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Постановка проблеми. Підприємства поліграфіч-
ної галузі відіграють важливу роль у розвитку сус-
пільства та економіки будь-якої країни, оскільки 
вони виступають безпосередніми реалізаторами осно-
вних положень інформаційної політики держави, а 
також сприяють пожвавленню ділової активності. На 
них покладено низку функцій, серед яких ватро від-
значити підтримку рівня задоволеності інформацій-
них, культурних, освітніх, професійних потреб гро-
мадян, підприємств, установ, організацій, а також 
нарощення освітнього, інформаційного, культурного 
потенціалу суспільства. Наразі ж варто говорити і 
про те, що поліграфічні підприємства та їх діяль-
ність покликані підтримувати концепцію відкритого 
суспільства, посилювати національні традиції та 
здійснювати крос-культурний обмін.

Ринок поліграфічної продукції є одним із най-
більших у світовій економіці загалом. Так, за 
даними Datamonitor, об’єм продажів поліграфіч-
них послуг у 2004 р. складав 362,2 млрд дол., у 
2008 р. від зріс до 447 млрд дол., у 2010 р. вже 
становив 538 млрд дол., а середньорічний показ-
ник за останні понад десять років складає близько 
360 млрд дол. [1; 2]. При цьому експерти відзнача-
ють, що наразі світовий ринок змінюється і транс-
формується відповідно до потреб, вимог споживачів, 
розповсюдження нових засобів та джерел отримання 
інформації, мобільних пристроїв, електронних кни-
жок, поширення мережі Інтернет та глобалізації. 
Найбільшими поліграфічними ринками усе ще зали-
шаються Китай, Японія, Індія, країни ЄС, США. 
Українські поліграфічні підприємства не мають зна-
чної частки ринку та входять у групу всіх інших, 
які разом займають долю не більше 6,3% [1; 2].  
Останні роки відзначилися погіршенням позицій 
більшості вітчизняних підприємств на зовнішніх та 
на внутрішньому ринку, неготовністю керівників 
до змін, програванням частки ринку електронним 
засобам, що, відповідно, призвело до нестабіль-
ності показників галузі та необхідності формування 

нових сучасних підходів до підвищення конкурен-
тоспроможності підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням підвищення конкурентоспроможності полігра-
фічних підприємств, дослідженню їх діяльності 
присвячені роботи вітчизняних та закордонних нау-
ковців, зокрема О.В. Бойко, Л.Є. Довгань, С.А. Бес-
коровайної, К.Е. Андреєва, М.А. Любанова, Є.В. Мар-
гуліна, Р.В. Марушкова, Д.Ю. Комкова, О.Г. Ісаєвої, 
Н.О. Сімченко та ін. У той же час, враховуючи зміни 
зовнішнього середовища, кризові явища в еконо-
міці країни, зміни парадигми існування суспільства 
у електронну площину, посилення євроінтеграції, 
коли необхідно накопичити стратегічний потенціал, 
сформувати нові рішення на внутрішньому ринку, 
а також знайти та зайняти свою нішу у висококон-
курентному європейському та міжнародному середо-
вищі, питання підвищення конкурентоспроможності 
діяльності поліграфічних підприємств, формування 
можливостей їх розвитку стоїть гостро та потребує 
подальшого дослідження.

Постановка цілей. Метою статті є аналіз діяль-
ності підприємств поліграфічної галузі та дослі-
дження перспектив впровадження проектного під-
ходу для розвитку підприємств, підвищення їх 
конкурентоспроможності.

Виклад основного матеріалу. В цілому до видав-
ничо-поліграфічної галузі належать виробники, 
видавці та розповсюджувачі поліграфічної продук-
ції, кожен із яких займає свою ланку в економічному 
процесі, має свої пріоритети діяльності, потреби та 
цілі. Особливістю підприємств цієї галузі є висока 
чутливість до економічного розвитку країни, фінан-
сового становища суспільства, саме тому вона висту-
пає своєрідним індикатором соціально-економічного 
стану [3].

З метою визначення проблем та вузьких місць, 
які характерні для поліграфічних підприємств, про-
аналізуємо деякі показники їхньої діяльності за 
останні роки.
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Рис. 1. Динаміка кількості  
поліграфічних підприємств

Побудовано на основі [4]

Як свідчать дані рисунка 1, кількість поліграфіч-
них підприємств скоротилася у посткризовий (2011–
2012 рр.) період, у 2013 р. їх кількість зросла, проте, 
порівнюючи дані з 2010 р., можна відзначити, що 
така динаміка є незначною. Аналогічні дані спосте-
рігаються і по підприємствам з виробництва паперу 
і паперових виробів, виготовлення виробів з паперу 
і картону. Досить малою і сталою останні роки зали-
шається частка підприємств з виробництва паперо-
вої маси, паперу та картону, що говорить про значну 
ресурсну імпортозалежність вітчизняних підпри-
ємств.

У той же час спостерігається хоча і не значна, але 
позитивна динаміка щодо реалізації продукції біль-
шості підприємств галузі у грошовому виразі. Нега-
тивна динаміка характерна лише для підприємств з 
виробництва паперової маси, паперу та картону (рис. 2).
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Рис. 2. Обсяг реалізованої продукції, млн грн 
Побудовано на основі [4]

Незважаючи на зростання обсягів реалізації, 
темпи зростання загальної рентабельності діяльності 
підприємств є мінімальними. Так, поліграфічна 
діяльність показує зростання рентабельності з 1,6% 
до 2,2% відповідно у 2012 та 2013 р. У той же час 
у підприємств, що спеціалізуються на виробництві 
паперу і паперової маси, діяльність взагалі є збитко-
вою (-1,1%) починаючи з 2013 р.

Майже у всіх підприємств галузі спостерігається 
зменшення рентабельності від операційної діяль-
ності, що показано на рисунку 3.
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Рис. 3. Рентабельність від операційної діяльності 
підприємств ВПГ, %, 2010–2013 рр. 

Побудовано на основі [4]

З позицій тематичних розділів, які характери-
зують продукцію поліграфічних підприємств, варто 
зазначити аналогічну спадну тенденцію на початок 
2014 р. практично за усіма укрупненими тематич-
ними розділами [4]. Незначне зростання спостеріга-
ється лише для літератури з мистецтвознавства.

Фактично такі ж дані спостерігаємо і випуском 
книг та брошур за цільовим призначенням, де для 
більшості з них піковим є 2013 р., а надалі тенденція 
є спадною, тоді як відносну стабільність показує ста-
тистика випуску рекламних видань (рис. 4).
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Рис. 4. Випуск книг і брошур  
поліграфічними підприємствами  

за цільовим призначенням у 2011–2014 рр. 
Побудовано на основі [4]
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За даними «Звіту про результати дослідження 
видавничого ринку України» [5], потрібно зазначити, 
що національний ринок книговидання з 2002 року 
перебуває у стані стагнації. Піковими роками, коли 
обсяг виданих книг був максимальним є 2008, 2012 
і 2013 рр., а увесь інший час загальний тираж коли-
вається між цифрами, що у середньому складають 
близько одного примірника на душу населення кра-
їни (рис. 5.) [5, с. 17]. 
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Рис. 5. Кількість нових видань та перевидань книг, 
випущених в Україні у 2002–2014 рр. 

Побудовано на основі даних [4; 5]

Крім того, тут варто зазначити, що деякі пози-
тивні відхили показників діяльності підприємств 
галузі не свідчать про загальні якісні зрушення у 
поліграфії. Цьому більше сприяють політичні кам-
панії, що збільшують наклади; окремі цільові субси-
дії чи інші видатки з бюджетів; збільшення назв при 
сумарному збереженні накладу тощо [5, с. 18-19], а 
також підвищення цін на поліграфічну продукцію 
при зниженні тиражів. Основні проблеми підпри-
ємств галузі усе ще залишаються не вирішеними, 
такі як збільшення обсягів виробництва та реаліза-
ції; підвищення прибутковості діяльності; оновлення 
основних фондів, більша частина з яких (понад 65%) 
має вік 15-30 років, а загалом 81% потребує термі-
нового ремонту; розширення ринків; формування 
нових продуктів; урахування інтересів усіх зацікав-
лених сторін; раціональне використання ресурсів та 
ін. [6].

На наш погляд, їх вирішення потребує карди-
нально нового підходу до діяльності підприємств 
галузі, що повинна бути більш гнучкою та швидко 
реагувати на потреби споживачів. Таким підходом 
може стати проектно-орієнтований, який досить 
вдало зарекомендував себе як у діяльності провідних 
поліграфічних підприємств окремих високорозвине-
них країн, так і у процесі розвитку та укріплення 
міжнародного ринку поліграфії.

Основними перевагами впровадження такого 
підходу є чітка структурованість функцій управ-
ління проектами та їх складовими (якістю, ризи-
ками, командою, бюджетом, виробництвом, витра-
тами, маркетингом тощо), одночасна орієнтацію на 
управління основними і додатковими бізнес-проце-
сами; стандартизація і регламентація процесів; ура-
хування інтересів основних стейкхолдерів; цільова 
спрямованість і мультидисциплінарність; раціональ-
ний розподіл і використання ресурсів; накопичення 
компетенцій, потенціалу, накопичення і збереження 
знань тощо.

Основою для використання такого підходу може 
слугувати стандарт OPMЗ (Organization Project 
Management Maturity Model – модель зрілості орга-
нізаційного управління проектами) [7], який дозво-
ляє підприємству здійснити діагностику, віднайти 

«вузькі місця» та налагодити раціональний процес 
управління проектами, програмами та їх пакетами. 
Проте його запровадження, комплексний моніторинг 
і налагодження може зайняти багато часу, тягне 
за собою значні витрати та необхідність залучення 
фахівців зі сторони. Зважаючи ж на фінансові мож-
ливості більшості національних поліграфічних під-
приємств та загалом можливостей галузі, більш 
доцільним може бути поступове запровадження окре-
мих стандартів управління проектами за основними 
функціональними сферами та застосування моделей 
зрілості Керцнера і Берклі [8].

Серед базових стандартів, зокрема, можуть бути 
серія стандартів з якості ISO 9000:2008. Стандарти 
якості повністю відповідають стратегії клієнтоорієн-
тованості та концепції урахування інтересів ключо-
вих стейкхолдерів, а також положенням «Програми 
стандартизації в галузі книговидання і преси на 
2012–2016 рр.» [9] і дозволяє підвищити конкурен-
тоспроможність продукції, робіт та послуг підпри-
ємств, зокрема шляхом мінімізації браку, відслід-
ковування не лише якості кінцевого продукту, а й 
усіх бізнес-процесів конкретних проектів. Особливої 
ваги дане питання набуває з огляду на той факт, що 
національні стандарти, передбачені Програмою пере-
бувають у стані свого доопрацювання і перегляду 
відповідно до міжнародних, тобто їх удосконалення 
можливе не лише з позицій співставлення норм наці-
онального чи міжнародного стандарту, а і з ураху-
ванням практики запровадження провідними полі-
графічними підприємствами як України, так і світу.

Цікавими з позицій запровадження проек-
тного підходу у діяльність поліграфічних підпри-
ємств є і стандарти OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 
27001:2005 [10], SA 8000, ISO 14000, орієнтовані 
не лише на підтримку відповідної якості проектів, 
а і на екологічні ініціативи, охорону здоров’я, без-
пеку праці, інформаційну безпеку тощо. Крім того, 
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Управління якістю на поліграфічних підприємствах 

вивчення запитів ринку, створення бази даних клієнтів 
рекламні кампанії 
збільшення частки ринку 
застоування систем робочого потоку на етапі проектування і розробки конструкції продукту 
розробка обов'язків, повноважень і ресурсів 
розробка концепції друкованої продукції 
виготовлення якісних друкарських форм 
якість взаємодії зі споживачем на етапі проектування 
застосування систем робочого потоку 
запровадження ефективного друкарського обладнання 
запровадження ефективного брошурувально-палітурного обладнання 
забезпечення постачання якісних матеріалів 
отримання якісного відбитку 
якість взаємодії зі споживачем на етапі виробництва 
рівень професіоналізму персоналу 
застосування систем виробничого потоку на етапі виробництва 
удосконалення упаковки 
забезпечення якості та умов зберігання вхідних матеріалів 
вибір форм доставки, продажу продукту  

Рис. 6. Ступінь запровадження системи  
управління якістю проектів на поліграфічних 

підприємствах за основними процесами 
Побудовано на основі [10]
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доцільно одним із напрямів запровадження проек-
тного підходу та підтримання своїх конкурентних 
позицій на ринку для підприємств галузі вважати 
так звану «зелену сертифікацію».

Наразі ж, як свідчать дослідження низки вітчиз-
няних науковців, питання запровадження зазначе-
них стандартів усе ще залишаються невирішеними 
повною мірою (рис. 6) [10].

У середньому відсоток забезпечення якості про-
цесу «маркетинг та вивчення ринку» складає 37,5; 
процесу «проектування і розробка конструкції дру-
кованої продукції» – 50; процесу «виробництво» – 
32,4; процесу «упакування і складання» – 70; про-
цесу «збут, реалізація, експлуатація продукції» – 80. 
При цьому системи типу TQM запроваджуються лише 
на окремих поліграфічних підприємствах України, 
серед них варто відзначити Поліграфічний комбінат 
«Україна» та типографію «Бліц-Принт» [10].

Проектний підхід також сприяє зміні бізнес-про-
цесів підприємства шляхом запровадження нових 
технологій, таких як: цифровий друк, друк web-to-
print, крос-медійні процеси, які зарекомендували 
себе як технології нового технологічного укладу у 
виробництві і передачі даних [11], що використо-
вуються вітчизняними підприємствами не повною 
мірою, не враховуються усі можливі канали передачі 
інформації, форми її представлення, роботи з нею, 
залучення нових груп споживачів, управління ціно-
вою та ресурсною політикою, що особливо актуально 
для видавничо-поліграфічних комплексів (рис. 7).
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Рис. 7. Формування пулу послуг  
видавничо-поліграфічних комплексів  

при запровадженні крос-медійних технологій 
Побудовано на основі [11; 12]

Розширення асортименту продукції, формування 
крос-медійних платформ, використання нових засо-
бів передачі даних, створення електронних книг 
є необхідним в умовах, коли Україна (за даними 
2010 р.) займає 30 місце серед 120 країн світу по 
кількості користувачів Інтернет [13]. Як відзнача-
ється Комітетом з питань інтернет-реклами (2015 р.), 
наразі понад 58% українців регулярно користуються 
Інтернетом [14], найчастіше з планшетів, ноутбуків, 
мобільних телефонів. Мобільні телефони у 2013 р. 
мали понад 89% українців. А у 2014 р. було зазна-
чено цифру у 89-91% населення країни.

На нашу думку, електронні технології та засоби, 
що впроваджені на базі застосування проектного під-
ходу, поступово оптимізують роботу поліграфічних 
підприємств, диверсифікують їх послуги, а також 
сформують важелі для підтримки і стимулювання 
споживчого попиту (оскільки в Україні понад 42% 

населення не читають книги, кількість тих, хто 
читає електронні видання, збільшується (з 6,5% у 
2011 р. до 13,7% у 2014 р.), та скорочується кіль-
кість тих, хто читає друковані (з 64,5% у 2011 р., 
до 62% у 2014 р.) [15]), допомагають оптимізувати 
свої основні бізнес-процеси за рахунок аутсорсингу, 
інсорсингу, «друкування на вимогу» тощо.

Проте реалізація вказаних можливостей підпри-
ємств галузі повинна бути підтримана відповідною 
державною політикою щодо формування норма-
тивно-правового забезпечення, зокрема щодо: стан-
дартизації, сертифікації; чіткого визначення функці-
ональних обов’язків регулюючих органів, прозорості 
та використання цільового підходу в їхній діяль-
ності; відповідного податкового стимулювання (піль-
гові кредити, податкові канікули, оптимальні умови 
фінансового лізингу тощо); забезпечення умов при 
підготовці фахівців у галузі, підвищенні їх ква-
ліфікації, обміні досвідом за рахунок стажування 
у провідних вузах і компаніях світу; забезпечення 
прикладних НДДКР у галузі, зменшення імпорто-
залежності; розробки програм стимулювання онов-
лення основних фондів; формування дієвих меха-
нізмів боротьби з несанкціонованим копіюванням 
видавничої продукції та інформації на інших носіях.

Крім того, свого перегляду та відповідного «мар-
кетингу» потребує інформаційно-комунікаційна та 
культурно-освітня політика національного госпо-
дарства, яка має бути орієнтована на стимулювання 
культурних потреб та інтересів населення, популяри-
зацію видавничої продукції.

Наразі актуальним є питання загального подо-
лання наслідків системної кризи економіки країни, 
оскільки коливання валютного курсу, політична 
нестабільність, несистемні та постійні реформи, 
низька платоспроможність населення, відсутність 
дієвих механізмів для переорієнтації на нові ринки, 
загальні негативні очікування, криза банківської 
системи, відсутність інвестиційного середовища, 
комплексної налагодженої ринкової інфраструктури, 
взаємозв’язку між освітою, наукою і виробництвом 
та інші фактори чинять негативний вплив на показ-
ники і можливості розвитку підприємств галузі, їх 
можливості брати активну участь у процесі інтенсив-
ного суспільного відтворення.

Висновки. У процесі дослідження було визна-
чено, що підприємства поліграфічної галузі виступа-
ють важливою ланкою культурного, економічного, 
соціального розвитку національного господарства та 
мають значні можливості в умовах євроінтеграції та 
глобалізації. Проте показники їхньої діяльності не 
дають можливості повністю реалізувати зазначені 
цілі та завдання за рахунок впливу ряду екзогенних 
та ендогенних факторів, загалом системної кризи 
національної економіки.

Обґрунтовано, що вихід із такої ситуації мож-
ливий за рахунок одночасної активної діяльності 
самих підприємств галузі, так і державних інститу-
цій. Зокрема, підприємства галузі можуть поступово 
нарощувати потенціал розвитку та вирішувати так-
тичні і стратегічні завдання шляхом впровадження 
крос-медійних технологій, електронних засобів, а 
також проектного підходу, що може бути реалізо-
ваний через поступове запровадження стандартів 
управління проектами за ключовими функціями та 
бізнес-процесами, визначенні можливостей поетап-
ного запровадження нових проектів у виробництві, 
збуті, постачанні, маркетингу, логістиці з ураху-
ванням потреб та інтересів основних стейкхолдерів 
тощо.
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З позицій державних інституцій мова йде про 
формування відповідного інституційного каркасу, 
який нормативно закріпить можливості, методи, 
інструменти та засоби запровадження даного під-
ходу, зокрема, шляхом перегляду нормативів, норм, 
положень, стандартів податкової, кредитної, інфор-
маційної, науково-технічної, освітньої політик у 
питаннях діяльності щодо регулювання та координа-
ції діяльності підприємств.

Перспективи подальших досліджень лежать у 
площині аналізу питань запровадження ключових 
стандартів проектно-орієнтованого підходу, а також 
основних галузей знань з управління проектами від-
повідно до специфіки діяльності підприємств видав-
ничо-поліграфічної галузі, формування витрат, дохо-
дів, ресурсів та взаємодії між основними групами 
стейкхолдерів.
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ  
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

У статті розглянуто сутність поняття «механізм». Охарактеризовано елементи механізму управління логістичним по-
тенціалом машинобудівного підприємства. Розглянуто важелі впливу на логістичний потенціал в різних парадигмах ло-
гістики.

Ключові слова: машинобудівне підприємство, логістична діяльність, логістичний потенціал, механізм управління, підсисте-
ма управління.

Короткий Ю.В. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрена сущность понятия «механизм». Охарактеризованы элементы механизма управления логистическим 
потенциалом машиностроительного предприятия. Рассмотрены рычаги влияния на логистический потенциал в различных па-
радигмах логистики.

Ключевые слова: машиностроительное предприятие, логистический потенциал, механизм управления.

Korotkiy Y.V. MECHANISM OF MANAGING THE LOGISTICS POTENTIAL OF THE ENGINEERING ENTERPRISE
The article compared the nature of the concepts of «organization» and «mechanism». The characteristic elements of the mechanism 

of logistics engineering potential of the enterprise. Considered leverage on logistics engineering potential of the enterprise indifferent 
paradigms logistics.
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