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Зниження поставок книжково-журнальної продукції призвело до вивільнення частини 
торговельних площ, які здаються в оренду іншим торговельним підприємствам або використо
вуються для реалізації непрофільної для них продукції. Це викликає втрату спеціалізації торго
вельного підприємства, про Щ о  свідчить зменшення питомої ваги книжково-журнальної про
дукції в роздрібному товарообігу багатьох книжкових магазинів.

Світова практика свідчить про доцільність продажу поряд з друкованою продукцією 
аудіовізуальної продукції і комп’ютерних носіїв інформації та невиправданість продажу інших 
товарів, оскільки це призводить до дискваліфікації торгового персоналу й втрати постійних по
купців.

Розпад оптової книжкової торгівлі, постійний дефіцит обігових коштів спричинили 
збільшення товарних запасів книжкової продукції та сповільнення товарообігу у видавництвах і 
роздрібній книжковій торгівлі. Так, якщо традиційно в роздрібній мережі знаходилось 70—80%, 
а на оптових базах 20—30% книжкових запасів, то тепер у роздрібній торгівлі їх є близько 40%, 
а на оптових базах — не більше 10 і у видавництвах 50%.

Оплата видавництвам здійснюється в міру реалізації продукції, що, у свою чергу, нега
тивно впливає на їх діяльність. Видавництва прагнуть випускати літературу, розраховану на 
швидкий продаж, і тим самим звужують потенційний ринок.

Проблеми, пов’язані з реалізацією друкованої продукції, зумовили появу і розвиток 
альтернативних каналів поширення продукції, серед яких: власні книжкові магазини видав
ництв, комерційно-торговельні служби в структурі видавництв, товарні агенти, книгоноші. 
Створення альтернативних каналів книгопоширення сприяє вивченню попиту на літературу, 
зменшує витрати обігу, забезпечує стабільність оплати. Таким чином, можна стверджувати, що 
в системі книгодрукування України виробився певний механізм адаптації до роботи в умовах 
конкурентного ринку; На часі розв’язання нових проблем, що стосуються функціонування 
підсистем в умовах конкурентного ринку.
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Розглядаєт ься динам іка завантаж ення: виробницт ва поліграф ічних підприємст в БО
"П олііраф кнш 'а" за 1993—1997 р р ., дослідж уються основні чинники  значного недовикорист ання 

виробничих потужностей та окреслюються напрям ки мож ливого р о зв’язання д а н о ї проблем и.

Рассматривается динам ика за ір узки  производст ва полиграф ических предприят ий П О  
"П олиграф кіщ га" за 1993—1997 гг., исследую т ся основны е факторы значит ельного недоиспользования 

производст венны х мощностей, намечаются направления возмож ного реш ения данной проблем ы .

Соціально-економічна криза в Україні набула затяжного характеру. Однією з причин 
такої ситуації є проблеми адаптації підприємств до ринкових умов господарювання, недоліки 
їх цінової і товарної політики, низький рівень маркетингу, зниження сукупного попиту та ре
альних доходів населення.

За таких умов і чинників спостерігається значний спад виробництва в усіх галузях на
родного господарства. В поліграфії, зокрема, це проявляється в різкому падінні тиражів усіх 
видів друкованої продукції, зменшенні кількості назв книжкових віщань та образотворчої про
дукції, законсервуванні високопродуктивного обладнання. Це істотно впливає на завантаження 
виробничих потужностей поліграфічних підприємств, про що свідчать статистичні дані ВО 
"Поліграфкнига". Так, у цілому по об’єднанню рівень використання виробничих потужностей 
за останні п ’ять років зменшився з 76,6 до 46,6%. Зокрема, на головному підприємстві в 1997 
р. він становив 45,9%, що майже вдвічі менше, ніж у 1993 р. З 70,0 до 43,4% зменшилося вико
ристання потужностей Харкіїюької книжкової фабрики "Глобус".

Однак на окремих підприємствах об’єднання спостерігаються і позитивні тенденції в 
динаміці завантаження виробництва. Так, у 1997 р. рівень використання виробничих потужно
стей у КТ "Київська нотна фабрика1' був найвищим по об’єднанню і становив 88,2%, (у 1993 р, 
66,8%). Достатньо стабільним є рівень використання потужностей Харківської друкарні № 2, 
де різниця між показниками двох суміжних років за останнє п’ятиріччя не перевищувала ±3п.

Зменшення місткості ринку друкованої продукції Зумовило необхідність закон- 
сервування високопродуктивної поліграфічної техніки. Це призвело до зменшення величини
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виробничих потужностей. Так, сумарна виробнича потужність ВО "Поліграфкнига" за станом 
на 1 січня 1993 р. складала 4090,8 млн.ф./в ф. 60x90 см., а на 1 січня 1998 р. -  лише 1653,0 
млн.ф./в ф. 60x90 см. КТ "Київська нотна фабрика", Харківська книжкова фабрика ім.Фрунзе 
та друкарня № 2 за цей період скоротили свої виробничі потужності майже втроє, а Головне 
підприємство та АТ "Книга" — приблизно у два рази. За нашими розрахунками, лише 25% за
гальної суми зменшення викликане вибуттям основних фондів, а решта — зміною номенклату
ри продукції. Зокрема, середня тиражність книжково-журнальної продукції скоротилась по 
об’єднанню за останні п’ять років приблизно в чотири рази. Спостерігається значне зменшен
ня тиражів і образотворчої продукції.

Наведені вище дані свідчать про те, що величина виробничої потужності та рівень її 
використання тісно пов’язані з ринковими факторами і відображають соціально-економічний 
стан країни.

Сьогодні, в умовах кризи виробництва, проблему ускладнюють застаріла технічна база і 
технологічна відсталість більшості наявних основних фондів. В Україні близько 40% основних 
виробничих фондів функціонує понад двадцять років, ще стільки ж -  від десяти до двадцяти 
років. У поліграфії частка основного технологічного обладнання, яке експлуатується в галузі 
понад десять років, становить 70—80%. Більшість устаткування морально спрацьована і не мо
же забезпечити випуск продукції необхідного рівня якості.

Але, незважаючи на гостру потребу в проведенні технічного переозброєння й рекон
струкції діючих підприємств, активізації їх інноваційної діяльності, здійснити це на практиці 
нелегко. Як свідчать дослідження, протягом останніх років спостерігається стійка негативна 
тенденція скорочення обсягів оновлення основних виробничих фондів підприємств. Так, на 
підприємствах ВО "Поліграфкнига" коефіцієнт оновлення машин і устаткування за 
1993—1997 рр. зменшився приблизно в 10 разів. Зокрема, на головному підприємстві величина 
його зменшилася з 5,7 до 0,4%. На Харківській книжковій фабриці "Глобус" за останні чотири 
роки щорічне оновлення не перевищувало 1,0%. Слід зауважити, що в 1997 р. практично не 
оновлювались основні фонди АТ "Київська книжкова фабрика", Білоцерківської книжкової 
фабрики та Харківської книжкової фабрики ім.Фрунзе.

Негативні тенденції у сфері оновлення основних виробничих фондів переважно 
пов’язані з відсутністю необхідних фінансових ресурсів. Інвестиційна політика в Україні харак
теризується швидким зменшенням абсолютного обсягу накопичення, суттєвим падінням його 
частки в національному доході, різким скороченням бюджетних асигнувань. Крім того, вади в 
амортизаційній політиці призвели до зменшення розміру амортизаційного фонду — основного 
власного джерела фінансування процесу оновлення.

В цілому причини недовикористання виробничих потужностей підприємств досить 
тісно взаємопов’язані і становлять складний комплекс причинно-наслідкових зв’язків. 
Розв’язання цього комплексу проблем з метою розвитку виробництва потребує реалізації за
ходів двох напрямків. Перший передбачає вдосконалення організації економічної системи дер
жави на основі вирішення теоретичних і прикладних питань цієї складної проблеми. Другий 
напрям заходів повинен забезпечити налагодження на рівні галузі системи управління вироб
ничим потенціалом, охоплюючи недержавні структури, і знайти реальні важелі оптимізації ви
користання наявних виробничих потужностей на рівні підприємства.
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У Д О С К О Н А Л Е Н Н Я  М Е Х А Н ІЗ М У  П Р Я М О Г О  ІН О З Е М Н О Г О  
ІН В Е С Т У В А Н Н Я  В  С Т Р У К Т У Р И  В И Д А В Н И Ч О -П О Л ІГ Р А Ф ІЧ Н О Г О

К О М П Л Е К С У

1.1. Малярчук

Розглядаєт ься світ овий досвід  зд ійснення зовніш ньоеконом ічної діяльност і, аналізуєт ься стан 
прям ого інозем ного інвест ування в  економ іку У країни та підприємства видавничо-поліграф ічного ком 
плексу. Н азвано й  охарактеризовано основні напрям ки вдосконалення м еханізм у прям ого інозем ного  
інвест ування у  структури видавничо-поліграф ічного ком плексу У країни.

Рассматривается м ировой опыт проведения внеш неэконом ической деятельности, анализирует ся 
состояние прям ого иност ранного инвест ирования в  эконом ику У краины  и  предприят ия издат ельско- 
полиграф ического ком плекса. Н азвано и  охарактеризовано основны е направления усоверш енст вования 
механизма прям ого иност ранного инвест ирования в  структуры издат ельско-полиграф ического ком плекса 
Украины.
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