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Мета статті полягає у дослідженні актуальних підходів до аналізу економічного розвитку, зокрема, його проявів у контексті визначення пріо-
ритетів видавничо-поліграфічної діяльності шляхом формулювання істотних характеристик груп факторів впливу та уточнення проведеного 
моделювання. У результаті дослідження було вивчено розвиток видавничо-поліграфічної діяльності в контексті забезпечення сталого розвитку 
і вирішення інституціональної проблематики розбудови нової інформаційної економіки. Проведено групування та структуризацію основних харак-
теристик груп факторів, що визначають економічний розвиток видавничо-поліграфічної діяльності України. Обґрунтовано пропозиції до уточ-
нення прогнозування та удосконалення моделі взаємного впливу виділених факторів на основі ієрархії чинників функціональної конкуренції з іншими 
сферами споживання інформації. Перспективами подальших наукових пошуків у даному напрямі є дослідження теоретико-методологічних засад 
управління та регулювання розвитку видавничо-поліграфічної діяльності в умовах інформаційного суспільства, вирішення за допомогою такого 
інструментарію завдань сталого розвитку, а на концептуальному рівні існує потреба в уточненні окремих засадничих категорій економіки знань.
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and printing industry in the context of sustainable development and institu-
tional development issues new information economy. Grouping and structur-
ing of the basic characteristics of groups of factors determining the economic 
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with other areas of consumer information. Prospects for further investigation 
in this direction are the formulation of the theoretical and methodological 
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fundamental categories of knowledge economy.
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экономического развития издательско-полиграфической  
деятельности Украины

Цель статьи заключается в исследовании актуальных подходов к ана-
лизу экономического развития, в частности, его проявлений в кон-
тексте определения приоритетов издательско-полиграфической 
деятельности путем формулирования существенных характеристик 
групп факторов влияния и уточнения проведенного моделирования. 
В результате исследования было изучено развитие издательско-
полиграфической деятельности в контексте обеспечения устойчиво-
го развития и решения институциональной проблематики развития 
новой информационной экономики. Проведены группировка и структу-
рирование основных характеристик групп факторов, определяющих 
экономическое развитие издательско-полиграфической деятельности 
Украины. Обоснованы предложения к уточнению прогнозирования и со-
вершенствования модели взаимного влияния выделенных факторов 
на основе иерархии функциональной конкуренции с другими сферами 
потребления информации. Перспективами дальнейших исследова-
ний в данном направлении являются формулирование теоретико-
методологических основ управления и регулирования развития 
издательско-полиграфической деятельности в условиях информаци-
онного общества, решения с помощью такого инструментария за-
дач устойчивого развития, а на концептуальном уровне существует 
потребность в уточнении отдельных основополагающих категорий 
экономики знаний.
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Актуальність проблеми. Сучасна видавничо-
поліграфічна діяльність в Україні згідно з офіційними ста-
тистичними даними демонструє відсутність якісної зміни 
темпів зростання: в межах статистичних припущень зрос-
тають обсяги виробництва продукції, здійснюється інвес-
тиційна діяльність, зростає кількість використаних ресур-
сів [3; 4; 13–16]. Однак задекларовані цілі розвитку галузі 
не мають системності у середньостроковій перспективі за 
умов такої динаміки, що обумовлює актуальність більш 
глибокого дослідження цієї проблеми.

Аналіз публікацій. В останні роки національні та 
глобальні економічні процеси обумовили змістовність 
наукових пошуків шляхів подальшої інтенсифікації, від-
повідно теоретико-методологічні засади процесів еко-
номічного розвитку є у фокусі ґрунтовних досліджень. 
Суспільство зіткнулося із серйозними обмеженнями по-
тенціалу економічного зростання, сповільненням темпів 
споживання багатьох видів матеріальних благ, інфра-
структурними дисбалансами при переході до використан-
ня інформації як основного відтворюваного ресурсу нової 
економіки. Деякі науковці вважають, що економіка наро-
щування виробництва матеріальних благ значною мірою 
вичерпала себе [6; 19–21]. При цьому актуальними знов є 
неоінституціональні концепти та основні положення тео-

рії розвитку Й. Шумпетера, в якій розвиток розглядався 
як процес, пов’язаний з технічними та економічними змі-
нами [26].

Мета статті полягає в обґрунтуванні оптимальних 
теоретико-методологічних підходів до визначення пріори-
тетного впливу факторів економічного розвитку суб’єктів 
видавничо-поліграфічної діяльності в контексті забезпе-
чення ефективності функціонування.

Виклад основного матеріалу. Для комплексної 
характеристики процесів збільшення масштабів вироб-
ництва, рівня задоволення ринкового попиту, створення 
нових сфер підприємництва, підвищення результатив-
ності діяльності, стимулювання творчості та ініціативи 
у видавничо-поліграфічній діяльності використовувалася 
категорія «розвиток видавничо-поліграфічного підприєм-
ництва» [23]. Ця сутність розглядалася як неперервний про-
цес змін у видавничо-поліграфічній діяльності, що сприяє 
її кількісному та якісному зростанню, збільшує можливість 
і переваги суб’єктів господарювання у порівнянні з конку-
рентами. Відповідно до результатів дослідження світового 
розвитку промисловості UNIDO, видавничо-поліграфічна 
діяльність має сталу структурну складову, що в середньому 
по країнах світу становить орієнтовно 6% сукупного обсягу 
випуску обробної промисловості (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка галузевої структури обробної промисловості у світі, 1960 – 2010 рр., %

Роки
1960 1970 1975 1980 1990 2000 2010 

групи промислових товарів

продовольчі товари, напої 15,2 12,8 13,4 12,5 12,3 11,4 11,4 

текстиль та швейні вироби 6,6 5,1 5,5 4,9 4,8 3,7 3,2 

одяг, вироби зі шкіри, взуття 5,8 4,4 4,7 4,2 3,6 2,6 2,0 

вироби з деревини, меблі 4,3 3,8 3,7 3,4 3,2 2,9 2,2 

паперова продукція, продукти видавничо-
поліграфічної діяльності 6,8 6,1 6,1 6,1 7,7 7,2 6,2 

продукція хімічної промисловості 10,2 13,3 14,4 14,9 15,6 15,8 16,0 

неметелева мінеральна продукція 4,8 4,8 4,9 4,8 4,3 3,9 3,4 

метали (чорні та кольорові) 8,7 8,3 7,7 7,1 6,0 5,4 5,9 

продукція машинобудування та металообробки 35,2 39,4 37,6 40,0 39,6 44,7 47,3 

в т. ч. радіо-, теле- та комунікаційне обладнання 
(комп’ютери та електронні прилади) 13,9 (7,1) 23,3 (8,5)

Джерело: Складено автором за даними [27]

Отже, розвиток ВПД становить інтерес з позицій за-
безпечення сталого розвитку і вирішення інституціональ-
ної проблематики розбудови нової економіки. З іншого 
боку, економічний розвиток видавничо-поліграфічної ді-
яльності досліджувався крізь систему показників, до яких 
належать:

темпи приросту доходу від реалізації продукції; 
темпи приросту обсягів виробництва продукції; 
випуск основних видів продукції та темпи при- 
росту її випуску;

показники ефективності функціонування; 
показники матеріального забезпечення працівни- 
ків галузі.

Більшість із вказаних показників характеризують 
економічне зростання галузі, проте у системі ці зведення 
надають лише фрагментарну характеристику, яка не по-
вною мірою дає можливості щодо вичерпної кількісної та 
якісної визначеності щодо середньо- та довгострокової 
ефективності використання обмежених суспільних ресур-
сів. Водночас не враховується, що сутність економічного 
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зростання полягає у забезпеченні можливостей розшире-
ного відтворення товарів і послуг із використанням тра-
диційної технології виробництва і відображає кількісні 
зміни в економіці суб’єктів господарювання. Економічний 
розвиток відображає якісні зміни, коли не тільки збіль-
шуються обсяги виробництва товарів, а продукуються їх 
нові види, використовуються нові технології, досягається 
капіталізація соціально-економічних змінних суспільної 
формації через впровадження новацій. Зростання може 
досягатися екстенсивним шляхом, що характерне для 
видавничо-поліграфічної діяльності останніх років, адже 
збільшення частки високоякісної сировини, матеріалів, 
що не виробляються вітчизняними виробниками, спричи-
нило високий рівень цін на кінцеву продукцію. [1; 5; 7–9; 
11; 12; 22; 25]. Разом із тим, вирішення зазначених завдань 
належить до сфери відповідальності національних регуля-
торів, які мають створити умови щодо забезпечення мож-

ливостей випереджального розвитку та порівняно великої 
доданої вартості у сферах, що є важливими для соціально-
економічного розвитку країни. [9]

Виділяють три періоди, характерним ознаками яких 
були: суспільно-політичні функції видавничо-поліграфічної 
діяльності, роль держави в її функціонуванні, форма влас-
ності на засоби виробництва та виготовлену продукцію. 
Перший період охоплює час з початку ХХ ст. до 20-х рр., 
другий – 20–90-ті роки ХХ ст. і третій – з 90-х років ХХ ст. 
і до сьогодні. Виділено десять основних факторів, що ви-
значали економічний розвиток видавничо-поліграфічної 
діяльності України: кількість суб’єктів; кількість працівни-
ків; вартість активів та основних засобів; обсяг замовлен-
ня; платоспроможність населення; державне регулювання 
галузі; інвестиції; конкуренція з боку інших інформаційно-
комунікаційних технологій; конкуренція з боку закордон-
них виробників; коливання валютного курсу (табл. 2). 

Таблиця 2

Характеристика груп факторів, що визначають економічний розвиток видавничо-поліграфічної діяльності України

назва групи факторів Вид факторів Характеристика факторів

попиту 
обсяг замовлень

платоспроможність населення

характеризують фізичну здатність 
підприємств галузі до зростання. 

пропозиції

вартість активів та основних засобів

інвестиції 

кількість суб’єктів

кількість працівників

дія цих факторів проявляється за певного 
рівня сукупних витрат споживачів — запити 
споживачів є визначальними для розвитку 
галузі

розподілу (ефективності)

конкуренція з боку закордонних 
виробників

коливання валютного курсу

стабільне економічне зростання передбачає 
повне використання ресурсів і досягнення 
оптимальної структури виробництва 

інституційні та соціально-
культурні

режим державного регулювання галузі 

конкуренція з боку інших інформаційно-
комунікаційних технологій

Соціально-економічні, нормативно-правові, 
інституціональні правила, інструментарій дер-
жавного регулювання

Джерело: Складено автором на основі [5; 7–9; 22; 23; 25]. 

З метою прогнозування взаємного впливу виділених 
факторів було розроблено модель ієрархії цих факторів, 
яка, крім упорядкування за важливістю впливу на процес, 
уможливила подальший поділ на підпорядковані (внутріш-
ні) компоненти для виявлення ступеня послаблення чи 
посилення дії основного фактора. [24]. Для розв’язання 
поставленої задачі параметри z1,…, zn, упорядковані за рів-
нями ієрархії, ідентифіковані числовими ваговими значен-
нями g1,…, gn, їх ймовірного впливу на економічний розви-
ток галузі. В результаті проведених досліджень, розташу-
вавши фактори за визначеними рівнями, отримано ієрар-
хічно структуровані моделі, що імітують пріоритетність їх 
впливу на економічний розвиток видавничо-поліграфічної 
діяльності. 

Побудовані ієрархічні моделі відображають зміни 
у важливості різних факторів, визначальних для еконо-
мічного розвитку видавничо-поліграфічної діяльності 
України в різні періоди часу. За результатами проведено-

го дослідження можна прослідкувати, як, незважаючи на 
перетворення, що мали місце впродовж століття, держава 
зберігала вирішальний вплив на розвиток цієї сфери. За 
допомогою математичних методів було об’єктивно ви-
значено зменшення впливу інших засобів інформаційно-
комунікаційних технологій (кіно, радіо, телебачення, 
Інтернет) на розвиток ВПД, через структурування та ін-
тенсифікацію функційної конкуренції із окремими сегмен-
тами. Важливим є висновок авторів, що обсяг замовлень 
ніколи не був вирішальним для розвитку видавничо-
поліграфічної діяльності, проте превалювали якісні фак-
тори споживання інформації. Це спростовує усталене 
твердження практиків про те, що багато проблем полігра-
фії як виробничої підгалузі пов’язане із значним зменшен-
ням накладів друкованої продукції. [23; 24]

Відзначаючи у цілому правильно обраний шлях й ве-
лику вірогідність отриманих результатів, в ході моделю-
вання потрібно відзначити недолік застосованої методики 
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[10], а саме: в результаті проведеного аналізу деякі фактори 
опинилися на одному рівні (тобто вони є рівнозначними), 
що є не зовсім коректним з точки зору інформаційних тех-
нологій та ускладнює подальший аналіз ситуації. 

У зв’язку із цим пропонується для розв’язання цієї 
задачі застосувати інший метод: визначені фактори іденти-
фікуємо числовими ваговими значеннями. Нехай aij – по-
казник, що визначає перевагу одного фактора відносно до 
іншого. Сукупність показників aij називають рангами еле-
ментів [18]. Чим більший ранг фактора, тим значніша міра 
його належності до множини істинних значень елемента. 
Оскільки досліджувані нами фактори мають певне функ-
ціональне навантаження, можна стверджувати, що міра її 
значущості є функцією ваги фактора, тобто M(zi) = F(zi(gi)). 
Сукупність вагових значень факторів у матричному вигля-
ді становитиме A=(aij). Ця матриця обернено-симетрична, 
що тотожно відношенню Aij= 1/aji.

Для узгодженої матриці очевидним є співвідношення
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Відомо, що матричне рівняння Ax = y є аналогом 
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= =∑ , що відповідає скороченому век-

торному запису 
 Ag = ng. (2)

У виразі (2) g – власний вектор матриці A з власним 
значенням n.

Для досліджуваної задачі взаємні впливи факто-
рів, що визначають економічний розвиток видавничо-
поліграфічної діяльності України, визначаються на основі 
експертних оцінок, тому величину aij не завжди можна об-
числити точно на основі рівняння (1). Виходом із ситуації 
може стати використання наступних тверджень теорії ма-
триць [17].

Якщо числа λ1,…, λn задовольняють рівняння Ax = λx, 
тобто є власними значеннями матриці A, причому aii = 1 
для всіх і, то 

 
1

.
n

i
i

nλ
=

=∑  (3)

Рівність (3) з додатковим урахуванням (2) означає, 
що тільки одне значення власного вектора матриці A рівне 
n, усі решта – нулі; тобто у випадку узгодженості експерт-
них суджень максимальне власне значення матриці A дорів-
нюватиме n. Частка від ділення суми компонент власного 
вектора на кількість компонент (середнє арифметичне) ви-
значить наближення до числа λmax, котре називається мак-
симальним або головним власним значенням. Ця величина 
стає основною характеристикою, що використовується для 
встановлення міри узгодженості експертних суджень сто-
совно попарних порівнянь факторів, що визначали еконо-
мічний розвиток у задачах з лінгвістично невизначеними 

критеріями, для розв’язання яких використовують теорію 
нечітких множин [18].

Крім того, стверджуємо, що за незначної зміни еле-
ментів aij обернено-симетричної матриці A власне значення 
її вектора також зміниться несуттєво, тобто власне значен-
ня λmax буде близьким до n, а інші власні значення – незна-
чно відрізнятимуться від нуля. Звідси випливає, що вели-
чина відхилення λmax від n може служити мірою узгодже-
ності або адекватності експертних суджень стосовно ваг 
факторів залежно від рівня їх важливості у процесі роботи 
пиловловлювача. Відхилення від узгодженості називається 
індексом узгодженості і виражається величиною

 max .
1

n
IU

n
λ −

=
−

 (4)

При цьому значення індексу узгодженості не пови-
нно перевищувати 10% його еталонної величини. 

Для визначення шкали пріоритетів потрібно побуду-
вати квадратну обернено-симетричну матрицю попарних 
порівнянь, порядок якої визначається числом аналізованих 
факторів [17]. У загальному випадку подібні матриці є не-
узгодженими, заданий суб’єктивно числовий ряд вагових 
значень факторів слугуватиме допоміжним інструментом 
при встановленні попарних переваг між ними. Подібне за-
уваження стосується також використовуваної в таких ви-
падках шкали відносної важливості об’єктів Сааті [2; 17]. 

Висновки. Згідно з пропонованим методом най-
кращою з визначених для видавничо-поліграфічної ді-
яльності альтернатив буде та, для якої значення функ-
ції корисності максимальне, що у вимірі розроблення 
теоретико-методологічних засад державного регулюван-
ня формуватиме пріоритетність довгострокового гори-
зонту планування із цілевстановленням, зосередженим 
на досягненні внутрішньої інтенсифікації використання 
наявного потенціалу розвитку видавничо-поліграфічної 
діяльності.
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