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В работе рассматриваются изменения, которые произошли
в структуре полиграфической отрасли в связи с переходом
Украины к новой экономической формации.
In this work the changes which happened in the structure
of graphic arts industry in connection with transition of Ukraine
to a new economic structure, are considered.
Постановка проблеми
Вивчення функціонування полі
графічних підприємств в сучасних
умовах господарювання свідчить
про істотне збільшення їх кількості,
урізноманітнення організаційно
правових форм існуючих підприємств
та сфер їх діяльності. Трансфор
мація поліграфічної промисловості
зумовлена зміною економічної фор
мації держави, умов господарю
вання підприємств, диверсифіка
цією поліграфічних послуг, розвит
ком галузевої техніки і технології.
Аналізуючи процеси, які відбува
ються в поліграфії, слід зазначити,
що структура галузі, змінилась і по
требує детального вивчення.
Виклад основного матеріалу
В основу класифікації можуть
бути покладені різні аспекти діяль
ності підприємств (табл.).
Метою функціонування більшо
сті поліграфічних підприємств є
одержання прибутку. Поряд з ними
на ринку поліграфічних послуг
функціонують і некомерційні суб’єк
ти господарювання, які у більшості
випадків перебувають в підпоряд
куванні міністерств, відомств, ор
ганів законодавчої та виконавчої
влади, державних навчальних за
кладів, тощо.
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Згідно Господарського кодексу,
в Україні можуть діяти підприємст
ва різних форм власності: приват
ної; колективної; комунальної; дер
жавної; змішаної. Як свідчать ста
тистичні показники, переважна
більшість підприємств галузі має
приватну форму власності, а най
більш поширеною організаційною
формою господарювання є акціо
нерні товариства та товариства з
обмеженою відповідальністю, які є
корпоративними за способом фор
мування статутного капіталу.
Враховуючи трансформацію форм
власності підприємств, яка відбулась
останнім часом, у структурі галузі
необхідно передбачити класифіка
цію підприємств за організаційно
правовими формами: приватне
підприємство; сімейне підприєм
ство; колективне підприємство;
державне підприємство; казенне
підприємство; комунальне підпри
ємство; орендне підприємство; го
сподарське товариство (акціонер
не товариство відкритого або за
критого типу, товариство з обме
женою відповідальністю, товарист
во з додатковою відповідальністю,
повне товариство, командитне то
вариство); кооператив. Приватні
підприємства, господарські това
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Підходи до класифікації поліграфічних підприємств
Класифікаційна ознака

Вид підприємства

За метою діяльності

комерційне, некомерційне

За формою власності

приватна, колективна, комунальна,
державна, змішана

За способом формування
статутного капіталу

унітарне, корпоративне

За організаційноправовою
формою господарювання

приватне; сімейне; колективне; державне;
казенне; комунальне; орендне; госпо
дарське товариство (АТЗТ, АТВТ, ТОВ, ТДВ,
ПТ, КТ); кооператив

За кількістю працюючих та обся
гом валового доходу

мале, середнє, велике

За національною належністю

національне, іноземне, спільне

За результатами діяльності

прибуткове, збиткове

За тривалістю виробничого
циклу

оперативної поліграфії, традиційні

За видами продукції

книжкове; газетне; журнальне; з виготовлен
ня пакувань та етикеток; картографічне;
з виготовлення банкнот, документів суворого
обліку, цінних паперів; комерційної продукції;
спеціального призначення

За номенклатурою продукції

спеціалізоване, універсальне

За типом виробництва

крупносерійне, серійне, дрібносерійне

За повнотою виробничого
процесу

з повним виробничим процесом; з частко
вим виробничим процесом

За завершеністю видавничо
поліграфічного циклу

підприємства, що надають лише полігра
фічні послуги; підприємства, що поєднують
окремі складові циклу

За побудовою виробничої
структури підприємства

корпусне, цехове, безцехове

За побудовою організаційної
структури

бюрократична, функціональна, дивізійна,
адаптивна

За рівнем координування та
контролю діяльності

автономне, головне, дочірнє підприємство,
філія, представництво, об’єднання
підприємств

За географією поширення
продукції

орієнтоване на зовнішній ринок, орієнтоване
на внутрішній ринок (місцевий, регіональ
ний, загальнодержавний)

За покупцями і замовниками

що працює на ринку споживачів, на промис
ловому ринку (виробничому, посеред
ницькому, державних установ, неприбутко
вих організацій)

117

МЕНЕДЖМЕНТ ВИРОБНИЦТВА

Закінчення табл.
Класифікаційна ознака

Вид підприємства

За способами друку

високого; офсетного; глибокого; цифрового;
спеціальних видів друку, копіювання

За форматом друку

широкоформатного, середньоформатного,
малоформатного

За прогресивністю технологій

застарілі, новітні

риства, які оснащені сучасною тех
нікою, переважають на ринку паку
вальної, рекламної та іншої ко
мерційної продукції. Переважна
більшість газетножурнальних та
книжкових видань виготовляється
на базі підприємств державної
форми власності.
Згідно із Господарським кодек
сом України залежно від кількості
працюючих та обсягу валового до
ходу від реалізації продукції за рік
можуть бути віднесені до малих,
середніх або великих підприємств.
Тому пропонується внести у кла
сифікацію розподіл підприємств за
розміром, виділивши три групи.
У поліграфічній галузі просте
жується тенденція до збільшення
кількості суб’єктів господарюван
ня. Чисельність поліграфічних під
приємств України в роки незалеж
ності стрімко зросла. Якщо у 1980
році в УРСР налічувалось 562 полі
графічні підприємства, то на сьо
годні їх понад три тисячі. Протягом
останніх років з’явилось багато ма
лих комерційних підприємств, які
оснащені сучасною технікою, ма
ють невеликий штат працівників.
Переважна їх більшість належить
до підприємств оперативної полі
графії, що характеризуються висо
кою швидкістю виготовлення за
мовлень невеликими накладами.
Питома вага малих підприємств на
початок 2005 року складала 91,4 %,
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за 2004 рік вони забезпечили виго
товлення 14,6 % продукції за даною
групою підприємств. Таким чином,
основу вітчизняної поліграфії ста
новлять суб’єкти малого підприєм
ництва.
Статутний капітал окремих полі
графічних підприємств може бути
повністю або частково сформова
ний за рахунок коштів іноземних
організацій, що приділяють значну
увагу їх технічному переоснащен
ню. Таким чином, на ринку полігра
фічних послуг за ознакою націо
нальної належності капіталу діють
вітчизняні, спільні та іноземні під
приємства.
З проголошенням Україною су
веренітету виникла потреба у виго
товленні власних грошових знаків,
документів суворого обліку, цінних
паперів тощо. Розвиток харчової,
хімічної та інших галузей промисло
вості, продукція яких вимагає
якісного пакування, призвів до
стрімкого розвитку пакувального
виробництва в поліграфії. В Україні
були створені нові потужні підпри
ємства, які спеціалізуються на ви
пуску цієї продукції. Стрімкий роз
виток сфери рекламних послуг вик
ликав появу великої кількості нових
підприємств, які орієнтовані на ви
готовлення комерційної продукції
(візитівок, рекламної продукції,
бланків, папок та інших елементів
фірмового стилю). Ці процеси вик
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ликали зміни у структурі галузі. На
сучасному етапі поділ підприємств
за видами продукції може бути на
ступним: книжкові підприємства;
газетножурнальні підприємства;
підприємства, що займаються ви
готовленням пакувань та етикеток;
картографічні підприємства; під
приємства з виготовлення банкнот,
документів суворого обліку, цінних
паперів; підприємства з виготов
лення комерційної продукції; спе
ціального призначення (нотні, з ви
готовлення шпалер, паперовобі
лових товарів, конвертів). Деякі
поліграфічні підприємства є спеці
алізованими, але більшість з них є
універсальними.
Для розподілу підприємств за
типом виробництва (крупносерій
не, серійне, дрібносерійне) на на
шу думку необхідно враховувати
потужність підприємства та се
редній розмір замовленої партії ви
робів, причому для різних видів
продукції може бути використана
своя градація накладів.
Як вже відзначалось, переважна
більшість поліграфічних підприємств
відносяться до малих і здатні за
безпечити виконання лише частини
технологічних операцій виробничо
го процесу. Малі підприємства за
звичай не мають обладнання для
повного забезпечення брошуру
вальнопалітурного етапу вироб
ництва, а працюють по кооперації.
З огляду на це доцільно класифіку
вати поліграфічні підприємства за
повнотою виробничого процесу:
підприємства, що здатні забезпе
чити повний виробничий цикл виго
товлення поліграфічної продукції;
підприємства, що здатні виконува
ти окремі технологічні операції.
Особливістю функціонування ок
ремих поліграфічних підприємств є
поєднання декількох видів діяль
ності: видавничої, виготовлення

поліграфічної продукції та її розпо
всюдження. Ряд підприємств, крім
надання поліграфічних послуг, здій
снює видавничу діяльність, яка пе
редбачена статутом більшості полі
графічних підприємств. Також під
приємства галузі можуть здійсню
вати торгівлю власною видавничою
і невидавничою друкованою проду
кцією та реалізовувати продукцію
інших друкарень. Більшість великих
поліграфічних підприємств мають
власні торговельні заклади. Отже,
підприємства галузі можна поділя
ти за ступенем завершеності ви
давничополіграфічного циклу: під
приємства, що надають лише
поліграфічні послуги; підприємст
ва, що поєднують окремі складові
циклу (підготовку; відтворення виз
наченим тиражем видавничої про
дукції; виготовлення невидавничої
продукції; її доведення до спожи
вачів).
Номенклатура продукції, що ви
готовляється, розміри замовлень,
впливають на виробничу структуру
підприємства. Малі підприємства,
як правило, мають безцехову струк
туру. Підприємства, що випускають
широкий асортимент продукції
значними обсягами можуть мати
корпусну структуру, тобто здійсню
вати предметнозамкнуті цикли
відокремлені територіально, адмі
ністративно та організаційно. В ос
нову побудови цехової структури
покладена технологічна або пред
метна єдність виконуваних про
цесів.
Виробнича структура і будова
апарату управління є взаємопов’я
заними. Більшість поліграфічних
підприємств мають функціональну
структуру управління, тобто орга
нізація ділиться на окремі елемен
ти, кожен з яких має чітко визначені
задачі і обов’язки. Традиційно на
підприємствах галузі виділяють такі
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відділи: виробничий, збуту, еко
номічний, фінансовий, тощо. Підпри
ємства з корпусною виробничою
структурою можуть мати дивізіо
нальну структуру управління, побу
довану за продуктовим або ре
гіональним принципом. При такій
структурі організації повноваження
з управління виробництвом та збу
том по окремих видах продукції
або регіонах надаються одному
керівнику, якому підзвітні керівники
вторинних функціональних служб
(виробничої, технічної, збуту, то
що).
В поліграфічній промисловості
створюються і функціонують авто
номні підприємства, головні та до
чірні підприємства, філії, представ
ництва, а також об’єднання підпри
ємств (асоціації, корпорації, кон
сорціуми, концерни, холдингові
компанії). Видавці та поліграфісти
створили кілька асоціацій: «Українсь
ка асоціація виробників поліграфіч
ної продукції» та «Українська асо
ціація видавців та книгорозповсю
джувачів». Отже, підприємства мож
на класифікувати за рівнем коор
динування і контролю діяльності.
За географією надання послуг
можна виокремити підприємства,
продукція яких поширюється на
внутрішньому та зовнішньому рин
ку. Якщо раніше багато замовлень
з виготовлення пакувань, етикеток,
книг, періодичних видань розміщу
валися за кордоном, то технічне
оновлення вітчизняного поліграфіч
ного виробництва сприяє зміщен
ню акцентів на користь вітчизняних
виготівників та залучення інозем
них замовників.
За географічною сегментацією
малі підприємства, як правило,
працюють на місцевому ринку, се
редні і великі можуть діяти на рівні
місцевого, регіонального та за
гальнодержавного ринку.
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Продукція поліграфічних під
приємств реалізується на ринку
споживачів та промисловому рин
ку. Специфікою підприємств галузі
є те, що вони у більшості випадків
виробляють не кінцевий продукт і їх
замовниками є видавництва та під
приємствавиробники харчової, хі
мічної та інших галузей промисло
вості. Крім цього поліграфічна про
дукція споживається на рівні дер
жави — грошові знаки, паспорти,
цінні папери. Поліграфічні підпри
ємства також можуть виготовляти
друковану продукцію для непри
буткових організацій: релігійних і
громадських; державних освітніх
закладів. Поліграфічні підприємст
ва можуть працювати як на одному
сегменті ринку, так і охоплювати
декілька сегментів.
Також особливістю сучасного
періоду розвитку галузі є і те, що
одночасно з структурноорганіза
ційною перебудовою відбувається і
технологічна перебудова. Крім
цього, з розвитком техніки і техно
логії з’являються нові види друку —
цифровий, струменевий. Поява
копіювальних апаратів, принтерів,
що здатні забезпечити високу
якість друку, призвела до змін в
структурі випуску продукції. Отже,
класифікація підприємств за спо
собами друку може бути наступ
ною: підприємства, що використо
вують технологію високого друку;
офсетного друку; глибокого друку;
цифрового друку; спеціальних ви
дів друку (трафаретного, тампод
руку, флексографічного, різографіч
ного та ін.), копіювальнорозмно
жувальну техніку. Більшість полі
графічних підприємств оснащена
офсетним друкарським устатку
ванням, або комбінують декілька
способів друку.
Можна передбачити і більш де
тальну класифікацію поліграфічних
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підприємств за технікотехнологіч
ною ознакою, розподіливши під
приємства галузі за технологією
додрукарських і післядрукарських
процесів. У додрукарських проце
сах можуть використовуватися тех
нології ComputertoFilm, Compu
tertoPlate, ComputertoPrint. Після
друкарська обробка залежить від
виду продукції, що виготовляється.
Якщо підприємство здійснює виго
товлення книжкової продукції, то
можна класифікувати підприємст
ва: за скріпленням книжкового
блоку (шиття нитками, дротом,
незшивне скріплення); за оздоб
ленням (обкладинка, палітурка).
Для комерційної продукції у якості
оздоблювальних процесів може
бути використане лакування, при
пресування плівки, висічка, тис
нення, друк фольгою, флокування.
Але на наш погляд основною тех
нологічною ознакою, за якою слід
диференціювати підприємства є
використовуваний спосіб друку. В
залежності від наявного парку дру
карських машин та їх технічних ха
рактеристик підприємства можна
розподілити і за форматом друку.

Також підприємства можна кла
сифікувати за рівнем прогресив
ності використовуваних технологій.
Нажаль, більшість підприємств га
лузі не має достатніх фінансових
ресурсів для придбання нового ус
таткування та впровадження но
вітніх технологій. Найактивніше
впровадження сучасних досягнень
НТП відбувається на етапі додру
карських процесів.
Висновки
Наразі в поліграфії функціону
ють підприємства різних форм
власності та організаційних форм
господарювання. Загострення кон
курентної боротьби на ринку спо
живчих товарів призвело до роз
ширення асортименту продукції та
кола послуг, що надаються полі
графічними підприємствами, та
підвищило вимоги до якості їх ви
конання. Також на структурні зру
шення в галузі значний вплив має
швидкий розвиток поліграфічної
техніки і технології. Проведене до
слідження засвідчило, що з розвит
ком ринкових відносин в Україні
відбувається ускладнення структу
ри поліграфічної галузі.
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