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Розглянуті аспекти проблем формування фінансової стратегії не склада
ють вичерпний перелік невирішених питань, спричинених сучасним станом 
фінансових відносин в Україні. Але вони, на наш погляд, є достатньо показо
вими для подальшого напрацювання.
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РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ПОЛІГРАФІЇ
У КОНТЕКСТІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ УКЛАДІВ

Ррозглядаютъся питання впливу технологічного розпитку на організаційний
базис поліграфічних підприємств.

Технологічний уклад, наука, організація виробництва, спеціалізація, продук
тивні сили

Сучасна економічна теорія все більше уваги приділяє питанням розвитку 
та еволюції економіки. Теоретичні підвалини цього аналізу було закладено ще
у працях К. Маркса [8], М. І. Туган-Барановського [10], М. Кондрат’єва [4],
И. Шумпетера [12] та роботах С. Глазьева [1] і М. Кастельса [3 ,15J.
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Для економіки України надзвичайно важливим є питання оптимізації 
технологічних та організаційних умов розвитку виробничих систем у сфері 
застосування сучасних технологій і функціонування вітчизняного інформа
ційного простору. Саме пошуку ефективного аналітичного інструментарію для 
розвитку досліджень у поліграфії — надзвичайно важливій для суспільства 
галузі — присвячена ця стаття.

Питанням технологічного поступу та його зв’язку з економікою приді
ляли увагу ще на етапі становлення політичної економії та розвитку різних 
наукових шкіл. Так, у працях К. Маркса розвитку набули ідеї виробничих 
систем і промислової революції на основі виділення трьох систем: кустарної, 
мануфактурної та машинно-індустріальної. У розвиток даної концепції дослід
ники виділяли перехід до нової фабрично-заводської виробничої системи у 
другій половині XX ст., що обумовлено впливом науково-технічної революції 
на виробництво й трансформацією останньої в систему оперативного кон
тролю автоматизованих комплексів. Результатом цього стало «витискання» 
працівника безпосередньо з виробничого процесу до сфери обслуговування як 
всередині організацій, так й на зовнішньому ринку [8].

Ознакою поступу в дослідженнях даного питання можна вважати управ
лінську революцію, набуття усіма сферами людської діяльності спільних прин
ципів організації та планування діяльності. В узагальненому вигляді погляди 
науковців даної течії [1, 13, 15] закріплені у вигляді концепції «технологічних 
укладів». Технологічний уклад — сукупність технологій і виробництв з одно
рідною технічною базою, що на макрорівні утворюють відтворювальний кон
тур. Сам термін набув поширення у вітчизняній економічній літературі завдяки 
роботам С. Глазьева fi], який запропонував концепцію техніко-економічної пара
дигми відносно перспектив російської економіки. Більш загальне визначення:
технологічний уклад — це взаємопов'язана та взаємозумовлена стійка техніко- 
скономічна система, що має певне якісне наповнення, яке відрізняє техноло
гічні уклади один від одного [13,15].

Аналізуючи наведену концепцію, необхідно виходити з того, що техно
логічні зміни відбуваються відносно швидко і випереджають зміни в інститу- 
ційній структурі держави. Період, за який відбуваються кардинальні зміни 
в соціально-економічній структурі, і є періодом становлення нового напрямку 
техніко-економічного розвитку, що відповідає новим принципам управління в 
різних сферах, котрі стають загальновизнаними для чергової фази розвитку. 
Це становлення має лаг 48-68 років, що відповідає довгостроковому коли
ванню відповідно до теорії «довгої хвилі Кондрат’єва». У свою чергу техніко- 
економічна система утворюється дією так званих ключових факторів і харак
тером розвитку галузей виробництва протягом життєвого циклу цієї системи.

Ключовим для кожного етапу є нові технології і засоби виробництва, які 
впливають на зміну структури витрат, зменшують відносну вартість одиниці 
корисного ефекту, створюють нові продукти, які мають значне поширення на 
ринку, поліпшують якість традиційних продуктів. Напрямки техніко-економіч
ного розвитку фактично с чинниками «довгих хвиль Кондрат’єва». Відповідно,
виділяють п’ять реалізованих і дві перспективні хвилі:
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— перша (1770-1830 pp.) сформувала уклад, який грунтується на нових 
технологіях у текстильній промисловості та використанні енергії води. Цей 
період відзначається широким застосуванням парових двигунів і розвитком 
м ашинобудування;

— друга (183Q-1880 pp.) позначилася механізацією виробництва прак
тично всіх видів продукції, створенням мережі залізниць і розвитком морсь
ких шляхів. Економічними базисами цього періоду були вугілля і транспортна 
інфр аструктура;

— третя (1880-1930 pp.) базувалася на використанні в промисловому 
виробництві електроенергії, розвитку важкого машинобудування та електро
технічної промисловості на основі сталевого прокату, нових відкриттях у галузі
хімії, становленні хімічної промисловості. Дрібні компанії поглинаються вели
кими, відбувається концентрація банківського і фінансового капіталів;

— четверта (1930-1980 pp.) характеризується становленням укладу, який 
базується на подальшому розвитку енергетики з використанням нафти, нафто
продуктів та газу, а також засобів зв’язку, нових синтетичних матеріалів. Фор
мується доба масового виробництва. На ринках панує олігополістична конку
ренція, утворюються транснаціональні корпорації;

— п’ята (почалася всередині 80-х pp. XX ст.) спирається на досягнення 
в галузі мікроелектроніки, інформатики, біотехнології, генної інженерії, осво
єння нових видів енергії, космічного простору, супутникового зв’язку тощо. 
Відбувається перехід від розрізнених фірм або навіть транснаціональних кор
порацій до єдиної інституційної структури, що з’єднані електронними 
засобами зв’язку, тісно взаємодіють у галузях технології, контролю якості про
дукції, планування інвестицій [4, 14]. В узагальненому вигляді дані про техно
логічні уклади наведено в табл. 1.

Сьогодні все помітнішими стають ознаки шостого і сьомого технологіч
них укладів. Прогнозується, що шостий має надати поштовх до нового етапу в 
розвитку медицини та біотехнологій, сьомий — до створення технологій 
«холодного термоядерного синтезу», що має докорінно змінити енергетичний
потенціал цивілізації.

З іншого боку, таким, що є більш загальним і придатним до аналізу 
конкретної суспільно-політичної формації та економічної системи, видається 
підхід М. Кастельса. Він у своїх роботах [3, 16] застосовує категорію «спосіб 
розвитку», що визначає як «технологічну схему, завдяки якій праця впливає на 
матеріал для створення продукту, детермінуючи при цьому рівень та якість
економічного надлишку». У рамки цієї системи поглядів вмонтовано взає
модію соціальних структур з виробничими процесами, визначаючи правила 
привласнення, розподілу та використання економічного надлишку. Саме ці 
правила формують способи виробництва, виводячи на чільне місце поняття 
продуктивності, рівень якої формує стосунки між працею та матеріалом у 
вигляді функцій використання засобів виробництва через застосування енергії 
та знань. На основі даного зведення М. Кастельс класифікує всього три спо
соби розвитку — аграрний, індустріальний та інформаційний [3].
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Таблищ 1
Основні характеристики технологічних укладів

Часовий
проміжок
укладів

Ядро укладу
1

Ключовий
фактор Суть укладу

іі

1770-1830 pp.
металургія,
текстильна

промисловість,
будівництво

водяний
двигун

механізація
виробництва.

Одиничне
виробництво

1830-1880 pp.
металургія, машино
будування, гірнича 
справа, транспорт

паровий
двигун

подальша механізація 
та концентрації і 
виробництва. 
Дрібносєрійне 
виробництво

і
1880-1930 pp.

металургія, важке 
машино

будування,
енергетика,

неорганічна хімія

електро
двигун

концентрація 
виробництва 

та його стандартизація. 
Серійне виробництво

1930-1980 pp.
11І11

металургія, 
автомобілебуду

вання, виробництво 
товарів тривалого

споживання, 
органічна хімія

двигун
внутрішнього

згорання

зростання
гнучкості

виробництва. 
Масове виробництво

з 1980-го року

електронна
промисловість,
телекомунікації,

інформаційні послуги, 
біотехнології

мікро
процесори

екологічне та 
енергоощадливе 

виробництво. 
Індивідуалізація 

і виробництва

Відповідно до такого підходу, новітні інформаційні технології мають 
сприйматися не просто як інструмент, а як повноцінний процес розвитку, що 
має супроводжуватися соціальними змінами [3,15].

Виходячи з наведених концептуальних підходів, доречно проаналізувати 
стан і тенденції техніко-економічних процесів у поліграфії та окреслити їх 
перспективи, зважаючи на унікальність даної сфери людської діяльності, у са
мій суспільній ролі якої поєднані як технологічний поступ, так й інформаційна
складова як базові важелі розвитку [5, 6, 9-І 1].

Цей аналіз грунтується на аналізі наведених вище технологічних укладів 
з урахуванням галузевої специфіки, розвитку її продуктивних сил, тобто сукуп
ності засобів виробництва (знаряддя праці та предмети праці), за допомогою 
яких виробляють матеріальні блага (здійснюють матеріальне виробництво), 
а також людей, що здатні до праці, мають певні навички й знання і приводять 
у дію ці засоби та вдосконалюють їх.
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Необхідно зазначити, що як масова та стала сфера людської діяльності, 
яку можна тлумачити як галузь, поліграфія склалася у вигляді похідної від 
видавничої справи й набувала все більшої ваги з розвитком суспільного запиту 
на поширення інформації. Саме перехід від односпрямованих і непостійних 
інформаційних обмінів сприяв формуванню цілісного організаційно-техноло
гічного утворення, що мало ознаки галузі. Класифікуючи більш докладно, на 
основі періодизації (табл. 1) сформуємо табл. 2 з характеристиками етапів 
становлення та розвитку поліграфії.

Таблиця 2
Періоди розвитку поліграфії в Україні

Період часу
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - г

Ступінь автоматизації Конструктивні
рішення Продуктивність праці

1 2 3 4
віл початку 
книгодру
кування до 
середини 
XIX ст.

і

і

'
І
1

і  !
іі
і

іі
і

використовуються
друкарські машини
з ручітим приводом. 
Період завершується 
створенням Ф. Кенін- ’  

гом друкарського j
слана з механічним ! 
приводом

1І

:

друкарські машини 
було виготовлено 3
дерева, їх використання
супроводжувалося
значними витратами
фізичної енергії обслу
говуючого персоналу. 
У першій половині 
XVI ст. деякі елементи 
друкарського стана
почали робити метале
вими —  знадобилося
двісті років, щоб
з’явився друкарський
стан, в якому всі
основні частини були

,

металевими, а перший
суцільнометалевий
друкарський стан було
збудовано в 1800 р.

продуктивність праці
при роботі на таких
станах була дуже 
низькою. Створення 
друкарського облад
нання, яке працювало
у мул ыи про] рам
ному режимі, було 
найважливішим
результатом першого 
періоду, Що поклало
початок швидкого 
зростання продуктив
ності процесів
друкування

1

1856-1900 pp.

1

1
%

для приводу друкарсь
ких машин уперше було 
застосовано паровий 
двигун. Здійснення
аїрегатуванкя на
одному робочому місці 
різнотипних робочих 
машин стало відправ
ним моментом у
зародженні ідей ком-

! плексної механізації та
автоматизації вироо- 
ничих процесів, ста
новлення та розвитку
ідей щодо створення 
автоматизованих ліній

іч

зі створенням самонак
ладів з’явилися перші 
плоскодрукарськіавто
мати. Було створено
аркушеві та рулонні 
ротаційні друкарські 

' машини. У рулоіпіих 
ротаційних машинах 
уперше було реалізовано 
принцип агрегату
вання вже не однотип
них вузлів (секцій), як 
не було в аркушевих 
ротаціях, а різнотипних 
робочих машин — дру
карських, фальцюваль
них, різальних тощо

перші рулонні 
друкарські машини 
по суті являли собою 
перші автоматичні 
лінії, що здійснювали 
комплекс друкарсько-
підбірпо-брошуру- 
вапьних операцій
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Продовження т абл . 2
----- ---- __ ________________________________ ,  -  -  "

1 2 3 4
1900-1950 pp.

t

найбільше значення 
для удосконалення
друкарської техніки 
в цьому періоді мали:
поширення та засто
сування для приводу
поліграфічних машин 
е лектр о двигунів; 
автоматичні блоку
вальні, контрольно- 
регулювальні та
керуючі по и строї

подальше агрегату
вання різноманітних 
механізмів і робочих
машин

найбільш трудомісткі 
енергетичні функції й 
частково інформа
ційні функції обслу
говуючого персоналу 
друкарських машин
було заміщено
роботою відповідних
механізмів, приладів 
та апаратів

іі
іі1

з середини 
50-х років 
XX ст. до
СЬОГОДНІ

1
1

1
і

у розвитку друкарсь
кого обладнання 
домінус бажання 
комплексно механізу
вати та автоматизувати 
основні операції 
процесу друкування.
У сучасних друкарсь
ких машинах 
керування процесом 
здійснюється за допо
могою цифрових про
грамуючих пристроїв.
Таким чином розвиток 
технічних засобів 
відбувається шляхом
концентрації на
одному робочому місці 
засобів, що використо
вувалися до того авто
номно й були розосе
реджені на різних 
ділянках поліграфічного 
підприємства, в інте
гральних системах

'

поширення ЕОМ> 
функціями яких є 
накопичення текстової 
та ілюстративної 
інформації, керування
процесом відтворення
зображення за відпо
відними програмами. 
З’явилися й успішно 
працюють цифрові 
друкарські машини

реалізація цих j
завдань зумовила і

1

чначну концентрацію 
окремих механізмів
і робочих машин на

ę

одному робочому ! 
місці, застосування [ 
сучасних електро- j 
приводів та значпе . 
зменшення витрат І
енергії обслугову
ючого персоналу

і

■

1
І

ę
1
ę
ф

і•
-  -  ___________і

Потрібно відзначити, що в умовах науково-технічної революції вирішаль
ним фактором зростання продуктивних сил є впровадження у виробництво 
досягнень науки, яка перетворюється па безпосередню продуктивну силу і,
відповідно, впливає на організаційно-економічні процеси розвитку.

У наведеній послідовності технологічних укладів чітко простежується їх
вплив на організаційний потенціал, який проявлявся у все більших масштабах
спеціалізації виробничих процесів, спричинену прагненнями до економічної 
доцільності випуску продукції, а з кінця XX ст. на основі досягнень п’ятого 
технологічного укладу розпочався зворотний процес інтеграції на основі су
часних можливостей автоматизації у вигляді усталених схем випуску стандар
тизованої видавничо-поліграфічної продукції (табл. 3).
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Таблиця З
Основні характеристики технологічних укладів вітчизняної поліграфи

?і
Період і

часу
Інформаційний

обмін
Розвиток і1

продуктивних сил
Особливості
організації

а
*4ч

від початку
книго друкув анн я 

до середини 
XIX ст.

спочатку 
нерегулярний, 

потім регулярний 
хаотичний

розробка спеціальних 
засобів праці 

та формування 
спеціалізованої

робочої сили

розділення 
додрукарської 
та друкарської 

стадій виробництва

іі
ь

1856-1900 pp.
-  і регулярний, І

упорядкований

професійний
поділ праці, 

екстенсивний 
розвиток

засобів праці

виокремлення
видавничого етапу 
на додрукарській
стадії підготовки '

видань, розділення
друкарської та

післядрукарської 
стадій виробництва

1900-1950 pp. зростаючий 
у прогресії

і

інтенсивний розвиток
засобів праці, перехід 
до бригадної форми 

організації праці
<*

формування великих 
універсальних 
виробництв на 

основі поєднання 
видавничої та 

друкарської стадій 
виробництва

,

з середини 
50-х років XX ст, 

до сьогодні

'  !
і
1

■і
зростаючий

стрибкоподібно

!
відокремлення
робочої сили 

від засобів праці 
або заміна 

її останніми

об’єднання всіх 
виробничих етапів 
на основі інтеграції 

технологічного . 
ланцюга для виго
товлення спеціа

лізованої продукції

близька
перспектива

формування
єдиного стандарту

зберігання та 
поширення 
інформації

інтеграція робочої сили 
з суміжними галузями 

та підгалузями, 
використання спільних 

засобів праці

перенесення 
видавничої стадії 

до безпосереднього 
замовника, форму
вання масштабних
технопарків з виго

товлення універ
сальної продукції

1
і

І
і  далека 

перспектива
ф
Щ

«

І
1\
\

1
1

універсальний 
стандарт комуні

кації, сформований
на основі єдиного 

і інформаційного 
j простору
J —  -

1
ę

1•
і

11
інтеграція засобі» праці

та предметів праці

і

структуризация
галузі у вигляді 
універсальних 

підгалузей основних
сфер людської

j діяльності
і

Прогнозуючи перспективи технологічних та організаційних змін у галузі
(див. табл. 3), слід підкреслити, що вже в сучасних умовах робоча сила галузі 
має тенденції до відокремлення від засобів виробництва безпосередньо на 
підприємствах, шо проявляється як у формі роботи за трудовими угодами на
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видавничій стадії, так і в підвищенні мобільності виробничих бригад, які 
мають зазвичай співпрацювати з кількома різними друкарнями. У такій ситу
ації, з урахуванням прагнення до мінімізації витрат та підтримання належної 
якості продукції, видається цілком імовірним концентрація потужних спільних 
засобів виробництва, що матимуть можливість завантажувати в різних режи
мах безпосередні замовники видавничо-поліграфічної продукції, які, у свою 
чергу, усе більше самі виступатимуть як виконавці додрукарської стадії робіт, 
змінюючи відповідно як розподіл продуктивних сил, так і межі самої галузі.
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