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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема підвищення ефективності регулювання

інвестиційної безпеки видавничо�поліграфічної галузі

обумовлена критичним станом інвестиційної безпеки

галузі, з одного боку, а з іншого — вкрай важливим зна�

УДК 338

С. В. Євтушенко,
старший викладач кафедри економіки та менеджменту підприємств,
Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
ВИДАВНИЧО[ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ

S. Yevtushenko,
Head teacher of the department of economics and management of enterprises, "KROK" University, Kyiv

THE INVESTMENT SECURITY REGULATION'S MECHANISM AT PUBLISHING AND PRINTING
INDUSTRY

У період 2012—2015 років стан інвестиційної безпеки видавничо�поліграфічної галузі Украї�
ни характеризується як кризовий. Рентабельність господарської діяльності підприємств видав�
ничо�поліграфічної галузі знижувалась, а в 2014—2015 роках діяльність підприємств видавни�
чо�поліграфічної галузі мала збитковий характер. Критичних значень досягли показники про�
дуктивності праці, фондовіддачі основних засобів, зносу основних засобів. Загрози інвести�
ційної безпеки видавничо�поліграфічної галузі пов'язані зі структурою галузі і обумовлені впли�
вом споживачів, постачальників, субститутів, наявної конкуренції та загрозою входження но�
вих конкурентів. Основними загрозами інвестиційної безпеки видавничо�поліграфічної галузі
є зниження платоспроможності населення, згортання книготорговельної мережі, електронне
піратство, падіння курсу гривні, недовантаження виробничих потужностей, катастрофічне зно�
шення основних засобів. Без державного регулювання нейтралізувати або знизити вплив за�
гроз інвестиційної безпеки соціально значущої галузі неможливо. Необхідно розробити та
запровадити ефективний механізм регулювання інвестиційної безпеки, який дозволить своє�
часно виявляти загрози та оперативно на них реагувати.

In the period of 2012—2015 years the investment security situation is representative as crisis
situation. Profitability of business activity of the enterprises at printing and publishing industry was
decreasing and at 2014—2015 years business activity of the enterprises at printing and publishing
industry was unprofitable. Criterions of labour productivity, return on fixed assets, depriciation of
fixed assets measured up crisis value. Investment dangers at printing and publishing industry related
to the structure of the industry and they are due to impact of consumers, suppliers, substitutes,
exist competitiveness and the danger of entering of new competitors. The main dangers of investment
security at printing and publishing industry are decreasing of people paying capacity, closing up of
the book�trade system, electronic piracy, decreasing of hryvnia's exchange rate, production
undercapacity, huge depreciation level of fixed assets. It is impossible to correct or decrease the
influence of the dangers of investment security at social important industry. It is necessary to prepare
and implement effective mechanism of investment security regulation which let to find out dangers
and in�time react for them.
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ченням галузі як для економічного, так суспільного роз�

витку. Виходячи з того, що сьогодні в науковій думці

немає консенсусу щодо принципів побудови та опти�

мальної структури механізму регулювання інвестицій�

ної безпеки галузі, необхідно спрямовувати науковий
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пошук у бік їх розробки та обгрунтування. Практичним

результатом впровадження механізму регулювання

інвестиційної безпеки видавничо�поліграфічної галузі

має стати оптимізація стану інвестиційної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі розробки механізму регулювання еконо�

мічної безпеки та інвестиційної складової присвячені

роботи видатних науковців, таких як В. Кириленко [1],

І. Комарницький [2], О. Комеліна [3], О. Новікова [3],

В. Ткач [6], Т. Федоренко [7] та інших. Аналіз наукових

робіт зазначених авторів свідчить про відсутність єди�

ного підходу до принципів побудови та структури меха�

нізму регулювання економічної безпеки та зокрема,

інвестиційної складової. Крім того, науковцями не при�

ділено достатньої уваги питанням розробки та впровад�

ження ефективного механізму регулювання інвестицій�

ної безпеки галузі.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Комплексне розв'язання проблеми оптимізації інве�

стиційної безпеки національного господарства вимагає

розробки та запровадження ефективних механізмів

регулювання інвестиційної безпеки на рівні окремих га�

лузей. Не зважаючи на те, що окремі аспекти проблеми

побудови механізмів регулювання економічної безпе�

ки досліджуються вченими, немає консенсусу щодо

принципів побудови та його структури. Дослідниками не

приділено достатньої уваги розробці та обгрунтуванню

оптимального механізму регулювання інвестиційної без�

пеки на рівні галузі.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розробка та обгрунтування ефектив�

ного механізму регулювання інвестиційної безпеки ви�

давничо�поліграфічної галузі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У поглядах вчених на принципи будови та структуру

механізму регулювання економічної безпеки, і зокре�

ма, її інвестиційної складової, немає єдності. Одні вчені

акцентують увагу, що в економічному механізмі регу�

лювання економічної безпеки ключова роль належить

економічній політиці держави,

деякі дослідники зосереджують

увагу на значимості діагностики

економічних інтересів та загроз їх

реалізації, окремі науковці фокусу�

ють зусилля на дослідженні про�

грамної складової, а деякі вивча�

ють інституційно�правові складові

цього механізму.

Зокрема, на думку Новікової О.

та Покотиленко В., механізм функ�

ціонування системи економічної

безпеки здійснюється шляхом

ефективної реалізації економічних

реформ на засадах державного

регулювання економічних відносин

через економічну, соціальну, промислову, регіональну,

структурну, науково�технічну, аграрну, інформаційну,

зовнішньоекономічну та правову політику [4, с. 335].

Кириленко В., в складі механізму реалізації інвестицій�

ної безпеки виокремлює такі елементи: 1) ринковий

механізм реалізації; 2) державний механізм регулюван�

ня інвестиційних процесів й управління інвестиційною

діяльністю; механізм інвестиційного партнерства [1, с.

111]. Федоренко Т. наголошує, що в основі системи

зміцнення економічної безпеки держави знаходиться

механізм забезпечення економічної безпеки, основні

складові якого представлені на рисунку 1. Під норма�

тивно�правовою складовою треба розуміти сукупність

нормативно�правових актів, що регулюють відносини,

пов'язані із забезпеченням економічної безпеки краї�

ни. В Україні до таких актів відносяться Конституція Ук�

раїни, закони України "Про основи національної безпе�

ки України", "Про Раду національної безпеки і оборони

України", "Про засади запобігання і протидії корупції"

та інші нормативно�правові акти законодавчої, виконав�

чої й судової гілок влади та Президента України. В ме�

жах нормативно�правової бази має формуватися єдина

державна політика, яка складається із узгодженої, зба�

лансованої, скоординованої системи заходів, адекват�

них внутрішнім та зовнішнім загрозам. Інституційно�

організаційна склад механізму забезпечення економіч�

ної безпеки держави складається з органів законодав�

чої, виконавчої й судової гілок влади та Президента

України, діяльність яких спрямована на реалізацію еко�

номічної політики щодо забезпечення економічної без�

пеки в системі національної безпеки України. Суттєвим

недоліком інституційно�організаційної складової є

відсутність чіткого розмежування повноважень органів

державної влади, на яких покладено функції забезпе�

чення економічної безпеки.

Функціонування механізму забезпечення економі�

чної безпеки держави вимагає без кадрової складової,

бо кадри є рушіями економічної політики країни, носія�

ми знань, умінь та навичок. Насамкінець, для забезпе�

чення економічної безпеки вагоме значення має об'єк�

тивна, повна, комплексна інформація про економічне

становище і рівень реалізації пріоритетних національ�

них інтересів в економічній сфері. Основними завдан�

нями інформаційно�аналітичної складової механізму

забезпечення економічної безпеки є аналіз економіч�

ного стану, виявлення тенденцій соціально�економічно�

Джерело: [7].

Рис. 1. Складові механізму забезпечення економічної безпеки
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го розвитку, виявлення та оцінка загроз економічній

безпеці на всіх рівнях. Результатом комплексного ана�

лізу має бути систематизована інформація про ступінь

небезпечності загроз, причини й наслідки їх виникнен�

ня та розвитку [7, с.150].

На думку Комарницького І., механізм забезпечення

економічної безпеки можна сформувати з чотирьох

складових: 1) стратегії економічної безпеки України;

2) плану заходів щодо стратегії економічної безпеки Ук�

раїни; 3) розробки та коригування коротко� та середнь�

острокових програм; 4) економічного огляду.

Стратегія економічної безпеки України має склада�

тися кожні 4—5 років і затверджуватися президентом

РНБОУ і включати цілі, завдання, пріоритети та обме�

ження. Стратегії економічної безпеки України мають

відповідати коротко� та середньострокові програми, які

розробляються та коригуються щороку і вміщують за�

соби управління, ресурси, відповідальних виконавців та

часові обмеження. Щорічний економічний огляд фоку�

сується на балансі завдань забез�

печення економічної безпеки та

наявного економічного потенціа�

лу держави. Проаналізуємо, за�

пропонований Такач В. механізм

забезпечення економічної безпе�

ки на мезо�рівні регіону [6, с. 38],

на предмет концептуальної мож�

ливості його використання в роз�

робці механізму регулювання

інвестиційної безпеки. Презенто�

ваний дослідницею механізм за�

безпечення економічної безпеки

регіону в умовах глобалізації

складається з 7 блоків і представ�

лено на рисунку 3.

За своєю будовою механізм,

представлений Ткач В. представ�

ляє собою алгоритм (послідов�

ність дій) щодо забезпечення

економічної безпеки регіону. Ядром механізму є іден�

тифікація економічних інтересів, загроз та програма за�

безпечення економічної безпеки.

Аналізуючи механізми забезпечення економічної

безпеки, можна дійти висновку про наявність сильних

та слабких боків, необхідність вдосконалення їх скла�

дових, стан яких має відповідати міжнародним стандар�

там та особливостям соціально�економічного розвитку

України. Сильними боками запропонованих механізмів

регулювання економічної безпеки є, передусім, розу�

міння дослідниками виключної ролі інформаційно�ана�

літичної складової, бо саме повна та своєчасна інфор�

мація про характер загроз є запорукою розробки ефек�

тивних заходів з їх нейтралізації. Комарницький І. ви�

ходить з необхідності програмного регулювання еко�

номічної безпеки, але вже опосередковано вказує на

проектні елементи регулювання економічної безпеки,

зокрема, акцентує увагу на виконавцях, ресурсах та ча�

сових обмеженнях. При розробці ефективного механі�

зму регулювання інвестиційної без�

пеки необхідно усунути виявлені

слабкі місця: 1) не фокусувати увагу

лише на кадровій складовій, а роз�

ширити її до ресурсної складової,

яка має включати і фінансові, інфор�

маційні ресурси, основні засоби,

тощо; 2) не обмежуватися програм�

ним регулюванням, а активно вико�

ристовувати переваги програмно�

проектного підходу, які пов'язані з

цільовим використання ресурсів, на�

правленим на максимальну ефек�

тивність, гнучкість та можливість

отримання синергічних ефектів.

Під економічним механізмом ре�

гулювання інвестиційної безпеки ви�

давничо�поліграфічної галузі буде�

мо розуміти сукупність способів та

взаємодій суб'єктів, цільовою фун�

кцією якої є покращення стану інве�

стиційної безпеки видавничо�полі�

графічної галузі. Структурно ме�

Рис. 2. Механізм забезпечення економічної безпеки в Україні

Джерело: [2].

Джерело: [6].

Рис. 3. Механізм забезпечення економічної безпеки регіону
в умовах глобалізації
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ханізм регулювання інвестиційної

безпеки складається з трьох підси�

стем: підсистеми оцінки стану інве�

стиційної безпеки, ресурсного за�

безпечення та програмно�проект�

ної (рис. 4). Об'єктом механізму є

стан інвестиційної безпеки видав�

ничо�поліграфічної галузі, і пере�

дусім, загрози інвестиційної без�

пеки у галузі, які обумовлені дією

п'яти конкурентних сил: характе�

ром існуючої конкуренції вход�

ження нових конкурентів, владою

постачальників, владою покупців,

появою товарів�субститутів. Ос�

новними суб'єктами механізму є

учасники проектів з регулювання

інвестиційної безпеки видавничо�

поліграфічної галузі, а саме: ново�

створювані та діючі видавничі та

поліграфічні підприємства галузі,

групи підприємств та їх об'єднан�

ня, профспілки, асоціація книгови�

давців та книгорозповсюджувачів,

постачальники сировини та мате�

ріалів, книготорговці, законодавчі

органи влади, які приймають закони, що покращують

стан інвестиційної безпеки видавничо�поліграфічної га�

лузі.

Центром механізму є організаційна структура, яка

є комбінованою і складається з постійної та змінної

складової. До постійної частини включаються праців�

ники зі спеціалізованого державного органу управлін�

ня видавничо�поліграфічною галуззю — державного ко�

мітету телебачення та радіомовлення. Змінна складова

організаційної структури передбачає гнучке тимчасове

залучення для ініціації або розробки конкретних про�

ектів гарантування інвестиційної безпеки представників

державних органів влади, фахівців у юриспруденції, ек�

спертів з поліграфічного обладнання та виробництва па�

перу, бізнесменів, представників міжнародних інсти�

туцій та організацій, тощо.

Алгоритм роботи механізму передбачає реалізацію

затверджених проектів, які не обмежуються інвести�

ційними проектами. Зокрема, проекти з гарантування

інвестиційної безпеки можуть бути правовими, і вклю�

чати розробку та прийняття законодавчих актів або

організаційними, які передбачають організацію по�

стійних або тимчасових об'єднань.

Основним кінцевим результатом функціонування

механізму є усунення або зниження впливу загроз інве�

стиційної безпеки видавничо�поліграфічної галузі, а в

довгостроковому аспекті — покращення стану інвести�

ційної безпеки видавничо�поліграфічної галузі. До

основних умов, які перешкоджають роботі механізму

можна віднести правова незахищеність обороту елек�

тронних видань, низький рівень життя населення,

відсутність власної сировинної бази виробництва папе�

ру, нерозвиненість поліграфічного машинобудування і

імпортозалежність від обладнання поліграфічної про�

мисловості, обмежений бюджет державного фінансу�

вання проектів оптимізації стану інвестиційної безпеки

видавничо�поліграфічної галузі. Основні умови, які

сприяють функціонуванню механізму пов'язані з його

гнучкістю, проектною направленістю на цільове вико�

ристання ресурсів, можливістю задіяти весь арсенал ме�

тодів та інструментів державного регулювання економ�

іки для розв'язання конкретних завдань оптимізації інве�

стиційної безпеки видавничо�поліграфічної галузі. Ос�

новні обмеження функціонування механізму пов'язані

з впливом ринкових та випадкових факторів на стан інве�

стиційної безпеки видавничо�поліграфічної галузі.

Провідна роль у механізмі регулювання інвестицій�

ної безпеки видавничо�поліграфічної галузі належить

підсистемі оцінки стану інвестиційної безпеки, бо саме

своєчасна та повна ідентифікації загроз є основою для

розробки та запровадження ефективних проектів з га�

рантування інвестиційної безпеки. Дія підсистеми оцін�

ки стану інвестиційної безпеки у механізмі гарантуван�

ня інвестиційної безпеки спрямована не тільки на аналіз

та оцінку ступеня впливу існуючих загроз, а й націлена

працювати на упередження по слабких сигналах від�

слідковувати появу потенційних загроз для розробки

заходів нейтралізації їхнього впливу. При цьому мають

бути розглянуті як внутрішні загрози, так і зовнішні за�

грози, спричинені умовами на зовнішніх ринках і про�

явами відцентрових тенденцій.

Згідно з теорією конкуренції М. Портера, довго�

строкова рентабельність підприємств галузі визначаєть�

ся її структурою, яка складається з п'яти конкурентних

сил: покупців, постачальників, наявною конкуренцією в

галузі, потенційних конкурентів та замінників. Сукупний

вплив цих чинників визначає потенціал граничного при�

бутку в галузі, де потенціал прибутковості вимірюється

в показниках довгострокової віддачі від інвестованого

капіталу [5, с. 20]. В тих галузях, де дія цих сил скла�

дається сприятливо (виробництво лікарських препа�

ратів, косметики, програмного забезпечення), багато�

Джерело: власна розробка автора.

Рис. 4. Механізм регулювання інвестиційної безпеки
у видавничо$поліграфічній галузі
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численні підприємства галузі можуть отримувати високі

прибутки на вкладений капітал. У тих галузях, де одна

чи декілька конкурентних сил діють несприятливо, не�

багатьом підприємствам галузі вдається довгий час збе�

рігати високі прибутки. П'ять сил конкуренції визнача�

ють прибутковість галузі, тому що вони впливають на

ціни, які можуть диктувати підприємства, на витрати, які

їм приходиться нести і на розмір інвестицій, необхідних

для того, щоб конкурувати в цій галузі.

Виходячи з того, що основним економічним інтере�

сом суб'єктів інвестиційної діяльності є отримання до�

статнього рівня рентабельності в довгостроковому пері�

оді, пропонуємо ідентифікувати загрози інвестиційної

безпеки галузі виходячи з її структури (п'яти конкурент�

них сил). Шостою силою, яка визначає конкуренто�

спроможність підприємств галузі є державне регулюван�

ня, яке в свою чергу може чинити вплив на кожну з п'яти

сил. У багатьох галузях уряд є покупцем чи продавцем і

може впливати своєю політикою на конкуренцію в галузі.

Зокрема уряд зазвичай відіграє вирішальну роль як по�

купець оборонної продукції. У багатьох випадках роль

уряду як постачальника чи покупця визначається більше

політичними факторами, ніж економічними обставинами.

Регулятивні заходи уряду можуть обмежувати поведінку

підприємств як постачальників чи покупців. Уряд може

впливати на становище в галузі щодо замінників через

регулювання, субсидіювання та інші заходи. Регулюючи

ціни, структуру витрат уряд може

впливати на суперництво конку�

рентів. На нашу думку, доцільно

розглянути як уряд впливає на

кожну з п'яти конкурентних сил,

ніж виокремлювати його в ролі та�

кого чинника. Пропонуємо в

складі загроз інвестиційної безпе�

ки галузі виділяти загрози, обу�

мовлені впливом конкурентного

середовища галузі і обумовлені

дією п'яти конкурентних сил: 1) за�

грози від наявної конкуренції

в галузі; 2) загрози від покупців;

3) загрози від постачальників;

4) загрози від входження нових

конкурентів; 5) загрози від то�

варів�замінників.

Основними загрозами інвес�

тиційної безпеки видавничо�по�

ліграфічної галузі є наступні. По�

перше, загрози від споживачів

пов'язані зі зниженням попиту на

видавничо�поліграфічну продук�

цію, внаслідок падіння плато�

спроможності населення: се�

редні витрати домогосподарств

на продукти харчування в Україні

перевищують 50%, у той час як у

розвинених європейських краї�

нах цей показник не перевищує

20—25%. Окрім того, внаслідок

слаборозвиненості книготоргі�

вельної мережі ускладнюється

донесення книжки споживачам.

По�друге, загрози від постачальників характеризують�

ся двома детермінантами. Падіння курсу гривні призве�

ло до зростання собівартості видавничої продукції, ос�

кільки поліграфічна промисловість відноситься до ма�

теріаломістких (матеріальні витрати в операційних вит�

ратах галузі перевищують 60%, у видавничій сфері —

понад 52%, в поліграфічній — 84%) та імпортнозалеж�

них виробництв внаслідок відсутності розвиненого

вітчизняного поліграфічного машинобудування й

ефективного забезпечення вітчизняними матеріалами.

"Постачальники" кредитних ресурсів пропонують їх за

високими відсотковими ставками, що робить їх недо�

ступними для фінансування господарської діяльності

підприємств ВПГ. По�третє, загрозливі фактори, обу�

мовлені наявною конкуренцією, пов'язані передусім з

недовантаженням виробничих потужностей поліграфі�

чних підприємств та високим рівнем фізичного зношен�

ня та морального старіння основних засобів, бо онов�

лення технічної бази здебільшого проводили на базі

вживаного поліграфічного устаткування. Насамкінець,

широке розповсюдження електронного піратства заг�

рожує реалізації економічних інтересів видавців, авторів

та поліграфічних підприємств.

Схематично вплив основних загроз на стан інвести�

ційної безпеки галузі видавничо�поліграфічної галузі за

умови рівної сили впливу відображає п'ятикутник загроз

(рис. 5).

Рис. 5. П'ятикутник загроз інвестиційної безпеки
книговидавництва та поліграфії

Джерело: власна розробка автора.
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Підприємствам галузі притаманна певна опірність

до загроз, яку охарактеризуємо як гомеостатичність.

Гоместатичність, невразливість економічних інтересів

підприємств книговидавництва та поліграфії в інвес�

тиційній сфері до загроз пов'язана передусім з тим, що

певна частка виробничих потужностей підприємств

книжкової поліграфії буде завантажена незалежно від

впливу загроз, а обумовлено це щорічним випуском на�

вчально�методичної літератури та соціально значущих

видань за рахунок бюджетних коштів.

Програмно�проектна складова механізму регулю�

вання інвестиційної безпеки видавничо�поліграфічної

галузі включає програми регулювання інвестиційної

безпеки на внутрішньому та міжнародному ринку. Для

запобігання впливу основних загроз інвестиційної без�

пеки видавничо�поліграфічної галузі, до програми підви�

щення рівня інвестиційної безпеки на внутрішньому рин�

ку доцільно включити наступні проекти: 1) проект вста�

новлення твердих цін на книжкову продукцію; 2) про�

ект компенсації орендної плати для книжкових мага�

зинів; 3) проект боротьби з електронним піратством;

4) проект створення інформаційно�бібліотечних центрів;

5) проект "Молодіжний літературний талант року";

6) проект інформаційного забезпечення суб'єктів видав�

ничо�поліграфічної галузі. Концептуально, державна

програма гарантування інвестиційної безпеки на міжна�

родному рівні складається з п'яти проектів: 1) проект

компенсації видавництвам витрат на переклад міжна�

родних видань; 2) проект пільгового кредитування

міжнародних видань; 3) проект запуску книговидавни�

чої транснаціональної корпорації; 4) проект туристич�

но�видавничого кластеру у Львівській області; 5) про�

ект освітньо�видавничого кластеру у Києві.

ВИСНОВКИ
Економічний механізмом регулювання інвестиційної

безпеки видавничо�поліграфічної галузі — сукупність

способів та взаємодій суб'єктів, цільовою функцією якої

є покращення стану інвестиційної безпеки видавничо�

поліграфічної галузі. Структурно механізм регулюван�

ня інвестиційної безпеки складається з трьох підсистем:

підсистеми оцінки стану інвестиційної безпеки, ресурс�

ного забезпечення та програмно�проектної. Підсисте�

ма оцінки стану інвестиційної безпеки забезпечує пере�

бування фахівців у стані постійного очікування сигналів

з боку зовнішнього та внутрішнього середовища щодо

появи загроз, отримання своєчасної достовірної оцін�

ки стану інвестиційної безпеки, програмно�проектна

підсистема дозволяє запускати у дію ефективні проек�

ти оптимізації стану інвестиційної безпеки галузі. Кри�

зовий стан інвестиційної безпеки видавничо�поліграфі�

чної галузі обумовлений впливом таких основних заг�

роз, як падіння платоспроможності населення, згортан�

ня книготорговельної мережі, падіння курсу національ�

ної валюти, недоступність кредитних ресурсів, елект�

ронне піратство, недовантаження виробничих потужно�

стей поліграфічних підприємств та значний моральний

та фізичний знос основних засобів. Програмно�проект�

на підсистема включає програми оптимізації стану

інвестиційної безпеки на внутрішньому та міжнародно�

му ринку та включає набір проектів, спрямованих на ней�

тралізацію або послаблення впливу загроз.
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