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У статті проаналізовано стан видавничо-поліграфічної галузі України та проведено дослідження динаміки 
кількості діючих суб’єктів господарювання, які займаються видавничою та поліграфічною діяльністю в Україні 
за останнє дисятиріччя. Досліджено структуру діючих суб’єктів господарювання, які займаються видавничою 
та поліграфічною діяльністю. Проаналізовано обсяг реалізованих послуг українськими підприємствами, які 
займаються поліграфічною та видавничою діяльністю. Обґрунтовано переваги використання маркетингових 
інструментів у поліграфі, а також запропоновано поетапність становлення ефективної поліграфічної діяль-
ності з використанням маркетингових інструментів. Обґрунтовано привабливість, доцільність та перспектив-
ність поліграфії з використанням маркетингових інструментів для бізнесу.

Ключові слова: поліграфія, маркетинг, видавничо-поліграфічна галузь, маркетингові інструменти, марке-
тингова діяльність.

The article examines the essence, history of development, and peculiarities of the publishing and printing 
industry. The state of the publishing and printing industry of Ukraine is analyzed. A study of the dynamics of the 
number of active business entities engaged in publishing and printing activities in Ukraine over the last decade was 
conducted and a negative trend towards the decrease of these enterprises was revealed. The need for continuous 
improvement, in particular, improving the quality of goods/services, expanding the assortment, effectively introducing 
the latest equipment and innovative technologies into one's activities in order to meet the needs of the consumer, is 
substantiated. The structure of active business entities engaged in publishing, in particular, specializing in publishing 
books, periodicals and engaged in other publishing activities, as well as printing activities, in particular, printing 
activities, duplication of recorded information, in 2021 was studied. The types of printing products of Ukraine are 
considered and characterized. The volume of services provided by Ukrainian enterprises engaged in printing and 
publishing activities (publishing books, periodicals and other publishing activities) in Ukraine over the past five years 
was analyzed. It was established that despite the dynamics of the decrease in the number of enterprises in the 
publishing and printing industry, the volumes of products (goods, services) sold by these economic entities maintain 
a positive trend, which indicates, first of all, that the interest in this type of products (goods, services) is constantly 
growing. The advantages of using marketing tools in printing are substantiated, both for client companies and for 
companies in the publishing and printing industry. A step-by-step approach to building an effective printing business 
using marketing tools is proposed. There are examples of successful use of printing services for business, from 
the point of view of implementing effective marketing activities. The attractiveness, expediency and prospects of 
polygraphy using marketing tools for business are substantiated.

Keywords: printing, marketing, publishing and printing industry, marketing tools, marketing activities.

Постановка проблеми. Науково-техніч-
ний прогрес та стрімкий розвиток конкурен-
ції на ринку обумовлює постійний тиск, що 

в свою чергу, призводить до необхідності 
видозмінення відповідно до умов сього-
дення не тільки бізнесу, а й галузі в цілому, 
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де здійснюється підприємницька діяльність, 
не є винятком і видавнича галузь. Підприєм-
цям необхідно постійно вдосконалюватися, 
зокрема, покращувати якість товару/послуги, 
розширяти асортимент, ефективно впрова-
джувати в свою діяльність новітню техніку та 
інноваційні технології з метою задоволення 
потреб споживача. Як відомо, саме спожи-
вач, виступає таким собі «тригером» для 
підприємництва, якщо він втрачає цікавість 
до товару чи послуги, то це свідчить про те, 
що його потреби не задоволені й він надава-
тиме перевагу іншим виробникам, що в свою 
чергу, ставить під загрозу доцільність подаль-
шого існування даного бізнесу. Тому, можна 
вивести просту формулу успіху будь-якого 
підприємництва, «дослідження потреб спожи-
вача + ефективне впровадження інновацій = 
задоволений споживач = успішний бізнес». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченням проблем розвитку підприємств 
видавничо-поліграфічної галузі України зай- 
маються такі вчені, як: Л. А. Швайка [1], 
Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, В. В. Марти- 
нів [2], О. В. Кошелюк [3] та інші. Питанням 
підвищення ефективності діяльності підпри-
ємств та впровадження використання мар-
кетингових інструментів у їхній діяльності, 
присвячено велика кількість наукових дослі-
джень, як вітчизняних так і зарубіжних науков-
ців, а саме: Г. М. Калетнік [10], І. В. Гончарук 
[11], Р. В. Логоша [12] та інші. Проте, врахо-
вуючи важливість та актуальність, на нашу 
думку, необхідно більше приділяти увагу, 
саме, дослідженню перспектив видавничо-
поліграфічної галузі з позиції маркетингової 
діяльності. 

Постановка завдання. Метою роботи є 
дослідження сучасного стану поліграфічної 
галузі України, підвищення її потенціалу за 
рахунок використання маркетингу, як інстру-
менту впливу на зацікавлення споживачів та 
ефективного засобу в конкурентній боротьбі.

На сучасному етапі розвитку нашої держави 
важливе значення видавничо-поліграфічної 
галузі в національній економіці зумовлюється 
не лише обсягами виробленої продукції, а й її 
характером, призначенням і місцем у суспіль-
стві. Сьогодні видавнича справа і поліграфія 
виступають важливим засобом підвищення 
культурно-освітнього рівня громадян, їх вихо-
вання і мобілізації на вирішення найважливі-
ших завдань господарського та громадського 
характеру, оволодіння законами суспільного 
розвитку, боротьби за соціальний прогрес, 
демократію й свободу [1; 2].

Видавнича галузь – не лише українська, 
а й світова – останнім часом зазнає суттє-
вих змін: на розвиткові галузевих стратегій 
позначаються впливи технологічного поступу 
людства, винайдення та застосування нових 
ефективніших способів оброблення, збері-
гання та передавання інформації до потенцій-
ного читача чи глядача [3].

Поліграфія, в перекладі з давньогрецької 
мови – багато пишу. В сучасному розумінні, 
поліграфія – це сфера техніки, яка займається 
виробництвом друкованої продукції і склада-
ється з підготовки друкованих форм (шабло-
нів текстів й графіки) та виготовлення копій.  
Традиційно до поліграфічної продукції від-
носять газети, книги або листівки, проте 
досить вагомими видами цієї продукції є й 
запрошення, візитівки та упаковки. Людина 
настільки тісно взаємопов’язана з полігра-
фічною продукцією, що радше сприймає 
її як належне, а не як необхідне доповне-
ння товару чи послуги. Варто зауважити, що 
недооцінення вагомості поліграфічних послуг 
бізнесом в сучасному динамічному світі, при-
зведе до не спроможності підприємства кон-
курувати на ринку і як наслідок, до його зане-
паду. Для споживача важливо отримати не 
просто якісний товар/послугу, а й відповідну 
інформацію про нього та про виробника і не 
менш важливим є упаковка, її привабливість, 
інформативність та зручність.

Історія розвитку поліграфії, свідчить 
про її тривалий і тернистий шлях розвитку, 
основу якому було покладено винаходом, 
Й. Гутенбергом, книгодрукування у 1440 році, 
а вже в XVI ст. вона набула форму розви-
неної мануфактури. Наступним і не менш 
важливим етапом розвитку поліграфії став 
винахід друкарської машини в ХІХ ст., що 
стало поштовхом до початку промислової 
революції та започаткуванням поліграфіч-
ного машинобудування. Науково-технічна 
революція в середині XX ст. стимулює полі-
графію видозмінюватися й удосконалюва-
тися, розпочинається її розвиток за такими  
напрямами [4]:

– перехід до електронних способів виго-
товлення друкарських форм для всіх способів 
друку (використання комп’ютера для кольоро-
поділу та фотонабору); 

– широке застосування рольового офсет- 
ного друку на високошвидкісних машинах; 

– створення автоматичних потокових 
ліній в оздоблювальних цехах; 

– комплексна механізація й автоматиза-
ція всього виробництва; 
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– використання локальних та глобаль-
них комп’ютерних мереж задля швидкої та 
ефективної передачі даних [4].

Для розуміння сучасного стану видавничо-
поліграфічної галузі України варто дослідити 
динаміку змін, за останніх десять років, кіль-
кості діючих суб’єктів господарювання, які 
займаються видавничою та поліграфічною 
діяльністю (рис. 1).

Нажаль, виходячи з реалій сьогодення, 
ми фіксуємо негативну тенденцію змін кіль-
кості підприємств, які спеціалізуються на 
видавництві книг, періодичних виданнях 
та займаються іншою видавничою діяль-
ністю, у досліджуваному періоді. Так, про-
тягом десяти років кількість таких суб’єктів 
господарювання зменшилося на 1657 од. у 
2021 році порівняно із 2012 роком. Анало-
гічно негативна тенденція спостерігається і 
серед фізичних-осіб підприємців, які займа-
ються видавничою діяльністю, зокрема на 
видавництвом книг, періодичних видань, а 
також займаються іншою видавничою діяль-
ністю у 2021 році їхня кількість становила 
1515 од., що на 597 од. менше в порівнянні з 
2012 роком.

Що стосується динаміки кількості діючих 
суб’єктів господарювання, які займаються 
поліграфічною діяльністю в Україні, то вона 
не однозначна, зокрема ми можемо спосте-
рігати позитивну тенденцію до зростання з 
2012 року по 2015 рік, наступних ж три роки 
фіксуємо зменшення кількості підприємств. 
В 2019 році спостерігаємо позитивні зміни, 
проте вже починаючи з наступного року знову 
кількість підприємств, які займаються полігра-
фічною діяльністю, починає зменшуватися. 
В цілому, протягом останніх 10 років кількість 
таких суб’єктів господарювання зменшилося 
на 23 од. у 2021 році порівняно із 2012 роком, 
проте варто підкреслити, що найбільша 
кількість поліграфічних підприємств була в 
2015 році 5815 од. Така ж не стабільна ситу-
ація, протягом досліджуваного періоду, спо-
стерігається і серед фізичних-осіб підприєм-
ців, які займаються поліграфічною діяльністю, 
проте у 2021 році в порівнянні з 2012 роком, 
їхня кількість зросла на 50 од., що на 597 од. 
менше. 

Для більш наглядного розуміння діючих 
суб’єктів господарювання, які займаються 
видавничою (спеціалізуються на видавництві 

Рис. 1. Динаміка кількості діючих суб’єктів господарювання, 
які займаються видавничою та поліграфічною діяльністю в Україні, 2012–2021 рр., од.

Джерело: побудовано автором на основі [5]
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Кількість діючих суб'єктів господарювання, які займаються видавничою діяльністю (видання 
книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність), од.
з них фізичні особи-підприємці, од.

Кількість діючих суб'єктів господарювання, які займаються поліграфічною діяльністю, 
тиражуванням записаної інформації, од
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книг, періодичних виданнях та займаються 
іншою видавничою діяльністю) та поліграфіч-
ною (поліграфічна діяльність, тиражування 
записаної інформації) діяльністю варто більш 
детально дослідити їхню структуру в 2021 році 
(рис. 2).

Як видно на рис. 2, левова частка в струк-
турі діючих суб’єктів господарювання, які 
займаються видавничою діяльністю в Укра-
їні в 2021 р., належать підприємствам, які 
спеціалізуються на виданні газет та інших 
видах видавничої діяльності, по 27%. Трішки 
поступаються лідерам, підприємства, які 
займаються виданнями книг (951 од.) та під-
приємства, які спеціалізуються на журналах 
і періодичних виданнях (769 од.). Тим часом, 
суб’єкти господарювання, які займаються 
виданнями довідників і каталогів, займають 
найнижчі позиції серед перерахованих під-
приємств, їхня доля у 2021 році складає лише 
2% (61 од.).

Що стосується діючих суб’єктів господарю-
вання, які займаються поліграфічною діяль-
ністю в Україні, то лідируючі позиції в їхній 
структурі у 2021 р., належить підприємствам, 
які спеціалізуються на виготовленні друкар-

ських форм і наданні інших поліграфічних 
послуг 64% (1034 од.). По 17% (271 од.) і 13% 
(218 од.) належить підприємствам, які займа-
ються брошурувально-палітурною діяль-
ністю і наданням пов’язаних із нею послу 
та друкуванням газет відповідно. Найнижча 
частка в структурі поліграфічних підприємств 
у 2021 році належить суб’єктам господарю-
вання, які займаються тиражуванням звуко-, 
відеозаписів і програмного забезпечення, 
лише 6%, що еквівалентно 96 од.

Варто приділити увагу існуючій класифіка-
ції поліграфічної продукції рис. 3.

Кожен з зазначених видів поліграфічної 
продукції має своє задання і найефектив-
ніший під час виконання своїх відповідних 
функцій.

Варто проаналізувати обсяг реалізова-
них послуг підприємствами, які займаються 
видавничою діяльністю (видання книг, періо-
дичних видань та інша видавнича діяльність), 
за останніх три роки (рис. 4).

Незважаючи на динаміку зменшення кіль-
кості підприємств, які займаються виданням 
книг, періодичними виданнями та іншою видав-
ничою діяльністю (рис. 1), обсяги реалізованих 

Рис. 2. Структура діючих суб’єктів господарювання, 
які займаються видавничою та поліграфічною діяльністю в Україні в 2021 р., од.

Джерело: побудовано автором на основі [5]

Варто приділити увагу існуючій класифікації поліграфічної продукції рис. 3.
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продукції (товарів, послуг) цими суб’єктами 
господарювання, зберігають позитивну тен-
денцію, за три роки їхня кількість зросла на 
понад 300 млн грн. Така тенденція свідчить 
передусім, про те, що інтерес до такого типу 
продукції (товарів, послуг) постійно зростає. 
Аналогічна ситуація і на поліграфічних підпри-
ємствах, особливо активне зростання обся-
гів реалізованих продукції (товарів, послуг) 
спостерігається в 2021 році понад 4 млн грн  
порівняно з 2020 роком, коли в попередні роки 
така активність була значно нижчою. 

Окрім традиційних видів друку поліграфіч-
ної продукції існують також й нові, специфічні 
види: 

– стерео-поліграфія (розширені можли-
вості візуалізації товару, 3D-моделювання);

– ароматична поліграфія (додаються 
ароматичні речовини в мікрокапсулах в лаки 
та друкарські фарби). 

Не менш важливим і прибутковим видом 
поліграфічних послуг є постдрукарська 
обробка продукції, зокрема йдеться про бро-
шурування, висікання, різання тиснення, 
ламінування, перфорація, заокруглення кутів, 
ламінування тощо [6].

Інтенсивність конкуренції на ринку прямо 
впливає на процес взаємодії та боротьби 
товаровиробників за найбільш вигідні умови 
виробництва та збуту товару, а отже й за отри-
мання найбільших прибутків. Такого резуль-
тату можливо досягти за рахунок ефектив-
ної маркетингової діяльності, зокрема дієвим 
інструментом просування товару є рекламна 
поліграфія.

Динамічний розвиток інтернет-техноло-
гій провокує нові виклики і завдання перед 
сучасним поліграфічним бізнесом, але попри 
все друкована продукція й досі займає свою 
важливу нішу на ринку. Рекламні брошури, 
буклети, візитівки, зручна та якісна упаковка – 
все це в сукупності сприяє просуванню това-
рів і послуг, формує обличчя бренду та імідж 
підприємства. В цілому якісна та креативна 
друкована продукція виступає потужним 
рекламним інструментом.

В повсякденному житті нас оточує велика 
кількість друкованої реклами, ми настільки до 
цього звикли, що не приділяємо цьому зна-
чної уваги, проте такий маркетинговий інстру-
мент досить ефективно працює на рівні нашої 
підсвідомості. Ідучи на роботу чи просто про-

Рис. 3. Класифікації поліграфічної продукції
Джерело: побудовано автором на основі [6]
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гулюючись по місту, ми на своєму шляху 
зустрічаємо різні плакати, афіші, білборди, 
листівки тощо, нам здається, що ми не звер-
таємо на них увагу, але прийшовши до мага-
зину наш вибір все ж таки буде на користь 
того товару, про який в нас є інформація, яку 
знову ж таки, ми отримуємо все з тієї самої 
реклами. Бізнес розуміє важливість на необ-
хідність ефективної реклами, адже це один 
із важливих елементів успішного бізнесу.  
Щоб реклама працювала належним чином, 
вона має бути оригінальною, цікавою, кре-
ативною, не нав’язливою й захоплювати 
цільову аудиторію. 

Одним із головних аспектів ведення 
успішного бізнесу – виробляти такий товар 
чи надавати таку послугу, щоб максимально 
задовільнити споживача і задля досягнення 
цієї мети підприємцю необхідно ефективно 
проводити маркетингову діяльність і зви-
чайно впроваджувати інновації. Щоб дізна-
тися думки, бажання та вимоги споживача 
потрібно регулярно проводити маркетингові 
дослідження. 

З чого ж потрібно розпочати свою рекламну 
компанію, підприємству-новачку на ринку:

1. Для початку потрібно визначитися з 
завданнями, які перед собою ставить підпри-
ємство, чи то формування іміджу, чи швидкі 

продажі, чи для початку просте привернення 
уваги споживачів до товару.

2. Підібрати висококваліфікованих та 
креативних фахівців з маркетингу.

3. Наступним важливим етапом є роз-
робка дієвої стратегії та плану проведення 
рекламної компанії.

4. Вибір необхідних маркетингових 
інструментів, зокрема розробка торгового 
знаку та слогана компанії, обрання виду 
реклами, яку буде використовувати підпри-
ємство. Виходячи з цього розпочинається 
розробка дизайну, який в свою чергу має 
бути актуальним та креативним, адже він 
формуватиме обличчя бренду. При розробці 
дизайну важливо врахувати повноту й досто-
вірність подання інформації, підбір кольо-
рової палітри, вибір форми та матеріалу  
упаковки.

5. Проведення тестового запуску рек-
лами і дослідження думки споживачів. 

Кожне підприємство в праві самостійно 
обирати маркетингову концепцію (стратегію), 
головне, щоб вона забезпечувала максималь-
ний ефект. Вибір стратегії має бути чітким і 
недвозначним, адже успішність будь-якого 
бізнесу напряму залежить від правильного 
обрання найбільш ефективної стратегії його 
діяльності [7]. 

Рис. 4. Аналіз обсягу реалізованих продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, 
які займаються видавничою та поліграфічною діяльністю в Україні, 2017–2021 рр., млн грн

Джерело: побудовано автором на основі [5]
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Розглянемо деякі приклади ефективного 
використання поліграфічних послуг для біз-
неса. Задля зацікавлення потенційних та 
утримання уваги постійних клієнтів в такому 
динамічному та інформаційно-насиченому 
просторі стане в нагоді створення та роз-
робка індивідуальної поліграфічної продук-
ції. Наприклад, це можуть бути індивідуальні 
листівки-запрошення, оригінальні календарі 
з фото продукції підприємства, бонусні сер-
тифікати та індивідуальні карти лояльності, 
іменні клубні карти, фірмове канцелярське 
приладдя, магніти на холодильники тощо [8].

Ще одним із цікавих та прогресивних 
методів зацікавлення споживача в своїх 
товарах та послугах, це використання техно-
логії – доповнена реальність. Поліграфічне 
підприємство окрім традиційних продуктів 
(листівок, каталогів, буклетів, газет, книг, візи-
тівок, календарів, упаковки тощо) пропонує 
доповнення цифровим контентом з візуалі-
зацією, наприклад, каталог товарів з розмі-
щенням 3D-моделей товарів для детального 
та практичного ознайомлення з ними перед  
купівлею [9].

Наступним оригінальним та креативним 
методом використання друкованої реклами, 
можна запропонувати, закладам харчування 
використовувати не тільки їстівне меню, а 
наприклад, розробити оригінальне аромати-
зоване меню, де обираючи головну страву, 
десерт чи напій можна відчути їхній аро-
мат. Цього ефекту можливо досягнути, якщо 
використовувати під час друку меню фарбу з 
мікрокапсулами з відповідними ароматами.  
Як відомо, саме оригінальний підбір, поєд-

нання та використання ароматів виступають 
подразником відповідних рецепторів і викли-
кають відповідні відчуття, наприклад аромат 
часнику і свіжо-спеченого хліба, провокує 
відчуття голоду. Також, ще одним оригіналь-
ним методом ароматизовані друковані візи-
тівки, наприклад з ароматом піци, як реклами  
піцерії.

Висновки. Не зважаючи на те, що в сус-
пільстві існують думки, про неминуче витіс-
нення з ринку друкованої продукції електро-
нною, так як це дешевше, швидше і доступно 
на будь-якому пристрої в будь-який зручний 
час. Наше дослідження підтвердило, що полі-
графія є й досі актуальною та перспективною 
галуззю, яка трансформується під вимоги 
сьогодення, розширюючи свої можливості та 
переваги. І цьому є підтвердження викорис-
тання поліграфічних послуг відомими світо-
вими брендами, тому, на нашу думку це є 
актуальним прикладом і для вітчизняного 
бізнесу, адже для багатьох саме матеріальна 
(фізична) основа поліграфії є   не менш важли-
вою, аніж зміст. 

Виходячи з нашого дослідження, можна, з 
впевненістю підсумувати, що саме поліграфія 
і маркетинг взаємо доповнюють одна одну, 
адже якщо на підприємствах видавничо-полі-
графічної галузі буде ефективно викорис-
товуватися маркетинг, це дасть можливість 
сталого розвитку і конкурентоспроможності 
даного підприємства на ринку. Таке підпри-
ємство стане цікавим для клієнтів, адже 
креативна, цікава, актуальна та трендова 
друкована реклама, це ще один ефективний 
інструмент ведення успішного бізнесу.
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