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Перебудова управління економікою країни від планової до ринкової вплинула на зміну управ-
ління на рівні підприємства. Особливо це стосуєтьсядержавних поліграфічних підприємств, оскільки 
за радянських часів це були великі потужні підприємства, які забезпечувалися державою замовлен-
нями на випуск друкованої продукції великими накладами. Із переходом до ринкової економіки під-
приємствам довелося перебудовуватися – було втрачено держзамовлення, різко зменшилися накла-
ди, що потребувало перебудови технологічних процесів та заміни й модернізації обладнання, щоб 
зберегти конкурентоспроможність на ринку. Поліграфічним підприємствам довелося формувати таку 
систему управління, яка б давала можливість забезпечувати високу ефективність роботи, конкурен-
тоспроможність, стійке положення на ринку, тому управління основними засобами поліграфічних під-
приємств у нових умовах функціонування значно ускладнилося. 

Згідно проведених досліджень [1] основними проблемами поліграфічних підприємств є саме 
низький рівень комплексності послуг, який залежить від технологічних можливостей конкретного під-
приємства, недотримання термінів виготовлення, низький рівень якості, управління основними ви-
робничими засобами є важливим фактором підвищення конкурентоспроможності поліграфічного під-
приємства у ринковій економіці. 

Управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств має забезпечити 
ефективне їх використання, безперебійність роботи, забезпечити замовників широким асортиментом 
та високою якістю поліграфічної продукції. 

Для управління 27 державними поліграфічними, видавничими, книготорговельними, поста-
чальницькими підприємствами та трьома спеціалізованими науково-дослідними та проектними інсти-
тутами створено Державну акціонерну компанію «Українське видавничо-поліграфічне об’єднання» 
(скорочена назва ДАК «Укрвидавполіграфія»). 

Усі підприємства ДАК «Укрвидавполіграфія» були створені за радянських часів, для них були 
побудовані значні за площею виробничі приміщення, у яких нині немає потребиі на сьогодні більшість 
з них здаються в оренду. Деякі підприємства (ПрАТ Поліграфкнига, ПрАТ Видавництво «Київська прав-
да») припинили здійснювати поліграфічну діяльність й демонтували обладнання. Виробничі основні за-
соби переважно застарілі та не відповідають сучасним вимогам і потребують модернізації та заміни.  

Проблема заміниускладнюється тим, що Україна майже не виробляє поліграфічного устатку-
вання. В Україні ПАТКиївполіграфмаш виробляє флексографське друкарське устаткування, ниткош-
вейні, дротошвейні та бобінорізальні машини. Більшість же обладнання для поліграфічних підпри-
ємств імпортується. Найбільш якісне і популярне обладнання закуповується у Німеччині, Японії. Це 
такі відомі марки, як Heidelberg, ManRoland, KBA, Kolbus, Polar, Shinohara, Screen. Німецьке облад-
нання працює в українських друкарнях понад 30 років, доводячи свою високу якість і є найбільш по-
пулярним на вторинному ринку. Також на ринку України продається обладнання індійських та китай-
ських виробників, яке має деяку популярність через низьку ціну, проте має невисокий ступінь автома-
тизації, невисоку якість виготовлення і як наслідок невеликий термін служби, високі відходи матеріа-
лів, забезпечують нижчу якість продукції, ніж обладнання німецьких та японських виробників. 

З метою забезпечення безперебійної роботи устаткування, що дасть змогу зменшити імовір-
ність порушення термінів випуску продукції, уникнути серйозних виходів з ладу обладнання, які по-
требуватимуть значних коштів на ремонт, необхідно здійснювати заходи з планово-профілактичного 
ремонту. На сьогодні існує Положення про технічне обслуговування і ремонт обладнання поліграфіч-
них підприємств, видане ще 1990 року [2]. Поліграфічні підприємства, навіть з сучасним обладнан-
ням, досі ним користуються, хоча воно вже не відповідає сучасному рівню розвитку техніки та техно-
логії. Отже, важливим є розроблення нового сучасного положення з планово-попереджувального ре-
монту устаткування поліграфічних підприємств. 

В Україні діє декілька наукових установ, які займаються науковими розробками у видавничо-
поліграфічній галузі. Це, зокрема, ПрАТ «УкрНДІ поліграфічної промисловості ім. Т. Г. Шевченка» (м. 
Львів), ПрАТ «УкрНДІ спеціальних видів друку» (м. Київ), Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. І. 
Сікорського (м. Київ), Українська академія друкарства (м. Львів), Державна наукова установа «Книж-
кова палата України ім. Івана Федорова» (м. Київ) та технічний комітет ТК № 101 «Технологія полі-
графії». Саме вони могли б розробити актуальне положення про планово-попереджувальні ремонти, 
проте наразі така діяльність не ведеться.
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