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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ
Характеризуются кадровое обеспечение отрасли как объекта управления и его
особенности в издательско-полиграфической отрасли, дана статистическая
картина наличия, мобильности и мотивации труда субъектов хозяйствования
в перерабатывающей, издательской и полиграфической отраслях, обобщен
опыт стран европейского содружества по кадровому обеспечению издательскополиграфической сферы деятельности.
SKILLED PROVIDING OF IZDATELSCO-POLIGRAFICHNOI
INDUSTRY: HOME AND EUROPEAN EXPERIENCE
In the article the question is about description of the skilled providing of industry as
the object of management; features of the skilled providing of publisher-polydiene
industry; given statistical picture of presence, mobility and motivation of shots of
subjects of menage in processing, publishing and polydiene industries; generalized
experience of countries of European Community in relation to the skilled providing
of publisher-polydiene sphere of activity.
Стаття надійшла 11.02.09

УДК 655.26

Я. В. Котляревський, Н. І. Передерієнко
Видавничо-поліграфічний інститут НТУУ «КПІ»
О. В. Мельников
Українська академія друкарства
ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ВИДАВНИЧОПОЛІГРАФІЧНІЙ ГАЛУЗІ
Запропоновано новий підхід до вивчення сутності видавничо-поліграфічного
продукту та розгляду його на трьох рівнях. Розроблено зведену й узагальнену перспективну систему інноваційного розвитку видавничо-поліграфічних підприємств.
Інноваційний розвиток, система, перспектива, видавничо-поліграфічна галузь

Розвиток світової та національних економік під впливом науково-технічного і технологічного прогресу характеризується посиленням значущості
інноваційної складової діяльності підприємств і новим підходом до управління
інноваціями, які в сучасних умовах поєднують знання, організаційну структуру
й технології з ринковим середовищем [1, 2, 4, 5, 7, 8, 11]. У видавничо-полігра-
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фічній галузі, як одній із сучасних та орієнтованих на науково-технічний поступ видів людської діяльності, розвиток інноваційних процесів є обов’язковим
підгрунтям розвитку [3, 6, 9, 10]. Як наслідок більш важливим і необхідним
виявляється завдання вітчизняної видавничо-поліграфічної галузі забезпечити
власний розвиток за рахунок інтенсивної складової, що, у свою чергу, означатиме поступове становлення більш взаємозалежної системи функціонування
наукових, освітніх і виробничих організацій всього комплексу.
Безумовно, у кожній країні механізми реалізації інновацій, методи
управління ними на різних рівнях мають свої особливості. Таким чином,
для детальнішого вивчення інноваційних процесів у межах видавничополіграфічних підприємств варто розглянути інновації у більш широкому
сенсі, у загальному вираженні.
Оскільки на рівні підприємства науково-технічний прогрес реалізується
у вигляді інновації, то слід зауважити, що термін «інновація» багатьма авторами
тлумачиться по-різному. До наважливіших, на нашу думку, відносяться такі
визначення:
інновації — це підсумковий результат створення та освоєння принципово
нового або модернізованого засобу (нововведення);
інновація — прибуткове використання новацій у вигляді нових технологій, видів продуктів, організаційно-технічних і соціально-економічних рішень
виробничого, фінансового, комерційного або іншого характеру [7].
Відповідно до Керівництва Фраскаті (документ прийнято Організацією
з економічної співпраці та розвитку (Organisation for Economic Co-operation and
Development) у 1993 р. в італійському місті Фраскаті) інновація формулюється
як кінцевий результат діяльності, втілений у вигляді нового чи вдосконаленого
продукту, упровадженого на ринку, процесу, або в новому підході до соціальних
послуг [1]. Тлумачиться інновація і як використання в тій або іншій сфері
суспільства результатів інтелектуальної (науково-технічної) діяльності, спрямованих на вдосконалення процесу діяльності або його результатів [5].
Навіть з вищенаведених визначень видно, що існує два підходи до
пояснення поняття «інновація»: відштовхуючись від кінцевого продукту чи
самої організації процесу. Потрібно також зазначити, що іноземні дослідники
основну увагу приділяють кінцевому корисному ефекту, у той час як більшість
вітчизняних дослідників акцентує увагу на змісті процесу. Для розмежування
цих сутностей можна використовувати два поняття — «нововведення» та
«інновація».
Перше поняття може набувати вигляду фундаментальних або прикладних
досліджень, експериментальних робіт у будь-якій сфері діяльності, спрямованих
на підвищення її ефективності. Нововведення можуть оформлятися як:
відкриття, патенти, товарні знаки;
технічна документація на новий (удосконалений) процес, стандарти,
методики, інструкції тощо;
організації, виробництва або інша структура спеціального характеру;
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поняття та зведення;
наукові підходи або принципи;
результати маркетингових та інших досліджень.
У свою чергу, інновація в такому випадку — це кінцевий результат
впровадження нововведення для зміни об’єкта управління й одержання
економічного, соціального, екологічного, науково-технічного або іншого виду
ефекту.
Для подальшого розуміння суті інновацію варто розглядати як вид діяльності, до основних етапів якої належить розроблення, створення, впровадження і так звана дифузія (поширення в інші сфери).
Отож, розглядаючи інновації як процес і результат, усвідомлюючи їх
двоєдину сутність, можна більш чітко детермінувати поняття інноваційної
діяльності. Це процес стратегічного маркетингу, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР), організаційно-технічної підготовки, виробництва й оформлення нововведень, їх впровадження і поширення в інші
сфери. Саме з маркетингу в умовах ринку варто розглядати початок інноваційної діяльності як такої, що в кінцевому підсумку утворить продукт для виведення на ринок. У цьому й полягатиме зміст інноваційного процесу, а саме в
комерціалізації винаходу, нових технологій, видів продукції чи послуг, рішень
виробничого і фінансового характеру та інших результатів інтелектуальної
діяльності. Розглядаючи цей процес як послідовність науково-дослідних, організаційно-технічних, виробничих і маркетингових робіт, формують так звані
фази інноваційного процесу [1, 4, 5, 7], зокрема:
«наука» — проводяться фундаментальні дослідження й розробляються
теоретичні підходи до вирішення даної проблеми. Цим займаються академічні
інститути, вищі навчальні заклади, галузеві спеціалізовані інститути та лабораторії;
«дослідження» — здійснюються прикладні та експериментальні дослідження, розробляються експериментальні моделі. Це реалізують наукові інститути та заклади, малі венчурні підприємства;
«розробка» — визначаються технічні характеристики створеної продукції, розробляється інженерно-технічна документація та конструюється новий
продукт, формуюються дослідні зразки, розпочинається експериментальне
виробництво нового продукту. Роботи на цьому етапі виконуються в спеціалізованих лабораторіях, на дослідних виробництвах, у конструкторських бюро
й науково-дослідних підрозділах .
«виробництво» — технічна й організаційна підготовка виробництва
(матеріально-технічне забезпечення, створення допоміжних матеріалів і напівфабрикатів, розроблення регламентів і стандартів, сертифікація), масове виробництво.
«споживання» — збут продукції й задоволення попиту споживача.
Аналізуючи підприємство з точки зору управління продуктовоорганізаційною структурою, під якою розуміється морфологічне утворення, що
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є засобом досягнення кінцевої мети, виконання місії організації, формування
стратегій щодо зовнішніх (продуктових) і внутрішніх (організаційних) змінних
та поєднання їх загальними управлінськими координуючими зв’язками,
доходимо висновку, що найбільшого позитивного ефекту можна досягти тоді,
коли максимальна кількість фаз інноваційного процесу інтегрована в рамках
однієї продуктово-організаційної структури. Відповідно, інноваційний процес
тісно пов’язаний зі стратегією підприємства, оскільки остання базується
на використанні науково-технічних досягнень у сфері організації, техніки
і технології, тобто є націленою на ринок, орієнтованою на майбутнє та
спроможність підприємства використовувати комплексні інновації.
З точки зору комплексного розвитку видавничо-поліграфічної галузі та
підвищення ринкової орієнтованості її підприємств максимізація суспільнокорисних ефектів відбуватиметься, коли інноваційний процес буде переважно
імплементований у процес стратегічного планування організацій. Крім
того, визначаючи продукт як результат координації й розподілу ресурсів
підприємств, поєднання ресурсу і технології та враховуючи особливості
видавночо-поліграфічної продукції та послуг, цілком обгрунтованим буде
введення частково спеціалізованої класифікації можливих інноваційних
напрямів, а саме:
1. Інновації контенту (від англ. content — зміст) — орієнтація на нові
методи та форми комунікації зі споживачем, здебільшого формується за рахунок
творчих доробків, набуває нових перспективних і суспільно-значущих форм на
сучасному етапі становлення інформаційної економіки, відкритого суспільства
та цифрових технологій.
2. Інновації носія — техніко-технологічна складова новацій (включно з
самим виробництвом), яка впливатиме на підвищення можливостей випуску
цільових продуктів для різних запитів з урахуванням досягнень науковотехнічного прогресу. Сюди варто відносити будь-які удосконалення операційної
підсистеми підприємства.
3. Інновації маркетингу — узагальнюючий напрям, що містить сегментну
орієнтацію підприємства, охоплюючи питання каналів розподілу та ринкового
просування продуктів. Наспрапвді, у рамках даного напряму формується
асортиментна політика та відбувається позиціювання.
Отже, проектуючи конкретну інноваційну політику й беручи до уваги
розподіл найтиповіших продуктів видавничо-поліграфічних підприємств
[9], пропонуємо власну зведену та узагальнену перспективну систему
інноваційного розвитку останніх (див. таблицю). Зауважимо, що всі окреслені
напрями є досить загальними і частково перекривають один одного за рахунок
паралельного протікання технологічних процесів при виробництві. Тим не
менше, можна чітко простежити, що саме в трьох вищевиділених напрямах
знаходиться інноваційний потенціал видавничо-поліграфічної галузі.
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Новизною даного аналізу є запропонований підхід до вивчення сутності
видавничо-поліграфічного продукту та розгляду його на трьох рівнях. Відповідні інновації не тільки уособлюють певний напрям розвитку продукту, але
й частково сприяють створенню та розбудові інших змінних, унаслідок чого
модернізуються галузь загалом і конкретні підприємства зокрема.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Предложен новый подход к изучению сущности издательско-полиграфического продукта и рассмотрения его на трëх уровнях. Разработана сводная и
обобщенная перспективная система инновационного развития издательскополиграфических предприятий.
PROSPECTS OF INNOVATIVE PROCESSES
IN IZDATELSCO-POLIGRAFICHNIY INDUSTRY
New approach to the study of essence of izdatelsco-poligrachnogo product and
consideration of him at three level is offered. The taken and generalized perspective
system of innovative development of izdatelsco-poligrachnih enterprises is
developed.
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