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Abstract 

The article considers the theoretical aspects and the role of application of innovative trends in specialized 

(niche) print media of Ukraine on the example of scientific and practical journals of the publishing house 

"Bioprom", which were published in the early two thousand years of this century. The evolution of the perception 

of the place and importance of innovations, both in general and in particular in the promotion of domestic niche 

periodicals, our own opinions are presented, and the author's formulation of the considered characteristics and 

terms of innovation is proposed. 

According to the author of the article, specialized (niche) magazines of Bioprom publishing house were at 

one time examples of innovativeness of specialized periodicals of Ukraine, which is well illustrated by the 

materials of specialists published in magazines of the mentioned publishing house and opinions of industry experts. 

The article explores the concept of innovation, which is an innovation in general and what can be considered 

innovations of specialized (niche) mass media on the examples of innovations of printed publications of the 

publishing house "Bioprom". 

The key scientific achievements of the author are the study of what can be considered innovations in the 

specialized domestic print media and the results of the implementation of innovations in practice on the example 

of the publishing house "Bioprom". The author's research is abundantly illustrated with examples from media 

practice. 

Анотація 

У статті розглядаються теоретичні аспекти і роль застосування інноваційних трендів спеціалізованих 

(нішевих) друкованих ЗМІ Украіни на прикладі науково-практичних журналів видавництва ТОВ «Біоп-

ром», які виходили в світ на початку двохтисячних років нинішнього сторіччя. Досліджується еволюція 

сприйняття місця й значення інновацій, як взагалі, так і зокрема у справі просування вітчизняної нішевої 

періодики, викладені власні думки, а також запропоновано авторське формулювання розглянутих харак-

теристик і термінів іноваційності. 

На думку автора статті, спеціалізовані (нішеві) часописи видавництва ТОВ «Біопром» були свого часу 

зразками інноваційності спеціалізованої періодики України, що добре показано на прикладах матеріалів 

спеціалістів, які розміщено у часописах згаданого видавництва та думок фахівців галузі, коментарі яких 

було використано у роботі. 

У статті досліджено поняття інноваційності, що є інновацією взагалі та що можна вважати інноваці-

ями спеціалізованих (нішевих) мас-медіа на прикладах нововведень друкованих видань видавництва ТОВ 

«Біопром».  

Ключові наукові здобутки автора полягають у дослідженні того, що можна вважати інноваціями саме 

в спеціалізованих друкованих вітчизняних ЗМІ та результати втілення інновацій на практиці на прикладі 

видавництва ТОВ «Біопром». Дослідження автора рясно проілюстровано прикладами із медіа-практики. 
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Вступ. У наші дні модернізація медіа-ринку ві-

дбувається досить швидко. Епоха оновлення мас-

медіа, безперечно, відкриває чимало можливостей 

для суттєвих перемін існуючих бізнес-моделей, що 

дозволяє зробити медіа-організації більш конку-

рентоспроможними перед обличчям загальної тра-

нсформації медіаіндустрії. Оскільки тема статті 

практично не досліджується вченими, ми спробу-

вали розібратися в тому, яке, власне, ідеї і задуми 

організаторів, видавців і журналістів слід вважати 

інноваціями в спеціалізованих (нішевих) друкова-

них ЗМІ, на прикладах нововведень видань ТОВ 

«Біопром». Метою статті є визначення характерис-

тик і тематичних напрямів інновацій в науково-

практичних журналах видавництва «Біопром», які, 

на думку автора, були і є лідером інновацій спеціа-

лізованної (нішевої) періодики України. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

За нашими спостереженнями, предмет дослідження 

існуючих теорій інновацій віддзеркалюється у нау-

кових працях О. Баранова, Н. Бондаренко, С. Гла-

зьєва, І.Житнецького Г. Жугляра, М.Йохна, М. Кон-

дратьєва, Г. Менша, М. Туган-Барановського, Г. 

Жугляра, Ж.Кондорсе, С. Кузнеця, І. Дашковської, 

М. Кондратьєва, С. Кузнеця, Н. Кузьминчук, Т. Ку-

ценко, Г. Менша, О. Муляр, Р. Нуреєва, О. Пєс-

тової, Ю. Погорєлова, П. Саблука, С. Сіренко, Тка-

ченко, М. Туган-Барановського, Л. Федулової, Р. 

Фатхудінова, Й. Шумпетера та інших. Наведені на-

уковці досліджували різнобічні теорії поняття інно-

вацій, тим самим демонструючи квінтесенцію інно-

ваційної практики в системі всесвітньої і націона-

льної економіки, представлені різноманітні 

системи класифікаційних особливостей інновацій. 

Проте у роботах названих учених застосовуються 

різноманітні підходи до висвітлення інноваційних 

теорій і усвідомлення природи інновацій. Тому, ро-

звідка спеціалізованих ЗМІ в контексті визначення 

інноваційності тематичних напрямів на прикладі 

вадань видавництва «Біопроп» є далекосяжним на-

уковим напрямом, який суттєво поглибить дослі-

дження цього характерологічного вектору вітчиз-

няного журналістикознавства. 

Результати дослідження. У вузькому сенсі 

латинське слово «novatio» означає «оновлювати зо-

бов'язання», «замінювати дане зобов'язання», 

«зміна», «оновлення». Префікс «in» перекладається 

з латинської мови на українську словосполученням 

«в напрямку». Буквальний переклад латинського 

«innovatio» — «в напрямку змін». [12, 23, 26, 27, 29] 

Інновації існують з тих пір, як людина зробила 

перший практичний крок до поліпшення власного 

життя. Тим не менш, одним із перших згадувань 

про інновації знаходиться у роботах грецького фі-

лософа та історика Ксенофонта (430–355 рр. до Р. 

Х.). Зауважимо, що термін «інновація» у давні часи 

мав дещо інший сенс ніж у наші дні. Ксенофонт, до 

прикладу, розглядав концепцію поняття «іннова-

ція» як багатогранність і більше пов'язував її з по-

літичними діями [ 23, 26, 27, 29]. Утім, до Ксенофо-

нта слово інновація (грец. – kainotomia) використо-

вувалось у п'єсах давньогрецького драматурга 

Аристофана (c. 446 - с. 386 до Р.Х.).  

Платон (427 до Р. Х. — 347-348 до Р. Х.) – один 

з фундаторів європейської філософії – згадував про 

інновації у своїй книзі "Закони" (354 р. до Р. Х). До 

речі, він досить скептично ставився до цього тер-

міну, як у культурі, так і в освіті.[27, 28, 29, 30] 

Учень Платона, древньогрецький філософ Аристо-

тель не полюбляв організаційних нововведень, 

оскільки вважав, що "…наразі виявлені всі можливі 

форми організації. Якби інша форма організації 

була справді доброю, вона б вже була відкрита [23, 

26, 27]. 

До ІV століття в Римі слова novitas і res 

nova/nova resmeant означали інновацію і використо-

вувалось як у негативному, так і в позитивному се-

нсі щодо новатора. Термін використовувався в ду-

ховному (до прикладу, Вульгата – латинський пере-

клад Біблії), а також у політичному контексті і 

означав оновлення. Слово використовувалося в по-

езії, а потім мало переважно духовний відтінок, але 

також було пов'язано з політичними, матеріаль-

ними та культурними аспектами.[28] Ще в XV – 

XVI століттях поняття "інновація" мало у більшості 

своїй зневажливе значення – у цей період термін 

був одним із синонімів слова "повстання", "бунт" та 

"єресь" [26, 27, 29, 30]. 

У той же час термін часто асоціювався з релі-

гією [27]. У XVIII – XIX ст. багатьох соціальних ре-

форматорів звинувачували саме в інноваціях. Тер-

мін «інновація» став популярним і розглядався, як 

позитив лише після Другої світової війни. Саме у 

цей момент історії людство заговорило про техно-

логічну інноваційну продукцію, прив’язуючи її до 

теорії економічного зростання та конкурентних пе-

реваг.[27, 39, 30,]. 

Досліджені нами автори [6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 

16], посилаючись на одну із наукових праць Йозефа 

Шумпетера (Joseph Alois Schumpeter, 1883–1950 

рр.) – австрійського і американського політичного 

економіста – «Теорія економічного розвитку. Дос-

лідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та 

економічного циклу» (1912 р.), вважають його фу-

ндатором доктрини інновації, основоположником 

інноватики як науки. Вважається, що саме Йозеф 

Шумпетер зробив великий внесок у вивчення інно-

ваційної економіки, зробив цей термін популярним, 

здійснив класифікацію інновацій. 

Однак, у трудах вище згаданих дослідників за-

значається, що величезне значення для становлення 

інноваційної доктрини мають праці таких знаних 

предтеч Шумпетера, як Ж. Кондорсе, А. Сміт і М. 

Туган-Барановський. Саме вони, вважає академіч-

ний світ, заклали благодатну основу для появи і ста-

новлення теорії інноваційності. У роботах усіх на-

ведених науковців було проведено дослідження рі-

знобічних теорій поняття інновацій, 

продемонстрована роль інноваційної практики в 

системі всесвітньої і національної економіки, пред-

ставлені різноманітні системи класифікаційних 

особливостей інновацій. Утім у працях названих 

науковців застосовуються різні підходи до висвіт-

лення інноваційних теорій і усвідомлення природи 

інновацій. 
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Зазначимо, що на сьогодні загальновизнаного 

визначення терміну «інновація» не існує. Дослі-

джуючи наукову літературу про інновації можна 

знайти достатньо різноманітні визначення цього те-

рміну. Так, до прикладу, у різних наукових працях 

у 2014 році науковцями було виявлено понад 40 ви-

значень терміну «інновації». Це, безумовно, інтен-

сифікує проблему розуміння сутності інновації в 

будь-якій сфері діяльності людини, включаючи 

спеціалізовані (нішеві) мас-медіа. Така ситуація за-

подіює непорозуміння в провідних категоріях, пов'-

язаних з перетворенням у життя інноваційної ро-

боти і обумовлює актуальність теми наукової 

статті. 

Аналізуючи літературу за темою дослідження, 

ми виокремили основні характеристики інновацій, 

дійшли висновку, що: інновація в цілому – це ре-

зультат втілення нових ідей, певного оновленого 

процесу, впровадженого в практику і втіленого в 

новому або модернізованому продукті, методі, під-

ході, принципі, який створюється для вирішення 

певної задачі чи досягнення конкретної цілі. Перей-

демо до нашої доволі вузької теми. Які ж, власне, 

напрями розвитку і просування спеціалізованих (ні-

шевих) медіа на ринку можна вважати інновацій-

ними?  

Ми проанлізували це на прикладах науково-

практичних часописів видавництва ТОВ «Біоп-

ром». Для того ж, щоб глибше розібратися в темі, 

ми взяли коментарі у Володимира Попова (голова 

правління Національної асоціації виробників м’яса 

и м’ясопродуктів України «Укрм’ясо»), Людмили 

Радіонової (один із засновників видавництва, влас-

ник та видавець), Галини Шубіної (головний реда-

ктор ТОВ «Біопром»). 

Маючи безпосереднє відношення до галузі та 

видавництва, ці фахівці дали оцінку інноваційності 

продукції видавництва – спеціалізованих часописів 

та книг. З коментарів нам стало відомо, що найпер-

шим інформаційним продуктом видавництва «Біо-

пром» став журнал "Мясной бизнес". Перший но-

мер часопису вийшов у світ у квітні 2002 року (ре-

єстраційне свідоцтво КВ 15499-4072 ПР). Майже 

поспіль був випущений журнал "Продукты&ингре-

дієнти", а кілька роками пізніше, як продовження 

рубрики "Хліб та кондитерські вироби" журналу 

"П&И", на базових принципах "МБ", було створено 

ще один спеціалізований журнал – "Хлебный и кон-

дитерский бизнес". 

Серед вагомих маркетингових, організаційних, 

управлінських та виробничих інновацій , які були 

запроваджені видавництвом ТОВ «Біопром» вза-

галі та першого журналу видавництва «Мясной бі-

знес» зокрема, ми виокремили найбільш вагомі ни-

жче. Опираючись на коментарі спеціалістів, зазна-

чимо, що створення на теренах України 

видавництва і таких журналів як "Мясной бизнес", 

"Продукты&ингредиенти", "Хлебный и конди-

терский бизнес"– це потреба часу, потреба галузі 

України, а, значить, апріорі є інновацією. 

Наразі, препаруючи бібліографічні подробиці 

створення видавництва, зауважимо, що перед поча-

тком діяльності видавництва ініціатори задуму, за-

сновники, організатори, керівники видавництва та 

редакції ТОВ «Біопром» зробили вдумливий аналіз 

ринку, дали оцінку власному потенціалу, вивчили 

рівень конкурентів і поставили за мету зробити свій 

журнал за якістю такого рівня, який ніколи не був 

би доступний можливостям конкурентів. 

Радою засновників було прийнято рішення, що 

журнали мають бути логічно побудованими, висві-

тлювати всі сторони галузі, починаючи з виробни-

цтва, питань якості м’яса та інших продуктів і за-

кінчуючи утилізацією відходів виробництва. має 

бути розповідь про обладнання, упаковку, інгредіє-

нти, законодавство. Саме тому, у кожному числі ви-

давництва були введені рубрики про обладнання, 

упаковку, інгредієнти, законодавство. Причому, усі 

питання висвітлювались незалежно від того, прино-

сила ця тема журналові прибуток чи ні. 

Крім цього, було прийнято рішення вивести на 

ринок журнал у великій кількості друкованих при-

мірників, щоб за покриттям вітчизняного ринку 

йому не було рівних. Важливо і те, що одностайно 

було прийнято стратегію випуску журналів виклю-

чно на зароблені гроші, не залучаючи додаткові ко-

шти, окрім першого внеску на перший номер, на-

правляючи весь прибуток виключно на розвиток 

журналу. У подальшій діяльності підприємства для 

розширення фінансових можливостей друкувалася 

профільна література, розроблялися рекламні ма-

кети тощо. Забігаючи наперед, зазначимо, що до за-

сновників журналу «Мясной бизнес» (перший часо-

пис видавництва) були запрошені лідери галузі (ви-

робники оболонки та інгредієнтів для м’ясної 

промисловості), які зобов’язалися підтримати жур-

нал своєю рекламою протягом року. 

Зі своєї сторони видавництво зобов’язалося на-

дати засновникам для реклами шпальти обклади-

нок часописів. Протягом року вартість за рекламу 

складала суму, яка на 30 відсотків менше прайсової. 

За бажанням засновників видавництва зобов’яза-

лось безкоштовно розміщувати аналітичні статті 

про технології та виробництво підприємств-заснов-

ників, а також публікувати матеріали топ-менедже-

рів та публікації про досягнення менеджменту да-

них підприємств. 

Ключовою метою видавництва ТОВ «Біоп-

ром» був і залишається, перш за все, випуск висо-

коякісної спеціалізованої журнальної і книжкової 

продукції, збільшення читацької аудиторії, в першу 

чергу, серед профільних фахівців, потім і серед уч-

нівської молоді - студентів вищих навчальних за-

кладів, аспірантів, а також учених галузі. 

З перших номерів журнал виходив у світ висо-

кого ґатунку –багатосторінковий (120 – 160 

стор./число), кольоровий, глянцевий, насичений 

фахово викладеним контентом, який було «несоро-

мно покласти на стіл керівника підприємства най-

вищого рівня» (Л. Радіонова). З першого номеру 

журнал «Мясной бизнес» був наповнений рекла-

мою провідних підприємств галузі, як вітчизняних, 

так і закордонних. 

Розвиток авторських брендів і довготривала 

співпраця з авторами – був і залишається одним із 
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основних організаційних принципів видавництва. З 

перших чисел видавництво ТОВ «Біопром» було 

зорієнтоване на відкриття нових імен, створення 

нових брендів, залучення нових авторів. На всіх 

етапах роботи співробітники видавництва прово-

дили і проводять понині консультації з авторами і 

надають їм необхідну допомогу. 

До авторів журналів було залучено, як провід-

них спеціалістів галузі, так і технологів підпри-

ємств. У журналах друкувалися, як наукові розро-

бки українських та іноземних спеціалістів, так і по-

ради практиків. 

Статистичні дані, які акумулюються в бази да-

них (набір певної інформації, яка пов'язана спіль-

ною ознакою або властивістю, задіяна в цій галузі і 

розташована, наприклад, в алфавітному порядку) – 

були і залишаються коштовним «товаром». Зазви-

чай цим прибутковим бізнесом наразі займаються 

агенти, консалтингові компанії тощо. Практично з 

першого номера часопису «Мясний бізнес» у вида-

вництві було створено власну базу даних галузевих 

підприємств та організацій. 

Спочатку впроваджена інновація слугувала 

для безкоштовної розсилки журналів, а в подаль-

шому – основою для створення бази передплатни-

ків журналів видавництва та рекламодавців. Приб-

лизно через півроку, видавництво почало частково 

припиняти безкоштовну розсилку часописів. При 

цьому була розроблена серія корисних статей з про-

довженням, які бажали прочитати отримувачі жур-

налів. 

У результаті безкоштовна розсилка часописів 

за деякий час дала такі позитивні результати: за ко-

роткий термін про журнали дізналися всі учасники 

ринку; будь-який підприємець, пропонуючи свою 

продукцію будь-якому м’ясокомбінату, бачив на 

столі у директора журнал зі своєю рекламою. Це до-

давало довіри до журналу. Торкаючись маркетин-

гової інноваційної політики, зауважимо, що видав-

ництво запровадило гнучку політику плати за роз-

міщення реклами. Так, за цікаві технологічні статті 

чи переклади дозволялась реклама підприємства з 

суттєвою знижкою. 

Реалізація журнальної та книжкової продукції 

є завершальною стадією видавничої справи. Просу-

вання товару на ринку - сукупність методів та ін-

струментів для підвищення попиту і збільшення 

збуту продукції. Саме тому, з самого початку у ви-

давництві була продумана система реалізації кінце-

вого продукту - готових журналів і книг. В арсеналі 

засобів рекламного впливу досліджуваного видав-

ництва, виставки та ярмарки займають особливе мі-

сце, так як представляють дуже широкі можливості 

демонстрації рекламованих виробів для встанов-

лення прямих контактів із безпосередніми покуп-

цями і споживачами  

Зазначимо у своєму дослідженні, що видавни-

цтво брало участь у всіх профільних виставках в 

Україні, а також в ключових виставках і форумах за 

кордоном, де журнали також розповсюджувалися 

безкоштовно, а до співпраці залучались спеціалісти 

галузі, у тому числі і закордонні. Стенди видавниц-

тва розміщувались на таких виставках як ПродТех-

Маш, Inprodmash & Upakovka, WorldFood Ukraine, 

Food Expo, Bakery Ukraine, Sweets Ukraine, Пак 

Экспо, ПродЭкспо, Хлебопекарная и кондитерская 

индустрия, Индустрия напитков, Масложировая 

индустрия, ProStorExpo, Evenord-Messe, Агропрод-

маш, BrauBevialeFood, IFFA, Food Ingredients 

Europe, WorldFood Moscow, Ингредиенты и доба-

вки, Modern Bakery, Evenord-Messe, FachPack та ба-

гатьох інших. 

Це дало змогу видавництву не тільки висвіт-

лювати тенденції галузі, а й залучили до розмі-

щення реклами і статей іноземців (власників, виро-

бників та фахівців) з Австрії, Бельгії, країн Балтії, 

Нідерландів, Німеччини, Росії, Чехії та з інших дер-

жав. Позитивними характеристиками досліджува-

ного видавництва є й також не тільки довготривалі, 

але й дружні стосунки з авторами. У цьому кон-

тексті зазначимо: привілей нішевого видання за-

ключається у тому, що тут досить легко скласти за-

гальний портрет зацікавленої аудиторії. Є розу-

міння того, хто вас читає і чому, спрогнозувати, які 

матеріали будуть цікаві читачам. Крім того, спеціа-

лізовані числа спрощують експериментування з фо-

рматами. Адже усе можна вирішити на місці. Для 

цього не потрібно дозволу вищих інстанцій, а нев-

дача не перетвориться у драму. 

Саме тому, працівники видавництва, які сфор-

мували дружні стосунки з читачами-виробниками, 

перед плануванням кожного номеру, проводили 

опитування телефоном або за допомогою інтернет-

месенджерів та з’ясовували, які саме теми та про-

блеми потрібно висвітлити сьогодні. Лишень 

тільки після цього починалася робота над числом, 

де теми від виробників були основною. Головним 

журналістським завданням було знайти відповіді на 

запитання від виробників. 

Заради відчуття залученості авторів та читачів, 

видавництво з перших місяців свого існування 

впроваджувало «Круглі столи» з обговорення проє-

ктів профільних законодавчих документів та з вирі-

шення проблемних питань виробництва. У журна-

лах було розроблено рубрики, максимально набли-

женні до виробництва: «Регіон», «Відповідає 

технолог», «Круглий стіл». До того ж, видавництво 

брало участь у всіх технологічний заходах, які про-

водили підприємства з подальшим безкоштовним 

висвітленням подій у журналах. До прикладу, Во-

лодимир Попов, голова правління Національної 

асоціації виробників м’яса и м’ясопродуктів Укра-

їни «Укрм’ясо», постійно, із номера в номер, нада-

вав статті про розвиток галузі в Україні. 

А спеціалісти з Технологічного інституту мо-

лока та м`яса (зараз – Інститут продовольчих ресу-

рсів НААН) регулярно надавали переклади з інозе-

мних журналів про нові розробки в галузі. Оскільки 

за період становлення галузі та її роботи в умовах 

незалежної України, саме час створення та розви-

тку журналів видавництва, відбулось дуже багато 

законодавчих змін в харчовій промисловості (обо-

в'язкове запровадження системи НАССР, нові ви-

моги до маркування, зокрема маркування насиче-

них жирів тощо,), редакція видавництва налагодила 
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співпрацю на системній основі з С.В. Кохан, про-

відним інженером НД відділу з розробки та техніч-

ної перевірки стандартів Управління національної 

та міжнародної стандартизації. У рамках створеної 

рубрики «Законодавство – запитуйте-відповіда-

ємо» С.В. Кохан відповідає на запитання виробни-

ків, постійно висвітлює зміни в законодавстві, ана-

лізуючи і коментуючи їх. 

У наш час віртуальності та девайсів, щоби опе-

ративно доносити важливу інформацію своєму чи-

тачеві, видавництво одним з перших в Україні се-

ред конкурентів «подалося» в інтернет. З самого по-

чатку, крім друкованої версії журнаналів, 

видавництво має свій сайт. Наразі ведеться акаунт 

у соціальній мережі Facebook (до запровадження 

певних урядових санкції проти інформаційних ре-

сурсів країни-агресора анонси і новини видавниц-

тва публікувалися в соцмережах – Вконтакте, Од-

ноклассники тощо). Основними позитивними хара-

ктеристика видавництва були і залишаються 

професіоналізм і командна робота. 

Висновки. Спеціалізовані (нішеві) ЗМІ є тим 

джерелом, завдячуючи якому поширюється інфор-

мація про галузеві виробництва. Специфіка галузе-

вої спеціалізованої журналістики на прикладі дос-

ліджуваних ЗМІ виражається у вмілому користу-

ванні маркетингових, організаційних, 

управлінських та виробничих інновацій, які були 

впроваджені видавництвом ТОВ «Біопром». Врахо-

вуючи наявні умови трансформації медіа індустрії, 

інноваційні зміни в ЗМІ дозволять медійним орга-

нізаціям стати не тільки більш успішними і конку-

рентоспроможними, але й більш ефективно просу-

вати свою продукцію на доволі складному медіа-

ринку вітчизняних спеціалізованних (нішевих) 

ЗМІ. 
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