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КОНЦЕПЦІЯ РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЮ ГАЛУЗЗЮ

Розглядається питання розроблення інформаційного забезпечення видавничо-
поліграфічної галузі (ВПГ), призначеного для задоволення потреб споживачів у до-
стовірній і повній інформації як основи прийняття та реалізації ефективних управ-
лінських рішень з метою зростання темпів розвитку та поетапної трансформації 
базових структур ВПГ відповідно до поточних потреб суспільства.
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Сучасний рівень науково-технічного прогресу забезпечує широке ви-
користання інформаційних технологій при прогнозуванні та прийнятті управ-
лінських рішень у ВПГ. Створюються системи автоматизованого проектування 
(САПР), автоматизовані системи організаційного управління (АСОУ), експерт-
ні системи, бази знань, автоматизовані системи наукових досліджень (АСНД) 
тощо. У результаті суттєво підвищується ефективність діяльності галузі та 
окремих її структурних елементів. 

Цей ефект буде значно вищим за умови формалізації обліку аналітичних 
даних стосовно складових ВПГ, що сприятиме правильній соціальній орієн-
тації автоматизації прогнозування та прийняття управлінських рішень. Банк 
даних потрібно розглядати як один з напрямків у використанні можливостей 
інформаційних технологій із забезпечення високих ефективності та темпів 
розвитку ВПГ. 

Уже неодноразово відзначалося [4, 7, 8], що офіційна аналітична інфор-
мація про стан вітчизняної ВПГ є неповною, оскільки Держкомтелерадіо Укра-
їни та його органи на місцях не завжди володіють вичерпною інформацією 
щодо поточного стану та діяльності видавничих структур (ВС) і поліграфічних 
підприємств (ПП). ДАК «Укрвидавполіграфія», ряд громадських асоціацій, які 
об’єднують частину діючих виробників і розповсюджувачів видавничої та по-
ліграфічної продукції, також не мають вичерпної інформації про стан функці-
онування галузі. 

ДНУ «Книжкова палата України ім. Івана Федорова», як офіційний ре-
єстратор випущеної в світ вітчизняної видавничої продукції, систематично 
і дуже детально інформує про її кількісні показники. Однак, на превеликий 
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жаль, і ця інформація є недостатньою, тому що поза увагою залишаються по-
ліграфічна продукція й велика кількість випущеної видавничої продукції. До 
того ж у Книжковій палаті відсутні дані про обсяги випущеної продукції в гро-
шовому виразі. Науковцями Української академії друкарства та Українського 
науково-дослідного інституту спеціальних видів друку проведена значна робо-
та з узагальнення наявних аналітичних даних стосовно функціонування ВПГ, 
але вона далека від завершення [1–3, 5–16, 18, 19]. Тому-то в багатьох випадках 
сьогодні важко говорити про стан і тенденції розвитку ВПГ у майбутньому.

Держкомстат України володіє найповнішою інформацією про стан ВПГ 
(у натуральному та грошовому виразі), але відомості про розвиток ВС і ПП по-
дає у своїх щорічних звітах разом з даними, що стосуються целюлозно-паперо-
вої промисловості (наприклад, див. [17]), а це унеможливлює аналіз результа-
тів господарювання окремо по видавничий справі та поліграфічній діяльності. 
Окрім того, потрібно мати на увазі, що наприкінці поточного року ми маємо 
змогу отримати в комітеті інформацію тільки за минулий рік, що пов’язано з 
особливістю опрацювання статистичної інформації в Держкомстаті України.

З огляду на це існує нагальна потреба в розв’язанні наступних важливих 
проблем:

накопичення великої кількості несистематизованої аналітичної інфор-
мації щодо господарської діяльності окремих структурних елементів ВПГ; 

відсутність достовірної узагальненої інформації стосовно параметрів 
функціонування ВПГ у цілому для розроблення та реалізації державної про-
грами розвитку ВПГ як базової складової формування інформаційного сус-
пільства; 

невизначеність процесу прийняття рішень керівниками ПП і ВС унаслі-
док швидкої та складно прогнозованої зміни зовнішнього середовища. 

Пропонується вирішення означених проблем, яке відповідає сучасним 
тенденціям активного застосування результатів науково-технічного прогресу 
в сфері управління складними системами. При цьому об’єктом вивчення ви-
ступають вітчизняні підприємства ВПГ, а предметом — банк аналітичних да-
них, що використовується для управління ВПГ (БАДВПГ). Такий банк слугує 
для задоволення потреб усіх споживачів у достовірній і повній інформації як 
основи для прийняття та реалізації ефективних управлінських рішень на усіх 
ієрархічних рівнях управління з метою забезпечення високих темпів розвитку 
та поетапної трансформації базових структур ВПГ відповідно до поточних по-
треб суспільства. 

Природно, що це зумовлює необхідність визначення структури банку 
даних і його математичного, інформаційного, лінгвістичного та програмного 
забезпечення. Для цього потрібно розглянути методологію розроблення ін-
формаційного забезпечення БАДВПГ, оскільки інформаційне забезпечення є 
не лише основою управління та основним ресурсом для функціонування ВПГ, 
але й обумовлює її ефективність. 
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Під інформаційним забезпеченням БАДВПГ вважатимемо відображені 
в цифровому вигляді масиви (бази) інформації, необхідні кінцевому спожива-
чеві в його роботі, а також інструментальні засоби (алгоритми, програми), що 
забезпечують управління базами даних (БД), доступ користувачів до інформа-
ції та застосування автоматичних процедур її обробки. 

Суть проблеми інформаційного забезпечення БАДВПГ полягає, по-
перше, у строгому визначенні предметної галузі ВПГ. По-друге, у такому 
структуруванні цієї області, яке б обумовлювало зручність збирання інформа-
ції, використання її користувачем і не потребувало занадто складних інстру-
ментальних засобів. По-третє, у створенні можливості розвитку БАДВПГ від 
найпростішої її форми — інформаційно-пошукової системи — до складних 
форм типу експертних систем і САПР. 

Основа економічної ефективності БАДВПГ закладається при форму-
ванні концепції її інформаційного забезпечення. Чим більше аналітичні дані 
придатні до включення в процес прогнозування та прийняття управлінських 
рішень, тим вища економічна ефективність банку даних. При встановленні 
зв’язку банку даних із САПР, АСНД, експертними системами її ефективність 
зростає. 

Розробка інформаційного забезпечення БАДВПГ, що одночасно є ета-
пом розвитку ВПГ, має ряд особливостей. Передусім аналіз функцій користу-
вачів БАДВПГ ведеться з орієнтацією на використання ними автоматизованих 
методів прогнозування та прийняття управлінських рішень. При цьому перелік 
функцій визначається як результат представлення всього різноманіття предмет-
ної галузі ВПГ. Окрім того, необхідність забезпечення взаємодії БД із САПР, 
АСОУ, АСНД, базами знань, експертними системами вносить специфіку і в 
розроблення структури та виділення пріоритетних БД. Концепція створення 
такого банку передбачає забезпечення функціонального зв’язку БД, визначає 
їх основний зміст та форми опису інформації для кожної бази. 

Центральною в запропонованій структурі БАДВПГ є сукупність мето-
дів, процедур і способів взаємодії структурних елементів ВПГ, які підляга-
ють формалізації та автоматизованому інформаційному обміну. Формування 
БД можливе за наявності інформації про фактичний стан, тенденції розвитку 
структурних елементів, зміну зовнішнього середовища, узагальнення досвіду 
прийняття та реалізації управлінських рішень, перспективи трансформації на-
ціональної економіки та світового ринку друкованої продукції. Для її створення 
потрібні математичні моделі, що розкривають вплив різних факторів процесу, 
засобів та умов діяльності ВС і ПП на якість і результативність функціонуван-
ня ВПГ у цілому. У свою чергу, побудова моделей передбачає наявність деякої 
сукупності первинних аналітичних даних і математичних методів статистич-
ної обробки інформації з метою виявлення закономірностей, необхідних для 
включення її до складу цільової функції оптимізації параметрів господарської 
діяльності. 
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Орієнтація на розроблення та практичне застосування у БАДВПГ ав-
томатизованих методів оптимізації прийняття управлінських рішень передба-
чає одночасне створення інформаційних баз бібліографічного та аналітичного 
типу, що необхідно для задоволення потреб користувачів не тільки у відомос-
тях про стан ВПГ, термінологію, інформаційні джерела, але й у даних і вимо-
гах, які містяться у нормативно-технічній документації і довідковій літературі. 

Усе вищевикладене розкриває сутність концепції, покладеної в основу 
роботи зі створення інформаційного забезпечення управління ВПГ.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЬЮ

Рассматривается вопрос разработки информационного обеспечения изда-
тельско-полиграфической отрасли (ИПО), предназначенного для удовлетворения по-
требностей потребителей в достоверной и полной информации как основы принятия 
и реализации эффективных управленческих решений с целью повышения темпов раз-
вития и поэтапной трансформации базовых структур ИПО в соответствии с теку-
щими потребностями общества.

CONCEPTION OF DEVELOPMENT OF THE INFORMATIVE 
PROVIDING OF MANAGEMENT PUBLISHER-POLYDIENE INDUSTRY

The question of development of the informative providing of publisher-polydiene 
industry, intended for satisfaction of necessities of users in reliable and complete information 
as bases of acceptance and realization of effective administrative decisions with the purpose 
of providing of high rates of development and stage-by-stage transformation of base 
structures of publisher-polydiene industry in accordance with the current necessities of 
society is considered.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ГОЛОВНОГО МЕХАНІЗМУ 
КРИВОШИПНИХ ПРЕСІВ

Розглядаються результати аналізу кривошипних пресів з програмованою змі-
ною довжини кривошипа. Показано, що в такому випадку можна змінювати макси-
мальну швидкість штампування при збереженні частоти обертання кривошипа. Пе-
рерозподіл часу фази розбігу і вибігу дозволяє збільшити силу штампування. 

Кривошипні преси, змінна довжина кривошипа 

У машинах-автоматах важливим є питання співвідношення робочого і 
неробочого циклів. Чим менша частина кінематичного циклу відведена на не-
робочі рухи, тим більша продуктивність машини. Внести суттєві корективи у 
вихідні важільні механізми для перерозподілу співвідношення між робочою і 
неробочою частинами кінематичного циклу неможливо. 

У більшості конструкцій головного виконавчого механізму кривошип-
них пресів використовують кривошипно-повзунні механізми (КПМ). Найчас-
тіше розглядають аксіальні механізми. Деякі операції штампування (витяжка, 
чистова вирубка, холодне об’ємне штампування, витискування тощо) накла-
дають обмеження на максимальну швидкість повзуна в період робочого ходу. 
Тому доводиться обмежувати число ходів преса, що, очевидно, зменшує їх про-
дуктивність. Деякі автори за рахунок дезаксіального КПМ зменшують час хо-
лостого або робочого ходу і тим самим підвищують продуктивність преса [3]. 
Однак заміна центрального КПМ дезаксіальним призводить до підвищення 
тиску повзуна на напрямну, збільшення сил тертя в напрямних і, як наслідок, 
зношення стичних поверхонь. При гарячому об’ємному штампуванні, навпа-
ки, час контакту інструмента з нагрітим металом повинен бути мінімальним. 
Через те швидкість повзуна на робочому ходу необхідно збільшувати. Отже, 
зміна швидкості повзуна на стадії штампування без зміни частоти обертання 
кривошипа є актуальною проблемою, яку за допомогою відомого кривошипно-
повзунного механізму вирішити не можна.

Для збільшення сили штампування в кривошипних пресах використо-
вують сили інерції, які на стадії вибігу мають такий самий напрям, що й пе-
реміщення повзуна. Однак підвищити пришвидшення повзуна у відомих пре-
сах можна лише при збільшенні частоти обертання кривошипа, що не завжди 
допустимо з різних причин. При збільшенні частоти обертання кривошипа 
зростають пришвидшення як на початку робочого ходу, так і наприкінці його в 
момент штампування (що є позитивним). Зростання пришвидшення на почат-


