуту, 

просування книжок, реклама, 

зростання обсягів продажів. 

Зростання обсягів продажів, 

конкурентоспроможності 

продукції і видавництва. 

Цінова, тарифна Вибір і проведення цінової 

політики: стратегія «високих», 

«низьких» цін, регулювання цін 

і цінове стимулювання продажів 

Максимум обсягів реалізації 

продукції і прибутку. 

Конкурентна Вивчення поведінки 

конкурентів, їх конкурентної 

політики, тактики; підвищення 

конкурентоспроможності 

продукції видавничого 

підприємства на внутрішньому і 

зовнішньому ринку; 

розширення конкурентних 

переваг 

Максимум обсягів виробництва і 

реалізації конкурентоспроможної 

друкованої продукції; розширення 

ринків збуту. 

Стратегія росту 

прибутковості 

(ефективності) 

Зростання обсягів виробництва 

конкурентоспроможної 

друкованої продукції, продажів; 

зниження витрат виробництва, 

обіг відходів сировини, 

матеріалів, простоїв 

виробництва і т.п. 

Максимум прибутку при 

мінімальних витратах 

виробництва, обігу інвестицій, 

зростання прибутковості. 

Джерело: розроблено автором на основі [124, c. 248-249] 

Передумовами успішності інноваційної стратегії для вітчизняних 

видавництв служать конкретні умови, у яких вона розробляється і реалізується, 

стан науково-дослідного сектора, виробничих процесів, маркетингу, 

інвестиційної діяльності, стратегічного планування і їх взаємозв'язок як 
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основних виробничих елементів, загальна стратегія організації, організаційна 

структура управління.  

Вибір тієї або іншої стратегії визначається зовнішніми умовами, у той час 

як її реалізація залежить від внутрішньої організації і виконання кожного виду 

діяльності. 

Головною метою стратегії будь-якого видавництва є підвищення 

прибутковості на основі реалізації сучасних ринкових стратегій, основу яких 

становить підвищення конкурентоспроможності і збуту продукції на основі 

інновацій. Всі ці стратегії спрямовані на вирішення кола організаційних, 

технічних, проектно-конструкторських, виробничо-збутових, кредитно-

фінансових, інвестиційних і кадрових питань, які у комплексі забезпечують 

інноваційний процес в окремих організаціях і фірмах [49, c. 86-87]. 

Створення книги, як товару, який за рахунок своєї інноваційності буде 

мати конкурентні переваги, починається з визначення відповідного 

нововведення, що втілюється в бізнес-ідею. 

Після вибору бізнес-ідеї починається безпосередньо інноваційний процес, 

завдяки якому створюється конкурентна перевага. Для цього видавництву 

необхідні відповідні ресурси на створення і реалізацію, щоб довести ідею до 

конкурентоспроможної книжкової продукції. Тут і застосовуються всі основні 

інноваційні елементи, що знаходяться в руках у видавця. Крім створення 

товару-новинки, необхідно вивести його на ринок, і, відповідно, при прийнятті 

товару (послуги) ринком, можна сказати, що видавництво створило 

конкурентну перевагу за рахунок інноваційної активності. 

З появою конкурентоспроможного товару-новинки, крім конкурентної 

переваги, з'являється і конкурентна загроза з боку зовнішнього оточення. Так, 

численні прихильники адаптивно-пристосовницького типу конкурентної 

поведінки направлять свої конкурентні сили на створення товару-аналога, а 
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також за рахунок методів цінової і нецінової конкуренції постараються 

послабити увагу споживачів до запропонованого нового товару (послуги). 

Опір інноваціям у видавничій справі завжди має конкурентний характер, в 

основі якого лежить цілком очевидне побоювання видавничих суб'єктів 

відстати від творчо настроєних суперників. Подолання даного опору 

видавництвами-новаторами і визначається як інноваційна, конкурентна 

поведінка. 

При інноваційному типі конкурентної поведінки видавництво застосовує 

наступальні і оборонні конкурентні дії. Також широко використовуються 

інструменти цінової і нецінової конкуренції. Це дає можливість виходити на 

принципово нові види діяльності і закріплювати там свої конкурентні позиції. 

Так, інноваційна поведінка видавництва з метою зміцнення його 

конкурентоспроможності особливо актуальна в наступних випадках: по-перше, 

коли ринкові ціни на продукцію стають такими, що дохід не покриває витрат. 

Це змушує видавця провести процесну або продуктову інновацію. По-друге, 

якщо в ході маркетингових досліджень попиту виявляється незадоволена 

ринкова потреба, то це також стимулює видавниче підприємство проводити 

інновації та активно управляти ними. 

Зважаючи на необхідність доведення взаємозв'язку інновацій і 

конкурентоспроможності видавництва, доцільно провести аналіз показника 

конкурентоспроможності досліджуваних видавництв за методом заснованим на 

теорії ефективної конкуренції. Згідно цієї теорії найбільш 

конкурентоспроможним є підприємство, де найкращим чином організована 

робота всіх служб і підрозділів. На ефективність діяльності кожної із служб 

впливає велика кількість факторів, ресурсів фірми. Оцінка ефективності роботи 

кожного із підрозділів передбачає оцінку ефективності використання ним цих 

ресурсів. В основі методу покладено оцінку 4-х груп показників або критеріїв 
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конкурентоспроможності (розрахунок представлений в Додатку 3 – Додаток 7). 

В першу групу входять показники, які характеризують ефективність управління 

виробничим процесом, економічність виробничих затрат, раціональність 

експлуатації основних фондів, досконалість технології виготовлення товару, 

організацію праці на підприємстві. Друга група характеризує ефективність 

управління оборотними коштами, незалежність підприємства від зовнішніх 

джерел фінансування, здатність підприємства розплачуватися по своїм боргам і 

можливість стабільного розвитку підприємства в майбутньому (коефіцієнт 

автономії, коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, 

коефіцієнт оборотності оборотних засобів). До третьої групи включають 

показники, які дають уявлення про ефективність управління збутом і 

просуванням товару на ринку засобами реклами і стимулюванням 

(рентабельність продаж, коефіцієнт затовареності готовою продукцією, 

коефіцієнт завантаження виробничих потужностей, коефіцієнт ефективності 

реклами і стимулювання збуту). До четвертої групи входять показники 

конкурентоспроможності товару ( якість товару і його ціна) [1, с. 253-257]. 

Кожний з цих показників має різну ступінь важливості для розрахунку 

коефіцієнта конкурентоспроможності підприємства (ККП), тому експертним 

шляхом були розраховані коефіцієнти вагомості кожного критерію та 

показника. 

Конкурентоспроможність підприємства може бути визначена методом 

середньозваженої арифметичної: ККП=0,15ВД+0,29ФП+0,23ЕЗ+0,33КТ (2.1), 

де: ККП - коефіцієнт конкурентоспроможності підприємства; ВД - значення 

критерію ефективності виробничої діяльності підприємства; ФП - значення 

критерію фінансового положення підприємства; ЕЗ - значення критерію 

ефективності організації збуту та просування товару; КТ - значення критерію 

конкурентоспроможності товару.  
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Усі вказані критерії відповідно можуть бути розраховані наступним 

чином. Критерій ефективності виробничої діяльності підприємства: 

ВД=0,31*В+0,19*ФО+0,4*Rтов+0,1*ПП(2.2); 

де В - показник витрат виробництва на одиницю продукції; ФО - 

відносний показник фондовіддачі; Rтов - відносний показник рентабельності 

товару; ПП - відносний показник продуктивності праці. 

Критерій ефективності фінансового положення підприємства: 

ФП=0,29*Кавт+0,2*Кпл+0,36*Кабсол. лікв.+0,15*Коб (2.3); 

де Кавт - коефіцієнт автономії організації; Кпл - коефіцієнт 

платоспроможності організації: Кабс. лікв. - коефіцієнт абсолютної ліквідності 

організації; Коб. - коефіцієнт оборотності обігових засобів. Критерій 

ефективності організації збуту та просування товару.  

ЕЗ=0,37*Rпродаж+0,29*Кзат. прод.+0,21*RЗВП+0,14*Кефект.реклам. (2.4); 

де Rпродаж - рентабельність продажу; Кзат. прод.- коефіцієнт затовареності 

готовою продукцією; RЗВП.- коефіцієнт загрузки виробничих потужностей; 

Кефект.реклам. - коефіцієнт ефективності реклами та засобів стимулювання збуту. 

Після розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності (ККП) 5 

видавництв за останні 5 років (див. табл. 2.5), можемо побачити, що даний 

показник для видавництва «Вільна Україна» починаючи з 2010 року починає 

стрімке, що пов’язано, в першу чергу, із впровадженням в 2010 році 

продуктової інновації, а саме: цифрового друку та технології «друк на вимогу». 

Що призвело до зростання конкурентоспроможності видавництва в 

середньостроковому періоді. Проте зважаючи на наявність ризиків видавничої 

діяльності та невизначеності притаманній інноваційній діяльності, для 

видавництва «Освіта», яке в 2010 році почало активно впроваджувати 

продуктові інновації (електронні підручники для загальноосвітніх шкіл) вже у 

2012 році коефіцієнт конкурентоспроможності різко знизився. 
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Таблиця 2.5 

Значення коефіцієнта конкурентоспроможності за 5 років для 

досліджуваних підприємств 

Видавництво Значення 

ККП у 2011 р. 

Значення 

ККП у 2012 р. 

Значення 

ККП у 2013 р. 

Значення 

ККП у 2014 р. 

Значення 

ККП у 2015 р. 

«Ґенеза» 10,385 11,4165 10,6 7,276 7,904 

«Кондор-

видавництво» 12,716 12,75 12,5815 8,103 7,368 

«Освіта» 11,012 7,589 9,7335 9,2965 5,7395 

«Вільна 

Україна» 10,455 11,868 12,2375 8,85 9,967 

«Центральний 

бібколектор» 10,9195 13,0095 13,038 12,27 9,5875 

Джерело: розраховано автором за даними різних форм звітності досліджуваних видавництв 

 

Таким чином, можна вважати доведеним взаємозв'язок інновацій і 

конкурентоспроможності видавництва, і виділити основні елементи, що 

впливають на фактори конкурентоспроможності видавництва, в процесі 

управління інноваційною діяльністю видавництва табл.2.6. 

Забезпечення належного рівня конкурентного зростання видавництва 

можливе при успішному управлінні інноваційною діяльністю та інноваційними 

технологіями. Інноваційними технологіями прийнято називати діяльність 

видавництва, що пов'язана із розробкою та впровадженням як технологічно 

нових, так і значно технологічно удосконалених продуктів (продуктові 

інновації) і процесів (процесні інновації) [29]. 

Табл.2.6 

Елементи впливу на конкурентоспроможність видавництва в процесі 

управління інноваційною діяльністю 

Процеси  здійснення інноваційної діяльності Фактори конкурентоспроможності, на які 

впливає процес  здійснення інноваційної 

діяльності 
1.Ефктивна робота маркетингу інновацій, як 

інструмент управління інноваційною 

діяльністю 

1.1 обсяги видавництва книжок; 
1.2обсяги експорту  книжок; 
1.3зниження витрат на збут продукції. 
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Продовження таблиці 2.6 

2. Якість менеджменту інноваційної діяльності 2.1 зниження операційних витрат на 1 грн 

видавничої продукції (інтенсивним шляхом); 
2.2 терміни виготовлення інноваційної 

продукції; 
2.3 конкурентоспроможна ціна інноваційної 

друкованої продукції. 
3.Інноваційні зміни в редакційно-виробничому 

процесі 
3.1 зручність та естетичний зовнішній вигляд 

продукції 
3.2оригінальність та технологічна унікальність 

видань. 
3.3 зниження рівня браку; 

4.Ефективність забезпечення та використання 

сировини, ресурсів 
4.1 зменшення рівня залежності від імпорту 

сировини; 
4.2значно поліпшена якість продукції; 

5.Якість авторських інформаційних ресурсів 5.1 зміцнення позицій бренду видавництва; 
5.2покращення рівня оригінальності видавничої 

продукції. 

Джерело: авторська розробка на основі [116,132] 

Як висновок з таблиці 2.5, можна сказати, що чільне місце в системі 

забезпечення конкурентного розвитку видавничого підприємства посідають 

інноваційні технології. Реалізація зазначених технологій (інноваційні зміни в 

редакційно-технологічному процесі; новітнє забезпечення та використання 

сировини, ресурсів при виробництві друкованої продукції) дає змогу значно 

посилити конкурентні позиції видавництва. Адже, при проведенні аналізу 

попиту на друковану (книжкову) продукцію, видавництво має змогу формувати 

певний вид конкурентної поведінки, направлений на задоволення того чи 

іншого сегменту читацького попиту. Так, при різкій зміні доходів споживачів 

(читачів) видавниче підприємство може сегментувати свою продукцію за 

наступними видами:  

● середньої якості використовуваних в процесі друку матеріалів (для 

сегменту покупців з низьким рівнем доходів; малий формат видання, 

тоненька обкладинка, папір меншої щільності); 

● високої якості ( для масового читання споживачів з рівнем доходів – 

середній та вище середнього); 
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● дуже високої якості (елітні видання, подарункові видання. Має місце 

ефект Веблена, коли наявність такого роду видавничої продукції 

може бути для споживача показником його престижу. Тобто даний 

вид видавничої продукції для споживачів з дуже високими 

доходами). 

З огляду на специфіку діяльності видавничих підприємств, інноваційними 

технологіями, що використовуються у видавничій діяльності називають – 

розробку та (або) впровадження технологічно нових, або значно технологічно 

вдосконалених способів видання книжкової продукції. Як наслідок, якісних 

змін в технологічних характеристиках друкованої продукції та її зовнішнього 

вигляду. 

Як приклад, дані процеси можуть бути реалізовані шляхом використання 

різних видів художньо-поліграфічного оформлення та технології випуску 

друкованої продукції. Згідно класифікації у поліграфічних довідниках існує три 

види художньо-поліграфічного оформлення та технології випуску друкованої 

продукції, а саме: 

1. Перший вид передбачає високу місткість одного аркушу, низьку 

ілюстративність та майже відсутність кольоровості, низьку якість 

паперу та м’яку обкладинку. 

2. Другий вид зазвичай використовують для видань з середнім рівнем 

накладу, наявністю кольорових вставок та більш високим рівнем 

ілюстративності. Обкладинка, зазвичай, тверда з використанням 

видавничих матеріалів більш високої якості. 

3. Третій вид  має значно поліпшену якість видавничих матеріалів. 

Також варто звернутись до новітніх комп’ютерних технологій, які 

використовуються у видавничій справі. В даний час найбільшого поширення 

набули такі програми для спрощення процесів верстки, як Adobe PageMaker, 
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QuarkXPress, Adobe InDesign. Однією з найбільш популярних є програма Adobe 

InDesign. Використовуючи ту чи іншу програму, верстальник поєднує в єдиний 

документ різні файли. За допомогою програми верстки можна задавати 

кількість і формат сторінок, набирати і розміщувати текст на сторінці, 

встановлювати взаємне розташування текстового та ілюстративного матеріалу. 

Програма Adobe InDesign в більшій мірі наближена до традиційного 

книговидавничого процесу і має безліч можливостей для підвищення його 

якості, а також використовується при підготовці оригінал-макетів графічно 

складних видань. До числа відмінних переваг Adobe InDesign можна віднести 

можливість автоматично розміщувати текст на заданому числі смуг і 

автоматично створювати допоміжні тексти (виноски, кінцеві виноски, 

покажчики, зміст), наявність формульного і табличного редактора, наявність 

алгоритмів вирівнювання текстів по вертикалі, інтегрованість з іншими 

програмами (дозволяє редагувати текст і ілюстрації в їх "рідних" редакторах). 

Для обробки зображень видавництва використовують сучасне програмне 

забезпечення, серед якого Adobe Illustrator і Corel Draw. Враховуючи, що в 

багатьох сучасних виданнях однією з ключових є проблема адекватного 

переносу кольору, видавництва активно використовують прилади, що 

дозволяють контролювати колір в процесі додрукарської підготовки. Всі 

вищезазначені новітні засоби обробки інформації дозволяють зробити ту чи 

іншу друковану продукцію більш привабливою в очах споживча, а отже і 

підвищити свій власний конкурентний рейтинг. 

Виходячи з вищенаведених даних, можна виділити наступні основні 

причини, що обумовлюють тісний взаємозв’язок між управлінням 

інноваційною діяльністю видавництва та його конкурентною поведінкою.  

По-перше, це – зміна рівня конкурентної боротьби книговидавництв. 

Структура галузі впливає на рівень інноваційної активності. Чим вище рівень 
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конкурентної боротьби, тим більше прагнення у видавців до здійснення 

інновацій, і навпаки. 

По-друге, активність управління інноваційною діяльністю обумовлюється 

прагненням господарюючих суб'єктів (видавництв) до одержання економічного 

прибутку. Інновації дозволяють ініціаторам їхнього здійснення тимчасово 

одержати певний ступінь влади на ринку, тобто з'являється можливість диктату 

цін покупцям і як наслідок одержання економічного прибутку. При цьому, чим 

більш радикальною є інновація, тим більш тривалий період більший обсяг 

прибутку вона приносить. 

По-третє, реалізація інновацій дозволяє збільшити масштаби діяльності 

видавництва, тому що їх результати відкривають фірмам нові, ніким не зайняті 

ринки. 

По-четверте, інноваційна активність фірм обумовлена появою 

нормативних актів держави, які змушують підприємства проводити відповідні 

зміни. Так, наприклад, жорсткість екологічних норм спричиняє відповідні зміни 

в технічних системах, що забезпечують їм виконання цих норм [87, c. 166-167]. 

Як зазначалось, здійснення процесів управління інноваційною діяльністю 

для підвищення рівня конкурентоспроможності видавництва ведеться на основі 

інноваційних стратегій конкурентної поведінки. Розглянемо стратегії, які 

описують, як організація може підвищувати свою конкурентоспроможність за 

рахунок зміни характеристик пропонованих ринку товарів (послуг). 

Залежно від умов мікро- і макросередовища видавництво може вибрати 

один з двох основних видів інноваційні стратегії: адаптаційний, оборонний, 

пасивний; творчий, наступальний, активний. 

У загальному вигляді сутність адаптаційної стратегії складається в 

проведенні часткових, тактичних змін, що дозволяють удосконалити раніше 

освоєні продукти, технологічні процеси, ринки в рамках уже сформованих на 
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видавництві структур і тенденцій діяльності. У цьому випадку інновації 

розглядаються як контрнаступальні конкурентні дії на зміни зовнішнього 

середовища видавничого бізнесу, щоб зберегти раніше завойовані ринкові 

позиції і не допустити на них конкурентів. 

У рамках адаптаційної стратегії виділяються тактичні моделі конкурентної 

поведінки, які базуються на наступних діях: 

- захисні дії – комплекс заходів, що дозволяють протидіяти наступальним 

діям конкурентів, метою яких є проникнення на сформований ринок з 

аналогічною або новою продукцією: 

- дії інноваційної імітації припускають, що видавець робить ставку на 

успішність нововведень конкурентів, займаючись, фактично, їхнім 

копіюванням; 

- дії, спрямовані на вижидання орієнтовані на максимальне зниження рівня 

ризику в умовах високої невизначеності зовнішнього середовища і споживчого 

попиту на нововведення; 

- дії, спрямовані на безпосереднє реагування на потреби і запити 

споживачів; застосовуються звичайно в галузі виробництва промислового 

обладнання [78, c. 102-103].  

Дана модель реалізується невеликими за розмірами переважно приватними 

видавництвами, які виконують індивідуальні замовлення великих компаній. 

У загальному вигляді сутність активної наступальної інноваційної стратегії 

складається в широкомасштабному проведенні стратегічних змін, які 

дозволяють радикально перетворити раніше існуючі на ринку товари (послуги). 

Здійснюючи дану стратегію, видавництво може відкрити принципово нові ніші 

в галузі, де при успішних конкурентних діях воно може одержати домінуюче 

положення. 
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У рамках активної наступальної інноваційної стратегії виділяють тактичні 

моделі конкурентної поведінки, що базуються на наступних діях: 

- дії, спрямовані на активні НДДКР; видавці, що обрали дану модель, 

одержують найбільшу конкурентну перевагу, що, власне, і виражається в 

оригінальних, єдиних у своєму роді науково-технічних розробках або 

принципах і методах; 

- дії, орієнтовані на маркетинг; передбачають цільову спрямованість всіх 

елементів виробничої системи, а також допоміжних і обслуговуючих видів 

діяльності на пошук засобів вирішення проблем, пов'язаних з виходом 

нововведення на ринок; 

- дії, спрямовані на злиття і придбання; є одним з найпоширеніших 

варіантів інноваційного розвитку видавничих підприємств, оскільки 

припускають менший ризик у порівнянні з іншими видами активних 

інноваційних дій, спираються на вже налагоджені виробничі процеси і 

орієнтуються на освоєні ринки. Результатом даних дій є створення нових 

виробництв, великих підрозділів, спільних підприємств на базі об'єднання 

раніше відособлених структур. 

Однак першопрохідники ринку одержують найважливішу перевагу 

першого ходу, що при правильному його використанні, можливо, обернеться 

лідерством на видавничому ринку і високими прибутками. До основних переваг 

можна віднести наступні: 

- наочна відмінна перевага; звичайно будь-яке нововведення має наочні, 

переконливі переваги перед існуючими книгами або ідеями, які воно покликано 

замінити; 

- більш високі ціни; як правило, сегмент книжкових новинок малочутливий 

до питань ціни, що забезпечує піонерам високі доходи; 
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- витрати переключення; покупці, що звикли до товару першопрохідників, 

досить негативно ставляться до пропонованих конкурентами змін. 

Первісне стратегічне завдання першопрохідників – швидкий ріст, коли 

стратегічні зусилля спрямовуються на розширення ринку за допомогою 

стимулювання покупок споживачами, які раніше не обирали продукцію даного 

видавництва, але позитивно налаштованими до новинок, здатними оцінити 

реальну користь товару і які володіють коштами для його придбання. 

Варто зупинитись на методиці розрахунку конкурентоспроможності 

видавництва з врахування якості процесів управління інноваційною діяльністю 

на ньому. Пропонуємо скористатись однією з найпоширеніших методик 

розрахунку конкурентоспроможності видавництва, запропонованою 

Л. А. Швайкою [116, с. 254]. Дана методика базується на аналізі якісних та 

кількісних показників ефективності господарювання, а саме: 

1) обсяг продажу продукції (тис. грн.) 

2) обсяг випуску продукції ( тис. грн.) 

3) операційний прибуток (тис. грн.) 

4) рівень операційних витрат на 1 грн випущеної продукції 

5) активи видавництва на 1 працівника (тис. грн.) 

6) продуктивність праці (тис. грн.) 

7) рентабельність продукції ( %) 

8) рентабельність продажу (%) 

9) ринкові частки видавництва в загальному обсязі продажу по групі 

видавництв (%). 

Проведений розрахунок зазначених показників конкурентоспроможності 

досліджуваних книговидавничих підприємств (див табл. 2.7 – табл. 2.15) 

показав, що відповідно до запропонованої методики ТОВ «Видавництво 

Ґенеза» та видавництво «Кондор-Видавництво» показали  найкращі показники з 
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представлених підприємств за всіма проведеними розрахунками. Що означає їх 

потенційно високі можливості до розвитку загалом та у сфері впровадження та 

розробки інновацій зокрема.  

Таблиця 2.7 

Обсяг випуску продукції тис. грн. 

Видавництво 
2010 
рік 

2011 
рік 

2012 
рік 

2013 
рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

ТОВ "Видавництво "Генеза" 79400 80000 78800 78000 69500 69500 

ТОВ "Кондор-Видавництво" 72000 74000 73000 73200 61000 60000 

ТОВ "Центральний 
бібколектор" 14200 14200 10000 10000 8500 8750 

Державне спеціалізоване 
видавництво "Освіта" 12000 15000 14800 13000 7000 7000 

ТОВ "Вільна Україна" 18000 17800 18000 14000 14000 12000 

Джерело: розраховано автором за даними різних форм звітності досліджуваних видавництв 
 

Таблиця 2.8 

Обсяг продажу продукції (тис.грн) 

Видавництво 
2010 
рік 

2011 
рік 

2012 
рік 

2013 
рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

ТОВ "Видавництво "Генеза" 79377,2 79580,3 78750 77920,1 69400 69200 

ТОВ "Кондор-Видавництво" 71950 73900,2 72952 73000,2 60985 59873,5 

ТОВ "Центральний 
бібколектор" 14198 14190 10000 10000 8490 8700 

Державне спеціалізоване 
видавництво "Освіта" 12000 15000 14800 13000 7000 7000 

ТОВ "Вільна Україна" 17000 17000 18950 13000 13500 11000 

Джерело: розраховано автором за даними різних форм звітності досліджуваних видавництв 
 

Таблиця 2.9 

Операційний прибуток (тис.грн) 

Видавництво 2010 рік 2011 рік 
2012 
рік 2013 рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

ТОВ "Видавництво "Генеза" 
1587,54

4 
1591,60

6 1575 
1558,40

2 1388 1384 

ТОВ "Кондор-Видавництво" 1439 
1478,00

4 1459,04 
1460,00

4 1219,7 1197,47 

ТОВ "Центральний 
бібколектор" 283,96 283,8 200 200 169,8 174 

Державне спеціалізоване 
видавництво "Освіта" 240 300 296 260 140 140 

ТОВ "Вільна Україна" 340 340 379 260 270 220 

Джерело: розраховано автором за даними різних форм звітності досліджуваних видавництв 
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Таблиця 2.10 

Рівень операційних витрат на 1 грн випущеної продукції 

Видавництво 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

ТОВ "Видавництво "Генеза" 
4,40932

7 
4,39807

3 
4,44444

4 
4,49178

1 
5,04322

8 
5,05780

3 

ТОВ "Кондор-Видавництво" 
4,16956

2 
4,05952

9 
4,11229

3 
4,10957

8 
4,91924

2 
5,01056

4 

ТОВ "Центральний 
бібколектор" 

4,93027
2 

4,93305
1 7 7 

8,24499
4 

8,04597
7 

Державне спеціалізоване 
видавництво "Освіта" 5 4 

4,05405
4 

4,61538
5 

8,57142
9 

8,57142
9 

ТОВ "Вільна Україна" 5 5 
4,48548

8 
6,53846

2 
6,29629

6 
7,72727

3 

Джерело: розраховано автором за даними різних форм звітності досліджуваних видавництв 

 

Таблиця 2.11 

Активи видавництва на 1 працівника (тис.грн) 

Видавництво 
2010 
рік 

2011 
рік 

2012 
рік 

2013 
рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

ТОВ "Видавництво "Генеза" 128,2 128,2 128,2 122 125 125,2 

ТОВ "Кондор-Видавництво" 125,2 128 128 125,2 120 120 

ТОВ "Центральний 
бібколектор" 65,7 65,7 65,7 65 64,3 64,3 

Державне спеціалізоване 
видавництво "Освіта" 85,2 85,7 85,5 85,5 72,3 72,3 

ТОВ "Вільна Україна" 98,2 98,2 95,5 95 82 80,7 

 

Таблиця 2.12 

Продуктивність праці (тис.грн) 

Видавництво 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

ТОВ "Видавництво "Генеза" 
1322,95

3 
1283,55

3 
1270,16

1 
1298,66

8 
1156,66

7 
1153,33

3 

ТОВ "Кондор-Видавництво" 
1308,18

2 1343,64 
1402,92

3 1403,85 
1172,78

8 
1151,41

3 

ТОВ "Центральний 
бібколектор" 

1092,15
4 

1091,53
8 

769,230
8 

769,230
8 

653,076
9 

669,230
8 

Державне спеціалізоване 
видавництво "Освіта" 160 

214,285
7 

211,428
6 

185,714
3 100 100 

ТОВ "Вільна Україна" 
309,090

9 
309,090

9 
344,545

5 
236,363

6 
245,454

5 200 

Джерело: розраховано автором за даними різних форм звітності досліджуваних видавництв 
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Таблиця 2.13 

Рентабельність продукції (%) 

Видавництво 2010 
рік 

2011 
рік 

2012 
рік 

2013 
рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

ТОВ "Видавництво "Генеза" 2,2 2,2 2,5 2 1,4 1,3 

ТОВ "Кондор-Видавництво" 2 1,8 1,8 1,8 1,5 1,2 

ТОВ "Центральний бібколектор" 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 

Державне спеціалізоване 
видавництво "Освіта" 

2,2 2,2 2,2 2 1,8 1,5 

ТОВ "Вільна Україна" 2,4 2,5 2,5 2,2 2,1 1,4 

Джерело: розраховано автором за даними різних форм звітності досліджуваних видавництв 
 

Таблиця 2.14 

Рентабельність продажу (%) 

Видавництво 
2010 
рік 

2011 
рік 

2012 
рік 

2013 
рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

ТОВ "Видавництво "Генеза" 75 80 74 76 70 68 

ТОВ "Кондор-Видавництво" 75 75 72 65 65 60 

ТОВ "Центральний 
бібколектор" 62 62 65 65 64 58 

Державне спеціалізоване 
видавництво "Освіта" 80 80 75 75 60 52 

ТОВ "Вільна Україна" 85 85 82 84 80 55 

Джерело: розраховано автором за даними різних форм звітності досліджуваних видавництв 
 

Таблиця 2.15 

Ринкові частки видавництва в загальному обсязі продажу по групі 

видавництва (%) 

Видавництво 2010 рік 
2011 
рік 

2012 
рік 

2013 
рік 

2014 
рік 

2015 
рік 

ТОВ "Видавництво "Генеза" 68 68 70 65 65 67 

ТОВ "Кондор-Видавництво" 42 41 40 43 42 42 

ТОВ "Центральний 
бібколектор" 7 7 7 5 5 5 

Державне спеціалізоване 
видавництво "Освіта" 12 15 15 15 12 10 

ТОВ "Вільна Україна" 10 10 12 12 11 8 

Джерело: розраховано автором за даними різних форм звітності досліджуваних видавництв 

 

Вартим уваги залишається той факт, що активне впровадження інновацій 

на даних видавництвах може призвести до зниження зазначених показників 

діяльності. Інноваційна діяльність характеризується невизначеністю кінцевих 
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результатів та довготерміновістю. Саме тому в короткостроковому періоді 

зважаючи на значні затрати на інноваційну діяльність основні показники 

розвитку та конкурентоспроможності видавництва можуть знизитись. Проте в 

середньостроковому та довгостроковому періодах при ефективному управлінні 

такого роду діяльністю показники конкурентоспроможності неухильно 

зростатимуть, що демонструють розрахунки Додатку 3. 

Загалом, варто наголосити на тому, що виробництво і реалізація 

конкурентоспроможної видавничої продукції – узагальнюючий показник 

життєвої стійкості видавництва [116, с. 248]. Таким чином, управління 

інноваційною діяльністю видавництва стає основним завданням для його 

керівництва. Адже, конкурентна стійкість видавництва можлива лише за умов 

постійного його інноваційного оновлення, з огляду на специфічність виготовлю 

вальної продукції. Потенційні конкурентні можливості видавництв перш за все 

залежать від ефективності управління якістю продукції та оптимальності 

внутрішнього механізму господарювання [116, с.253].  

Для того щоб збільшити ефективність процесу управління якістю 

друкованої продукції, необхідно застосовувати методи і прийоми інноваційного 

менеджменту, а саме: 

- здійснення новітніх наукових розробок в процесі проектування та 

планування нових друкованих продуктів; 

- запровадення на видавництві новітні технології друку та 

організаційної діяльності виробництва; 

- забезпечення належне технічне оснащення виробництва; 

- безперервне удосконалення застосовуваних стандартів і технічних 

умов; 

- вдосконалення методів контролю на всіх стадіях виготовлення 

друкованої продукції; 
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- використання ефективної мотивації праці всіх категорій персоналу 

підприємства. 

Управління інноваційною діяльністю здобуває особливе значення в 

сучасному житті, значно впливаючи на стратегію, цілі і методи управління 

видавництвами. Інноваційна діяльність створює не тільки майбутній вигляд 

такої фірми, визначаючи її технології, продукти, що виробляються, 

потенційних споживачів, оточення, але і основу її конкурентної позиції, а 

значить і стратегічної позиції на ринку. 

Спираючись на загальні інноваційні стратегії, можна цілком обґрунтовано 

формувати науково-технічну політику, цільову стратегію управління 

інновацією і комплексною системою управління інновацією. Інноваційний тип 

конкурентної поведінки є змаганням між підприємцями за більше вигідні умови 

виробництва і збуту продукції, за можливість одержання найбільшого прибутку 

за допомогою створення і введення на ринок нових товарів і послуг для 

виробничого і споживчого секторів. Власне, мета тих, хто бере участь у 

конкуренції, полягає в тому, щоб вийти вперед і відірватися від виробників уже 

знайомих ринку товарів (послуг). Конкурентоспроможність інноваційних 

товарів визначається двома основними групами факторів. Перша включає 

мікроекономічні фактори, що діють на рівні фірми або галузі і надають вплив 

на якісні і вартісні характеристики інноваційного товару, а друга група 

факторів визначається станом соціально-економічного середовища. 

Так, на наш погляд, інноваційний тип конкурентної поведінки полягає, 

крім прямого зіткнення з іншими гравцями ринку, у відході від конкуренції в 

галузі, яка ще не сформувалися, наприклад – електронне книговидавництво, і не 

зайняті іншими гравцями. Інноваційна конкурентна перевага створюється 

нестандартним продуктом, роботою і (або) послугою, а також управлінським 

рішенням. Також варто наголосити на тому, що, впроваджуючи прогресивні, 
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інноваційні технології, видавничі підприємства забезпечать собі швидке 

зростання конкурентних позицій на ринку та, як наслідок, збільшення 

прибутку. Динамічність змін зовнішнього середовища вимагають від 

підприємств видавничого сектору системних змін в процесі формування 

стратегій конкурентного розвитку. І одним з основних факторів підвищення 

конкурентоспроможності видавництва на сьогоднішній момент можуть стати 

саме технологічні інновації. Їх використання у видавничих процесах значною 

мірою покращить конкурентні позиції видавництва, адже щороку на світових 

виставках та форумах провідні компанії світу представляють технологічні 

новинки та пропонують новітні технології використання паперу, фарб для 

друку, новітнього устаткування та ін. 

 

Висновки до другого розділу 

Сучасна система поглядів на видавничу справу склалась під впливом 

багаторічних трансформацій у світовій та вітчизняній видавничо-поліграфічній 

діяльності.  

Вартим особливої уваги залишається той факт, що в більшості країн світу 

розвиткові видавничої вправи та поліграфічної діяльності приділяється 

особлива увага. В Україні не можна відзначити існування системного підходу 

до розвитку цієї галузі. Сучасні проблеми видавничої діяльності в Україні 

викликані кризовим станом, в першу чергу соціальної сфери, що є основним 

споживачем друкованих видань; відсутністю цілісної державної політики 

регулювання, підтримки та програм розвитку галузі. 

Аналітичні дослідження, що були проведені у другому розділі, свідчать 

про те, що підприємства книговидавничої галузі поступово скорочують обсяги 

видань продукції та кількість їх накладів. Це пов’язано, перш за все, із 

зростанням загально видавничих витрат і вартості технологічних матеріалів для 
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виготовлення книжок. Тобто, вітчизняні видавничі підприємства практично не 

мають можливості здійснювати регулярне технічне переоснащення. 

Таким чином, єдиним реальним виходом видавничих підприємств із 

кризового стану залишається активне впровадження інноваційних технологій у 

свою діяльність та ефективне управління ними. Адже, ефективне управління  

інноваційною діяльністю на книговидавничих підприємствах неухильно 

призведе до зростання можливого діапазону функцій такого підприємства та до 

появи нових можливостей використання власного потенціалу. Інноваційна 

діяльність на книговидавничих підприємствах дає можливість розв’язання ряду 

проблем для видавництва, а саме: проблем технологічного процесу (набір, 

верстка, обробка ілюстрацій, підготовка платформи); спеціалізованих проблем 

(розміщення видань в мережі Інтернет, створення різного роду архівних та 

довідкових систем). 

Особливістю діяльності видавничих підприємств є те, що  досить 

складним є процес  прогнозування довготермінового  попиту на ту чи іншу 

видавничу продукцію, оскільки на такий попит впливає значна кількість 

екзогенних (зовнішніх) чинників, які комплексно врахувати практично 

неможливо. Тому, у другому розділі було запропоновано для видавничих 

підприємств використовувати наступні інструменти управління інноваційною 

діяльністю: маркетинг інновацій, бенчмаркінг, франчайзинг, інжиніринг 

інновацій в сфері видавничого бізнесу. 

Аналізуючи сучасний стан книговидавничих підприємств, доходимо 

висновку, що одним з основних елементів підвищення їх рівня 

конкурентоспроможності  залишаються інновації та інноваційна діяльність. Для 

визначення конкурентних позицій видавничого підприємства на ринку 

з'ясовано фактори, що впливають на можливості виграшу в конкурентній 

боротьбі. Аналіз факторів допомагає виявити сильні й слабкі сторони в 
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діяльності конкурентів, розробити міри й засоби, за рахунок яких видавниче 

підприємство могло б підвищити конкурентоспроможність і забезпечити 

стійкий розвиток. Підвищення конкурентоспроможності книговидавничої 

діяльності досягається за допомогою застосування загальновизнаних наукових і 

практичних методів. Поряд з тим, видавнича продукція, будучи товаром, 

матеріальною цінністю, покликана задовольняти не лише фізичні та побутові, а 

в основному духовні потреби населення. У зв'язку з цим проблема стійкого 

розвитку конкурентоспроможності видавничого підприємства має специфічні 

особливості. На відміну від підприємств, що виготовляють традиційні товари, 

видавничу продукцію слід розглядати в двох взаємодоповнюючих аспектах: як 

матеріальний носій і як компоненту духовної потреби. Саме тому, процес 

управління інноваційною діяльністю книговидавничого підприємства чинить 

безпосередній вплив на формування конкурентоспроможної поведінки 

видавництва. А саме, існує ряд факторів забезпечення конкурентоспроможності 

видавничого підприємства, на які безпосередньо впливає процес управління 

інноваційною діяльністю. Фактори конкурентоспроможності, на які впливає 

процес здійснення інноваційної діяльності: обсяги видавництва книжок; обсяги 

експорту  книжок; зниження витрат на збут продукції; зниження операційних 

витрат на 1 грн видавничої продукції (інтенсивним шляхом); терміни 

виготовлення інноваційної продукції; конкурентоспроможна ціна інноваційної 

друкованої продукції; зручність та естетичний зовнішній вигляд продукції; 

оригінальність та технологічна унікальність видань; зниження рівня браку; 

зменшення рівня залежності від імпорту сировини; зміцнення позицій бренду 

видавництва; покращення рівня оригінальності видавничої продукції. 

Загалом, процес управління інноваційною діяльністю на 

книговидавничих підприємствах зводиться до реалізація певних завдань, а 

саме: 
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— формування інноваційної стратегії видавництва  в контексті її загальної 

стратегії (що не завжди під силу відповідальним за це особам, що являє 

собою один з проявів кадрової проблеми); 

— розроблення концептуальних засад і принципів формування інноваційної 

політики, адекватної інноваційній стратегії; 

— розроблення планів і програм інноваційної діяльності (що викликає 

значні труднощі, враховуючи специфіку діяльності видавництва, адже не 

завжди менеджери видавництва можуть мати детальну інформацію про 

стан написання автором того чи іншого рукопису, його характеристики, 

саме тому важко спрогнозувати очікуваний попит, а отже і очікувані 

прибутки, а отже і розробка планів не є досить точною та підлягає 

тривалому коригуванню); 

— обґрунтування і вибір масштабних інноваційних проектів, що 

розширюють чи диверсифікують діяльність видавництва; 

— визначення джерел забезпечення конкурентоспроможності видавничого 

підприємства; 

— формування організаційної структури, чутливої і сприйнятливої до 

інноваційних змін. 

Такими чином, процес управління інноваційною діяльністю у 

книговидавничій сфері передбачає здійснення певних функцій, пов'язаних з 

організацією, плануванням, мотивацією, регулюванням і контролем 

впровадження інновацій. З метою забезпечення ефективності даного процесу у 

вітчизняних видавництвах повинні створюватися відповідні системи реалізації 

зазначених функцій, тобто необхідно приділяти окрему увагу формуванню 

ефективного механізму управління інноваційною діяльністю, як у теорії, так і 

на практиці. 
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Перелік зазначених проблем не є вичерпним, однак наведені - вимагають 

першочергової підвищеної уваги. При цьому вирішення їх сприятиме 

збільшенню ефективності й результативності інноваційних процесів, що, у 

свою чергу, призведе до підвищення активності впровадження видавництвами 

різного роду нововведень, адже саме інноваційна діяльність сьогодні є однією 

із головних складових успіху. 
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РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  

3.1 Формування адаптаційної програми інноваційного розвитку для 

українських підприємств 

Кризові явища в економіці України, низька платоспроможність 

населення, державна політика, не орієнтована на підтримку вітчизняного 

виробника, захоплення значної частини ринку продукцією з Росії, зруйнована 

книгорозповсюджувальна мережа, використання технічно застарілого 

обладнання, залежність від імпортної сировини, повільне впровадження у 

виробництво інноваційних технологій та методів управління призвели до того, 

що основні показники видавничого ринку в нашій країні за роки незалежності 

знизились майже у два рази і не мають стійкої тенденції до покращення. Одним 

із шляхів виправлення ситуації, що склалася, на нашу думку, є активний 

розвиток і впровадження інновацій у видавничу справу.  

В сучасних умовах інновації й інноваційна діяльність здобувають все 

більшого значення для економічного розвитку будь-якої країни і успішної 

фінансово-господарської діяльності підприємств всіх галузей і форм власності, 

будучи основою набуття і збереження конкурентних переваг. 

Український видавничий ринок вже тривалий час знаходиться в стані 

стагнації, сумарний тираж виданих книжок за останні п’ять років коливається 

навколо цифри 50 млн. примірників, або трохи більше одного примірника на 

одного жителя. Ці показники у два-три рази менше, чим аналогічні на початку 

1990-х років ХХ ст. (табл. 3.1, рис. 3.1.) 
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Таблиця 3.1 

Основні показники видавничого ринку України 

Рік видання Кількість книг і брошур 

на одного жителя в 

Україні, пр. 

1991 2,6 

1992 2,5 

1993 1,7 

1994 1,0 

1995 1,3 

1996 1,0 

1997 1,1 

1998 0,9 

1999 0,4 

2000 0,9 

2001 1,0 

2002 1,0 

2003 0,8 

2004 1,1 

2005 1,15 

2006 1,16 

2007 1,21 

2008 1,26 

2009 1,05 

2010 0,98 

2011 1,02 

2012 1,31 

2013 1.52 

2014 1.29 

Джерело: розроблено на основі даних [64,65,66] 

Офіційної статистики роздрібного продажу книжок в Україні не існує, 

дані досліджень дають змогу оперувати наступними показниками. Загальна 

кількість проданих книжок в межах України 2011 р. — близько 24–25 млн. 

примірників на загальну суму приблизно 750–800 млн. грн. Виторг від експорту 

продукції, переважно до Росії та в інші країни СНД, 2010 р. становив майже 170 
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млн. грн. Продаж ліцензій на видання творів українських авторів в інші країни 

— 20–25 тис. євро на рік [15, с. 18-19]. 

 

 

Рис. 3.1. Кількість книг і брошур на одного жителя в Україні у 1991-2014 

рр., примірників 

Джерело: побудовано на основі даних [64,65,66] 

Сумарний виторг від реалізації української видавничої продукції на 

внутрішньому та зовнішньому ринках приблизно 950 млн. — 1 млрд. грн. на 

рік. 

У Державному реєстрі України видавців, виготовлювачів та 

розповсюджувачів книжкової продукції зафіксовано понад 5 тисяч юридичних 

та фізичних осіб. Однак більшість з них книговидавничої діяльності не 

здійснює, реально працюють (ті видавництва, які випускають понад 10 назв 

видань на рік) – близько 500. 

В українському видавничому секторі наявні певні прояви інноваційної 

активності. Адже головною метою використання інновацій сучасними 

видавничими підприємствами має стати: оптимізація видавничого процесу, та 

як наслідок значна фінансова економія, а також запровадження перспективних 
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маркетингових інструментів просування вітчизняної книжки. Варто наголосити 

на тому, що поступово світовою тенденцією стає зменшення накладів видань до 

мінімально можливих, що в свою чергу призводить до збільшення собівартості 

1 примірника у разі застосування традиційних технологій. Тому, на нашу 

думку, єдиним можливим виходом з даної ситуації залишається активне 

ведення інноваційної діяльності вітчизняними видавництвами. 

Таким чином, на даному етапі розвитку економіки та суспільно-

політичних відносин в Україні для формування адаптаційної програми 

інноваційного розвитку книговидавничої діяльності необхідні наступні кроки: 

● створити всеукраїнську довідково-інформаційну систему вітчизняного 

книжкового простору, яка постійно оновлюватиметься й міститиме 

актуальну інформацію про стан ринку української друкованої та 

електронної книжки (компетенції галузевої інноваційної ради п. 1,2);  

● запровадити щорічний моніторинг тематичного, економічного і 

фінансового стану книжкового ринку України на державному рівні, який 

би враховував показники динаміки чи спаду та ключових тенденцій 

розвитку (компетенції галузевої інноваційної ради, за участю фахівців 

Державного комітету статистики та асоціації книговидавців та 

книгорозповсюджувачів); 

● розглянути можливість запровадження «податкових канікул» та змін 

правил оренди приміщень для українських видавців україномовних е-

книжок, передусім, які працюють у секторі B2B (готують контент для 

широко публічного користування: освіта, наукові та національні проекти, 

бібліотеки, електронні медіа), за основу пропонується брати аналогічний 

досвід Європейських країн, а саме Франції та Великобританії; 
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● удосконалити чинне законодавство щодо адміністративного, митного, 

податкового регулювання діяльності суб’єктів видавничої справи та 

механізмів ввезення імпортованих книжок на територію України; 

● удосконалити системи обліку (Державного реєстру) видавництв, що 

здійснюють випуск електронних видань. 

Можемо робити висновок, що перші спроби інновацій у видавничій 

справі в Україні здійснюються, однак їх обсяги доволі незначні. 

Враховуючи викладене, вважаємо за доцільне зосередити більшу увагу на 

тих аспектах інноваційної діяльності видавництв, які можуть слугувати 

основою подальшого розвитку цієї діяльності. 

Говорячи про можливості формування адаптаційної програми 

інноваційного розвитку книговидавничої діяльності в Україні, не можна 

оминути увагою такий важливий аспект, як класифікація інновацій 

(запропонована в п. 1.1) відповідно до специфіки галузі, оскільки від вибору 

виду інновацій залежить і конкретна політика видавництва. Класифікація в 

даному випадку припускає диференціацію елементів системи за різними 

ознаками з урахуванням подібностей, розходжень і взаємозв'язків. Класифікація 

інновацій дозволить вітчизняним видавництвам не тільки орієнтуватися в 

різноманітті інноваційних явищ, але й визначати місце конкретних нововведень 

у соціальній життєдіяльності; встановлювати взаємозв'язки і взаємозалежності 

між різними інноваціями; репрезентувати змістовну специфіку конкретних 

інновацій; здійснювати інноваційну діагностику, прогнозування і 

консультування; сформувати нову модель інноваційного розвитку видавничих 

підприємств. 

Класифікація інновацій має велике значення для успішної реалізації 

інноваційної практики у видавничій сфері. При побудові різних 

класифікаційних моделей інновацій необхідно враховувати їх специфіку.  
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До специфічних рис, притаманних управлінню інноваційною діяльністю 

на видавничих підприємствах, можна віднести:  

1) відкритість, що припускає необхідність постійної ситуаційної корекції 

інноваційної діяльності в ході її здійснення;  

2) нелінійність, тобто непередбачуваність інновацій, постійна наявність 

моменту невизначеності в появі і реалізації, що є передумовою здійснення 

різних варіантів і моделей інноваційного розвитку видавництва;  

3) високий рівень динаміки, що має на увазі постійний розвиток, 

удосконалення видів і форм інноваційної діяльності;  

4) незавершеність, тобто постійна генерація нововведень у вітчизняних 

видавництвах, як фактор і джерело саморозвитку і самоорганізації суспільства;  

5) процесуальність, яка проявляється в існуванні особливого «життєвого 

циклу» інновації, протягом якого поетапно відбувається реалізація 

нововведень;  

6) альтернативність, що включає можливість вибору і реалізації безлічі 

варіантів інноваційного розвитку видавництва;  

7) ймовірнісний і ризиковий характер, що припускає високий ступінь 

невизначеності їхньої реалізації і ефективності, а також відсутність гарантій як 

комерційного, так і соціального успіху;  

8) системність інновацій, що припускає їх здійснення за умови мобілізації 

всіх видів і форм діяльності на різних рівнях у єдиний процес, спрямований на 

реалізацію головної інноваційної ідеї;  

9) об'єктивність, тобто детермінованість інновацій і обумовленість їх 

соціокультурними, історичними, виробничими й іншими обставинами і 

потребами [64, с. 210-211].  

Названі риси інновацій орієнтують розглядати інноваційні процеси як 

креативні, чутливі до невизначених ситуацій, динамічні в ході появи і 
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реалізації, а також припускають високий рівень мотивації і наявність творчого 

потенціалу у учасників інноваційної діяльності. 

Еволюція інновацій у видавничій сфері в Україні показана на рис.3.2. 

 

Рис.3.2: Еволюція інновацій у видавничій справі в Україні  

Джерело: розроблено автором 

Як показано на рисунку 3.2, еволюція інновацій у видавничому секторі 

України відбувалася наступним чином. По-перше, відбулися зміни в 

організаційно-правовій структурі, пов'язані з переходом права власності та 

економічної ситуації в країні. Майже в той же час поширилось нове обладнання 

та програмне забезпечення для макету, нове обладнання та матеріали для друку, 

були введені нові інструменти маркетингу та логістики. Нещодавно почали 

з'являтися нові способи друку. Як перспективні напрями інновацій вважають, 

що подальший розвиток буде зосереджено на використанні інноваційних 

матеріалів і форм друку. 
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Розглянемо кожен з етапів докладно. Зважаючи на описані в п. 2.1 

проблеми та кризові явища в даній сфері, видавцям доводиться відшуковувати 

нові, інноваційні шляхи розвитку власних підприємств. Тому не дивно, що 

еволюція інновацій у книговидавничій сфері розпочалась саме з використання 

нового обладнання та програмного забезпечення для верстки видань, що в свою 

чергу привело до появи продуктових інновацій. Адже, новітнє програмне 

забезпечення для верстки, яке було описано в п. 2.3 дає можливість створювати 

макети книг (а в подальшому і видавати їх) із конкурентними властивостями, а 

саме: відмінний від конкурентів зовнішній вигляд обкладинки, більш зручне та 

комфортне для очей розташування тексту та малюнків на сторінках. Також, 

застосування новітніх програмних засобів для верстки та макетування книг 

надає можливість спростити та пришвидшити цей процес, що в свою чергу 

значно знижує затрати та відповідно собівартість майбутньої книги. 

Наступним еволюційним етапом стали інновації в маркетингу та 

логістиці, які в свою чергу потягли за собою зміни організаційної структури 

видавничих підприємств. Адже просування та збут книг на сучасному етапі 

розвитку економічних відносин стає одним з найголовніших елементів 

загальної системи управління прибутковим видавництвом. Відповідно до 

описаних в п. 2.2 інструментів управління інноваційною діяльністю і 

змінювалась система просування та збуту вітчизняної книги, що в свою чергу 

потребувало наявності високваліфікованих маркетологів та спеціалістів з 

логістики, та викликало необхідність організаційної перебудови у вітчизняних 

видавництвах. Серед перспектив інноваційного розвитку видавництв в сфері 

просування книжкової продукції варто запропонувати: активне відродження 

міжнародної виставкової діяльності, семплінг (безплатне розповсюдження з 

рекламною метою примірників видання, можливо розпочати за згоди 

Міністерства освіти із шкільних підручників, в рамках задекларованого курсу 
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на вивчення суспільної думки щодо підручників, тобто дати можливість самим 

викладачам знайомитись з примірниками, що відповідають чинній програмі 

навчання та обирати найбільш прийнятний варіант), мерчандайзинг 

(забезпечення правильного і вигідного для видавця експонування його книг у 

місцях продажу, на книжкових ятках, у великих гіпермаркетах), брендінг 

(створення особливо привабливої серед читачів марки видавництва, шляхом 

участі у різного роду соціальних проектах), ефективне використання з 

рекламною метою матеріальної конструкції видання (обкладинки, корінця, 

титулу, звороту титулу тощо). Також, на наше глибоке переконання, в час 

інформаційного суспільства, Internet-технології просування книжок повинні 

зайняти чільне місце в системі інноваційного розвитку видавництва. Як 

зазначає Ю. Майсурадзе, Internet-засоби дають змогу не лише ввійти у дім до 

споживача, але й розпочати з ним активний діалог. Ці засоби можна назвати 

сферами послуг видавництва щодо просування книги до споживача й 

інформування покупця про ці видання [125, с. 500]. 

Наступним еволюційним етапом використання вітчизняними 

видавництвами інновацій та ведення інноваційної діяльності стала поява нового 

обладнання та матеріалів для друку та нових способів друку. На зміну 

офсетному та високому друку прийшов цифровий друк (3D друк, з’явився як 

його розвиток). З появою цифрового друку основним чинником інноваційного 

розвитку видавництва може стати технологія «друку на вимогу». Адже, 

важливим елементом еволюційних перетворень в системі управління 

інноваціями та інноваційною діяльністю вітчизняних видавництв стала полі 

системна криза 2014 року. Коли більшість книговидавничих підприємств 

скоротили свої наклади до мінімально можливих.  

Сутність технології «друку на вимогу» можна розглядати в широкому та 

вузькому аспектах рис.3.3. 
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Рис. 3.3.Трактування технології «друк на вимогу» 

Джерело: згенеровано автором на основі [17 с.7, 92 с.5, 94 с.140-148] 

Таким чином, технологія «друк на вимогу» в (своєму широкому значенні) 

користуватиметься широким попитом у покупців, зокрема в наукових колах, 

для збільшення авторитетності досліджень, а самим видавцям дасть змогу 

забезпечити надійний та доступний інноваційний розвиток. 

З вищесказаного випливають перспективи інноваційного розвитку 

вітчизняних книговидавничих підприємств, а саме: застосування у виробництві 

книжкової продукції сучасних (новітніх) матеріалів та активний розвиток 

передових форм друку. Тобто, виходячи з класифікації інновацій (п. 1.1), на 

нашу думку, можна рекомендувати зосередження зусиль на запровадженні 

продуктових і технологічних інновацій, спрямованих, з одного боку, на 

задоволення сучасних потреб користувачів у нових формах видань, а з другого 

– на зниження собівартості і витрат виробництва і, в остаточному рахунку, 

підвищення економічної ефективності діяльності видавництв.   

Основною новацією у продуктовому сегменті безумовно є видання 

електронних книг, випуск яких дасть змогу видавництвам освоїти новий 

сегмент ринку, який ще не повністю заповнений. Інтенсифікація розвитку 

видання електронних книг, на нашу думку, суттєво змінить видавничі стратегії 

підприємств, задіяних у цій сфері, що сприятиме значному підвищенню 

«Друк на вимогу» 

У «вузькому» значенні У «широкому» значенні 

це технологія видавничо-поліграфічної 

галузі що передбачає використання, при 

друкуванні видавничої продукції, 

цифрових способів друку й орієнтованих 

на них після друкарських технологій 

це назва сервісу у видавничій галузі, що 

зорієнтований на оптимізацію видавничої 

діяльності через використання технологій 

цифрового друку для задоволення запиту 

споживачів на видавничу продукцію із 

запропонованого виконавцем   каталогу, 

який передбачає друк за фактом замовлення. 
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ефективності їх діяльності. На тлі скорочення книгорозповсюдження низки 

видавництв друкованої книжки впродовж 2012–2014 рр. подальше зростання 

популярності е-книжок в Україні лише зростатиме. Головна причина – низька 

платоспроможність громадян, для яких друкована книжка є дорогою. 

Повертаючись до попереднього розділу, варто сказати, що науковці виділяють 

декілька серйозних причин, що стоять на заваді розвитку ринку української «е-

книжки» (зрештою, й книжки друкованої): 

1) недостатня правова легітимність е-книжки як явища; 

2) тотальне «інтернет-піратство» на пострадянському просторі; 

3) відсутність ефективних механізмів монетизації е-книжки; 

4) домінування на внутрішньому ринку російськомовної книжки – як 

друкованої, так і електронної; 

5) загальне падіння культури читання; 

6) мала платоспроможність українських громадян; 

7) недостатня ефективність механізмів державного протекціонізму для 

українського книжкового бізнесу; 

8) відсутність маркетингової щорічної аналітики: звітів, прогнозів, 

статистики; 

9) майже відсутня «гуманітарна відповідальність» власників мас-медіа в 

Україні щодо висвітлення книжкової і культурної загалом тематики (порівняно 

з іншими країнами, ситуація є незадовільною). 

Тому, пропонується використання адаптаційної програми інноваційного 

розвитку підприємств книговидавничої сфери, до складу якої входитимуть 

наступні положення: 

1. Визначення книговидавничої галузі України національним стратегічним 

пріоритетом з розробленням механізмів взаємодії і координації зусиль органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування з книговидавничими 
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організаціями та громадськими фаховими об’єднаннями щодо розвитку 

вітчизняної книги.  

2. Розроблення і затвердження Стратегії розвитку книговидання в Україні. 

3. Створення єдиної національної довідково-інформаційної системи 

книжкового простору України; запровадження постійного моніторингу 

тематичного, економічного і фінансового стану книжкового ринку України для 

визначення тенденцій його розвитку, забезпечення контролю за динамікою 

змін, що відбуваються; сприяння системній книжковій торгівлі та розвитку 

книжкових асоціацій, клубів. 

4. Встановлення соціальних тарифів на рекламу книг вітчизняного виробництва 

та нормативів на обов’язкове надання електронними та друкованими ЗМІ часу і 

площ для реклами вітчизняної книги. 

5. Розроблення Національним банком України механізмів спеціального 

пільгового режиму кредитування державними і комерційними банками 

підприємств видавничої галузі.  

6. Моніторинг та визначення урядом критичної межі, за якою збільшення 

прибутковості окремих суб’єктів видавничої діяльності всередині країни 

починає погіршувати умови роботи інших, внаслідок чого виникає загроза 

пригнічення розвитку перспективних видавництв.  

7. Розроблення організаційно-економічних механізмів управління інноваційною 

діяльністю з огляду на специфіку книговидавничих підприємств.  

8. Вдосконалення процедури залучення інвестицій у книговидавничу галузь з 

подальшим звільненням від оподаткування коштів, інвестованих у вітчизняне 

книговидання, меценатських і спонсорських коштів, спрямованих на розвиток 

вітчизняної книги.  
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9. Розширення міжнародного співробітництва у сфері книговидання та 

книгорозповсюдження, здійснення заходів щодо популяризації української 

книги за кордоном.  

10. Законодавче закріплення положення про те, що процедура закупівлі товарів, 

робіт і послуг за державні кошти не поширюється на книжкову продукцію. 

11. Вирішення питання щодо приєднання України до Флорентійської угоди і 

Найробського протоколу, що звільняє від митного та інших ввізних зборів 

книги, інші видання та документи з питань освіти, науки, культури, а також 

матеріали та устаткування для їхнього виготовлення.  

12. Розроблення і впровадження механізмів державного регулювання розвитку 

книговидання, зокрема удосконалення формування програми випуску 

соціально значущих видань "Українська книга", збільшення обсягів державного 

замовлення на ці види видань.  

13. Прийняття закону, який би регулював розвиток електронного книговидання, 

забезпечував захист авторського права і прав інтелектуальної власності при 

публікації електронних видань у мережі Інтернет, використанні їх у 

бібліотеках, національних фондосховищах; удосконалення системи обліку 

(Державного реєстру) видавництв, що здійснюють випуск електронних видань.  

14. Внесення до Закону України "Про видавничу справу" в ст. 5 "Державна 

політика у видавничій справі" положення, яке визначатиме, що державні 

видавництва, які спеціалізуються на випуску книжкової продукції і знаходяться 

у власності держави, мають отримувати пріоритетний розвиток і всебічну 

підтримку, зокрема у випуску суспільно необхідних видань за державними 

тематичними програмами і на засадах державного замовлення. 

Варто наголосити на тому, що управління інноваційною діяльністю на 

книговидавничому підприємстві проявляється не тільки у знакових продуктах 
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компанії, але й також у невеликих вдосконаленнях, які здійснюється щодня, 

скорочуючи витрати, заощаджуючи час або покращуючи якість. 

Отже, адаптаційна програма інноваційного розвитку вітчизняного 

книговидавничого ринку зводиться до вибору ефективних інноваційних 

можливостей розвитку видавництва, що в свою чергу стає основою успіху його 

загальної діяльності. Тільки правильно адаптована інноваційна альтернатива 

розвитку дає шанси поліпшити позиції книговидавничого підприємства на 

конкурентному ринку.  

На сьогоднішній день не гарантовано стабільності жодним видавничим 

системам, навіть одночасно зорієнтованим і на інноваційний та традиційний 

розвиток. Саме ця особливість господарювання і посилює необхідність 

формування сучасних інноваційних альтернатив діяльності, які б були 

спрямовані на пошук синергетичних ефектів. 

За часів індустріального суспільства успішному видавцю достатньо було 

фахових знань, застосованих відповідно до чітко окреслених предметних 

галузевих завдань. Для виживання ж в сучасному нестійкому глобалізованому 

інформаційному середовищі необхідно навчитись швидко та ефективно 

обирати з багатьох варіантів єдиний вірний та доступний.   

 

 

3.2 Інтегрований інноваційний контур як чинник організаційного 

забезпечення впровадження інновацій вітчизняними підприємствами  

Здійснене дослідження розвитку інноваційної діяльності підприємств 

видавничої галузі в Україні виявило ряд системних проблем і недоліків, через 

які рівень її ефективності залишається вкрай низьким, а самі видавничі 

підприємства, фактично, не слідують інноваційному шляху розвитку. Як було 

встановлено попередньо, найбільш гострими проблемами у розвитку 

інноваційної діяльності видавничих підприємств в Україні є: 



161 

 

1) слабке фінансування інновацій. Як засвідчили дослідження групи 

видавничих підприємств в Україні, середній бюджет на інновації у них складає 

не більше 50-70 тис. грн. на рік, а сама частка інвестицій в інноваційні 

технології не перевищує 5-7%; 

2) іншою проблемою, частково пов’язаною з попередньою, є 

недостатність у видавництв власних коштів на фінансування інновацій, у той 

же час як доступ до зовнішніх джерел фінансування інновацій нині суттєво 

обмежений. Так, вітчизняні видавництва на 90-95% фінансують інновації за 

рахунок власних коштів, адже залучити позикові кошти, вартість яких у 

національній валюті складає не менше 30% на рік, видавництвам не під силу; 

3) третя вагома проблема – слабкий рівень системності та інтегративності 

інноваційної діяльності. Як показало дослідження, у жодному із видавничих 

підприємств інноваційна діяльність не виділена в окремий бізнес-напрям, 

зокрема: а) в структурі підприємства відсутність відділи чи навіть окремі 

посади фахівців, які відповідають виключно за інноваційний розвиток; б) 

видавничі підприємства не розробляють та не затверджують перспективні 

плани свого інноваційного розвитку; в) інноваційний аспект розвитку 

видавництв вкрай слабко враховується у генеральному плані їх розвитку – 

фінансовому, виробничому, маркетинговому тощо. 

Фактично ж можемо дійти висновку, що на нинішньому етапі розвитку 

вітчизняних видавничих підприємств інвестування в їх інноваційну діяльність є 

недостатнім за обсягом, а самі інноваційні бізнес-процеси взагалі чітко не 

прописані і не інтегровані у єдиний господарський механізм управління 

видавничими підприємствами. 

Отже, можемо дійти висновку, що інноваційний інструментарій, який 

використовується на сучасному етапі вітчизняними видавничими 

підприємствами, не відповідає сучасним вимогам щодо управління 
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впровадженням інновацій видавництв галузі – ні з позиції реального рівня 

інноваційної активності підприємств, ні з позиції її змістовного наповнення, ні 

із позиції інтегрованості у цілісний організаційно-господарський механізм 

підприємства.  

Відповідно до вищезазначеного, на сучасному етапі розвитку для 

видавничих підприємств в Україні виникає гостра необхідність у 

запровадженні, а також обґрунтуванні структури і системи взаємозв’язків в 

рамках нової категорії, яка максимально об’єктивно відображає сучасні реалії 

та особливості інноваційної активності видавничих підприємств. 

На нашу думку, такою економічною категорією має стати інтегрований 

інноваційний контур, який являє інтегровану сукупність елементів 

інноваційного потенціалу, різновидів інновацій та моделей управління 

впровадженням інновацій, орієнтованих на створення конкурентних переваг, 

забезпечення сталості і динамізм та підтримку безперервності життєдіяльності 

підприємства.  

Ядро інтегрованого інноваційного контуру формують чотири базові 

складові: 1)фундаментальні завдання, на які націлена інноваційна активність; 

2)різновиди впроваджуваних інновацій та інноваційних технологій; 

3)інноваційний потенціал підприємства, у розрізі організаційної, ринкової та 

фінансової складової; 4)модель управління впровадженням інновацій у 

практичну діяльність видавничих підприємств.  

В межах інноваційного контуру здійснюється інтеграція складових 

елементів, за рахунок чого між ними підтримується оптимальний баланс та 

досягається необхідний синергетичний ефект. Будучи при цьому вбудованим у 

загальний організаційно-господарський механізм підприємства та взаємодіючи 

з його стратегічною, управлінською, фінансово-виробничою та ринково-

маркетинговою компонентами, інтегрований інноваційний контур не тільки 
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забезпечує адекватну реакцію підприємства на зміни у зовнішньому 

середовищі, але й підтримує необхідний внутрішній розвиток підприємства у 

визначених напрямах.  

Сама структура інноваційного контуру, вбудованого у цілісний 

організаційно-управлінський механізм видавничого підприємства та 

взаємодіючого із зовнішнім середовищем, представлена на рис 3.4. Передусім 

відзначимо, що вагомого значення для успішної діяльності набуває 

безперервність впровадження інновацій видавничих підприємства, а також 

комплексність і системність даного процесу. 

У цьому зв’язку можемо сказати, що лише завдяки сумісному і 

збалансованому запровадженню технологічних, продуктових, інформаційних та 

організаційно-управлінських інновацій, видавниче підприємство утворює 

навколо себе високо-інтегрований інноваційний контур (рис 3.4), за допомогою 

чого вирішуються такі фундаментальні задачі, як динамічне утворення нових 

конкурентних переваг, підтримка сталості і незмінності зростання, а також 

здатність підприємства до проведення змін та адаптації, навіть в умовах 

радикальних трансформацій зовнішнього середовища. 

При цьому останнє завдання інтегрованого інноваційного контуру, по 

суті, зводиться до забезпечення можливості підтримувати його безперервну 

життєдіяльність, що, зокрема в рамках концепції життєвого циклу видавничого 

підприємства, варто розглядати як можливість завершувати один цикл та 

розпочинати наступний, успішно проходячи так звані «критичні точки» на 

власній життєвій кривій. 
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Реалізація фундаментальних завдань підтримки інноваційної активності 

підприємства здійснюється за рахунок складових елементів інтегрованого 

інноваційного контуру, кожен з яких функціонує у відповідності зі своїми 

локальними цілями, тобто цілями більш низького рівня ієрархії. Базис 

інтегрованого інноваційного контуру формують технологічні інновації, які 

орієнтовані на вдосконалення параметрів виробничо-технологічного процесу 

підприємства. 

Зокрема, відносно видавничої галузі це можуть бути кардинальні нові 

технології друку книжкової продукції; нові та удосконалені технології, що 

дозволяють скоротити час виконання друкарських операцій і підвищити 

продуктивність поліграфічного обладнання, знизити витрати електроенергії, 

робочого часу і лакофарбових матеріалів в розрахунку на фіксований обсяг 

тиражу, скоротивши тим самим його собівартість.  

У межах інтегрованого інноваційного контуру локальні цілі 

технологічних інновацій орієнтовані на підтримку та динамічне управління 

конкурентними перевагами видавничих підприємств, причому як перевагами з 

цінової площини (за рахунок зниження витрат та підвищення продуктивності 

при виконанні друкарських операцій), так і перевагами у якісній площині 

(пропозиція друку такого рівня якості, який недосяжний конкурентам через 

застосування більш технологічного та інноваційного друкарського обладнання). 

На відміну від технологічних інновацій, які переважно орієнтовані на 

внутрішнє середовище видавничих підприємств і сприяють утворенню 

конкурентних переваг за рахунок удосконалення виробничо-технологічних 

бізнес-процесів, продуктові інновації є зовнішньо спрямованими, при цьому їх 

ключовими цілями є розширення товарних і територіальних меж ринку за 

рахунок нових груп споживачів; збільшення продуктового охоплення ринку за 

рахунок пропозиції послуг, які задовольняють нові потреби цільової аудиторії, 
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а також пропозиція видавничих послуг, що відкривають нові, більш ефективні 

способи задоволення вже існуючих потреб споживачів.  

В інтегрованому інноваційному контурі продуктові інновації лише 

частково орієнтовані на утворення і підтримку конкурентних переваг (нові 

способи задоволення потреб), проте їх переважна мета – забезпечувати сталість 

і незмінність зростання та розвитку видавничого підприємства. У цьому 

контексті ми розглядаємо інформаційні і організаційно-управлінські інновації 

перетвореннями більш високого рівня порівняно із продуктовими та 

технологічними інноваціями. Адже у системі глобальних пріоритетів 

підприємств вони лише частково відповідають за забезпечення сталості і 

незмінності зростання (інформаційні інновації), будучи передусім 

орієнтованими на впровадження змін, успішну адаптацію та підтримку 

безперервності життєдіяльності (організаційно-управлінські інновації).  

Таким чином, система узгодження між глобальними і локальними цілями 

у інтегрованому інноваційному контурі підприємства, а також набір прямих і 

зворотних взаємозв’язків між складовими інноваційного ланцюгу «продуктові – 

технологічні – інформаційні – організаційно-управлінські» інновації, можуть 

бути представлені наступним чином (рис 3.5) 

Відповідно до представленої схеми, функціонування інноваційного 

ланцюга підтримується системою прямих і зворотних взаємозв’язків. Так, 

діяльність із впровадження продуктових інновацій сприяє накопиченню 

інформації щодо використовуваних при цьому виробничих процесів, 

створюючи майбутній базис для технологічних інновацій.  
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Рис 3.5 Система цілей та взаємозв’язків складових інтегрованого 

інноваційного контуру підприємства 

Джерело: побудовано автором 

У свою чергу, технологічна активність трансформується у набутий досвід 

і знання, які, будучи відповідним чином систематизовані та оброблені із 

застосуванням інформаційних інновацій (ERP - системи, нейронні мережі, бази 

знань, алгоритми і моделі поведінки, імітаційні моделі тощо), перетворюються 

на реальні компетенції підприємства і сприяють підвищенню швидкості та 

вірогідності прийняття управлінських рішень.  

Накопичені підприємством компетенції, уміння, досвід і знання 

створюють фундамент для запровадження організаційно-управлінських 
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трансформовані у компетенції видавничого підприємства, дозволяють 

визначитись з оптимальними векторами продуктової і технологічної 

інноваційної активності. У той же час організаційно-управлінські інновації, які 

передбачають радикальну перебудову структури, бізнес-процесів, потенціалу, 

функціоналу та бізнес-моделі підприємства, обумовлюють кардинальні 

перетворення і у трьох інших сферах інноваційної діяльності – продуктовій, 

технологічній та інформаційній. 

У цьому зв’язку можемо констатувати, що успішне досягнення 

підприємством своїх глобальних цілей (конкурентні переваги, сталість 

розвитку і підтримка безперервності життєдіяльності) потребує систематичного 

і цілеспрямованого пошуку можливих джерел одержання відповідних 

інновацій, який вимагає виконання відповідної дослідницької, інформаційно-

аналітичної та консультативної роботи (рис 3.6). 

Зокрема, одержанню ідей для продуктових інновацій можуть сприяти  

систематичні маркетингові дослідження споживачів, спрямовані на оцінку їх 

поточних і перспективних (прогнозованих) потреб у послугах видавничих 

підприємств, також на оцінку ступеню задоволеності представленими на ринку 

продуктами та послугами. Крім того, вагоме значення для пошуку джерел 

продуктових інновацій українськими видавничими підприємствами матиме 

вивчення досвіду і тенденцій європейських ринків, які за своїм розвитком на 

кілька десятків років випереджають український ринок, а тому можуть 

сформувати плацдарм для пошуку перспективних та конкурентоспроможних 

ідей зі створення нових продуктів і послуг. 
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Рис 3.6 Дослідницька, інформаційно-аналітична та консультаційна робота 

в процесі пошуку джерел інновацій видавничих підприємств 

Джерело: побудовано автором 
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контактують зі споживачами, а тому також можуть бути джерелом 

перспективних ідей. 

Із метою запровадження технологічних інновацій підприємства мають 

систематично відстежувати розвиток світового та вітчизняного ринку 

обладнання та технологій для поліграфічно-видавничої галузі, приймати участь 

у спеціалізованих галузевих заходах (виставках, конференціях тощо), стежити 

за станом наукових розробок вітчизняних галузевих НДІ. Крім того, достатньо 

вагомим і при цьому відносно дешевим джерелом технологічних інновацій для 

видавничих підприємств мають стати раціоналізаторські пропозиції власних 

виробничих та інженерних працівників підприємств (за умови мінімального 

рівня розвитку інноваційної діяльності) або ж цілеспрямовані результати 

власних дослідно-конструкторських розробок цілих видавничих холдингів (за 

умови високого рівня розвитку та достатнього інвестування інноваційної 

діяльності), також вагомою має стати співпраця із запропонованою в п. 1.2 

галузевою радою. 

Одержанню інформаційних інновацій підприємствами  видавничої галузі 

сприятимуть ІТ - консалтинг та ІТ - аутсорсинг, використання спеціалізованих 

інформаційних рішень і баз даних (таких, як база даних «Перспективні 

винаходи України», база даних «Державного агентства із інвестицій та 

інновацій» чи база даних www.cntei.com «База інноваційних технологій і 

розробок») розроблених профільними галузевими інститутами і структурами, а 

також власні розробки інформаційно-аналітичних систем, нейронних мереж, 

систем експертного оцінювання, алгоритмів поведінки та моделей прийняття 

рішень. 

У свою чергу, сприяти впровадженню в господарську практику 

видавничих підприємств організаційно-управлінських інновацій мають системи 

безперервного навчання і підвищення кваліфікації працівників (фахове 

http://www.cntei.com/
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навчання, тренінги, семінари, навчання менеджерів за програмами МВА, 

навчання провідних спеціалістів в аспірантурі та докторантурі тощо), 

систематичний моніторинг опублікованих у фаховій літературі передових 

методів та технологій управління, а також періодичне залучення 

консалтингових компаній із метою здійснення управлінського обстеження, 

реорганізації та оптимізації системи менеджменту підприємства. 

Окрім самих різновидів інновацій, ключових джерел їх одержання та 

фундаментальних завдань впровадження, вагомим елементом інтегрованого 

інноваційного контуру видавничих підприємств виступають моделі управління 

впровадженням інновацій, успішне застосування яких висуває відповідні 

вимоги до рівня інноваційного потенціалу підприємства, зокрема – його 

кадрово-управлінської, маркетингово-ринкової та виробничо-фінансової 

складової. Загалом нам видається за доцільне виокремити чотири принципово-

відмінні моделі впровадження інновацій видавничими підприємствами: 

1) Модель спонтанного пошуку інноваційних рішень, продуктів та 

технологій. Дана модель пропонується для видавничих підприємств, 

інноваційна активність яких не вибудовується на системній основі, 

стратегічний підхід до планування інновацій, у т.ч. і чітко виділений на дані 

цілі бюджет, відсутній. Джерелом інноваційних ідей переважно виступатимуть 

раптово виниклі раціоналізаторські пропозиції працівників видавництва, 

відповідно до чого основна вимога до інноваційного потенціалу – достатньо 

високий рівень мотивації творчої активності праці персоналу. Можемо 

констатувати, що на даний момент саме модель спонтанного пошуку 

інноваційних ідей та рішень домінує в практиці вітчизняних видавничих 

підприємств. Як засвідчили дані досліджень, серед п’яти видавництв («Вільна 

Україна», «Ґенеза», «Освіта», «Центральний Бібколектор» та «Кондор»), в 

організаційній структурі перших чотирьох відсутні підрозділи чи посади 
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фахівців, відповідальних за реалізацію інноваційної політики. Впровадженню 

окремих інновацій в них сприяли випадкові фактори (наприклад, відкриттю 

нового каналу продажу літератури, Інтернет-магазину shop-geneza.ua, 

передувало відвідування директором виставки «Поліграфія України», 

Франкфуртський книжковий ярмарок (Frankfurter Buchmesse) та ознайомлення 

із методами збуту продукції колег по бізнесу та закордонних партнерів). 

2) Модель систематичного та цілеспрямованого пошуку інновацій, що 

завершується придбанням і подальшим впровадженням представлених на ринку 

готових інноваційних рішень. Головні відмінності даної моделі управління 

впровадженням інновацій від попередньої: 

- по-перше, процес пошуку інновацій є систематизованим, 

цілеспрямованим та вимагає відповідного організаційного й інформаційного 

забезпечення (зокрема, наявності у структурі видавничого підприємства 

спеціалізованих структурних одиниць, що відповідають за інноваційний 

розвиток); 

 - по-друге, пошук інноваційних рішень та технологій у рамках даної 

моделі є зовнішньо-орієнтованим та передбачає досить значні інвестиції у 

придбання інновації. У такому разі видавниче підприємство повинне володіти 

достатньо високим рівнем фінансової складової інноваційного потенціалу, при 

цьому не просто свідомо планувати інноваційний бюджет, а надавати пріоритет 

фінансуванню саме інноваційних заходів. 

Прикладом використання даної моделі є діяльність видавництво 

«Кондор», у структурі якого створено посаду «Менеджера з технічного 

(інноваційного) розвитку». До кола обов’язків даного фахівця входить: 

систематичний моніторинг винаходів, інноваційних рішень та ідей для 

видавничої галузі; постійний аналіз інноваційної діяльності основних галузевих 

конкурентів на українському ринку; оцінка відповідності виробничого та 
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інноваційного потенціалу видавництва «Кондор» галузевим тенденціям; 

підготовка пропозицій для керівництва щодо доцільності та можливості 

впровадження інновацій; розробка план-проекту впровадження інновацій у 

діяльність видавничого підприємства та контроль за його фактичною 

реалізацією.  

3)  Модель активної участі підприємства у створенні та апробації 

інновацій, максимально адаптованих до його внутрішніх господарських умов. 

На відміну від попередньої моделі,  видавниче підприємство має  перейти від 

впровадження готових інноваційних рішень та технологій до участі у їх 

створенні, апробації чи адаптації, що потребує від нього співпраці із 

спеціалізованими розробницькими, впроваджувальними та інжиніринговими 

організаціями. Нажаль, у вітчизняній видавничій галузі відсутні приклади 

видавництв, що дотримуються засад активної інноваційної моделі, не лише 

систематично впроваджують інновації, але й беруть активну участь у їх 

розробці чи коригуванні (адаптації). Як приклад застосування активної 

інноваційної моделі варто навести іноземне видавництво Blackwell Publishing 

LTD, що виникло в 2001 році у результаті злиття видавництв Blackwell 

Publishers і Blackwell Science. Компанія Blackwell Publishing LTD, що має 

представництва у США, Великобританії, Австралії, Китаї, Данії, Німеччини, 

була одним зі світових лідерів з видання наукової літератури, зокрема, в галузі 

електронних публікацій. Запущена в 1999 році інноваційна електронна 

платформа Blackwell Synergy, матеріали з якої у 2008 році було передано на 

електронну платформу Wiley InterScience, проектувалась, розроблялась та 

адаптувалась у тісному співробітництві фахівців видавництва із фахівцями ІТ - 

компанії – розробника. 

4) Модель системного управління інноваційними процесами 

підприємства, починаючи від стадій прикладних досліджень і розробок та 
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завершуючи комерціалізацією інноваційної технології. Застосування цієї 

управлінської моделі ставить достатньо жорсткі вимоги стосовно усіх 

складових інноваційного потенціалу, а тому її використання, як правило, 

доступне лише потужним інтегрованим видавничо-поліграфічним холдингам, 

які перебувають на достатньо пізніх стадіях свого розвитку. Такої стратегії 

дотримується, наприклад, компанія Elsevier - найбільший у світі видавничий 

холдинг, який об'єднує десятки відомих видавництв (Academic Press, Churchill 

Livingstone, Mosby, Saunders та ін.).  

Видавництво випускає наукову, технічну і медичну літературу в різних 

форматах, у тому числі наукові журнали, книги, енциклопедії, підручники, 

електронні ресурси. На частку Elsevier припадає близько 26% всіх наукових 

публікацій у світі, при цьому видавничий холдинг активно інвестує кошти у 

венчурні проекти у сфері книговидавництва та 3D - друку, як самостійно, так із 

залученням професійних ІТ – компаній працює над електронними платформами 

– сховищами, розвиває крос-платформні продукти та інвестує кошти у хмарні 

технології, в т.ч. через прямі інвестиції в капітал компаній-розробників.    

Продовжуючи дослідження питання раціональної організації інноваційної 

активності підприємства та збалансованого управління складовими його 

інтегрованого інноваційного контуру, звернемось до широко відомої у 

наукових дискусіях концепції «життєвого циклу». Дана концепція, на наш 

переконливий погляд, дозволить вибудувати чітку систему пріоритетів 

інноваційного розвитку підприємства у залежності від тієї стадії життєвого 

циклу, на якій воно перебуває у той чи інший момент своєї життєдіяльності. 

Відповідно до даної концепції, підприємство у своєму розвитку 

проходить декілька стадій (як правило, це створення, становлення, розвиток, 

уповільнення та спад, хоча у різних дослідженнях кількість стадій може 

варіюватись, залежно від ступеню їх деталізації), на протязі кожної з яких 
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використовується відповідний набір інструментів управління [19, с. 286-287 ]. 

Наші дослідження дозволяють дійти висновку, що інноваційна діяльність 

видавничого підприємства, зокрема - система його інноваційних пріоритетів, 

чітко підпорядковується стадіям життєвого циклу (рис 3.7). 

Зокрема, у стадії зародження видавництва його інноваційну 

спрямованість визначають змішані продуктово-технологічні пріоритети, 

оскільки воно прагне закріпитись на ринку, як правило, або за рахунок 

спеціалізації на обслуговуванні вузького сегменту споживачів чи диференціації 

продукції (продуктова компонента), або за рахунок пропозиції відмітних 

сервісно-технологічних та цінових параметрів (технологічна компонента). 

 

 

Рис 3.7. Модель інноваційних пріоритетів підприємств у контексті їх 

життєвого циклу 

Джерело: побудовано автором 

По мірі руху до стадії становлення інноваційні пріоритети змішуються у 

бік технологічних інновацій, що викликано прагненням підприємства 

сформувати стабільну клієнтську базу і досягти лояльності за рахунок 
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покращення саме технологічних параметрів співробітництва – підвищення 

якості поліграфії, збільшення швидкості і оперативність друку. 

Продуктова компонента інновацій на цьому етапі втрачає пріоритетність 

(адже видавниче підприємство ще не набуло достатнього авторитету та не 

сформувало потужну і лояльну базу споживачів для того, аби успішно 

нарощувати товарну пропозицію), активізуючись по мірі переходу до стадії 

зростання, коли динаміка розвитку видавництва головним чином обумовлена 

розширенням асортименту, пошуком нових споживачів, нових потреб та нових 

способів їх задоволення. 

Кардинальна зміна інноваційних пріоритетів відбувається по мірі того, як 

видавництво досягає стадії стабілізації, коли більшість екстенсивних чинників 

розвитку вже вичерпані та потрібен пошук інтенсивних можливостей 

відновлення динаміки. Тому на стадії уповільнення пріоритетними стають, по-

перше - технологічні інновації, які забезпечать фундаментальні конкурентні 

переваги (радикально вища якість або нижча собівартість друку) і дадуть змогу 

витіснити конкурентів в умовах слабкої динаміки ринку; по-друге - 

інформаційні інновації, які дозволять інтегрувати накопичені знання і досвід у 

ключові компетенції, збільшити при цьому швидкість і правильність прийняття 

управлінських рішень та перемогти конкурентів, навіть за умови однакового з 

ним рівня продуктово-технологічного розвитку. 

На стадії спаду найвищий пріоритет в інноваційній діяльності належить 

організаційно-управлінським інноваціям, оскільки в своєму існуючому форматі 

(спеціалізація, бізнес-модель, продуктовий набір та використовувані виробничі 

технології) видавниче підприємство вже досягло межі свого розвитку, а тому 

його подальше успішне існування вимагає достатньо кардинальних 

організаційно-управлінських перетворень, пов’язаних зі змінами усіх ключових 
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внутрішніх чинників - стратегії або навіть місії, організаційної структури, 

бізнес-процесів, потенціалу, використовуваних управлінських концепцій тощо.  

Відзначимо, що, окрім зміни у ході життєвого циклу інноваційних 

пріоритетів видавничих підприємств відносно різновидів впроваджуваних 

інновацій, характерною є також зміна пріоритетів відносно використання 

різних моделей управління їх впровадження, що демонструє рис 3.8. 

 

 

 

 

Рис 3.8. Залежність використовуваних моделей впровадження інновацій  
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причому як через неспроможність видавничого підприємства накопичити його 

на перших стадіях розвитку, так і через поступову втрату потенціалу у кінцевих 

стадіях. 

По мірі просування по кривій життєвого циклу, що має супроводжуватись 

розвитком інноваційного потенціалу, підприємства  починають застосовувати 

більш досконалі, але й більш складні моделі впровадження інновацій. Як 

правило, перехід від «спонтанного пошуку інновацій» до «цілеспрямованого 

пошуку і придбання на ринку готових інноваційних рішень» відбувається на 

стадії «зростання».  

Для другої моделі характерний достатньо організований підхід до 

впровадження інновацій, оскільки підприємством вже досягнутий відповідний 

виробничо-технічний рівень, для підтримки та подальшого розвитку якого вже 

існує чітко окреслений інвестиційно-інноваційний бюджет, хоча напрям 

інвестування в інноваційні технології не є домінуючим. З метою пошуку 

можливих джерел прискорення зростання підприємство проводить 

систематичний моніторинг представлених на ринку інноваційних рішень, при 

цьому переважно впроваджує готові технології, без приймання участі у їх 

створенні. 

Перехід до третьої моделі управління впровадженням інноваційних 

технологій -  «активної участі видавничих підприємств у розробці, тестуванні, 

апробації та адаптації інновації» –  відбувається в момент наближення у 

власному розвитку до стадії «зрілості та уповільнення». До цього часу 

підприємства, за умови цілеспрямованого здійснення інноваційної діяльності на 

попередніх етапах, вже досягають достатньо високого рівня інноваційного 

потенціалу, створюючи тим самим необхідні передумови для їх подальшого 

розвитку. 



179 

 

Необхідність переходу в даній стадії розвитку видавничого підприємства 

до більш складної моделі управління впровадженням інновацій обумовлена 

відчутним тиском із боку ринково-маркетингових обмежень, а саме: 

- ринок видавничих послуг досягає високого ступеню насичення, темпи 

зростання попиту стабілізуються на відносно невеликому рівні. У такому разі 

підприємство не може забезпечити своє подальше зростання без тиску на 

ринкову частку своїх конкурентів; 

- асортимент продукції у видавців досягає великих розмірів, внаслідок 

чого його подальше розширення є недоцільним; 

-  відбувається загострення конкуренції, при цьому потужність 

конкурентів, які також досягли високого рівня розвитку інноваційного 

потенціалу, значно підвищується. 

Зважаючи на вищезазначене, у період «зрілості і уповільнення» 

інноваційні пріоритети видавничого підприємства зазнають кардинальних змін, 

адже  йому вже недостатньо залучити існуючі на ринку готові рішення, які 

окрім цього, широко доступні усім його конкурентам. 

У цей час видавництвам (за умови, що вони досягли достатньо високого 

рівня розвитку потенціалу) потрібні, по-перше – унікальні і недоступні 

конкурентам; по-друге - високо-адаптовані до внутрішніх умов та бізнес-

процесів, нові рішення та технології.  Тому у даній моделі управління 

використовуються комбіновані внутрішньо-зовнішні інновації (оскільки 

підприємства самі беруть участь у їх створенні), а пріоритет надається 

технологічним та  інформаційним інноваціям.  

Отже, у такому разі цілком обґрунтованим є перехід до третьої  моделі 

управління впровадженням інновацій саме на стадії уповільнення «зростання» 

та її застосування протягом всього періоду «зрілості» видавничого 

підприємства. Ключова особливість моделі  - активна участь підприємства у 
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розробці інновацій, їх адаптації, коригуванні тощо. З огляду на високі вимоги 

третьої моделі до складових інноваційного потенціалу підприємства, її успішна 

побудова головним чином можлива у рамках потужних виробничо-

поліграфічних холдингів, які володіють необхідним для цього набором переваг.  

В цьому контексті, ефективна форма діяльності видавничо-

поліграфічного холдингу передбачає інтеграцію в єдиний процес усіх основних 

стадій технологічного ланцюга: починаючи від наукових досліджень, 

проектування, налагодження матеріального виробництва до реалізації продукції 

по вигідних збутових каналах.  Головна мета створення такого вертикально-

інтегрованого формування полягає не стільки у формуванні прямих зв’язків 

між учасниками, усуненні посередницьких ланок, скороченні матеріальних 

витрат та збільшенні доходу, скільки у забезпеченні фінансової стійкості його 

структурних елементів, оптимізації процесу розподілу прибутку та активізації 

розвитку саме інноваційної складової його діяльності. 

Четверта модель управління впровадженням інновацій видавничих 

підприємств - модель комплексного управління інноваційним процесом, від 

НДДКР до практичного застосування інновації, яке здійснюється у межах 

одного організаційного утворення. Вона відзначається не лише високими  

вимогами до розвитку інноваційного потенціалу, але й потребує значної 

інтегрованості суб’єктів ринку.  

Перехід до даної моделі найчастіше відбувається в період насичення та 

уповільнення ринку, коли лише достатньо радикальні інновації здатні 

змінювати саму криву «життєвого циклу» підприємства. Фактично, мова йде 

про завершення одного життєвого циклу і початок нового життєвого циклу,  за 

рахунок радикальних інноваційних перетворень. Дані процеси, як правило, 

супроводжуються створенням інноваційних видавничо-поліграфічних 
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кластерів, із повним циклом впровадження інновацій: від здійснення НДДКР до 

безпосередньої комерціалізації нової технології. 

Підбиваючи підсумки здійсненого дослідження, ще раз підкреслимо, що 

базовим підходом до організаційного забезпечення інноваційної активності  

видавничих підприємств має стати модель інтегрованого інноваційного 

контуру, ядро якого формують завдання, на які націлена інноваційна активність 

підприємства, впроваджувані інновації та інноваційні технології,  інноваційний 

потенціал та моделі управління впровадженням інновацій у практичну 

діяльність видавничих підприємств. 

Впровадження даного підходу дозволить знайти оптимальний баланс між 

складовими інноваційного ланцюгу підприємства «продуктові – технологічні – 

інформаційні – організаційно-управлінські інновації» та зорієнтувати їх на 

досягнення глобальних цілей – створення конкурентних переваг, підтримку 

сталої динаміки розвитку та забезпечення безперервності життєдіяльності. При 

цьому ключове значення для ефективності управління інноваційними 

процесами мають налагодження прямих і зворотних взаємозв’язків між 

елементами інноваційного контуру, підтримка у дієздатному стані системи 

моніторингу та ідентифікації джерел одержання інновацій, а також 

обґрунтування інноваційних пріоритетів підприємства та управлінських 

моделей їх реалізації у контексті стадій життєвого циклу.  

 

3.3 Оптимізація процесу інвестування у впровадження інновацій 

вітчизняними підприємствами 

На сьогоднішній день як науковці, так і практики видавничої справи 

визнають, що саме інноваційний вектор має стати пріоритетним напрямом 

розвитку підприємств галузі. При цьому і перші і другі цілком обґрунтовано 

зауважують, що одним з першочергових завдань, вирішення яких сприяє 
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активізації інноваційних процесів у діяльності підприємств галузі, є завдання 

пошуку та оптимізації джерел інвестування впровадження інновацій. 

При цьому необхідно врахувати ряд дуже важливих особливостей та 

обмежень у інвестуванні впровадження інновацій підприємствами 

[22], [104], [19], а саме: 1) суттєву, як правило, потребу в інвестиціях, при 

обмеженому інноваційному бюджеті вітчизняних видавничих підприємств; 

2) високий рівень ризиків, що супроводжують проекти впровадження 

інновацій, та необхідність їх мінімізувати із міркувань економічної безпеки 

підприємства; 3) диференціацію інноваційних пріоритетів видавничих 

підприємств залежно від стадії розвитку, на якій вони перебувають; 4) вимоги 

до наявності інноваційного потенціалу видавничого підприємства, які висуває 

та чи інша впроваджувана інновація; 5) необхідність уникнути надмірної 

концентрації впроваджуваних інновацій, зокрема за видами і термінами 

впровадження, забезпечивши достатню диверсифікацію інноваційних 

пріоритетів. 

На наш погляд, завдання вибору ефективної інвестиційної моделі 

впровадження інновацій видавничих підприємств полягає у тому, щоби  знайти 

оптимальний баланс між напрямами інвестування окремих інновацій 

видавничими підприємствами. У такому випадку виникає питання, якими є 

критерії оптимальності сформованого набору впроваджуваних інновацій, який, 

по суті, визначає оптимальну модель інвестування їх впровадження 

підприємством та визначає його інноваційні пріоритети. 

Варто зауважити, що в сучасній економічній літературі достатньо повно 

висвітлені методики оцінки ефективності впровадження в практику окремих 

інновацій, яке зазвичай здійснюється у рамках чітко визначених інноваційних 

проектів  (рис 3.9), проте – на даний момент відсутня комплексна інтегрована 

методика оцінки ефективності саме інноваційної стратегії, яка передбачає 
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визначення обґрунтованого набору впроваджуваних інновацій, встановлення 

чітких інноваційних пріоритетів, вибір ефективної моделі впровадження та 

оптимальний розподіл інноваційного бюджету. 

Відповідно до існуючих прогалин, запропонуємо власну модель оцінки 

ефективності інноваційної стратегії та оптимізації інвестування впровадження 

інновацій видавничими підприємствами. Для цього сформулюємо у загальному 

вигляді задачу формування ефективної інноваційної стратегії, що передбачає 

побудову оптимальної моделі інвестування впровадження інновацій 

видавничими підприємствами. 

Слід сказати, що в кожен момент часу видавництво, у залежності від 

таких параметрів, як фінансова потужність, кадровий, виробничий, 

маркетинговий і т.п. потенціал, а також в залежності від кон’юнктури ринку 

може розглядати у якості перспектив до впровадження набір із N можливих 

інновацій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Система показників оцінки ефективності впровадження інновацій 

у межах інноваційних проектів 
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При цьому, залежно від поточної ситуації у внутрішньому та 

зовнішньому середовищі підприємства, пріоритет може належати різним 

інноваціям та напрямам інвестування їх впровадження: 

● вкладенням коштів у нове обладнання та програмне забезпечення 

для верстки; 

● здійсненню організаційних змін та реалізації проектів реорганізації 

чи реструктуризації видавництва; 

● запровадженню нового обладнання і матеріалів для друку; 

● інноваціям у маркетинг та логістику; 

● використанню нових форм для публікацій; 

● застосуванню сучасних нових матеріалів; 

● розвитку передових форм друку тощо.     

   В такому разі завдання вибору ефективної інноваційної стратегії 

видавничого підприємства полягає в тому, щоби сформувати оптимальний 

набір (портфель) із залучених інновацій та знайти оптимальний баланс між 

напрямами інвестування їх впровадження. В такому випадку необхідно 

визначити, які критерії можуть виступати у якості міри оптимальності 

сформованих складу та структури впроваджуваних інновацій, які по суті і 

визначають інноваційну стратегію підприємства і його інноваційні пріоритети, 

сприяючи побудові оптимальної моделі інвестування впровадження інновацій 

видавничими підприємствами. 

На рис 3.10 представлено групи критеріїв, які пропонується враховувати 

при формуванні оптимальної моделі інвестування впровадження інновацій 

видавничими  підприємствами. 
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Рис 3.10 Критерії, що враховуються при формуванні оптимальної моделі 

інвестування впровадження інновацій підприємствами видавничої галузі 

Джерело: побудовано автором 

Передусім при формуванні оптимальної моделі інвестування інновацій 

слід взяти до уваги кількісні параметри, які характеризують ефективність та 

ризики інвестування впровадження тих чи інших інновацій. Звичайно, будь-яка 

модель інвестування впровадження інновацій, у першу чергу, повинна бути 

націлена на забезпечення максимальної ефективності капітальних вкладень, 

при обмеженні рівня ризиків інвестування у нові продукти, технології чи 

організаційно-управлінські процеси. 

Відповідно до цього, математичне формування задачі пошуку 

оптимальної моделі інвестування інновацій видавничих підприємств за 

критеріями доходності і ризику вкладень виглядає наступним чином: 

    (3.1) 

Критерії, які враховуються при оптимізації інвестування 

впровадження інновацій видавничих підприємств 

Кількісні критерії   Якісні критерії  

1. Чиста поточна вартість проектів 

із впровадження інновацій NPV 

2. Прибутковість портфеля 

проектів із впровадження  

інновацій РІ 

3. Сукупний ризик портфеля 

проектів із впровадження  

інновацій R 

1.Відповідність впроваджуваної 

інновації стадії життєвого циклу 

видавничого підприємства 

2. Відповідність інновації 

накопиченому інноваційному 

потенціалу підприємства 

3.Усунення видових і строкових 

перекосів (диспропорцій) у  

інноваційних пріоритетах 
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Prof – сукупна прибутковість від інвестування впровадження усього 

набору інновацій; 

 Хj – питома вага інвестицій у впровадження j-ї інновації; 

РІj – прибутковість інноваційного проекту із впровадження j-ї інновації 

(відношення NPV до суми інвестицій у інвестування впровадження інновації). 

Обмеження моделі: 

1)  (обмеження по інноваційному бюджету), 1 – означає, що 

інноваційний бюджет, яким володіє видавниче підприємство, має бути 

використаний повністю; 

2)  - (обмеження по ризикам); Rj – запас надійності 

проекту із впровадження j–ї інновації. 

В даному випадку під ризиком (або запасом надійності) проекту із 

впровадження інновації розуміється ступінь відхилення внутрішньої норми 

доходності проекту (IRR) від обраної ставки дисконтування грошових потоків 

r: Rj = IRRj – r.  

При цьому у залежності від ступеню схильності до ризиків, кожне 

підприємство визначає для себе мінімальний запас надійності по інвестуванню 

R min. 

3)  (обмеження, що характеризує максимально необхідний під 

проект бюджет) Bj (припускаємо, що певний проект може бути 

профінансований у меншому за розрахунковий бюджет обсязі, проте ні в якому 

разі не у більшому, ніж максимальна потреба в інвестиціях під проект) 

4) Хj ≥ 0 – технічне обмеження моделі, згідно з яким припустимі 

значення частки вкладень у j-й інноваційний проект не мають бути від’ємними. 

У такому формулюванні модель пошуку оптимального інвестування 

інновацій, по суті, є різновидом класичних портфельних оптимізаційних 
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моделей, які дозоляють знаходити оптимальну структуру вкладень в активи 

(реальні, інтелектуальні чи фінансові інвестиції та їх комбінації) при 

дотриманні обмежень по інвестиційному бюджету та інвестиційним ризикам. 

Зокрема, як приклади оптимізаційних портфельних моделей варто назвати 

моделі «оцінки фінансових активів Capital Asset Pricing Model (САРМ)»
1
, 

модель «оптимального f» Р. Вінса
2
 чи модель формування оптимального 

портфелю Г. Марковіца
3
. 

Однак, беручи дані моделі за основу для розробки адаптованої моделі 

оптимізації інвестування впровадження інновацій видавничими 

підприємствами, необхідно врахувати ряд додаткових чинників, які 

характеризують особливості саме інноваційних проектів: 

● по-перше – необхідно врахувати стадію життєвого циклу, на якій 

перебуває підприємство, оскільки від цього значною мірою 

залежить здатність і готовність підприємства впроваджувати 

інновації; 

● по-друге – необхідно врахувати мінімальні вимоги до потенціалу 

підприємства (кадрові, технічні, фінансові тощо), які висуває та чи 

інша інновація. 

Тому при формуванні оптимальної моделі інвестування впровадження 

інновацій видавничим підприємством необхідно врахувати і їх якісні 

параметри, які пов’язані саме із особливостями інвестування впровадження 

інновацій. В даному випадку мова йде про те, що самі впроваджувані інновації 

мають відповідати умовам середовища, стадії розвитку самого підприємства, 

відповідати загальній стратегії підприємства, наявному інноваційному 

                                                           
1
 Ross S. A. Return, Risk and Arbitrage, in: Friend I., Bicksler J. L. Risk and Return in Finance, Vol. 1. — Cambridge/ 

Mass, 1977. — S. 189—218 
2
 Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров; 

[Пер. с англ.] / Р. Винс. – М.: Альпина Паблишер. – 2001. – 400 с 
3
 Markowitz H. M., Mean Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets. Basil. Blackwell. 1990 
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потенціалу, а також не допускати надмірної концентрації інновацій у окремих 

напрямах, сприяючи усуненню видових і строкових перекосів інноваційних 

пріоритетів підприємства. 

Передусім, при визначенні інноваційних пріоритетів підприємства 

необхідно враховувати, на якій стадії свого знаходиться сама галузь, оскільки 

ігнорування даного факту може призвести до десинхронізації вектору 

інноваційних пріоритетів підприємства із напрямами інноваційного розвитку 

галузі (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Напрями інновацій залежно від досягнутих етапів (стадій) життєвого 

циклу галузі 

Етапи розвитку 

галузі 
Ефективний тип інновацій  

Зародження 

(ембріональний 

період) 

Основне фінансування орієнтоване на здійснення досліджень і розробок, на цьому 

етапі переважною мірою фінансуються роботи зі створення нових продуктів та 

виробничих технологій. Інвестиції у серійне виробництво та маркетинг і збут 

незначні. 

Фаза 

становлення та 

зростання 

На цій стадії ключові фінансові потоки орієнтовані на нарощування виробничих 

потужностей з метою збільшення обсягів виробництва без зміни номенклатури 

випуску, активно інвестуються кошти у сировинну базу та збутову мережу, 

активізуються інвестиції в рекламу та просування  

Фаза 

уповільнення та 

зрілості галузі 

У фазі уповільнення та  зрілості галузі інвестиції в нові виробничі потужності та у 

збутові мережі припиняються. Компанії ведуть пошук можливих  шляхів зниження 

витрат і на даному етапі актуальними стають процеси укрупнення виробників, що дає 

їх змогу знизити витрати через ефект синергії. На етапі зрілості значні інвестиції 

спрямовуються у модифікацію продуктів із метою продовження їх життєвого циклу, 

активно інвестується реклама, що дає змогу підтримувати стабільний збут  

Етап старіння 

галузі 

Протягом даного етапу відбувається модернізація з поступовим переходом до 

підтримуючих інвестицій - забезпечення простого відтворення за рахунок 

амортизаційного фонду підприємства. На останньому етапі набувають виняткової 

вадливості організаційно-управлінські інновації, які створюють можливості нового 

проходження галузі за попередніми етапами життєвого циклу     

Так, на даний момент підприємства видавничої галузі в Україні 

знаходяться на пізній стадії зростання, при цьому поступово спостерігається 

перехід до стадії уповільнення і зрілості. У своєму сучасному стані розвитку 
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галузі технології друку та виробництва традиційної книжкової продукції вже 

досягли достатньо високого рівня розвитку.  

Додатковий поштовх видавничій галузі, з можливістю продовження стадії 

активного зростання, можуть надати лише сучасні інформаційні технології, які 

можуть реалізовуватися як у виробничих інноваціях (сучасні технології 3D 

друку та сканування, технології «друку за вимогою»), так і у продуктових 

інноваціях (застосування хмарних технологій, наприклад програмного 

продукту Windows Azure, з метою створення інтерактивних версій електронних 

книг або реалізація крос-платформних проектів, що дозволяють створювати 

модифіковані книжкові продукти, інтегровані з іншими продуктами – книга-

гра, книга-серіал, книга-додаток і т.п.)  

Отже, вважаємо, що при формуванні оптимальної моделі інвестування 

впровадження інновацій видавничого підприємства необхідно врахувати такі 

параметри як: 

1) відповідність впроваджуваної інновації досягнутій стадії життєвого 

циклу видавництва (яка, у свою чергу, має узгоджуватись із досягнутою фазо 

розвитку галузі взагалі), застосувавши коефіцієнт відповідності життєвому 

циклу (life cycles), LC; 

2) відповідність впроваджуваної інновації накопиченому інноваційному 

потенціалу видавничого підприємства (innovative potential), IP. 

3) максимально припустимий рівень видової і строкової концентрації 

впроваджуваних інновацій (CML), що характеризує диспропорції інноваційного 

розвитку видавництва. 

Зокрема, як показали здійснені дослідження [2], [20], [50] під час 

проходження підприємством окремих стадій життєвого циклу відбувається 

зміна пріоритетів, причому як стосовно самих впроваджуваних інновацій, так і 

рекомендованих організаційних моделей їх впровадження. При цьому крива, 
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яка характеризує рівень відповідності впровадження окремої інновації 

досягнутій стадії розвитку підприємства, має наступний вигляд (див. рис 3.11). 

Відповідно до рис 3.11, слід виділити  три основні періоди, протягом яких 

змінюється рівень відповідності впровадження інновації стадії життєвого циклу 

у розвитку видавничого підприємства, а саме коефіцієнт відповідності LC 

набуває наступних значень: 

1) у період {0 ; Tmin} спостерігається організаційна неготовність 

підприємства до впровадження певної інновації, при цьому коефіцієнт 

відповідності перебуває у межах LC = {0; LCmin}; 

2) у період часу після Tmax впровадження даної інновації є 

недоцільним, оскільки за рівнем свого розвитку підприємство «переросло» дану 

інновацію, а тому коефіцієнт відповідності також перебуває у межах LC = {0; 

LCmin}; 

 

 

Рис 3.11. Крива відповідності впровадження інновації етапам розвитку 

підприємства
4
 

Джерело: розроблено автором 

                                                           
4
 Т – час, тривалість життєдіяльності підприємства  

‘ 

0 Tmin Tmax

«Неготовність»   

підприємства до 

впровадження 

інновації  

Період можливого 

ефективного 

впровадження 

інновації 

впровадження  

Запізніле впровадження 

інновації, яку 
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Момент часу {Tmin; Tmax} є періодом можливого ефективного 

застосування (впровадження) певної інновації, при цьому значення коефіцієнту 

відповідності перебуває у межах LC = {LCmin; LCmax}, набуваючи 

максимального значення у момент часу Topt. 

Другий фактор, який необхідно обов’язково враховувати при 

обґрунтуванні оптимальної моделі інвестування впровадження інновацій 

видавничими підприємствами, є накопичений ними рівень інноваційного 

потенціалу.  

Загалом підкреслимо, що стадійний розвиток інноваційної  діяльності та 

послідовний перехід від «нижчих» до «вищих» моделей управління 

впровадженням інновацій висуває відповідні вимоги і до нарощування рівня 

інноваційного потенціалу, які можуть бути представлені графічно  - див. рис 

3.12. 

Представлені на рис 3.12 оцінки засвідчують, що по мірі переходу від 

«нижчих» до «вищих» моделей впровадження інновацій, вимоги до 

накопиченого рівня інноваційного потенціалу видавничого підприємства 

систематично зростають: 

  )3()2()1()0( LLLL      (3.2)  
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Рис 3.12. Залежність використовуваних моделей впровадження інновацій 

від розвитку інноваційного потенціалу видавничого підприємства 

Окрім самого зростання вимог до інноваційного потенціалу підприємства, 

по мірі переходу від більш простих до більш складних моделей впровадження  

інновацій, також варто відмітити його прогресуючий характер (див рис 3.12). 

Прогресивне зростання вимог до інноваційного потенціалу підприємства може 

бути описане наступним чином: 

L(1) - L(0)   L(2) - L(1)      (3.3) 

L(2) - L(1)   L(3) - L(2)      (3.4) 

У свою чергу, коефіцієнт відповідності досягнутого у певний момент 

інноваційного потенціалу підприємства такому його рівню, який необхідний 

для успішного впровадження певної інновації, оцінюється наступним чином: 
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KP(i) – коефіцієнт відповідності потенціалу впроваджуваній інновації; IPf 

– фактично накопичений інноваційний потенціал підприємства; L(i) – рівень 

потенціалу підприємства, який потребується для успішного застосування і-ї 

інновації. 

Останній якісний критерій, який потрібно врахувати при оптимізації 

інвестування впровадження інновацій, є максимально припустимий рівень 

концентрації (передусім видової, меншою мірою - строкової) впроваджуваних 

інновацій, за якого не виникають диспропорції у інноваційному розвитку 

видавничого підприємства. 

Як свідчать дослідження, керуючись лише фінансово-економічними 

критеріями, неможливо побудувати оптимальну модель  інвестування 

впровадження інновацій видавничих підприємств. Зокрема, у цьому випадку 

ігнорується такий аспект, як необхідність підтримки різнопланового, 

узгодженого та збалансованого інноваційного розвитку видавничого 

підприємства, що потребує відносно рівномірного вкладення коштів у 

різновиди інновацій – продуктові, виробничі, інформаційні чи організаційно-

управлінські. Навпаки, керуючись лише фінансовими критеріями, підприємство 

сформує неоптимальну і незбалансовану структуру інноваційного портфелю, 

що характеризуватиметься очевидними перекосами (диспропорціями) у бік 

окремих різновидів інновацій. 

Щоб усунути даний недолік, до моделі оптимізації інвестування 

впровадження інновацій потрібно ввести додаткове обмеження - обмеження 

максимально припустимого рівня видової концентрації інновацій, яке і 

дозволить уникнути небажаних диспропорцій у фінансуванні окремих 

інновацій, зробивши перспективний розвиток  підприємство більш стійким та 

різноплановим. 
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Обмеження видової концентрації впроваджуваних видавничими 

підприємствами інновацій пропонуємо оцінювати на основі коефіцієнту(CML), 

що є аналогом відомого індексу Герфіндаля — Гіршмана [151], за допомогою 

якого оцінюється рівень ринкової концентрації. 

𝐶𝑀𝐿 = ∑ 𝑋𝑖2     (3.6) 

Цей індекс може мати значення від 0 до 1 (якщо Хі вимірюється не як 

відсоток, а як частка) і характеризує міру концентрації портфелю 

впроваджуваних інновацій таким чином: 

 індекс має значення нижче 0,1 - незначна концентрація портфеля 

впроваджуваних інновацій; 

 індекс має значення від 0,1 до 0,18  - середня концентрація 

портфеля інновацій, 

 індекс має значення вище 0,18  - висока концентрація портфеля 

інновацій. 

Отже, саме комплексне урахування не лише кількісних (прибуток, 

прибутковість та рівень ризику), але і якісних критеріїв, а саме – відповідність 

інновацій стадії життєвого циклу та потенціалу підприємства, а також 

уникнення строкових і видових інноваційних диспропорцій, дозволить 

вибудувати оптимальну модель збалансованого інвестування впровадження 

інновацій видавничого підприємства, що має стати фундаментом для розробки 

ефективної інноваційної стратегії. 

Практичну апробацію моделі оптимізації інвестування впровадження 

інновацій здійснено на базі діяльності п’яти видавництв в Україні - «Вільна 

Україна», «Ґенеза», «Освіта», «Кондор» та «Центральний Бібколектор». Дані 

видавництва впевнено входять до групи провідних підприємств вітчизняної 

видавничої сфери, при цьому їхній розвиток останніми роками достатньою 

мірою синхронізований із розвитком галузі у цілому, що дозволяє із 
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достатньою мірою коректності проектувати одержані на їх прикладі результати 

на вітчизняну видавничу галузь. 

Станом на 2015 рік усі п’ять підприємств, відповідно до моделі життєвого 

циклу, перебувають на стадії «уповільнення зростання», наближуючись до 

стадії зрілості. У свою чергу саме впровадження інновацій може надати 

видавництвам додаткові стимули для прискорення розвитку та продовження 

життєвого циклу. На даний момент видавництвами розглядається можливість 

впровадження наступних видів інновацій – див. рис 3.13. 

 

Рис 3.13. Потенційно можливі види інновацій для видавництв «Вільна 

Україна», «Ґенеза», «Освіта», «Кондор» та «Центральний Бібліотекар». 

Джерело: дані визначено на основі анкетного опитування менеджменту видавництв (див. 

Додаток 8) 

На даний момент менеджментом усіх видавництв розглядається 

можливість впровадити дві виробничо-орієнтовані інновації – технологію 

Можливі інновації для видавництв «Вільна Україна», «Ґенеза», 

«Кондор», «Освіта» та «Центральний Бібколектор» 
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видавництва   
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«друку на вимогу» та технологію «3D друку і сканування». Зокрема, на даний 

момент пріоритетний напрям виробничо-технічного розвитку видавництв в 

Україні - саме розвиток друку на вимогу. Загалом у вітчизняній видавничій 

галузі технологія «друку на вимогу» у класичній формі відсутня, є різні сервісні 

майданчики, які формально здійснюють друк на вимогу, але по суті, просто 

збирають замовлення.  

Сьогодні достатньо чітко окресленою тенденцією є різке падіння продажу 

будь-якої літератури, в першу чергу, спеціальної, масовими тиражами. За 

даними видавництва, у середньому за 2012-2014 роки продавалося близько 350-

400 примірників одного найменування. У даній ситуації робота з масовими 

тиражами все більш ускладнюється, навіть друк 1000 примірників нині є 

малорентабельним, адже більшість із зазначеного тиражу не знаходить ринку 

збуту і списується на збитки.  

Таблиця 3.3 

Порівняльна ефективність друку видань тиражем у 500 та 100 примірників 

(за фінансово-економічними даними видавництва «Ґенеза») 

№ п/п Показники 
Тираж 500 

екземплярів 
Тираж 1000 

екземплярів 

1 Постійні витрати видання на 1 замовлення, тис. грн 10 15 

2 Пряма собівартість друку 1 примірника, грн 60 55 

3 Повні витрати на випуск тиражу, тис. грн 40 70 

4 Повна собівартість одного примірника, грн 80 70 

5 Маржинальність реалізації за умови тиражу, % 45% 40% 

6 Кількість примірників, що буде реалізовано 400 750 

7 Доход від продажу примірників, тис. грн 46,4 73,5 

8 Чистий прибуток, тис. грн 6,4 3,5 

9 Рентабельність видавництва тиражу, % 16,0% 5,0% 

Зокрема, за даними видавництва «Ґенеза», економічні результати від 

друку 500 та 1000 примірників одного видання наведені у табл. 3.3. Так, за 

умови тиражу у 500 примірників (з яких у середньому вдається реалізувати 

400), рентабельність тиражу складає 16%. При обсягу випуску у 1000 
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примірників, з яких у середньому продається не більше 750, рентабельність 

тиражу складає лише 5%.   

 Саме тому провідні українські видавництва прагнутимуть перейти на 

систему друку книг у тих кількостях, в яких вони потрібні споживачам у даний 

момент часу. У перспективі видавництва прагнуть до того, аби середній 

товарний запас книжок був у межах 50-200 примірників кожного 

найменування. Для втілення цієї стратегії необхідне поліграфічне обладнання 

високої продуктивності і низької собівартості виготовлення замовлення, яке 

дозволить виробляти конкурентоспроможний книжковий продукт за цінами, що 

будуть нижче цін при класичному офсетному друці.  

У свою чергу, технологія «3D друку і сканування» є однією з форм 

технології адитивного виробництва, де тривимірний об'єкт створюється шляхом 

накладання послідовних шарів матеріалу. Якщо технологія «друку на вимогу» 

орієнтована на зниження собівартості видавництва при малих тиражах та більш 

ефективну роботу з дрібними замовниками книжок (навіть фізичними особами 

з кількома десятками екземплярів) і не передбачає зміни спеціалізації 

видавництва, то технологія «3D друку і сканування» націлена на споріднену 

диверсифікацію бізнесу, освоєння суміжних сфер діяльності – надання послуг із 

дизайну об’єктів та виготовлення сувенірної та рекламно-поліграфічної  

продукції.     

Окрім цього, на даний момент видавництвами «Вільна Україна», 

«Генеза», «Освіта», «Кондор» та «Центральний Бібліотекар» розглядається  

можливість впровадити у практику дві продуктово-орієнтовані інновації: 

хмарну технологію Windows Azure, що дозволить створювати інтерактивні 

версії книг, створивши новий канал продажу, а також реалізувати крос-

платформний проект зі створення гібридної книги (книга-гра або книга-
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додаток), метою якого є входження видавництва у новий сегмент ринку (діти, 

підлітки). 

Так, у даний час у світі активно відбувається впровадження хмарних 

технологій, одними з основних переваг яких є постійна актуальність 

інформації. Відповідно до експертних оцінок, до кінця 2014 року обсяг ринку 

хмарних сервісів досягне 68 млрд. доларів США у грошовому вимірі, тобто 

збільшиться у 2 рази в порівнянні з 2012 роком. За прогнозами Cisco, до 2015 

року річний обсяг трафіку, який проходитиме через хмарні технології,   зросте в 

12 разів з 130 ексабайт до 1,6 зеттабайт, середньорічні темпи зростання 

складуть 66%. При цьому однією з найважливіших сфер застосування хмарних 

технологій має стати саме книговидавнича справа: зростаючий мобільний 

трафік, підвищення продуктивності смартфонів, планшетів та поява все 

більшого числа інтерактивних книжкових додатків дають привід говорити про 

перехід від індивідуального скачування і споживання контенту до суспільної 

моделі з масовим споживанням. 

За цих умов вкрай перспективними для провідних вітчизняних 

видавництв є використання можливостей хмарних технологій, зокрема – 

програмного продукту Windows Azure, як інструментарію для розробки 

електронних книжкових продуктів, доступ до яких буде забезпечено для усіх 

споживачів, причому не лише з України, але й представників україномовного 

середовища інших країн. 

Не менш важливого значення для видавництв із України є реалізація 

крос-платформного інноваційного проекту створення гібриду з книги та 

інтерактивного додатку. Як свідчить статистика, тенденцією міжнародного 

видавничого ринку стало стрімке зростання попиту на так звані browseable 

books, тобто пізнавальні книги, які можна переглядати у довільній 

послідовності, на зразок журналу або вебсайту. Значне змістовне навантаження 
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у таких книгах покладається на фотографії та інфографіку, за допомогою якої 

інформація передається послідовністю зображень.  За даними видавництв 

США, вже зараз у початковій та середній школах США 50% навчальних 

матеріалів представлені browseable books, в старшій школі їх частка становить 

70%. 

Поширення гібридних чи крос-платформних книг може бути 

проінтерпретоване саме як прагнення видавництв задовольнити зростаючий 

споживчий  попит  на browseable books. Причому, такі книги можуть існувати 

як у друкованому, так і у електронному форматі. Другий дає можливість 

розширити інформативність за рахунок додавання мультимедійних вставок і 

інтерактивності. 

Також менеджмент досліджуваних видавництв розглядає можливість 

запровадження двох організаційно-управлінських інновацій, зокрема  - 

аутсорсингу, тобто передачі у стороннє управління професійній консалтинговій 

компанії не ключових бізнес-процесів (маркетинг, просування, фінанси тощо), 

зосередившись на ключових виробничо-технологічних процесах, домігшись 

зниження операційних витрат та забезпечивши гнучкість структури. 

Крім того, до переліку потенційних інновацій видавництв відноситься 

проект із побудови комплексної системи економічної безпеки в сфері 

управління персоналом, метою якого є системний розвиток кадрового 

потенціалу досліджуваних видавництв та посилення за рахунок цього 

конкурентних позицій.  

Отже, відповідно до рис 3.13, на даний момент видавництвами 

«Вільна Україна», «Ґенеза», «Освіта», «Кондор» та «Центральний Бібколектор» 

розглядається шість потенційно можливих до впровадження інновацій, кожна з 

яких не тільки висуває певні вимоги до рівня розвитку інноваційного 

потенціалу видавництв (фінансово-технічного, кадрово-управлінського та 
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ринково-маркетингового), але й характеризується відповідністю тій чи іншій 

стадії розвитку підприємства. 

Для практичної побудови оптимізаційної моделі інвестування інновацій 

видавничих підприємств здійснене анкетне опитування менеджменту 

середнього та ТОП-рівня у видавництвах «Вільна Україна», «Генеза», «Освіта», 

«Кондрор» та «Центральний Бібколектор». Для цілей опитування спеціально 

розроблено анкету (текст представлено у Додатку 4), яку розіслано директорам 

зазначених видавництв та їх заступникам з питань виробничого розвитку 

(технічної або виробничої політики). Метою анкетування мало стати 

встановлення, якими інноваційними бюджетами оперують видавництва та в які 

інновації вони більше всього інвестують коштів. Також на підставі анкетного 

опитування фахівців потрібно було встановити, чи відповідає впровадження 

перелічених на рис 3.13 інновацій досягнутому інноваційному потенціалу та 

поточній стадії розвитку даної групи видавничих підприємств. 

Так, у табл.. 3.4 представлено оцінені експертним шляхом значення 

коефіцієнтів відповідності  впроваджуваної інновації досягнутій стадії 

життєвого циклу підприємств LCі та відповідності впроваджуваної інновації 

досягнутому підприємством потенціалу KPi. Зауважимо, що диференціація 

поточного стану розвитку, так само як і накопиченого видавництвами 

інноваційного потенціалу, зумовлює різні значення коефіцієнтів LCі та KPi для 

5-ти видавництв.  
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Таблиця 3.4 

Вимоги інновацій до накопиченого рівня потенціалу та стадії розвитку 

видавництв «Вільна Україна», «Генеза», «Освіта», «Кондор» та 

«Центральний Бібколектор» 

№ 

п/п 
Впроваджувані інновації «Вільна 

Україна» 
«Генеза» «Освіта» «Кондор» «Центральн

ий 

Бібколектор

» 
LCi KPi LCi KPi LCi KPi LCi KPi LCi KPi 

1 Технологія «друку на 

вимогу» 
0,8 0,95 0,60 0,65 0,55 0,65 0,7 0,6 0,65 0,60 

2 Технологія «3D друку та 

сканування» 
0,75 0,7 0,35 0,25 0,45 0,40 0,65 0,65 0,70 0,55 

3 Крос-платформний 

(гібридний) продукт  

пізнавальної інтерактивної 

книги browseable books 

0,6 0,3 0,42 0,35 0,60 0,75 0,7 0,4 0,60 0,55 

4 Впровадження хмарної 

технології  «Windows Azure» 

та створення інтерактивних 

версій книг 

0,9 0,6 0,44 0,35 0,50 0,60 0,6 0,5 0,65 0,55 

5 Аутсорсинг не ключових 

бізнес-процесів професійній 

консалтинговій компанії 

0,6 0,55 0,75 0,70 0,55 0,30 0,55 0,5 0,50 0,40 

6 Впровадження комплексної 

системи економічної 

безпеки в сфері управління 

персоналом 

0,4 0,3 0,80 0,60 0,40 0,25 0,45 0,4 0,45 0,35 

В табл.. 3.5 представлено фінансові параметри інновацій та очікувані 

терміни одержання економічного ефекту від їх впровадження (у роках), 

урахування яких дозволить уникнути строкових диспропорцій при формуванні 

моделі фінансування їх впровадження. 

Таблиця 3.5 

Фінансові та строкові параметри інновацій, потенційних до впровадження 

у п’яти обраних видавництвах 

№ 

п/

п 

Впроваджувані інновації Прибуко

-вість 

PIj, % 

Рівень 

ризику 

впровад-

ження, 

Rj 

Очікува-

ний 

термін 

одержа-

ння 

ефекту, 

Tj 

1 Технологія «друку на вимогу» 25 6 1,5 
2 Технологія «3D друку та сканування» 45 8 2,5 
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Продовження таблиці3.5 

3 Крос-платформний (гібридний) продукт  пізнавальної 

інтерактивної книги browseable books 
60 30 3,5 

4 Впровадження хмарної технології  «Windows Azure» та 

створення інтерактивних версій книг 
40 15 5 

5 Аутсорсинг не ключових бізнес-процесів професійній 

консалтинговій компанії 
30 5 2 

6 Впровадження комплексної системи економічної 

безпеки в сфері управління персоналом 
35 8 2,5 

У остаточному випадку модель оптимізації структури інвестування 

впровадження інновацій виглядатиме наступним чином: 

Цільова функція моделі (прибутковість фінансування набору 

впроваджуваних інновацій) :  

maxPIjXjProf      (3.7) 

Обмеження моделі, у тому числі: 

1) бюджетне обмеження:  1Xj ; 

2) обмеження за ризиками RmaxRjXj  . 

3) обмеження бюджету на одну інновацію: maxBXj 
, де Bmax – 

максимально припустима частка фінансування, що може бути спрямована на 

одну інновацію; 

4) обмеження строкової концентрації інновацій maxTTjXj  , 
де 

Tj  - 

терміни одержання економічного ефекту від впровадження j-ї інновації, Тmax – 

максимально-припустимий (граничний) термін одержання ефекту від набору 

впроваджуваних підприємством інновацій; 

5) обмеження видової концентрації інновацій:  CMLXj 2      
  

6) забезпечення відповідності інновацій досягнутій стадії розвитку 

підприємства: , де CLmin - мінімально-припустима 

відповідність інновації стадії розвитку підприємства; 

7) забезпечення відповідності інновацій досягнутому потенціалу  

підприємства: , де KPmin - мінімально-припустима 

  minCLCLjXj

  minKPKPjXj



203 

 

відповідність інновації потенціалу підприємства; 

Отже, систематизуючи усе вище представлене, розмежуємо 

функціональні сфери оптимізаційної моделі, виділивши блок вхідних даних, 

блок вихідних даних та блок обмежень моделі. 

Так, до блоку вхідних даних відносяться: 

1) фінансові показники, що характеризують кожну із потенційних до 

впровадження інновацій (прибутковість,  ризик впровадження, очікуваний 

термін одержання ефекту); 

2) коефіцієнти відповідності потенційних інновацій досягнутій стадії 

розвитку (LCi) та наявному інноваційному потенціалу (KPi) у видавництв.  

До блоку обмежень моделі входять: 

1) максимально припустимий рівень ризику, Rmax; 

2) максимально припустима частка фінансування, що може бути 

спрямована на одну інновацію, Bmax; 

3) максимально-припустимий (граничний) термін одержання ефекту 

від набору впроваджуваних підприємством інновацій, Tmax; 

4) максимальний рівень видової концентрації інновацій, CML; 

5) мінімально-припустима відповідність інновації стадії розвитку 

підприємства, CLmin; 

6) мінімально-припустима відповідність інновації потенціалу 

підприємства, KPmin. 

Для апробації моделі експертним методом, із залученням у якості 

експертів фахівців видавництв «Вільна Україна», «Ґенеза», «Освіта», «Кондор» 

та «Центральний Бібліотекар», було визначено граничні, максимально-

припустимі для підприємств значення окремих показників.  
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Таблиця 3.6 

Оцінка гранично-припустимих значень показників для видавництв 

«Вільна Україна», «Ґенеза» та «Освіта», «Кондор» та «Центральний 

Бібколектор»* 

№ 

п/п 

Показники  Значення 

1 Максимально припустимий рівень ризику, Rmax 15 

2 Максимально припустима частка фінансування, що може бути 

спрямована на одну інновацію, Bmax 

60 

3 Максимально-припустимий (граничний) термін одержання 

ефекту від набору впроваджуваних підприємством інновацій, 

Tmax 

3,0 

4 Максимальний рівень видової концентрації інновацій, CML 0,18 

5 Мінімально-припустима відповідність інновації стадії розвитку 

підприємства, CLmin 

52,0 

6 Мінімально-припустима відповідність інновації потенціалу 

підприємства, KPmin 

52,0 

* для коректного порівняння одержаних результатів моделювання гранично-припустимі 

значення показників однакові для усіх видавництв 

Блок результатів моделі формують наступні показники: 

1) оптимальна (рекомендована) частка інвестування по кожному 

напряму інновацій (%), Xj; 

2) ранг пріоритетності інвестування інновацій, балів; 

3) прибутковість, яку забезпечить видавництвам сформована 

оптимальна структура інвестування інновацій, % 

Практична реалізація моделі здійснена у середовищі Microsoft Excel із 

використанням вбудованого оптимізаційного додатку Solver.xls.  

Застосовуючи запропоновану методику формування оптимальної моделі 

інвестування впровадження інновацій, використовуючи при цьому вихідні дані 

щодо інновацій, потенційних до впровадження у видавництвах «Вільна 
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Україна», «Ґенеза», «Освіта», «Кондор» та «Центральний Бібліотекар», у 

табл. 3.6 представлено результати оптимізації, що дозволяють визначити 

оптимальну частку фінансування кожної із шести розглянутих інновацій (у 

відсотках) та визначити ранги інноваційних пріоритетів видавництва (у балах, 

від 0 до 10 балів). 

За результатами моделювання одержані відповідні висновки щодо 

пріоритетів впровадження інновацій видавництвами, що характеризуються 

певними закономірностями. 

Зокрема, встановлений прямий зв'язок між середніми значеннями 

показників відповідності  впроваджуваної інновації стадії життєвого циклу 

підприємств (LCі) та досягнутому потенціалу (KPi).  Найкращі результати за 

цими показниками має видавництво «Вільна Україна», і це дозволяє йому 

сформувати максимально прибутковий набір впроваджуваних інновацій 

(прибутковість фінансування набору інновацій Prof складає 42,37%); найгірші 

позиції із п’яти підприємств має видавництво «Ґенеза», що дозволяє йому 

сформувати найменш прибутковий набір впроваджуваних інновацій (Prof 

складає 38,63%). 

Результати моделювання свідчать, що серед пріоритетних напрямів 

інноваційного розвитку чотирьох видавництв («Вільна Україна» , «Генеза», 

«Освіта» та «Центральний Бібколектор»), поза залежністю від рівня 

відповідності стадії розвитку та потенціалу, є інвестування впровадження крос-

платформного (гібридного) продукту створення пізнавальної інтерактивної 

книги browseable books, який забезпечує найвищу прибутковість (60%) – 

оптимальна частка інноваційних вкладень у цей проект становить понад 25% 

для видавництв «Вільна Україна» та «Освіта» і 20% для видавництва «Ґенеза». 
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Таблиця 3.7 

Параметри оптимізаційної моделі інвестування впровадження інновацій для п’яти видавництв 

№ 

п/п 
Впроваджувані 

інновації 
«Вільна Україна» «Ґенеза» «Освіта» Кондор «Центральний Бібколектор» 

 
 

Оптимальна 

(реноме-

ндована) 

частка 

інвесту-

вання 

інновацій 

(%), Xj 

Ранг 

пріорите-

тності 

інвестування 

інновацій, 

балів 

Оптимальна 

(реноме-

ндована) 

частка 

інвестування 

інновацій 

(%), Xj 

Ранг 

пріорите- 

тності 

інвестування 

інновацій, 

балів 

Оптимальна 

(реноме-

ндована) 

частка 

інвестування 

інновацій 

(%), Xj 

Ранг 

пріорите-

тності 

інвестування 

інновацій, 

балів 

Оптимальна 

(рекомендо-

вана) частка 

інвестування 

інновацій 

(%), Xj 

Ранг 

пріорите-

тності 

інвестування 

інновацій, 

балів 

Оптимальна 

(рекомендована) 

частка 

інвестування 

інновацій (%), 

Xj 

Ранг 

пріоритетності 

інвестування 

інновацій, 

балів 

1 Технологія «друку на 

вимогу» 
10,8 4,3 17,6 8,0 13,1 5,0 14,6 6,0 16,0 6,7 

2 Технологія «3D друку 

та сканування» 
19,2 7,6 9,3 4,2 16,9 6,4 24,5 10,0 19,8 8,3 

3 Крос-платформний 

(гібридний) продукт  

пізнавальної 

інтерактивної книги 

browseable books 

25,4 10,0 20,0 9,1 26,4 10,0 20,7 8,4 23,9 10,0 

4 Впровадження 

хмарної технології  

«Windows Azure» та 

створення 

інтерактивних версій 

книг 

16,8 6,6 11,3 5,2 16,7 6,3 16,7 6,8 18,5 7,7 

5 Аутсорсинг не 

ключових бізнес-

процесів професійній 

консалтинговій 

компанії 

12,9 5,1 21,9 10,0 14,8 5,6 12,7 5,2 11,0 4,6 
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Продовження таблиці 3.7 
6 Впровадження комплексної системи 

економічної безпеки в сфері 

управління персоналом 

14,9 5,9 19,8 9,0 12,0 4,5 10,8 4,4 10,8 4,5 

Додаткові характеристики (параметри) оптимальної моделі інвестування впровадження інновацій видавництвами 
№ п/п Параметри «Вільна Україна» «Ґенеза» «Освіта» «Кондор» «Центральний 

Бібколектор» 
Фактичний Граничний Фактичний Граничний Фактичний Граничний Фактичний Граничний Фактичний Граничний 

1 Рівень ризику при фінансуванні 

набору інновацій, R 

14,15 15,0 12,18 15,0 14,28 15,0 13,04 15,0 13,90 15,0 

2 Очікуваний термін одержання 

ефекту від фінансування набору 

інновацій, T 

3,0 3,0 2,7 3,0 3,0 3,0 2,91 3,0 2,98 3,0 

3 Рівень видової концентрації 

інновацій, CML 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

4 Відповідність інновації стадії 

розвитку підприємства, CL 

67,1 50 59,5 50 52,0 50 62,5 50 61 50 

5 Відповідність інновації потенціалу 

підприємства, КР 

53,0 50 52,0 50 52,6 50 52,0 50 52 50 

6 Прибутковість інвестування 

впровадження набору інновацій, 

Prof 

42,37 - 38,63 - 42,08% - 41,36% - 41,73% - 
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У той же час для видавництва «Кондор» оптимальним інноваційним 

проектом є інвестування впровадження технології «3D друку та сканування» - 

оптимальна частка інвестицій у впровадження даної інновації становить 24,5%. 

Високі ризики даної інновації, поряд з досить тривалим очікуваним 

терміном одержання економічного ефекту, усіма п’ятьма видавництвами 

компенсуються за рахунок фінансування інших, менш прибуткових, однак і 

менш ризикових та швидкоокупних проектів. 

Такий підхід дозволяє видавництвам сформувати достатньою мірою 

диверсифікований набір (портфель) інновацій, сукупний індекс видової 

концентрації якого (CML) не перевищує граничного значення 18% (або 0,18), 

яке відповідає верхній припустимій межі середньо концентрованого портфеля 

інновацій. 

Звернемо увагу на те, що запропонована до впровадження модель 

оптимізації інвестування інновацій дозволяє відповідним чином враховувати 

перекоси у відповідності інновацій накопиченому рівню потенціалу та стадії 

розвитку підприємства. Зокрема, у видавництва «Ґенеза» значення коефіцієнтів 

LCi та KPi для організаційно-управлінських інновацій набагато перевищує 

значення даних коефіцієнтів для інших видів інновацій. Внаслідок цього, попри 

фінансові характеристики організаційно-управлінських інновацій 

(прибутковість, рівень ризику та термін одержання ефекту), для видавництва 

«Ґенеза» фінансування саме цих інновацій володіє високим пріоритетом (ранг 

пріоритетності інвестування інновацій становить 10 балів  для проекту 

«Аутсорсинг не ключових бізнес-процесів професійній консалтинговій 

компанії» та 9 балів для проекту «Впровадження комплексної системи 

економічної безпеки в сфері управління персоналом»). Саме таким чином 

досягається збалансованість інноваційної політики підприємства, відповідність 
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впроваджуваної сукупності інновацій досягнутій стадії розвитку та 

накопиченого інноваційного потенціалу видавництва. 

Отже, за результатами здійсненого дослідження можемо дійти висновку, 

що найбільш вагомими особливостями впровадження інновацій, які потрібно 

враховувати при здійсненні інвестування в них, є значна потреба у інвестиціях, 

високий рівень ризиків впровадження, диференціація інноваційних пріоритетів 

залежно від стадії розвитку, значні вимоги до наявності інноваційного 

потенціалу підприємства та необхідність уникнути надмірної концентрації 

впроваджуваних інновацій за видами і термінами впровадження.  

У такому разі використання запропонованої економіко-математичної 

моделі оптимізації інвестування впровадження інновацій, що побудована на 

комбінації традиційних фінансових (ризик, прибутковість, потреба в 

інвестиціях) та якісних критеріїв (відповідність інновацій стадії розвитку 

підприємства, накопиченому рівню потенціалу та максимально припустимій 

видовій концентрації інновацій) дозволить обґрунтовано  визначати інноваційні 

пріоритети підприємств, забезпечивши оптимальне фінансування їх 

впровадження та зробивши інноваційний розвиток підприємства у стратегічній 

перспективі більш стійким і збалансованим. 

Висновки до третього розділу 

Таким чином, враховуючи умови розвитку вітчизняної економіки 

загалом, та книговидавничих підприємств зокрема варто наголосити, що всім 

суб’єктам книговидавничої діяльності необхідно формувати стратегію, 

спрямована на розвиток вітчизняного книговидання з метою задоволення 

культурно-освітніх потреб суспільства; забезпечення захисту національного 

інформаційного простору; забезпечення конкурентоспроможності української 

книжкової продукції на внутрішньому а в майбутньому і зовнішньому ринках 

шляхом використання новітніх технологій, що поліпшують якість українського 

книжкового продукту. 
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У зв’язку з недостатнім фінансуванням на місцевому рівні продовжується 

закриття та недофінансування бібліотек. Фонди не оновлюються, тож 

бібліотеки наповнені застарілими соціально-політичними виданнями 

радянської пори та не викликають до себе інтересу як культурні та 

інтелектуальні осередки. Бібліотеки не беруть участі у формуванні замовлення 

за державною програмою «Українська книга», отже, нові надходження 

продиктовані інтересами інших замовників цієї програми.  

Найприбутковішим сегментом національного видавничого ринку 

сьогодні стала освітня літератури. Це призвело до появи недобросовісної 

конкуренції, збільшення кількості піратських видань. Важливим здобутком 

навчального книгодрукування є створення електронних підручників. 

Саме такі виклики українському книговиданню і породили створення 

адаптаційної концепції інноваційного розвитку. Метою створення якої є вихід 

українських книговидавничих підприємств на якісно новий рівень, та 

забезпечення друкованим продуктом всіх верств населення та отримання 

прибутку для самих підприємців. 

Адаптаційна стратегія інноваційного розвитку книговидавничих 

підприємств зводиться до використання сучасних матеріалів у книговиданні та 

активному розвитку передових технологій та форм друку. Для забезпечення 

окреслених в п.3.1 заходів необхідно відроджувати українську паперово-

целюлозну галузь та нарощувати підготовку спеціалістів в даних сферах 

діяльності. 

Прагнення до забезпечення стійких тенденцій економічного зростання 

вітчизняних видавництв змушує їх до пошуку новітніх шляхів підвищення 

ефективності функціонування. В п. 3.3 виокремлено порядок вибору чинників 

організаційно-інформаційного забезпечення управління інноваційною 

діяльністю сучасних українських підприємств. Встановлено його пряму 
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залежність від: розміру підприємства, його організаційної структури, фази 

життєвого циклу як підприємства, так і галузі до якої воно належить, його 

фінансового та кадрового потенціалу. 

За результатами здійсненого дослідження можемо дійти висновку, що 

найбільш вагомими особливостями впровадження інновацій, що потрібно 

враховувати при їх фінансуванні, є значна потреба у інвестиціях, високий 

рівень ризиків  впровадження, диференціацію інноваційних пріоритетів 

залежно від стадії розвитку, значні вимоги до наявності інноваційного 

потенціалу підприємства та необхідність уникнути надмірної концентрації 

впроваджуваних інновацій, за видами і термінами впровадження.  

У такому разі використання запропонованої економіко-математичної 

моделі оптимізації фінансування впровадження інновацій, що побудована на 

комбінації традиційних фінансових (ризик, прибутковість, потреба в 

інвестиціях) та якісних критеріїв (відповідність інновацій стадії розвитку 

підприємства, накопиченому рівню потенціалу та максимально припустимій 

видовій концентрації інновацій) дозволить обґрунтовано  визначати інноваційні 

пріоритети підприємств, забезпечивши оптимальне фінансування їх 

впровадження та зробивши інноваційний розвиток підприємства у стратегічній 

перспективі більш стійких і збалансованим. 
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ВИСНОВКИ 

 

Результатом дисертаційної роботи є теоретичне узагальнення й 

вирішення науково-практичного завдання щодо підвищення ефективності 

організаційно-інформаційного забезпечення управління інноваційною 

діяльністю на українських підприємствах. Проведене дослідження дозволило 

сформувати ряд висновків теоретичного, методичного та науково-практичного 

характеру, що спрямовані на вирішення основних завдань роботи відповідно до 

поставленої мети: 

1. Поглиблено та удосконалено поняття інновації та інноваційна діяльність 

в частині виокремлення дефініції «інноваційна діяльність» і визначення її місця 

в системі базових понять науки управління. Під інноваційною діяльністю 

підприємства розуміємо стратегічно орієнтовану діяльність підприємства у 

сфері конструювання, створення, освоєння та виробництва якісно нових видів 

продукції, об’єктів інтелектуальної власності, а також упровадження більш 

досконалих форм організації праці, управління виробництвом, спрямованих на 

комерціалізацію накопичених знань у забезпеченні підвищення 

конкурентоспроможності підприємства, на безперервній основі.  

2. Встановлено, що організаційно-інформаційне забезпечення управління 

інноваційною діяльністю українських підприємств являє собою процес 

безперервного задоволення потреб підприємства в інформаційних ресурсах для 

організації процесів створення та ефективного здійснення керівництва 

інноваційною діяльністю на підприємствах. Організацйно-інформаційне 

забезпечення управління інноваційною діяльністю на сучасному етапі розвитку 

підприємств стає органічною складовою внутрішньорганізаційного 

менеджменту підприємства. Принципами формування системи такого 

забезпечення процесів управління інноваційною діяльністю є: системність, 

адаптивність, економічність та єдність.  
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3. З метою адаптації до сучасних умов розвитку інвестування в роботі 

виокремлено порядок вибору чинників організаційно-інформаційного 

забезпечення управління інноваційною діяльністю сучасних українських 

підприємств. Встановлено його пряму залежність від: розміру підприємства, 

його організаційної структури, фази життєвого циклу як підприємства, так і 

галузі, до якої воно належить, його фінансового та кадрового потенціалу. 

4. Необхідність удосконалення методичних положень інформаційного 

забезпечення процесу управління інноваційною діяльністю підприємства 

обумовлена постійно зростаючими потребами в інформації та недосконалістю 

систем забезпечення релевантною інформацією. З огляду на це необхідно 

сформувати систему рекомендацій оптимального тематичного формування 

інформаційної системи на основі аналізу потреб певної цільової групи 

користувачів-розробників інновацій; обрати або розробити оптимальну систему 

показників, що забезпечить проведення належного контролю за якістю 

здійснення інноваційної діяльності. Тому, пропонується створення 

міжвідомчих інноваційних рад в системі структур Державного агентства з 

питань електронного урядування, Міністерства освіти та Державної служби 

статистики, за підтримки Української асоціації книговидавців та 

книгорозповсюджувачів. До їх складу мають входити представники ділових кіл, 

профспілок, науково-дослідних установ та органів державної влади. Основною 

метою створення даного органу стане пряма співпраця з видавничими 

підприємствами, які ведуть інноваційну діяльність; реальна допомога у 

вирішенні проблем, що постають перед видавцями в процесі управління 

інноваційною діяльністю (дослідження ринку, впорядкування статистичної 

інформації); повне, або часткове забезпечення інформаційними ресурсами, 

методиками управління інноваційною діяльністю, методиками моніторингу 

управлінських процесів в сфері інноваційної діяльності. 
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5. У процесі комплексного дослідження стану інноваційної активності 

досліджуваних українських підприємств з’ясовано, що темпи змінювання 

співвідношення інноваційноактивних підприємств до загальної кількості 

підприємств не відповідають установленим стратегічним пріоритетам розвитку 

вітчизняної економіки. Підприємства досліджуваної сфери здебільшого 

впроваджують інновації, основою яких є використання вже створених та 

апробованих закордонних технологічних новинок. Залишаються достатньо 

низькими темпи впровадження організаційно-управлінських інновацій у 

діяльність досліджуваних підприємств, що в свою чергу спричиняє ряд проблем 

із впровадженням та розробкою інших видів інновацій та заважає ефективному 

управлінню ними. Необхідність удосконалення системи управління 

інноваційною діяльністю підприємств обумовлена недосконалістю наявних 

організаційних структур та відсутністю окремих підрозділів з управління 

інноваціями, що знижує ефективність управління та результативність 

діяльності підприємства в цілому. З огляду на це необхідно формувати гнучку 

організаційну структуру управління інноваційною діяльністю, яка може 

змінюватися залежно від масштабності та характеру спрямованості 

впроваджуваних інновацій.  

6. Комплексне дослідження процесів управління інноваційною діяльністю 

підприємств показало, що найбільш вагомими особливостями організаційно-

інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю на 

українських підприємствах, які потрібно враховувати при інвестуванні в такого 

роду діяльність, є значна потреба у інвестиціях, високий рівень ризиків  

впровадження, диференціація інноваційних пріоритетів залежно від стадії 

розвитку, значні вимоги до наявності інноваційного потенціалу підприємства та 

необхідність уникнути надмірної концентрації впроваджуваних інновацій, за 

видами і термінами впровадження. 
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7. З метою підвищення ефективності інноваційної діяльності українських 

підприємств запропоновано базовий підхід до організаційного та 

інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю українських 

підприємств - модель інтегрованого інноваційного контуру, ядро якого 

формують завдання, на які націлена інноваційна активність видавництва, 

впроваджувані інновації та інноваційні технології,  інноваційний потенціал та 

моделі управління інноваційною діяльністю у практичну діяльність 

вітчизняних підприємств.  

8. Формування системи оцінювання ефективності управління інноваційною 

діяльністю на досліджуваних підприємствах має формуватись на засадах 

відповідності впроваджуваних інновацій загальному потенціалу підприємства 

та стадії його життєвого циклу, що має корелюватись із стадією життєвого 

циклу галузі, що в свою чергу дозволяє виділити наступні показники 

ефективності: відношення витрат на інноваційну діяльність (за обраним 

інструментом інноваційної діяльності) до обсягу продажів виданої продукції та 

кількість і обсяг продажів безпосередньо по комплексу заходів маркетингу 

інновацій (рекламних акціях, презентаціях, ярмарках). 

9. В мінливих умовах ринкового середовища виникають нові вимоги до 

управління інноваційною діяльністю в сфері книговидання, а саме: нові, сучасні 

знання з обліку, фінансів, психології поведінки працівників, організації 

виробництва, в галузі сировинного забезпечення виробництва, вміння 

аналізувати та адаптувати до вітчизняних реалій сучасні теорії та досвід 

закордонних менеджерів. Знання такого роду необхідні для можливостей до 

розширення методів та інструментів управління інноваційною діяльністю, 

тобто принципів і способів прийняття рішень, прийомів, що використовуються 

підприємством для забезпечення ефективності функціонування на видавничому 

ринку. Для розробки стратегії прийняття управлінських рішень необхідно 
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створити ефективний організаційно-інформаціний інструментарій, що дозволяє 

в нестабільних ринкових умовах знайти оптимальний варіант рішень. 

Вдосконалено інструментарій, в частині відповідності сучасним вимогам щодо 

управління впровадженням інновацій видавництв галузі –з позиції реального 

рівня інноваційної активності підприємств, з позиції її змістовного наповнення, 

із позиції інтегрованості у цілісний організаційно-господарський механізм 

видавництва. 

10. Управління інноваційною діяльністю, як і будь-який інший вид 

управління, містить у собі стратегію і тактику управління. Передумовами 

успішності інноваційної стратегії для вітчизняних видавництв служать 

конкретні умови, у яких вона розробляється і реалізується, стан науково-

дослідного сектора, виробничих процесів, маркетингу, інвестиційної діяльності, 

стратегічного планування і їх взаємозв'язок як основних виробничих елементів, 

загальна стратегія організації, організаційна структура управління. Вибір тієї 

або іншої стратегії визначається зовнішніми умовами, у той час як її реалізація 

залежить від внутрішньої організації і виконання кожного виду діяльності. 

Формування системи оцінювання кінцевих результатів інноваційних стратегій 

на досліджуваних підприємствах має формуватись на засадах відповідності 

впроваджуваних інновацій загальному потенціалу підприємства та стадії його 

життєвого циклу, що має корелюватись із стадією життєвого циклу галузі, що в 

свою чергу дозволяє виділити наступні показники ефективності: відношення 

витрат на інноваційну діяльність (за обраним інструментом інноваційної 

діяльності) до обсягу продажів виданої продукції та кількість і обсяг продажів 

безпосередньо по комплексу заходів маркетингу інновацій (рекламних акціях, 

презентаціях, ярмарках).  

11. Формування системи раціональної організації інноваційної 

діяльності підприємства та збалансованого управління  її складовими, вимагає 



218 

 

якісно нової методики відбору інновацій. Концепція «життєвого циклу», на наш 

погляд, дозволить вибудувати чітку систему пріоритетів інноваційного 

розвитку підприємства у залежності від тієї стадії життєвого циклу, на якій 

воно перебуває у той чи інший момент своєї життєдіяльності. По мірі руху від 

стадії до стадії пріоритети відбору інновацій змішуються від змішаних 

інновацій (продуктово-технологічних) у бік організаційно-управлінських 

інновацій, оскільки в своєму існуючому форматі (спеціалізація, бізнес-модель, 

продуктовий набір та використовувані виробничі технології) видавниче 

підприємство вже досягло межі свого розвитку, а тому його подальше успішне 

існування вимагає достатньо кардинальних організаційно-управлінських 

перетворень, пов’язаних зі змінами усіх ключових внутрішніх чинників - 

стратегії або навіть місії, організаційної структури, бізнес-процесів, потенціалу, 

використовуваних управлінських концепцій тощо.  

Узагальнюючи результати дисертації, слід зазначити, що ефективна 

система організаційно-інформаційного забезпечення управління інноваційною 

діяльністю на українських підприємствах забезпечує комплексність, 

безперервність та найвищу ефективність інноваційної діяльності, посилює 

цільову спрямованість управління. 

Запропонований методичний інструментарій може бути використаний 

для підвищення ефективності управління інноваційною діяльністю на 

промислових підприємствах України різних галузей та сфер діяльності. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1  

Ретроспектива трактування терміну «інновації» 

Автор, джерело Визначення та характеристика поняття 

Й.Шумпетер «Теория экономического 

развития»  
Інновація є комбінацією наявних речей і 

сил: “Форма і зміст розвитку в нашому 

розумінні, в такому випадку задаються 

поняттям “здійснення нових комбінацій”. 

Дж.К.Грейсон «Американский менеджмент 

на пороге 21 века»  
 

“Нововведення – це ті видимі засоби, за 

допомогою яких наукові відкриття 

перетворюються в соціальні чи економічні 

зміни”. 

П. Друкер «Рынок: как выйти в лидеры. 

Практика и принцыпы». 
“...Інновація (нововведення) є скоріше 

економічним чи соціальним поняттям, ніж 

технічним... Таким чином, виходить, що 

мета інноваційного рішення - підвищити 

віддачу на вкладені ресурси. У 

відображенні сучасної економічної думки 

нововведення визначається як явище, що 

лежить у сфері попиту, а не пропозиції, 

тобто воно змінює цінність і корисність, що 

отримує споживач від ресурсів”. 

Collins National Dictionary  Інновація – здійснення змін шляхом 

впровадження чогось нового 

Статистика  науки  и  инноваций:  Краткий  

терминологический  словарь.    
Результат інноваційної діяльності, який 

може представляти собою новий або 

удосконалений продукт, технологічний 

процес чи новий підхід до соціальних 

послуг 

«Руководство Фраскарті» (нова редакція 

документу, прийнятого ОЕСР в 1993р. в 

італійському місті Фраскарті 

Інновація – кінцевий результат інноваційної 

діяльності, що одержав втілення у вигляді 

нового або удосконаленого продукту, який 

впроваджується на ринку, нового або 

удосконаленого технологічного процесу, 

який використовується в практичній 

діяльності, або новому підході до 

соціальних послуг 

Ф.Валента «Управление инновациями» Інновація – це будь яка зміна в первісній 

структурі виробничого організму як 

з позитивними,так і з негативними 
соціально-економічними наслідками 

Санто Б. «Инновация как средство 

экономического развития»  
Інновація — це такий суспільно-техніко-

економічний процес, який через практичне 

використання ідей та винаходів приводить 

до створення кращих за своїми якостями 

виробів, технологій та дає прибуток (у разі, 



239 

 

коли інновація орієнтована на економічний 

зиск), її поява на ринку може принести 

додатковий дохід 

 Д.М.Черваньов «Менеджмент інноваційно-

інвестиційного розвитку підприємств 

України»  
 

Інновація – це техніко-економічний процес, 

який, завдяки практичному використанню 

продуктів розумової праці– ідей і 

винаходів, приводить до створення кращих 

за властивостями нових видів продукції та 

нових технологій, які, з'явившись на ринку 

як нововведення, можуть дати додатковий 

дохід 

В.Д. Базилевич «Інтелектуальна власність: 

креатини метафізичного пошуку» 
Інновація – це запровадження у 
виробництво нового продукту, 

впровадження нового виробничого методу 

або застосування нової форми організації 

бізнесу 

Ю.Бажал «Економічна теорія 

технологічних змін: навчальний посібник»  

Інновація – це зміна технології 

виробництва, яка має історичне значення і є 

необхідною. Інновація становить стрибок 

від старої виробничої функції до нової, але 

не кожне нове виробництво є інновацією. 

Власова А.М., Краснокутська Н.В. 

«Інноваційний менеджмент» 
 

Інновації – це всі нововведення у 

виробничій, комерційній, фінансовій, 

маркетинговій, управлінській та інших 

сферах, будь-які зміни й удосконалення, що 

забезпечують суспільний прогрес, 

економію витрат, підвищення рівня 

ефективності, рентабельності виробництва. 
 

Йохна М.А., Стадник В.В. «Економіка і 

організація інноваційної діяльності» 
Інновації – це послідовний ланцюг дій, що 

охоплює всі стадії створення новинки та її 

практичного використання. 

Мєдинський В.Г., Скамай Л.Г. 

«Инновационное предпринимательство» 

Інновація – сукупність науково-

технологічних, технологічних і 

організаційних змін, які відбуваються в 

процесі її ж реалізації. 

Н.И.Лапин. «Системно-деятельная  
концепция исследования нововведений»  
 

Інновація - конструювання нових способів 

виробництва і продуктів. У більш 

широкому, філософському змісті – це 

функція розвитку культури як сукупності 

життєдіяльності людини. Інновації є 

цілісною, внутрішньо суперечливою й 

динамічною системою 

Гриньов А.В. «Інноваційний розвиток 

промислових підприємств: концепція, 

методологія, стратегічне управління»  

“Інновації - процес, у ході якого наукова 

ідея чи технічний винахід доводяться до 

стадії практичного використання і 

починають давати економічний ефект”. 
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Краюшкин О.В. «Инновации в экономике 

фирмы» 
Інновації - зміни у первісній структурі 

виробничої системи, що призводять до 

виникнення якісно нового її стану 

Рубан В.,  Чубукова О., Некрасов В.  

«Інноваційна модель стратегічного 

розвитку України» 
 

Інновації - всеохоплюючий процес 

розповсюдження нових знань та їх дифузії 

до всіх загально-значимих областей 

діяльності людей 

Закон України «Про інноваційну 

діяльність» від 4 липня 2002 року, із 

змінами і доповненнями   

Інновація - новостворені (застосовані) і 

(або) вдосконалені конкурентоспроможні 

технології, продукція або послуги, а також 

організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, 
комерційного або іншого характеру, що 

істотно поліпшують структуру та якість 

виробництва і (або) соціальної сфери. 
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Додаток 2 

Загальна динаміка купівлі книжок в 2008-2014 рр. 

 

Джерело: згенеровано за даними [31] 

  

0 10 20 30 40 50

вересень 2006 р. 

березень 2008р. 

липень 2013 р. 

липень 2014р. 

частка респондентів, які придбали 
за ост.3 міс. хоча б 1 книгу  

частка респондентів, які 
придбали за ост.3 міс. 
хоча б 1 книгу  
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Додаток 3
5
 

Розрахунок коефіцієнта конкурентоспроможності (2011р.-2015р.) для  

ТОВ «Ґенеза» 

№ Показники конкурентоспроможності 2010 р. 2011р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції 4,4 4,39 10 

 1.2 Фондовіддача 4,2 4,85 15 

 1.3 Рентабельність товару 2,2 2,2 10 

 1.4 Показник продуктивності праці 1322 1283 5 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,74 0,82 15 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 1,22 1,24 15 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,003 0,03 15 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 2,1 2,13 15 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 75 80 15 

 3.2 

Коефіцієнт затовареністю готовою 

продукцією 7,25 7,2 5 

 3.3 

Коефіцієнт загрузки виробничих 

потужностей 2,3 2,32 15 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а 

засобів стимулювання збуту 1,3 1,36 15 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 4 3,666666667 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Розраховано автором на основі даних фінансової звітності досліджуваних підприємств 
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№ Показники конкурентоспроможності 2011 р. 2012р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції 4,39 4,4 5 

 1.2 Фондовіддача 4,85 5,67 15 

 1.3 Рентабельність товару 2,2 2,5 15 

 1.4 Показник продуктивності праці 1283 1270 5 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,82 0,74 5 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 1,24 1,75 15 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,03 0,03 15 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 2,13 2,22 15 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 80 74 5 

 3.2 

Коефіцієнт затовареністю готовою 

продукцією 7,3 6,2 5 

 3.3 

Коефіцієнт загрузки виробничих 

потужностей 2,3 2,1 5 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а 

засобів стимулювання збуту 1,3 0,9 5 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 3,666666667 4,666666667 15 

 

№ Показники конкурентоспроможності 2012 р. 2013р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції  4,4 4,49 15 

 1.2 Фондовіддача 5,67 10,3 5 

 1.3 Рентабельність товару 2,5 2 5 

 1.4 Показник продуктивності праці 1270 1298 15 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,74 0,74 10 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 1,99 1,75 15 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,003 0,03 5 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 2,85 2,22 5 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 74 76 15 

 .2 

Коефіцієнт затовареністю готовою 

продукцією 7,3 6,2 15 
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 3.3 

Коефіцієнт загрузки виробничих 

потужностей 2,3 2,1 15 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а 

засобів стимулювання збуту 1,3 0,9 15 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 4,666666667 4,666666667 10 

 
 

    № Показники конкурентоспроможності 2013 р. 2014р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції 4,49 5,04 15 

 1.2 Фондовіддача 10,3 5,67 5 

 1.3 Рентабельність товару 2 1,4 5 

 1.4 Показник продуктивності праці 1298 1156 5 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,74 0,85 15 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 1,99 2,02 15 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,003 0,025 5 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 2,85 2,85 10 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 76 70 5 

 3.2 

Коефіцієнт затовареністю готовою 

продукцією 7,3 6 5 

3.3 

Коефіцієнт загрузки виробничих 

потужностей 2,3 1,8 5 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а 

засобів стимулювання збуту 1,3 1,3 10 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 4,666666667 4,333333333 5 

 

№ Показники конкурентоспроможності 2014 р. 2015р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції  5,04 5,05 15 

 1.2 Фондовіддача 5,67 5,55 5 

 1.3 Рентабельність товару 1,4 1,3 5 

 1.4 Показник продуктивності праці 1156 1153 5 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,85 0,85 10 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 2,02 2,02 10 
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 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,025 0,025 10 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 2,85 2,85 10 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 70 68 5 

 3.2 

Коефіцієнт затовареністю готовою 

продукцією 6 6 10 

 3.3 

Коефіцієнт загрузки виробничих 

потужностей 1,8 2,1 15 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а 

засобів стимулювання збуту 1,3 1,3 10 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 4,333333333 4 5 

 

Критерії Ранг 

(2010) 

Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
5 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 5 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
3 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

3 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 5 відсутній розмитий сильний 

 
 

    

Критерії Ранг 

(2013) 

Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
3 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 5 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
5 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

5 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 5 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 5 відсутній розмитий сильний 
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Критерії Ранг 

(2011) 

Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
3 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 5 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
3 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

3 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 5 відсутній розмитий сильний 

 
 

    

Критерії Ранг 

(2014) 

Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
3 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 3 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
5 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

5 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 5 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 5 відсутній розмитий сильний 

 

Критерії Ранг 

(2012) 

Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
3 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 5 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
5 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

5 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 5 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 5 відсутній розмитий сильний 
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Критерії Ранг 

(2015) 

Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
3 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 3 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
3 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

5 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 5 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 5 відсутній розмитий сильний 

 

ПОКАЗНИК РІК         

  2011 2012 2013 2014 2015 

ВД 10,45 10,9 9,1 8,1 8,1 

ФП 15 12,1 8,45 10,65 10 

ЕЗ 12,25 5,75 15,15 5,75 9,3 

КТ 5 15 10 5 5 
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Додаток 4 

Розрахунок коефіцієнта конкурентоспроможності (2011р.-2015р.) для 

Державного спеціалізованого видавництва «Освіта» 

№ Показники конкурентоспроможності 2010 р. 2011р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції 5 4 5 

 1.2 Фондовіддача 4,22 4,2 5 

 1.3 Рентабельність товару 2,2 2,2 10 

 1.4 Показник продуктивності праці 160 214 15 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,54 0,64 15 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 0,85 1,1 15 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0021 0,03 15 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 1,2 1,5 15 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 80 80 10 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 2,2 2,2 10 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 1,2 1,2 10 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1,1 1 5 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 2,666666667 2,666666667 10 

 
 

    № Показники конкурентоспроможності 2011 р. 2012р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

  Показник витрат на одиницю продукції 4 4,05 15 

  Фондовіддача 4,2 4,25 15 

  Рентабельність товару 2,2 2,2 10 

  Показник продуктивності праці 160 211 15 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

  Коефіцієнт автономії 0,64 0,68 10 

  Коефіцієнт платоспроможності 1,1 1 5 

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,03 0,03 10 

  Коефіцієнт оборотності обігових коштів 1,5 1,62 15 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

  Рентабельність продаж 80 75 5 

  Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 2,2 2,48 15 

  Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 1,2 1,25 15 

  

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1 1,3 15 
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4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

  Якість товару 2,666666667 2 5 

 

№ Показники конкурентоспроможності 2012 р. 2013р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції  4,05 4,6 15 

 1.2 Фондовіддача 4,25 4,25 10 

 1.3 Рентабельність товару 2,2 2 5 

 1.4 Показник продуктивності праці 211 185 5 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,68 0,7 15 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 1 1,1 15 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,03 0,03 10 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 1,62 1,7 15 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 75 75 10 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 2,48 2,5 15 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 1,25 2 15 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1,3 1,3 10 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 2 1,666666667 5 

     № Показники конкурентоспроможності 2013 р. 2014р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції 4,6 8,5 15 

 1.2 Фондовіддача 4,25 4,78 15 

 1.3 Рентабельність товару 2 1,8 5 

 1.4 Показник продуктивності праці 185 100 5 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,7 0,74 15 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 1,1 1 5 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,03 0,045 15 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 1,7 1,62 5 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 75 60 5 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 2,5 2,47 5 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 2 1,95 5 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1,3 1,26 5 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 
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 4.1 Якість товару 1,666666667 1,666666667 10 

 

№ Показники конкурентоспроможності 2014 р. 2015р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції  8,5 8,5 10 

 1.2 Фондовіддача 4,78 4,2 5 

 1.3 Рентабельність товару 1,8 1,5 5 

 1.4 Показник продуктивності праці 100 100 10 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,74 0,74 10 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 1 0,8 5 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,045 0,042 5 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 1,62 1,2 5 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 60 52 5 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 2,47 2 5 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 1,95 1,4 5 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1,26 1 5 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 1,666666667 2 5 

 

Критерії Ранг 

(2010) 

Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
3 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 3 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
3 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

1 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 3 відсутній розмитий сильний 

 
 
 

    

Критерії Ранг(2013) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 
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2. Витрати 1 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
1 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

1 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 3 відсутній розмитий сильний 

 

Критерії Ранг(2011) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
3 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 3 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
3 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

1 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 3 відсутній розмитий сильний 

     

Критерії Ранг(2014) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 1 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
1 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

1 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 3 відсутній розмитий сильний 

 

Критерії Ранг(2012) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 3 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 
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3. Відмінні 

властивості 
1 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

1 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 3 відсутній розмитий сильний 

     

Критерії Ранг(2015) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 1 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
3 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

1 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 3 відсутній розмитий сильний 

 

 

показник рік         

  2011 2012 2013 2014 2015 

вд 8 13 9,05 10 7,05 

фп 15 9,75 13,2 11,5 6,45 

ез 9,4 5,05 12,6 5,05 5,05 

кт 10 5 5 10 5 
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Додаток 5 

Розрахунок коефіцієнта конкурентоспроможності (2011р.-2015р.) для 

ТОВ «Кондор-Видавництво» 

№ Показники конкурентоспроможності 2010 р. 2011р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції 4,1 4,05 5 

 1.2 Фондовіддача 5,62 5,68 15 

 1.3 Рентабельність товару 2 1,8 5 

 1.4 Показник продуктивності праці 1308 1343 15 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,71 0,75 15 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 2,1 2,21 15 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,071 0,071 15 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 2,29 2,31 15 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 75 75 10 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 5,1 5 5 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 3,1 3,12 15 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1,85 1,85 10 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 1,333333333 1,666666667 15 

     № Показники конкурентоспроможності 2011 р. 2012р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції 4,05 4,1 15 

 1.2 Фондовіддача 5,68 5,74 15 

 1.3 Рентабельність товару 1,8 1,8 10 

 1.4 Показник продуктивності праці 1308 1402 15 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,75 0,75 10 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 2,21 2,3 15 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,071 0,085 15 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 2,31 3,47 15 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 75 72 5 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 5 5,5 15 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 3,12 3,12 10 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1,85 1,85 10 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 
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 4.1 Якість товару 1,666666667 2,333333333 15 

 

№ Показники конкурентоспроможності 2012 р. 2013р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції  4,1 4,1 10 

 1.2 Фондовіддача 5,74 5,72 5 

 1.3 Рентабельність товару 1,8 1,8 10 

 1.4 Показник продуктивності праці 1402 1403 15 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,75 0,76 15 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 2,3 2,3 10 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,085 0,09 15 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 3,47 3,48 15 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 72 65 5 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 5,5 5,5 10 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 3,12 3,15 15 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1,85 1,85 10 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 2,333333333 3,333333333 15 

     № Показники конкурентоспроможності 2013 р. 2014р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції 4,1 4,9 15 

 1.2 Фондовіддача 5,72 5,7 5 

 1.3 Рентабельність товару 1,8 1,5 5 

 1.4 Показник продуктивності праці 1403 1172 5 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,76 0,74 5 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 2,3 2,1 5 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,09 0,087 5 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 3,48 3,48 10 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 65 65 10 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 5,5 5,5 10 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 3,15 3,1 5 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1,85 1,7 5 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 3,333333333 3,333333333 10 
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№ Показники конкурентоспроможності 2014 р. 2015р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції  4,9 5 15 

 1.2 Фондовіддача 5,7 5,52 5 

 1.3 Рентабельність товару 1,5 1,2 5 

 1.4 Показник продуктивності праці 1172 1151 5 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,74 0,65 5 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 2,1 2 5 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,087 0,071 5 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 3,48 2,2 5 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 65 60 5 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 5,5 5,1 5 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 3,1 3,1 10 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1,7 1,2 5 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 3,333333333 3,333333333 10 

 

Критерії Ранг(2010) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 1 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
1 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

1 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 1 відсутній розмитий сильний 

  
 

   

Критерії Ранг(2013) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
3 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 3 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 
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3. Відмінні 

властивості 
3 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

3 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 5 відсутній розмитий сильний 

 

Критерії Ранг(2011) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 1 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
3 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

1 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 1 відсутній розмитий сильний 

     

Критерії Ранг(2014) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
3 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 3 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
3 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

3 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 5 відсутній розмитий сильний 

 

Критерії Ранг(2012) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 3 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 
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3. Відмінні 

властивості 
3 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

1 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 3 відсутній розмитий сильний 

     

Критерії Ранг(2015) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
3 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 3 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
3 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

3 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 5 відсутній розмитий сильний 

 

ПОКАЗНИК РІК         

  2011 2012 2013 2014 2015 

ВД 7,9 13 9,55 8,1 8,1 

ФП 15 13,55 14 5,75 5 

ЕЗ 9,7 8,35 9,3 8,35 6,1 

КТ 15 15 15 10 10 
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Додаток 6 

Розрахунок коефіцієнта конкурентоспроможності (2011р.-2015р.) для 

видавництва «Вільна Україна» 

№ Показники конкурентоспроможності 2010 р. 2011р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції 5 5 10 

 1.2 Фондовіддача 1,2 1,2 10 

 1.3 Рентабельність товару 2,4 2,5 15 

 1.4 Показник продуктивності праці 309 309 10 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,58 0,59 15 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 1,99 1,75 15 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0021 0,002 5 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 2,1 2 5 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 85 85 10 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 5,1 5,1 10 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 2,2 2,2 10 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1 1,1 15 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 1,333333333 1,333333333 10 

     № Показники конкурентоспроможності 2011 р. 2012р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції 5 4,4 5 

 1.2 Фондовіддача 1,2 1,2 10 

 1.3 Рентабельність товару 2,5 2,5 10 

 1.4 Показник продуктивності праці 309 344 5 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,59 0,6 15 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 1,75 1,8 15 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,002 0,002 10 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 2 2,2 15 

 3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 85 82 5 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 5,1 5,1 10 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 2,2 2,1 5 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1,1 1 5 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 
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 4.1 Якість товару 1,333333333 1,666666667 15 

 

№ Показники конкурентоспроможності 2012 р. 2013р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції  4,4 6,5 15 

 1.2 Фондовіддача 1,2 1,1 5 

 1.3 Рентабельність товару 2,5 2,2 5 

 1.4 Показник продуктивності праці 344 236 5 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,6 0,61 15 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 1,8 1,8 10 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,002 0,0021 15 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 2,2 2,22 15 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 82 84 15 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 5,1 5 5 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 2,1 1,8 5 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1 1 5 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 1,666666667 2,333333333 15 

     № Показники конкурентоспроможності 2013 р. 2014р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції 6,5 6,2 5 

 1.2 Фондовіддача 1,1 1,1 10 

 1.3 Рентабельність товару 2,2 2,1 5 

 1.4 Показник продуктивності праці 236 245 15 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,61 0,61 10 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 1,8 1,7 5 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0021 0,0021 10 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 2,22 2,22 10 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 84 80 5 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 5 5 10 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 1,8 1,8 10 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1 1 10 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 2,333333333 2,333333333 10 
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№ Показники конкурентоспроможності 2014 р. 2015р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції  6,2 7,7 15 

 1.2 Фондовіддача 1,1 1 5 

 1.3 Рентабельність товару 2,1 1,4 5 

 1.4 Показник продуктивності праці 245 200 5 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,61 0,6 5 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 1,7 1,7 10 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0021 0,0021 10 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 2,22 2,22 10 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 80 55 5 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 5 4,8 5 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 1,8 1,5 5 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1 1 10 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 2,333333333 2,666666667 15 

 

Критерії Ранг(2010) 

Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 1 
більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 1 товар "як всі" 

товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 1 засвоюється тяжко засвоюється легко 

засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 
Посередники не 

контролюються контролюються прямий продаж 

6. Імідж 1 відсутній розмитий сильний 

     

Критерії Ранг(2013) 

Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 3 
більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 
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3. Відмінні 

властивості 3 товар "як всі" 

товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 3 засвоюється тяжко засвоюється легко 

засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 
Посередники не 

контролюються контролюються прямий продаж 

6. Імідж 1 відсутній розмитий сильний 

 

 

Критерії Ранг(2011) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 1 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
1 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

1 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 1 відсутній розмитий сильний 

     

Критерії Ранг(2014) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 3 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
3 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

3 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 1 відсутній розмитий сильний 

 

Критерії Ранг(2012) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 3 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 
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3. Відмінні 

властивості 
1 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

1 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 1 відсутній розмитий сильний 

     

Критерії Ранг(2015) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 3 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
3 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

3 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 3 відсутній розмитий сильний 

 

ПОКАЗНИК РІК         

  2011 2012 2013 2014 2015 

ВД 12 7,95 8,1 6,95 8,1 

ФП 9,9 13,2 14 9 8,55 

ЕЗ 10,8 8,25 8,75 8,25 5,75 

КТ 10 15 15 10 15 
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Додаток 7 

Розрахунок коефіцієнта конкурентоспроможності (2011р.-2015р.) для 

видавництва «Центральний бібколектор» 

№ Показники конкурентоспроможності 

2010 

р. 2011р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

1.1 Показник витрат на одиницю продукції 4,9 4,9 10 

 1.2 Фондовіддача 1,1 1,1 10 

 1.3 Рентабельність товару 1,4 1,4 10 

 1.4 Показник продуктивності праці 1092 1091 5 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,2 0,25 15 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 1,1 1,1 10 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,001 0,001 10 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 1,2 1,25 15 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 62 62 10 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 2,2 2,26 15 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 2,1 2,1 10 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1 1 10 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 1 1 10 

     

№ Показники конкурентоспроможності 

2011 

р. 2012р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції 4,9 7 15 

 1.2 Фондовіддача 1,1 1,1 10 

 1.3 Рентабельність товару 1,4 1,4 10 

 1.4 Показник продуктивності праці 1092 769 5 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,25 0,25 10 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 1,1 1,12 15 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,001 0,0014 15 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 1,25 1,32 15 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 62 65 15 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 2,26 2,236 15 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 2,1 2,1 10 

 3.4 Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 1 1 10 
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стимулювання збуту 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 1 1,333333333 15 

 

№ Показники конкурентоспроможності 2012 р. 2013р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції  7 7 10 

 1.2 Фондовіддача 1,1 1 5 

 1.3 Рентабельність товару 1,4 1,2 5 

 1.4 Показник продуктивності праці 769 769 10 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,25 0,28 15 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 1,12 1,15 15 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0014 0,002 15 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 1,32 1,32 10 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 65 65 10 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 2,236 2,3 15 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 2,1 2,25 15 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1 1 10 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 1,333333333 1,666666667 15 

     № Показники конкурентоспроможності 2013 р. 2014р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції 7 8,2 15 

 1.2 Фондовіддача 1 1 10 

 1.3 Рентабельність товару 1,2 1,2 10 

 1.4 Показник продуктивності праці 769 653 5 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,28 0,28 10 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 1,15 1,16 15 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,002 0,002 10 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 1,32 1,32 10 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 65 64 5 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 2,3 2,32 15 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 2,25 2,3 15 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1 1 10 
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4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

  Якість товару 1,666666667 2 15 

 

№ Показники конкурентоспроможності 

2014 

р. 2015р. Бали 

1. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства (ВД) 

 1.1 Показник витрат на одиницю продукції  8,2 8 5 

 1.2 Фондовіддача 1 0,98 5 

 1.3 Рентабельність товару 1,2 1,2 10 

 1.4 Показник продуктивності праці 653 669 15 

2. Фінансове положення підприємства (ФП) 

 2.1 Коефіцієнт автономії 0,28 0,28 10 

 2.2 Коефіцієнт платоспроможності 1,16 1,18 15 

 2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,002 0,002 10 

 2.4 Коефіцієнт оборотності обігових коштів 1,32 1,32 10 

3. Ефективність організації збуту та просування товару (ЕЗ) 

 3.1 Рентабельність продаж 64 58 5 

 3.2 Коефіцієнт затовареністю готовою продукцією 2,32 2,32 10 

 3.3 Коефіцієнт загрузки виробничих потужностей 2,3 2,3 10 

 3.4 

Коефіцієнт ефективності реклами а засобів 

стимулювання збуту 1 1 10 

4. Конкурентоспроможність товару (КТ) 

 4.1 Якість товару 2 2 10 

 

Критерії Ранг(2010) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 1 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
1 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

1 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 1 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 1 відсутній розмитий сильний 

     

Критерії Ранг(2013) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 
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1.Відносна доля 

ринку 
1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 3 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
1 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

1 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 1 відсутній розмитий сильний 

 

Критерії Ранг(2011) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 1 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
1 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

1 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 1 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 1 відсутній розмитий сильний 

     

Критерії Ранг(2014) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 3 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
3 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

1 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 1 відсутній розмитий сильний 

 

Критерії Ранг(2012) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 
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1.Відносна доля 

ринку 
1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 3 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
1 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

1 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 1 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 1 відсутній розмитий сильний 

     

Критерії Ранг(2015) Діапазон оцінок по ринках (1 - 5) 

низька - 1 середня - 3 висока - 5 

1.Відносна доля 

ринку 
1 менше 1/3 більше 1/3 лідер 

2. Витрати 1 більше прямого 

конкурента 

рівні прямому 

конкуренту 

менше прямого 

конкурента 

3. Відмінні 

властивості 
3 товар "як всі" товар слабо 

диференційований 

унікальна 

пропозиція 

4. Ступінь 

засвоєння 

технологій 

3 засвоюється тяжко засвоюється легко засвоюється 

повністю 

5. Метод продаж 3 Посередники не 

контролюються 

контролюються прямий продаж 

6. Імідж 1 відсутній розмитий сильний 

 

ПОКАЗНИК РІК         

  2011 2012 2013 2014 2015 

ВД 9,5 11,05 7,05 11,05 8 

ФП 12,2 13,55 14,25 11 11 

ЕЗ 11,55 10,75 12,6 10,75 8,25 

КТ 10 15 15 15 10 
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Додаток 8 

АНКЕТА 

опитування менеджменту  

«Щодо стану та напрямків запровадження інновацій в господарську 

діяльність видавничих підприємств» 

 

Шановні Пані та Панове! Звертаюсь до Вас із допомогою у проведенні 

дослідження сучасного стану розвитку інноваційних процесів та 

впровадження інновацій в діяльність підприємств видавничої галузі. 

Одержані результати дослідження є вкрай важливими, адже мають 

створити фундамент, на якому вибудовуватимуться заходи із вдосконалення 

механізму управління впровадженням інновацій підприємствами. Тому 

сподіваюсь на Ваше порозуміння та наперед дякую за співпрацю. 

 

1. Яку суму коштів у впровадження інновацій було здійснено Вашим 

підприємством у відповідному періоді? 

Показники 
2010 

рік 

2011 

рік 

2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

Інвестиції в інноваційні технології, млн. грн.       

2. Яку частку в загальному обсязі капітальних вкладень склали  інвестиції 

в інновації? 

Показники 
2010 

рік 

2011 

рік 

2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

Питома вага інвестицій в інноваційні технології, %      

3. Яка частка використовуваних у діяльності вашого підприємства 

процесів відноситься до інноваційних? 

Показники 
2010 

рік 

2011 

рік 

2012 

рік 

2013 

рік 

2014 

рік 

Питома вага інноваційних процесів, %      
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4. Оцініть у пропорціях суму інвестицій у впровадження кожного із 

різновидів інновацій на Вашому підприємстві протягом 2014 року? 

№ 

п/п 
Характеристики інноваційних технологій Частка у впровадженні, % 

1 Радикально нові технології, вік яких на світовому ринку 

становить не більше 1 року (на українському ринку 

аналогів ще не було)  

2 Достатньо нові технології, вік яких на світовому ринку 

становить 2-3 роки (на українському ринку аналогів ще 

не було)  

3 Нові для українського ринку технології, які у світі 

впроваджуються вже понад 5 років  

4 Нові для підприємства технології, які в Україні вже 

використовуються 2-3 роки  

5 Нові технології для підприємства, вік яких на 

українському ринку перевищує 3 років  

 

5. Розподіліть профінансовані вашим підприємством проекти із 

впровадження інновацій за 5 останніх років у розрізі джерел їх одержання? 

№ п/п Джерела одержання інноваційних технологій Питома вага в 

джерелах, % 
1 Придбання у закордонних компаній-розробників  
2 Трансферт від партнерів по спільних міжнародних проектах  
3 Придбання у вітчизняних науково-дослідних установ  
4 Спільні розробки власних технологічних центрів та 

вітчизняних НДУ 
 

5 Індивідуальні розробки власних спеціалістів  

  

6. Розподіліть реалізовані вашим підприємством проекти із впровадження 

інновацій за 5 останніх років у розрізі джерел їх фінансування? 

№ п/п Джерела інвестування інноваційних технологій Питома вага в джерелах, % 
1 Власні джерела  
2 Залучення коштів шляхом IPO  
3 Емісія облігацій  
4 Лізинг  
5 Банківські позички  
6 Кошти іноземних партнерів  
7 Інші джерела  
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7. Оцініть відповідність пропонованих до впровадження інновацій 

досягнутій стадії життєвого циклу вашого підприємств (LCі) та відповідності 

впроваджуваної інновації досягнутому вашим підприємством потенціалу KPi (у 

діапазоні від 0 до 1). 

  

№ п/п Впроваджувані інновації Відповідність інновації 
Життєвому 

циклу ( LCi) 
Наявному 

потенціалу 

підприємства 

(KPi) 
1 Технологія «друку на вимогу»   
2 Технологія «3D друку та сканування»   
3 Крос-платформний (гібридний) продукт  пізнавальної 

інтерактивної книги browseable books 
  

4 Впровадження хмарної технології  «Windows Azure» та створення 

інтерактивних версій книг 
  

5 Аутсорсинг не ключових бізнес-процесів професійній 

консалтинговій компанії 
  

6 Впровадження комплексної системи економічної безпеки в сфері 

управління персоналом 
  

 

Щиро дякую за співробітництво! 

 

 


