
Міністерство освіти і науки України 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут» 

Видавничо-поліграфічний інститут 

Кафедра організації видавничої справи,  

поліграфії та книгорозповсюдження  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІХ Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція 
  

 

«Актуальні проблеми економічного 

розвитку підприємств видавничо-

поліграфічної галузі» 
 

 

 

 

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 

 

 

 

26 листопада 2015 року, м.Київ 

 

 

 

 

 

Київ 2015 

 

 



 
УДК 655(063)(0.034) 

А43 

 

ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-

поліграфічної галузі» : збірник матеріалів / М-во освіти і науки України, 

НТУУ «КПІ», ВПІ, каф. ОВПК; редкол. : Ганжуров Ю. С., Шевченко І. Б., 

Сошинська Я. Є., Пунчак Л. А. – Електрон. вид. – Київ, 2015. – 163 с.  

 

Наукове видання вміщує доповіді та виступи учасників всеукраїнської 

науково-практичної конференції, які представляють провідні вищі навчальні 

заклади України.  

У матеріалах збірника розкрито актуальні питання управління 

організаціями та підприємствами, розглянуто сучасні підходи до маркетингу у 

видавничо-поліграфічній галузі, подано дослідження з історії, теорії й методики 

книговидання та книгорозповсюдження в умовах глобалізації та інформаційної 

революції, представлено комунікаційні аспекти сучасного книжкового бізнесу. 

 

 

 

Редакційна колегія: 

Ганжуров Юрій Семенович, доктор політичних наук, професор  

Шевченко Інна Бориславівна, кандидат економічних наук, доцент  

Сошинська Ярослава Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент 

Пунчак Леся Андріївна, кандидат економічних наук, доцент 

 

Рецензент:  

Лотоцька Оксана Іванівна, кандидат технічних наук, доцент  

 

 

 

 

      © Кафедра ОВПК ВПІ НТУУ «КПІ», 2015 

© Автори, 2015 

 



Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі 

~ 3 ~ 
 

 

СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ЯК АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

26 листопада 2015 року у Видавничо-поліграфічному інституті НТУУ 

«КПІ» відбулась чергова ІХ наукова конференція з традиційною назвою 

«Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-

поліграфічної галузі». Цю конференцію проводить кафедра організації 

видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження. 

Хочеться відмітити зростання наукового рівня доповідей, розширення їх 

тематики, яка відображає сучасні проблеми поліграфічних, книготорговельних 

організацій, видавничих підприємств та шляхи їх вирішення. У конференції 

взяли участь викладачі та студенти НТУУ «КПІ», Київського університету 

ім. Б. Грінченка та Української академії друкарства.  

З вітальним словом до студентів звернувся Ганжуров Ю.С. – зав. кафедри 

ОВПК, проф., д. пол. н. Він підкреслив значення заходу, необхідність 

презентації студентами результатів своїх наукових досліджень. Здійснення 

наукових пошуків демонструє вміння студентів творчо інтерпретувати 

теоретичні знання, аналізувати законодавчу базу України, статистичні та 

фактичні дані діяльності підприємств та знаходити шляхи вирішення 

актуальних проблем підприємств видавничо-поліграфічної галузі. Це, 

безумовно, підвищує підготовку студентів до практичної діяльності, надає їм 

ваги як спеціалістам. Проведення таких конференцій надихає майбутніх 

фахівців, надає нового імпульсу їх науковим пошукам, дає можливість 

ознайомитись з результатами досліджень колег та критично оцінити свої 

роботи. 

На засіданнях секцій «Управління організаціями та підприємствами в 

сучасних умовах» та «Історія, теорія, методика книговидання та 

книгорозповсюдження в умовах глобалізації та інформаційної революції» 

доповідачами висвітлені актуальні проблеми розвитку видавничо-
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поліграфічних підприємств та книгорозповсюджувальних організацій, 

окреслені перспективи та запропоновані інноваційні шляхи їх вирішення. 

Тематика доповідей: 

- Управління організаціями та підприємствами в сучасних умовах; 

- Історія, теорія, методика книговидання та книгорозповсюдження в 

умовах глобалізації та інформаційної революції; 

- Маркетинг та менеджмент у книжковому бізнесі; 

- Соціальна і масова комунікація у сучасному книжковому бізнесі; 

- Антикварна та букіністична торгівля: модернізація чи занепад? 

Підведено підсумки конференції, які полягають у необхідності 

спонукання та подальшого стимулювання студентів брати участь у наукових 

дослідженнях, підвищувати свій науковий та професійний рівень, 

використовувати результати наукових пошуків при написанні дипломних 

проектів та магістерських дисертацій. 

За матеріалами конференції кафедра ОВПК випускає електронне видання, 

яке буде розміщене в Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів 

НТУУ «КПІ» (ELAKPI). 

 

Від оргкомітету Шевченко І. Б., доц., к. е. н. 
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РОЗДІЛ І. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Ковтун А. А. 

Студентка гр. СЕ-41м, ВПІ НТУУ «КПІ» 

Науковий керівник: к. е. н., доц. Передерієнко Н. І. 

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Суть економічного розвитку підприємства полягає в переході з вихідного 

стану, в якому воно перебуває в даний момент, в новий (бажаний) 

стан [1, c. 306]. Тому повинна формуватися сучасна система оцінки рівня 

досягнення результатів економічного розвитку і за її складовими вирішуватися 

завдання, що стосуються виявлення резервів комплексного розвитку 

підприємства. Цікавість до визначеної проблематики з боку науковців та 

фахівців є високою, але система ефективного управління економічним 

розвитком підприємств чітко не окреслена. Більше того, процес оцінювання 

ускладнюється й тим, що не існує єдиного чіткого поняття «економічний 

розвиток».  

Серед основних концепцій вимірювання досягнень підприємств в 

контексті їх розвитку виділяють: комплексний аналіз даних (відносна 

ефективність окремих підрозділів підприємства); вимірювання досягнень 

підприємств (за допомогою детермінант оцінюють результативність бізнесу); 

збалансована система показників (дозволяє визначити рівень розвитку за 

допомогою інтеграції фінансових та нефінансових показників діяльності з 

урахуванням причинно-наслідкових зв’язків між результуючими показниками 

та ключовими факторами); модель вимірювання досягнень (підтримка 

управління і процес покращення діяльності підрозділів за допомогою 

визначення найбільш важливих та результуючих показників); «Піраміда 
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досягнень» (керівництво доносить до відома всіх підрозділів генеральну ціль 

компанії та, аналізуючи інформацію, що надходить від них, за допомогою 

фінансових і нефінансових показників визначає рівень економічного розвитку 

підприємства) [2, c. 50]. 

На нашу думку, найбільш близькою до оцінки рівня економічного 

розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі є концепція «Система 

збалансованих показників BSC». Методика BSC визначає чотири перспективи 

підприємства, які дозволяють більш точно визначити, наскільки компанія 

близька до досягнення своїх цільових орієнтирів: 

 маркетингова (споживча) перспектива ‒ як споживачі оцінюють 

діяльність підприємства; 

 внутрішня перспектива ‒ які бізнес-процеси можуть забезпечити 

підприємству конкурентні переваги; 

 фінансова перспектива ‒ як оцінюють бізнес власники; 

 перспектива розвитку ‒ яким чином досягти подальшого успіху [3]. 

Крім того, методика дозволяє оцінювати такі параметри розвитку 

підприємства, які безпосередньо не пов’язані з його фінансовими результатами 

(рівень професіоналізму співробітників чи гудвіл компанії в очах споживачів), 

бо для ефективного економічного розвитку підприємству потрібен персонал, а 

персоналу, в свою чергу, необхідно мати соціальну допомогу від підприємства.  

Отже, практичне втілення моделі економічного розвитку сьогодні вимагає 

від суб’єктів підприємницької діяльності удосконалення механізму оцінки 

рівня їх економічного розвитку. Як було визначено, з-поміж усіх 

проаналізованих концепцій найбільш близькою до точної та достовірної оцінки 

розвитку, на нашу думку, є система збалансованих показників, яка включає в 

себе аналіз основних цільових орієнтирів підприємства (фінанси, бізнес- 

процеси, клієнти, навчання). 
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Чабан О. К. 

Студентка гр. СЕ-51, ВПІ НТУУ «КПІ» 

Науковий керівник: к. е. н., доц. Передерієнко Н. І. 

 

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Основою стійкості функціонування підприємства, зростання і 

процвітання є ефективне управління його ресурсами. Результати оцінки 

економічної стійкості функціонування підприємства є базою для розробки і 

ухвалення управлінських рішень. 

Економічну стійкість підприємства необхідно розуміти як сукупність її 

взаємообумовлених і взаємопов'язаних складників, які за будь-яких умов 

забезпечують здатність до ведення діяльності підприємств, запас ресурсів та 

збалансований процес функціонування. Збалансованість досягається шляхом 

забезпечення оптимальних кількісних співвідношень між елементами загальної 

системи, які дозволяють їй гармонійно розвиватися [1]. Тому економічна 

стійкість підприємства передбачає такий стан підприємства, за якого 

забезпечується максимально узгоджена взаємодія всіх її елементів. Для оцінки 
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економічної стійкості підприємства необхідно класифікувати її складники за 

функціональною ознакою, а саме: фінансовий, виробничий, кадровий, 

маркетинговий, інвестиційний та управлінський. Кожен з них, у свою чергу, є 

складною системою, яка характеризується системою показників. 

Функціональні складники економічної стійкості підприємства повинні 

базуватися на послідовному єдиному підході. Проте слід враховувати, що 

кожен із складників (фінансовий, виробничий, кадровий, маркетинговий, 

інвестиційний, управлінський) характеризується своїм переліком заходів, які 

сприяють їх стійкості [2]. 

Оцінку стабільності можна побудувати на ланцюжку показників, які 

характеризують фінансову й господарську діяльність підприємства, в основу 

якої покладені темпи зростання. 

Темпи зростання задіяних показників показують зміну показника на 

кінець звітного періоду в порівнянні з його значеннями на початок даного 

періоду, або співвідношення прогнозного значення з базовим значенням. Такий 

узагальнюючий показник буде представляти тенденції розвитку з розподілом 

від мінімального до максимального значення і враховувати всі сфери й напрями 

діяльності. 

У результаті отримаємо свого роду простір можливих станів економічної 

стабільності підприємства. Аналіз сполучення параметрів економічного 

зростання й рівноваги дає можливість зробити висновки про стабільність 

підприємства. 

Якщо спостерігається економічне зростання при мінімальному відхиленні 

від рівноваги, то підприємство характеризується як відносно економічно стійке. 

Якщо спостерігається розвиток при максимальному відхиленні від рівноваги, то 

стан стабільності підприємства характеризується як критичний. При 

мінімальних показниках економічного зростання й відхилень від рівноваги стан 

підприємства характеризується як стагнація. Якщо ж економічне зростання не 

спостерігається, а рівновага підприємства має максимальне відхилення – 

підприємство перебуває в стані економічної нестійкості. Економічний стан 
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підприємства може варіюватися в межах від нестійкого, при якому воно 

перебуває на грані банкрутства, до стану відносно стійкого. У випадку 

порушення стабільності істотне значення має спрямованість процесу: 

посилення нестійкості або її ослаблення. 

Наявність стійкого розвитку підприємства сприяє його безкризовому 

функціонуванню в мінливих умовах зовнішнього середовища.  

Література: 
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ДІАГНОСТИКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Існують три основні підходи до визначення величини потенціалу 

підприємства, які виділяють вчені Касьянова Н. В., Солоха Д. В.: 

1) результатний (дохідний) оцінює вартість об'єкта на засадах 

величини чистого потоку позитивних результатів та його використання; 

2) витратний ‒ визначає вартість на базі зіставлення з аналогами, що 

вже були об'єктами ринкових угод, пройшли певні процедури оцінки; 

3) порівняльний ‒ визначає вартість на базі зіставлення з аналогами, 

що вже були об'єктами ринкових угод, пройшли певні процедури 

оцінки [1, с. 83]. 
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Кожен з указаних підходів реалізується за допомогою специфічних 

методик, які залежать від об'єкта оцінки. Але частіше за все наголос робиться 

переважно на кількісних параметрах розвитку підприємства.  

Для більш глибокого дослідження ресурсного потенціалу підприємства 

звернемося до його структурного складу. Важливим елементом, на думку 

вченого Загорної Т. О., є основні засоби, які певною мірою вважаються 

своєрідним обмеженням при формуванні системи управління, тому що 

обумовлені наявними виробничими потужностями, споживаними ресурсами і 

можливістю їх розвитку. Вони повинні забезпечувати випуск 

конкурентоспроможної продукції відповідно до сертифікату якості, обсягів і 

асортименту, який відповідає потребам ринку [2, с. 187]. Вона також виділяє 

такий елемент ресурсного потенціалу як трудові ресурси. Організаційно-

кадрові можливості підприємства оцінюються за критерієм ефективності 

системи управління і виробництвом. Він є якісним критерієм, що показує в 

цілому ефективність роботи підприємства [2, с. 188]. Третім елементом, на 

думку Загорної Т. О., є матеріально-сировинний потенціал або, відповідно до 

визначення економічної теорії, ‒ предмети праці. Їх роль важко недооцінити, 

тому що завдяки цим ресурсам забезпечується безперервність процесу 

функціонування підприємства, його ефективність і стабільність [2, с. 189]. 

Танклевська Н. С. стверджує, що фінансові ресурси ‒ потенційні 

фінансові показники виробництва (прибутковість, ліквідність, 

платоспроможність), потенційні інвестиційні можливості або фінансові 

ресурси, з приводу яких виникають відносини на підприємстві з метою 

досягнення його ефективного функціонування (високих показників ліквідності, 

прибутковості, платоспроможності, стійкості тощо) [3, с. 258-259]. 

Основа діагностики ‒ у визначенні невикористовуваних ресурсів та їх 

застосування для досягнення максимально можливого ефективного рівня 

функціонування підприємства. Загальні риси методики аналізу: на основі 

бухгалтерської звітності робиться розрахунок і аналіз основних фінансових 
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показників ‒ прибутковість, ліквідність, стійкість та інші отримані результати 

порівнюються з даними минулого періоду або інших підприємств. 

На думку вченого Лапіна Є. В., діагностику потенціалу інформації 

необхідно здійснювати з урахуванням того, що інформаційна інфраструктура – 

це основа нової економіки і необхідний інструмент для досягнення стійкого 

економічного зростання та розвитку, тому потрібно обрати індикатори, що 

найбільшою мірою характеризують рівень розвитку інформаційної та 

комунікаційної інфраструктури, яка сприяє ефективному розповсюдженню й 

переробці інформації [4]. Кількісна оцінка складових ресурсного потенціалу дає 

можливість визначити інтегральну оцінку ресурсного потенціалу підприємства.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РЕКЛАМНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Маркетингові комунікації включають заходи, які максимально сприяють 

активізації споживачів, покупців та посередників. Традиційна реклама, як один 
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із їх видів, стає недостатньо ефективною, оскільки перенасиченість нею 

зменшує реакцію цільової аудиторії. Впровадження інновацій в рекламній 

діяльності в ринкових умовах уявляється єдиним способом підвищення 

конкурентоздатності та підтримки високих темпів розвитку організації. 

Інноваційні технології, які використовуються як інструмент для 

здійснення рекламної діяльності, з'явилися порівняно недавно, проте вже 

набули широкого поширення серед виробників і схвалення цільової аудиторії. 

Використання технічного забезпечення, новітніх комп'ютерних технологій і 

нестандартних способів подачі інформації – основа інноваційної реклами.  

В Україні нові способи рекламування, що здатні привернути увагу 

споживачів рекламних звернень, тільки набувають поширення. Такими 

інструментами є інтерактивні вітрини та підлога (Just Touch), віртуальний 

промоутер, туман-екран (Fog Screen), цифрові постери, проектори, левітуючі 

рекламоносії, 3D-стікери, EL-панель (анімований постер), оптичні ілюзії, 

інтерактивні 3D-борди тощо. Для них характерні мобільність, відчуття 

додаткової реальності, неминучість перегляду, ефект присутності, 

персоналізація, відповідне реагування, інтерактивна взаємодія та ін., що 

сприяють ефективному рекламуванню [1].  

Технологія Just Touch функціонує на основі сенсорного екрану: покупець 

руками може управляти функціями меню, розташованими на спеціальному 

табло, знаходити потрібну йому інформацію, перевіряти наявність товару, при 

цьому в поле його зору постійно потрапляє логотип рекламованого бренду. 

Такий інтерфейс робить споживача реклами активним учасником, що сприяє 

підвищенню зацікавленості нею. 

Потужний вплив має і технологія Ground FX – надсучасна інтерактивна 

проекція, що дозволяє користувачеві не лише переглядати рекламний сюжет, а 

й брати в ньому участь. Ефект досягається шляхом проекції об’ємного 

зображення на плоску поверхню – проходи між рядами виставкової зали можна 

перетворити на віртуальне морське дно або нічне зоряне небо.  
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На особливу увагу заслуговує інноваційна технологія 

Free Format Projection, яку розробили японські винахідники, що створює ефект 

присутності об’єктів у натуральну величину за рахунок особливої обробки 

зображення, котре потім проектується на поверхню.  

Цікавою також є технологія туман-екран (Fog Screen). Це пристрій, що 

створює за допомогою ультразвукових хвиль з найменших крапель води пласку 

поверхню для демонстрації відеороликів чи зображень. Особливістю такого 

екрану є те, що глядач може пройти крізь інсталяцію, не пошкодивши її. Відео 

демонструють за допомогою звичайного проектора. 

В Україні досить відомою є технологія «InDoorTV»,яка спрямована на 

поширення відеореклами в місцях масового скупчення людей. На думку 

фахівців, така реклама привертає увагу 90% потенційних покупців [2].  

Ефективним способом заявити про себе є також проекційна реклама, 

сутність якої полягає в проектуванні зображень на великі поверхні. Це новий 

вид реклами для України, що прийшов на зміну брандмауерам ‒ величезним 

плакатам з вінілу, розташованим на стінах будинків. 

Непоширеною в нашій країні, хоча й не новою, є левітаційна реклама, яка, 

безперечно, привертає увагу покупців. Левітрон – конструкція, що складається 

з корпусу, всередині якого знаходиться мініатюрна копія товару, котра літає й 

обертається в повітрі, не маючи кріплень. Робота цієї конструкції базується на 

законах магнітного поля [3].  

За рахунок нестандартного підходу і своєї новизни інноваційні рекламні 

технології приваблюють споживачів і дозволяють підприємствам підтримувати 

конкурентоздатність, розширювати ринки збуту, сприяти прискоренню 

обіговості коштів, хоча висока вартість поки що стримує їхнє широке 

використання.  
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УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІГРАФІЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ 

 

Останні десятиліття відзначилися низкою економічних потрясінь як на 

світовому ринку, так і на вітчизняному. Дані події не могли не відобразитися 

негативно на фінансово-господарській діяльності та розвитку поліграфічної 

промисловості. Зниження інвестиційної активності, скорочення обсягів 

реалізації продукції, скорочення активної частини основних фондів, порушення 

платіжної дисципліни – це наслідки економічної кризи, які в кінцевому 

результаті призводять до зниження доходу при оптимістичному розвитку подій 

і банкрутства при песимістичному розвитку подій. 

Основу фінансового управління в умовах кризи складають дві тези:  

- по-перше, профілактика кризи, що включає в себе постійний моніторинг 

сильних та слабких ланок підприємства, оцінка та вчасна нейтралізація 

ймовірних фінансових ризиків, вчасне впровадження запобіжних заходів; 

- по-друге, у випадку, коли криза все ж відобразилась на діяльності 

підприємства, системне управління фінансами для виходу з кризи, як приклад 

реструктуризація чи санація [1].  
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Глибокий аналіз фінансової діяльності підприємств поліграфічної галузі 

дає можливість виділити ряд негативних факторів розвитку підприємства: 

- порушення кредитної дисципліни; 

- занадто великий розрив між власним капіталом та залученим; 

- недостатній рівень інвестицій у видавничо-поліграфічному бізнесі; 

- постійні зміни податкового законодавства та кредитної політики; 

- людський чинник, а саме: поверхневий контроль відповідними 

службами за фінансовим станом підприємства. 

Основним фактором життєдіяльності підприємства є його технічний, 

науковий, виробничий та кадровий потенціал, втрата якого в кризовий час 

становить найбільшу небезпеку для підприємства. Будь-яке підприємство має 

два джерела фінансування: прибуток від своєї діяльності та позика, які стають 

недоступними в період економічної кризи, як наслідок ‒ ресурси для 

підприємства стають недоступними [2]. 

Внаслідок складного фінансового стану підприємства унеможливлюється 

його модернізація та впровадження новітніх технологій виробництва.  

Під час економічної кризи необхідно досягти «точки беззбитковості», 

розробляти нові механізми для підвищення рівня рентабельності підприємства. 

В даному випадку не обійтися без залучення коштів для покриття неминучих 

збитків, в цілому потрібно реалізувати стратегічні і тактичні заходи щодо 

виведення підприємства з кризи. 

До тактичних заходів захисного характеру можна віднести скорочення 

штату, виробництва, витрат, або ж закриття збиткових підрозділів. Наступальні 

тактичні заходи, такі як підвищення цін на продукцію, маркетингові 

дослідження, запровадження сучасних механізмів управління, в умовах 

фінансової кризи проводити досить ризиковано. Основою оперативних заходів 

є впровадження методів, що дозволять вивести підприємство на докризовий 

рівень. 
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ДІАГНОСТИКА КРИЗОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

У ринкових умовах господарювання кожне підприємство у своїй 

діяльності стикається з невизначеністю щодо розвитку подій та 

непередбачуваним впливом зовнішнього середовища. У більшості випадків 

недбале управління і невизначеність у майбутньому зумовлюють появу 

кризових явищ на підприємствах [1]. Тому для запобігання виникненню 

фінансової кризи потрібно проводити комплексний  аналіз фінансового стану 

підприємства. 

Під кризовим станом підприємства розуміють сукупність кризових явищ, 

яка є критичною та може призвести до ліквідації підприємства. У свою чергу, 

під кризовим явищем розуміють погіршення певних показників 

функціонування підприємства, які мають негативний вплив на процеси його 

життєдіяльності [2]. 

Діагностика кризового стану підприємства – це сукупність економічно 

обґрунтованих методів і прийомів фінансово-економічного аналізу, які при 

систематичному застосовуванні через визначені проміжки часу (залежно від 
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розмірів, характерних особливостей, виду діяльності тощо) дозволять своєчасно 

виявити кризовий стан підприємства та оцінити потенційні можливості 

функціонування та розвитку [3]. 

Визначають такі напрями діагностування кризи:  

– виявлення проблем щодо негативних наслідків діяльності підприємства;  

– проведення цільового фінансового аналізу;  

– встановлення наявності або відсутності кризової ситуації;  

– дослідження цілей функціонування підприємства, методи їх реалізації [3]. 

Етапи діагностики кризового стану підприємства [4] 

1. 

Аналіз ранніх 

ознак 

схильності 

підприємства до 

банкрутства 

2. 

Поглиблений 

фінансовий 

аналіз 

підприємства 

 

 

 

3. 

Аналіз фінансової безпеки, 

виявлення загроз 

4. 

Розроблення 

системи заходів 

впливу для 

запобігання 

банкрутства 

Поглиблений аналіз 

схильності підприємства до 

банкрутства 

Виявлення ресурсного 

потенціалу підприємства 

 

Методичне забезпечення діагностики кризового стану та загрози 

банкрутства характеризується великою різноманітністю підходів та 

інструментів її проведення. Для визначення загрози кризи підприємств 

застосовуються такі методики: 

 Визначення параметрів життєздатності підприємства. В якості 

параметрів життєздатності використовуються такі характеристики: 1) наявність 

чистих активів підприємства (різниця між ринковою вартістю наявних активів 

та обсягами зобов'язань) в обсягах, що відповідають державним вимогам та 

(або) цільовим параметрам діяльності ‒ L4; 2) наявність активів для 

забезпечення виконання зобов'язань щодо повернення позикового капіталу та 

забезпечення необхідного рівня ліквідності активів, які фінансуються за 

рахунок позикових коштів (у кореспонденції з термінами виконання зобов'язань 

щодо повернення позикового капіталу) ‒ L3; 3) забезпечення фінансової 

рівноваги, тобто здатності до генерування грошових надходжень в обсягах та у 

терміни, достатні для фінансування грошових витрат, пов'язаних з 
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операційною, інвестиційною діяльністю підприємства ‒ L2; 4) забезпечення 

беззбиткової діяльності або досягнення цільових показників господарсько-

фінансової діяльності відповідно до поставлених стратегічних цілей та завдань 

підприємства (найчастіше забезпечення отримання певного цільового рівня 

рентабельності власного капіталу та (або) обсягів прибутку ) ‒ L1. 

Життєздатний стан господарської системи підприємства має місце тільки в разі 

сумісної наявності усіх 4-х параметрів життєздатності. 

 Система оціночних показників-індикаторів кризового стану. 

Найбільшого поширення набув коефіцієнтний підхід, в перебігу якого 

об’єктами дослідження виступають різноманітні коефіцієнти ‒ різноманітні 

відносні показники, що розраховуються шляхом порівняння між собою певних 

абсолютних показників господарсько-фінансової діяльності підприємств, 

інформація про які міститься у різноманітних видах звітності та обліку. 

 Балансові моделі для оцінки фінансового стану. Використання 

агрегатних (балансових) моделей є іншою формою використання інформації 

балансу та інших форм фінансової звітності для оцінки кризового стану та 

загрози банкрутства підприємства. Агрегати ‒ це абсолютні оціночні 

показники, розраховані у спеціальний спосіб на підставі звітності підприємств, 

що дають змогу зробити висновок стосовно фінансово-майнового стану в 

іншій, ніж коефіцієнтна, формі. 

 Матриці фінансової рівноваги. Діагностування фінансової 

рівноваги підприємства базується на використанні спеціальних узагальнюючих 

показників: результату господарської діяльності; результату фінансової 

діяльності; результату господарсько-фінансової діяльності. 

Для діагностики кризового стану будь-якого підприємства доцільно 

застосовувати декілька методик, адже всі вони оцінюють діяльність 

підприємства за допомогою різноманітних показників, враховуючи різні 

фактори. Завдяки цьому після розрахунків можна відсортувати ті, які з 

максимальною ймовірністю відображають реальний стан підприємства і 



Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі 

~ 19 ~ 
 

допоможуть зробити точні висновки та розробити в подальшому чіткі 

рекомендації виходу з кризи або ж її запобіганню. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ ВИДАВНИЧОГО БІЗНЕСУ 

 

Важливим інструментом забезпечення реалізації інформаційної політики 

України є видавнича діяльність, яку здійснюють видавництва та видавничі 

організації, що займаються підготовкою та випуском книжкової продукції, що 

формує імідж нашої країни. Вітчизняна друкована продукція різноманітна за 

формою, змістом, призначенням, способом виготовлення. Українські 

видавництва націлені на потреби споживачів, беруть участь у конкурентних 

відносинах на книжковому ринку, оптимізують витрати своєї діяльності. 
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Ринкові відносини, які передбачають перевагу споживача, вільне 

ціноутворення, самостійність, самоокупність, договірні взаємовідносини між 

учасниками видавничого процесу, вимагають різноманітних організаційних 

форм функціонування комерційного видавництва. Вони зумовлені стратегічною 

спрямованістю, програмною (репертуарною) політикою на ринку видавничої 

продукції, корпоративною культурою організації, масштабами діяльності та ін. 

критеріями. 

Залежно від організаційних форм підприємства поділяються на 

індивідуальні та товариства, особливості функціонування яких 

регламентуються Господарським Кодексом України (ст. 63, 79-92) [1]. 

Індивідуальне підприємництво поширене у видавничому бізнесі України 

та зарубіжжя. Найчастіше це вузькоспеціальні видавництва, що працюють для 

однієї читацької групи, випускають дитячу, фахову або релігійну літературу. 

Для них характерна гнучкість та оперативність роботи, але вони належать до 

групи найбільшого ризику, оскільки при виникненні фінансових проблем, 

загрозі банкрутства вони ризикують втратити, крім майна підприємства, ще й 

власне. Індивідуальне приватне видавництво є юридичною особою, заснованою 

на приватній власності фізичної особи з правом використання найманої 

праці [2, с. 48]. Успішно діють на ринку України видавництво «Світло і тінь», 

«Махаон-Україна», «Свічадо», «Досконалий Друк» та ін. Ці видавництва 

визначають потенційних покупців, звертаються до читацького кола із 

визначеними потребами (інтересами чи належністю до релігійних, культурних 

уподобань), знають їх потреби і пристосовуються до них.  

Товариство є найпоширенішою організаційною формою у видавничому 

бізнесі. Товариства, у свою чергу, поділяються на види, які мають свої переваги 

та недоліки. Товариство з обмеженою відповідальністю – найпоширеніший вид 

товариства через те, що його перевагами вважається обмеженість 

відповідальності в розмірі майна видавництва та, зазвичай, маленька кількість  

засновників, що спрощує організацію роботи ТОВ. Відомими на книжковому 
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ринку України є ТОВ «Золотий лев», ТОВ «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 

ТОВ «Зелений Пес», ТОВ «Мапа», що знайшли свою нішу. 

Товариство з додатковою відповідальністю та повне товариство 

зустрічаються у видавничому бізнесі України рідко, тому що у ТДВ всі 

учасники несуть відповідальність в межах своїх внесків до статутного фонду, а 

при недостачі цих сум – додатково в однаковому для всіх учасників розмірі, а у 

ПП ‒ учасники, займаючись спільною підприємницькою діяльністю у 

видавничій галузі, несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями 

товариства усім своїм майном. На ринку діють ТДВ «Чотири Чверті», 

ТДВ «Патент». 

Командитне товариство ‒ це різновид колективного товариства, в якому 

разом з одним або декількома учасниками, котрі здійснюють від імені 

товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність всім своїм 

майном, є учасники, які відповідають в межах своїх вкладів [2, с. 48]. 

Акціонерні товариства як форма господарювання в галузі зосереджені в 

основному на поліграфічних підприємствах або у видавничо-поліграфічних 

організаціях. Вони мають кращий доступ до ресурсів, ширші можливості 

долучення фахівців. У видавничо-поліграфічній галузі сфера використання 

ПрАТ охоплює великі і середні підприємства, що спеціалізуються на випуску 

обмеженого асортименту продукції ‒ газетної (ПрАТ «Видавничий дім 

«Високий Замок», АТ « Медіа», АТ «Бліц Інформ»). 

Ідеальна взаємодія суб’єктів господарювання базується на постійному 

пошуку компромісу між соціально-економічними інтересами, на принципі 

субсидіарності ‒ оптимізації та обмеженні функцій сторін, доповненні один 

одного на ринку. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ПАТЕНТУВАННЯ У ПОЛІГРАФІЧНІЙ ГАЛУЗІ 

 

На сьогоднішній день конкурентна боротьба за ринки збуту значно 

загострилася. Підприємцями використовуються засоби як і добросовісної, так і 

недобросовісної конкуренції. Тому для захисту своїх винаходів їх варто 

патентувати. 

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі», патент ‒ це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і 

право власності на винахід або корисну модель. 

У 2014 р. до Державної служби інтелектуальної власності надійшло 4813 

заявок на винаходи, у тому числі 2457 – від національних заявників. Частка 

заявок від іноземних заявників протягом останніх років практично не 

змінювалася і у 2014 р. становила 48,9% від загальної кількості заявок. На 

корисні моделі у 2014 р. надійшло 9384 заявки, з яких 98,5% ‒ від національних 

заявників. 

Серед національних заявників найбільш активними залишалися 

підприємства і організації, що працюють у сфері освіти і науки. Протягом 

останніх чотирьох років ними щорічно подається близько 90% від загальної 

кількості заявок на винаходи і корисні моделі. Частка заявок від промислових 

підприємств протягом 2014 р. становила 4,1%. 

Тематична спрямованість патентування національними заявниками, в 

основному, відповідає світовим тенденціям. Майже 80% загальної кількості 

заявок на винаходи і корисні моделі практично рівномірно розподіляються між 

технічними напрямами «Прилади» – 28%; «Хімія» – 27%; 

«Машинобудування» – 24% від загальної кількості заявок. 
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Загалом в Україні за даними цифрової патентної бібліотеки [4] в період з 

1994 р. по 2014 р. у видавничо-поліграфічній галузі зареєстровано 1031 патент. 

Зокрема у 2014 р. було видано 67 патентів, що на 5,63% менше, ніж у 2013 р. 

(71 патент у 2013 р.). 2012 р. – 65 патентів, 2011 р. – 50 патентів.  

На рис.1 зображена динаміка видачі патентів у видавничо-поліграфічній 

галузі за 2011-2014 рр. До 2013 р. помітні позитивні тенденції у зростанні 

кількості патентів. Зниження патентної активності у 2014 р. може бути 

пов’язане з кризовими явищами у соціально-економічній та політичній сферах 

в Україні. 

 
 

Рис.1. Динаміка видачі патентів у видавничо-поліграфічній галузі 

за 2011-2014 рр. 

Механізмами стимулювання створення, набуття правової охорони та 

використання об'єктів інтелектуальної власності можуть бути: пряме 

фінансування наукових досліджень і розробок шляхом надання субсидій і 

грантів; пільгові кредити; податкові пільги; застосування зменшеного мита або 

його анулювання на імпорт сучасних технологій та обладнання для наукових 

досліджень; зменшення судових витрат на захист прав інтелектуальної 
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власності; підтримка фондів із ризик-капіталом (венчурні); просування 

інноваційних кластерів, компаній spin-off, першостворених (start-up). 
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СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ:  

СУТЬ, ЕТАПИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

 

Серед ключових проблем поліграфічного комплексу важливою 

уявляється недостатня активізація людської праці, завдяки якій ймовірне 

досягнення позитивних зрушень у поліграфічній галузі. 

В сучасних умовах зростає значення новітніх тенденцій управління 

трудовими ресурсами, такі як планування, формування, перерозподіл і 

раціональне використання людських ресурсів на виробництві, пошук позитивно 

дієвих методів управління, що ведуть до зростання продуктивності праці, 

методичних підходів до підвищення ефективності та результатів праці, тобто 

розробки відповідних стратегій, що і обумовлює актуальність теми. 

Управління трудовими ресурсами – система взаємозв'язаних 

організаційно-економічних і соціальних заходів щодо створення умов для 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
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нормального функціонування, розвитку і ефективного використання потенціалу 

робочої сили на рівні підприємства. 

Функції управління трудовими ресурсами як цілісної системи 

поділяються на організаційну (планування джерел комплектування кадрами), 

соціально-економічну, що включає комплекс умов і чинників, що визначають 

використання і забезпечення трудовими ресурсами; відтворюючу, що сприяє 

створенню навчально-матеріальної бази і розвитку трудових ресурсів [2]. 

У сучасних умовах підприємства, управління якими протягом багатьох 

років здійснювалося централізовано, вимушені діяти самостійно в 

конкурентному середовищі. Їхнє успішне функціонування в таких умовах 

залежить тільки від власних сил, можливостей і ресурсів. В цих умовах зростає 

роль працівника, що стає головним чинником успішного виконання роботи, 

вмілого керування механізмами і устаткуванням, продукування нових  ідей, 

раціональної організації виробничого процесу. 

Удосконалення управління трудовими ресурсами у поліграфічній галузі 

здійснюється за техніко-технічними та організаційно-економічними аспектами, 

що включають особливості використання техніки і технологій, виробничі 

умови й ін., та планування часу і чисельності працівників, мотивації праці 

відповідно. До правових належать дотримання трудового законодавства, до 

соціально-психологічних – забезпечення спеціальних технік управління 

персоналом, введення різних соціологічних і психологічних процедур в 

практику роботи, педагогічних – наставництво [2]. 

Управління трудовими ресурсами на поліграфічних підприємствах 

орієнтується на тенденції і плани досягнення цілей підприємств, враховує 

довготерміновий розвиток підприємства, збереження незалежності на 

поліграфічному ринку та збільшення частки у ньому, отримання прибутків та 

збереження фінансової рівноваги. 

В умовах ринкової економіки застосовуються стратегія економії витрат 

виробництва як засіб скорочення витрат на персонал (при поліпшенні 

економічної кон'юнктури залучається додатковий персонал і працівників 
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звільняють при перших ознаках її погіршення) та стратегія узгодження 

прогнозів потреби в персоналі з планами розвитку. На довготермінове 

використання спрямована стратегія, що передбачає додаткові вкладення не 

тільки в підготовку і розвиток трудових ресурсів, але і в створення необхідних 

умов для більш повного його використання, що зацікавлює підприємства в 

скороченні плинності працівників. 

Основними принципами застосування стратегій раціонального 

використання трудових ресурсів на поліграфічних підприємствах є 

забезпечення оптимальної зайнятості працівників, а також стабільного і 

рівномірного навантаження на них; забезпечення відповідності фахового 

потенціалу працівника вимогам робочого місця; забезпечення максимальної 

можливості виконання на робочому місці різних операцій, що дозволяє 

чергувати навантаження на різні частини тіла і органи чуття людини. 

В сучасних умовах скорочення і конкуренції друкованої книги з 

електронною, поліграфічні підприємства, що прагнуть не втрачати свою частку 

ринку і в майбутньому, застосовують стратегію раціонального використання 

трудових ресурсів (важливим є збереження висококваліфікованих фахівців, 

кількість яких на ринку праці стає меншою), поєднуючи її зі стратегією 

фокусування на певному виді продукції. Підприємства, які планують 

збільшення своєї частки продукції та покупців на ринку, надають перевагу 

стратегії диверсифікації.  
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ  

 

Основне завдання регулювання зовнішньоекономічної діяльності полягає 

у захисті економічних інтересів країни та суб’єктів ЗЕД, створенні найбільш 

сприятливих умов для залучення економіки країни в систему світового поділу 

праці, заохоченні конкуренції, ліквідації монополізму у сфері ЗЕД та 

забезпеченості рівноваги внутрішнього ринку країни [1]. 

Актуальність застосування методів державного регулювання ЗЕД у 

видавничій справі обумовлена, насамперед, засиллям російськомовної 

імпортної продукції на українському ринку. Держава повинна вжити заходів 

щодо ситуації, коли імпорт з Росії переважає українську пропозицію в 3-4 рази. 

Наразі пропорція української/російської книги на ринку становить орієнтовно 

20:80 (без шкільних підручників) [1]. 

На сьогоднішній день державне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності здійснюється за допомогою тарифних (економічних) та нетарифних 

(організаційно-адміністративних) методів [2, с. 52]. 

Тарифні методи – це, перш за все, головний засіб торговельної політики, 

який впливає на показники імпорту та експорту в країні, за допомогою 

обкладення його відповідним митом. До економічних методів належать митні 

тарифи, податки і збори з товарів, пільгові кредити експортерам, імпортні 

депозити, гарантії, субсидії, звільнення від сплати податків та надання 

фінансової допомоги тощо [2, с. 57]. 

Однак, застосування митних тарифів на сьогоднішній день не є 

доцільним, оскільки дана політика призведе до зростання цін і дефіциту книг на 
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українському ринку. Необхідно зберігати пільгове оподаткування для 

вітчизняної продукції та вводити додатковий податок на імпортну 

продукцію [2]. Станом на сьогоднішній день ставка ввізного мита в Україні 

рівна нулю, додатковий імпортний збір становить 5%, та ставка податку на 

додану вартість дорівнює 20% [2]. 

Метою нетарифного регулювання є безпосередній вплив на операції 

зовнішньої торгівлі шляхом ембарго (повна заборона зовнішньоекономічної 

діяльності), ліцензування, квотування, встановлення специфічних вимог до 

товару, пакування, маркування тощо [2, с. 66]. 

Введення квот на іноземні книги не є доцільним, оскільки дана політика 

не є сумісною з інтересами країни у розвитку видавничої галузі. Більш того, 

вона може стати бар’єром для доступу на ринок спеціалізованої літератури та 

спричинить ліквідацію збутових структур книжкового ринку. З іншого боку, 

ліцензування імпорту книжкової продукції дозволить захистити книжковий 

ринок від антиукраїнської літератури [3]. 

Отже, державі, насамперед, необхідно створити сприятливі умови для 

розвитку внутрішнього книжкового ринку, а тоді вже за допомогою методів 

регулювання ЗЕД співпрацювати з іноземними суб’єктами видавничої сфери. 

Основними складовими регулювання мають бути ефективне застосування 

тарифних методів, ліцензування та облік імпортованої продукції, дотримання 

правил купівлі авторських прав на видання творів зарубіжних авторів. 
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ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ПОЛІГРАФІЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 

Нестабільність зовнішнього середовища підвищує ризик втрати 

конкурентоздатності підприємств, що особливо актуально для поліграфічної 

галузі, оскільки зменшення чисельності населення, поширення сучасних 

інформаційних технологій, уповільнення інноваційного розвитку призводять до 

скорочення попиту на друковану продукцію. 

Конкурентоздатність підприємства, згідно з найбільш поширеними 

визначеннями, – це порівняльна перевага відносно інших підприємств цієї 

галузі в межах країни або на міжнародному рівні [1]. Визначальним фактором 

конкурентоздатності підприємства є конкурентоздатність продукції, яка 

характеризується її перевагами на ринку порівняно з аналогічними товарами-

конкурентами за ступенем задоволення потреби та витратами на це 

задоволення. Тобто конкурентоздатність обумовлюється якісними та 

вартісними особливостями товару, які враховує покупець з метою задоволення 

відповідної потреби. З цього випливає, що конкурентоздатність виражається 

через систему якісних та економічних показників. 

Основними факторами конкурентоздатності поліграфічного підприємства 

традиційно є: ціна, якість продукції та оперативність. Наразі постає питання, чи 

змінилося в сучасних умовах посилення економічної нестабільності значення 

цих факторів для споживачів і чи достатньо їх для забезпечення високої 

конкурентоздатності. 

Для вирішення цього завдання нами було проведено статистичне 

спостереження у формі анкетування, в якому взяли участь клієнти 

поліграфічних підприємств. Респондентам було запропоновано рангувати за 
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пріоритетністю фактори, які визначають вибір поліграфічного підприємства для 

розміщення замовлення на виготовлення поліграфічної продукції. Загальна 

кількість опитаних осіб ‒ 35. Результати дослідження представлені на рис 1. 

 

 

Рис. 1. Пріоритетність факторів конкурентоздатності поліграфічної 

продукції 

За результатами проведеного дослідження встановлено, що в сучасних 

умовах ціна має визначальний вплив на конкурентоздатність поліграфічної 

продукції – 46% респондентів поставили ціну на перше місце серед інших 

факторів. Якість має 23,08% впливу на ухвалення рішення про розміщення 

замовлення на виготовлення поліграфічної продукції. Таке непаритетне 

співвідношення між факторами ціна і якість пояснюється, в тому числі, 

політикою економії втрат в умовах економічної кризи. Решта проаналізованих 

чинників конкурентоздатності підприємств, таких як оперативність, якість 

обслуговування, додаткові послуги, надійність, мають однакову значущість для 

замовників – 7,69%. 

Отже, для забезпечення максимально високої конкурентоздатності та 

закріплення своїх позицій на ринку поліграфічної продукції недостатньо лише 

трьох традиційних факторів – ціни, якості продукції, оперативності. Все 
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більшого значення у виборі друкарні набуває надійність, тобто наскільки 

надійним партнером є підприємство з фінансової точки зору, чи зможе 

забезпечити передбачений договором рівень цін. Актуалізація цього фактора 

пояснюється підвищенням рівня банкрутств у поліграфічній галузі. 

Відзначений респондентами чинник оперативності пов'язаний не лише зі 

швидкістю виготовлення замовлень, але і з проведенням розрахунків, і в свою 

чергу, залежить від ефективності роботи менеджера зі збуту поліграфічної 

продукції, оскільки зазвичай розрахунки проводяться саме менеджером. 

Замовники поліграфічної продукції в сучасних умовах беруть до уваги і 

можливість отримання додаткових послуг, таких як постачання готової 

продукції, маркування, пакування. 

Нами також проведений аналіз відповідей респондентів, розподілених за 

групами: 1) рекламні агентства; 2) прямі клієнти, ‒ за результатами якого 

встановлена більша пріоритетність для першої групи – співвідношення «ціна-

якість», для другої – якість обслуговування, надання додаткових послуг. 

Отже, для забезпечення ефективної роботи поліграфічних підприємств 

потрібно враховувати, що пріоритетність факторів конкурентоздатності варіює 

залежно від споживачів, а це актуалізує проведення систематичної сегментації, 

від стану економіки, що потребує гнучкості комплексу маркетингу, а також 

взаємозалежність чинників, управління якими доцільно здійснювати із 

застосуванням комплексного підходу. 

Література: 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧО-

ПОЛІГРАФІЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

На сьогодні український поліграфічний ринок неоднозначний та 

нестабільний, що пояснюється станом економіки загалом та галузевими 

особливостями. Видавничо-поліграфічний комплекс відіграє важливу роль у 

культурному, інтелектуальному розвитку суспільства, впливає на його 

інформаційну безпеку. 

Якість та ціна – основні показники конкурентоздатності поліграфічної 

продукції, які залежать від різного роду чинників: технічного рівня обладнання, 

кваліфікації персоналу, ступеня використання виробничих потужностей. 

Підприємства, які мають перевагу на масових ринках у сфері виробництва 

етикеток, упаковки, рекламних товарів, журналів, мають ширші можливості та 

ресурси для оновлення технічного забезпечення відповідної якості, мають 

відповідно і вищу конкурентоздатність та швидші і перспективніші темпи 

розвитку. Разом із цим виробники книг і газет, тобто товарів менш масового 

попиту, в сучасних умовах мають менший потенціал до економічного 

зростання. За даними статистики Держкомтелерадіо, Книжкової палати України 

нами розраховані деякі показники розвитку видавничо-поліграфічного 

комплексу (табл. 1). 

Таблиця 1.  

Основні показники випуску книг та кількості суб’єктів видавничої справи 

Показник 
2013 

 

2014 

 

2015 

(станом 

на 21.05) 

Середній 

темп 

приросту, 

% 

Кількість суб’єктів 

видавничої справи 
5482 5594 5734 2,3 

Випуск книг і брошур:     
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- друкованих видань; 26323 13 908 5180 -55,6 

-тираж, тис. прим. 69575,7 36 243,2 8531,3 -64,9 

тираж, тис. прим.: 

-українською мовою; 

 

37892,9 

 

19344,2 

 

4183,7 

 

-66,8 

-російською мовою 27652,0 15594,4 4098,6 -61,5 

Середня кількість книг на 

1 жителя, прим. 
1,01 0,84 0,18 -57,8 

 

Як показав аналіз, має місце збільшення кількості суб’єктів ринку, 

водночас зменшення обсягів виробництва. Це свідчить про зменшення 

місткості ринку та підвищення рівня конкуренції, як у видавничо-

поліграфічному комплексі, так і порівнюючи з іншими галузями, а саме: 

альтернативними джерелами інформації, реклами та ін., порівнюючи з 

друкованою продукцією. За результатами аналізу структури ринку за мовою 

видання встановлено, що хоча випуск книг українською мовою (за назвами) 

вдвічі переважає випущені в Україні видання російською мовою, за середнім 

тиражем майже в два рази випереджають російські видання. Так, станом на 

21.05.2015 р. в Україні було випущено 4,18 млн. прим. українською та 4,09 млн. 

примірників російською мовою. Але ринок російськомовної літератури більш 

масовий не лише у зв’язку зі структурою внутрішнього виробництва, але й за 

рахунок імпорту та несанкціонованого ввезення.  

Спад виробництва, який спостерігаємо в періоді аналізу, пояснюється не 

лише економічною кризою, але й неналежним врахуванням особливостей 

видавничо-поліграфічного комплексу при формуванні державної політики. 

Низька конкурентоздатність цін на друковану продукцію вітчизняного 

виробництва пояснюється імпортозалежністю по матеріальних ресурсах, 

обладнанню, а також менш масовим ринком. Міністерство культури України 

вважає за необхідне ввести ліцензії на імпорт книжок, що дозволить захистити 

український ринок від небажаної літератури. 

Найпотужнішими центрами видавничо-поліграфічної галуз є м. Київ та 

Харківська область. Суб’єкти поліграфічної промисловості по областях можна 

розподілити так: м. Київ – 2070, Харківська область – 662, Львівська – 362, 
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Донецька – 315, Дніпропетровська – 304, Одеська – 171, Київська – 141, 

Автономна Республіка Крим – 130, Луганська – 98, Вінницька – 93, 

Полтавська – 88, Запорізька – 77, Сумська – 73, Херсонська – 71, Черкаська- 71, 

Волинська – 70, Рівненська – 63, Тернопільська – 62, Івано-Франківська – 60, 

Хмельницька – 58, Закарпатська – 55, Чернівецька ‒ 51, Чернігівська – 47, 

Миколаївська – 46, Житомирська – 39, Кіровоградська – 28, 

м. Севастополь ‒ 39. 

Розвиток видавничо-поліграфічного комплексу потребує таких напрямів 

державного сприяння, як продовження терміну дії пільгового оподаткування на 

книжкову продукцію, а також пропагування читання. Засадами економічного 

зростання є також технічне переоснащення, підвищення якості продукції та 

рівня кваліфікації кадрів. 

Література: 
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РЕКЛАМА ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ 

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Нині важко уявити життя без такого чинника впливу як реклама. 

Відповідно до закону України, реклама – це інформація про особу чи товар, 
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поширена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або 

ж підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес до особи чи 

товару [1]. В Україні реклама є одним із основних методів стимулювання збуту 

продукції, в т. ч. і в сфері випуску книжкової і газетно-журнальної продукції. 

Під рекламою видавничої продукції розуміється сукупність заходів з 

інформування покупців та пробудження в них інтересу до книг, журналів, газет 

тощо з використанням певних комунікаційних каналів (засобів реклами) [2]. 

Така реклама має власну специфіку, оскільки, з одного боку, за змістовною 

сутністю видавнича продукція належить до інформаційного продукту, що 

обслуговує всі сфери людської діяльності. З іншого ‒ домінуючою формою її 

розповсюдження є суспільний ринковий обіг, відповідно до законів якого 

видавнича продукція сприймається як товар, що належить до сфери 

економічних відносин і підпорядковується законам ефективності та 

прибутковості. 

Правові засади реклами у видавничій справі в Україні керуються  

законодавством у сфері реклами та видавничої справи, яке координує та 

дозволяє використовувати рекламу видавничої продукції і послуг, регулює 

рекламування інших товарів та послуг засобами поліграфічних підприємств 

(Закон України «Про рекламу», Закон України «Про захист від недобросовісної 

конкуренції», Закон України «Про захист прав споживачів», Закон України 

«Про авторське право і суміжні права», Закон України «Про видавничу справу» 

та ін.). 

Однією з найперших форм реклами у видавничій діяльності стали так 

звані летючі аркуші, що розповсюджувались ще у XV ст. Це були перші 

рекламні оголошення-повідомлення типографів про книжкові новинки, які 

можна було придбати за певною адресою [2]. 

У видавничій діяльності об’єктом реклами може виступати: окрема книга, 

серія книг, саме видавництво чи книжковий магазин. Все залежить від мети, з 

якою здійснюється реклама: популяризувати саму книгу чи автора або ж 

створити популярність видавництву чи магазину. Сучасному видавцеві варто 
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орієнтувати рекламу друкованих видань, у першу чергу, на раціонального 

індивіда сприйняття, щоб покупець був здатен обґрунтувати покупку для 

самого себе. Проте рекламу окремих різновидів друкованої продукції ліпше 

орієнтувати на іншу групу покупців, які поводяться «емоційно» ‒ згідно з 

біхевіористичною теорією, що пов’язує стимул і відповідь [3]. 

Кінець XX століття знаменується появою нового виду інтернет-реклами, 

що з кожним роком набуває все більшої популярності. Рекламні банери, 

заставки, поштові розсилання – ті форми, без яких нині складно уявити 

рекламну сферу. Основні переваги: оперативність передачі інформації, що дає 

змогу швидко реагувати на зміни в певній ніші або на ходи конкуруючих 

підприємств і таким чином завжди надавати актуальну інформацію про товари 

чи послуги, можливість фокусування реклами на певну цільову аудиторію, 

відсутність географічних меж, низька вартість, можливість контролю за якістю 

та кількістю інформації, можливість повністю здійснювати операції купівлі-

продажу [2]. 

Ефективність реклами видавничої продукції залежить від видавців, адже 

їхня обізнаність у закладених в основу реклами методах і чинниках впливу на 

споживчий інтерес призведе до посиленого купівельного інтересу, а також до 

ефективної реалізації видавничої продукції, що, відповідно, сприятиме 

позитивним тенденціям розвитку підприємств у майбутньому.  
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БУКТРЕЙЛЕР – НОВИЙ СПОСІБ РЕКЛАМИ 

 

Сучасний ринок книжкової продукції характеризується високим рівнем 

конкуренції, в зв’язку з чим маркетинговим працівникам потрібно 

підшуковувати нові резерви для підвищення ефективності своєї роботи. Тому 

альтернативою у відповідь стандартним видам реклами (пряма поштова, у 

періодичних виданнях, на банерах, у метро, на виставках та ярмарках) став 

буктрейлер.  

Буктрейлер – коротка відеорозповідь про книгу. Він може бути створений 

у вигляді презентації, постановочного відео або з використанням сучасних 

спецефектів та анімацій. Метою буктрейлерів є розповідь про книгу з певною 

інтригою, щоб зацікавити глядача та привести його до покупки книги. Як 

правило, їх тривалість становить не більше 3-х хвилин. Такі ролики знімаються 

як до сучасних книг, так і до літературної класики. Основною перевагою є те, 

що ці відеоролики можна рекламувати в Інтернеті, на блогах, форумах, у 

популярних соцмережах.  

Загалом, для ефективності буктрейлер має відповідати ряду вимог, а саме: 

1. Змістовне навантаження буктрейлера; 

2. Заохочення до прочитання; 

3. Технічне рішення (цікавий відеоряд, відповідність музичного 

супроводу).  

Якість буктрейлера безпосередньо залежить не тільки від зацікавленості 

творців, але і від їх технічної оснащеності, тобто від фінансів, тому проблемою 

є пошук фінансування. Зважаючи на українські реалії, наші видавці гроші на 

буктрейлери не виділяють, тому доводиться шукати інші шляхи оплати.  

Світовий досвід показує, що власний канал видавництва на YouTube став 

уже не маркетинговим ходом, а правилом хорошого тону. Більшість 
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видавничих гігантів має досить розвинені канали, на яких регулярно 

з’являються інтерв’ю з авторами, відео з презентацій і буктрейлери.  

Прикладом є канал «Random House», який має майже 3,5 тис. підписників 

і більше 5 млн. переглядів. Британці з «Penguin Books» мають близько 1,3 тис. 

підписників і понад 700 тис. переглядів. Для порівняння візьмемо канал 

видавництва Грант-Т: підписано 43 особи, а кількість переглядів ‒ понад 25 тис. 

Трохи більше у «Meridian Czernowitz»: 58 підписників і майже 30 тис. 

переглядів. 

Буктрейлери досить швидкими темпами входять і на рекламний ринок 

України. Так, у січні 2014 р. Українська бібліотечна асоціація (УБА) разом зі 

своїм партнером «Читаємо з Клубом Сімейного Дозвілля» оголосила конкурс 

бібліотечних буктрейлерів, на який було подано 76 буктрейлерів, які різнилися 

за тематикою книг та технічним виконанням.  

Конкурси буктрейлерів також проводили Гете-Інститут ‒ для улюблених 

німецьких книг, Дніпро-бук – на твори дніпропетровських авторів, видавництво 

«Час МАЙСТРІВ» ‒ серед індивідуальних членів УБА та бібліотек ‒ офіційних 

партнерів УБА. 

Для просування буктрейлерів найчастіше використовують інтернет, який 

з кожним роком стає масовішим. А саме інтернет-реклама дає можливість 

привернути увагу потенційних споживачів. Інтернет є більш об’єктивним 

джерелом інформації щодо популярності відповідного ресурсу. Тому 

буктрейлер ‒ це новий та перспективний вид реклами як на презентаціях та 

виставках, так і у інтернет-просторі.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ  

ЗА ДОХОДОМ 

 

У сучасних умовах нестабільності економіки, скорочення ринку збуту, 

зменшення прибутковості видавничого бізнесу перед виробниками постають 

проблеми впровадження ефективної комерційної стратегії. Вибір стратегії 

залежатиме від сукупності чинників, що впливають на попит. В дослідженні 

проаналізовано вплив доходів споживачів видавничої продукції на обсяги її 

реалізації. 

За даними Державної служби статистики, протягом 2000-2014 рр. частка 

журнальної, газетної та книжкової продукції у загальному обсязі реалізації в 

роздрібній торгівлі зменшилася з 1,9% до 0,6% [2]. У 2014 р. зменшення обсягів 

реалізації склало 18,87% в порівнянні з 2013 р. Серед вагомих факторів, що 

впливають на попит, є зміни цін на товар, зміна цін на інші товари та зміна 

доходів населення. Так, зокрема, ІСЦ для товарів відпочинку і культури у 

2014 р. склав 124,8; реальні доходи населення зменшилися на 17,9% [2]. 

Показниками, що характеризують чутливість попиту до зміни факторів, є 

коефіцієнти еластичності. Коефіцієнт еластичності попиту за доходом 

використовується при обчисленні споживчого кошика, визначенні структури 

споживання людей з різним рівнем доходів, розрахунках ступеня зміни 

споживання того чи іншого блага при зміні рівня доходу і т. д. і розраховується 

за формулою [1]. 

 

де  – об’єм придбаного блага, I – дохід споживача. 
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Для розрахунку показника еластичності за доходами пропонується 

використати статистичну інформацію щодо зміни середньомісячних реальних 

доходів населення країни; показників реальних обсягів реалізації, що дозволить 

врахувати інфляційні процеси. Вихідні дані для розрахунків та результати 

розрахунку показника еластичності зведені у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Розрахунок показника еластичності за доходами 

Рік 2011 2012 2013 2014 

Реальні середньомісячні доходи 

домогосподарства, грн. 
3548,5 4152,8 4448,2 3653,56 

Реальний обсяг реалізації книг, журналів, 

газет з врахуванням ІСЦ, млн. грн. 
2706,9 2935 2989,3 1937,3 

Коефіцієнт еластичності попиту на 

видавничу продукцію за доходами 
 0,53 0,27 2,496 

*складено та розраховано за даними [2; 3] 

Значення коефіцієнта еластичності попиту за доходом за 2012 і 2013 рр. є 

меншим від 1 (Е<1), а саме: 0,534 і 0,274 відповідно, тобто книги, газети, 

журнали були товарами першої необхідності. У 2014 р. коефіцієнт склав 2,49 – 

отже, видавнича продукція перетворилася на товар другої необхідності; такі 

товари, як правило, характеризуються й високою ціновою еластичністю. 

Таким чином, виробникам друкованої продукції слід зважати на 

показники доходів споживачів, аналізувати їх та, виходячи з цього, 

впроваджувати ефективні маркетингові стратегії ціноутворення та 

стимулювання збуту (різноманітні заохочувальні акції, знижки, забезпечення 

доступності товару).  
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ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК НАПРЯМ РОЗВИТКУ ПОЛІГРАФІЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Розвиток поліграфічних підприємств в сучасних умовах уповільнений у 

зв’язку з дефіцитом інвестиційних ресурсів, так, використання кредитних 

ресурсів істотно обмежене їх високою вартістю, а накопичення власних коштів 

ускладнене через невисоку рентабельність поліграфічної продукції та низький 

рівень завантаження виробничих потужностей. В цих умовах постає завдання 

підвищення конкурентоздатності поліграфічних підприємств, пошуку нових 

джерел доходів, а одним з найбільш перспективних способів його вирішення є 

диверсифікація. 

Із множини визначень диверсифікації, на нашу думку, найточніше 

відображає економічну сутність цієї категорії таке: диверсифікація – це процес 

розвитку діяльності підприємства, пов'язаний зі збільшенням діапазону видів та 

проникненням в нові сфери діяльності, освоєнням нових виробництв, 

розширенням асортименту товару, розповсюдженням підприємницької 

діяльності на нові та не пов'язані з основними видами діяльності фірми [1, 2]. 

Також ми підтримуємо підхід І. Ансоффа [3], згідно з яким диверсифікація 

сприяє використанню підприємством поточних переваг в нових сферах 

діяльності в умовах істотної нестабільності середовища функціонування. 

На основі аналізу наукових праць нами визначено, що диверсифікація 

може розглядатися як напрям економічної стабілізації підприємства або напрям 

економічного зростання, обидва ці стани характеризують розвиток 

підприємства. Доцільність реалізації стратегії диверсифікації пояснюється 

низкою зовнішніх чинників, основними з яких є: підвищення частоти і глибини 

зміни економічних станів, нестабільність попиту, виникнення нових галузей і 
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ринків. Вибір виду диверсифікації залежить в тому числі від галузевих 

особливостей та внутрішніх умов функціонування підприємства.  

У науковій літературі виділяють такі види диверсифікації: горизонтальна, 

вертикальна і конгломератна. Горизонтальна поділяється на технологічно 

споріднену і технологічно неспоріднену. Стратегія диверсифікації може бути 

впроваджена шляхом внутрішніх перетворень на підприємстві або створення 

об’єднань і поглинань, зокрема, цей напрям був реалізований поліграфічним 

підприємством ТОВ «Друкарня «Вольф», на базі якого створена всеукраїнська 

мережа друкарень. Як показав аналіз, перевагами диверсифікації на основі 

проведення корпоратизації є економія витрат на розширення власного 

виробництва продукції, надання послуг, освоєння нових ринків збуту, а 

основний ризик пов'язаний з якістю управління. Горизонтальна диверсифікація 

ефективна за необхідності дозавантаження виробничих потужностей 

підприємства, але її доцільно застосовувати за умови, що технічний стан 

підприємства, застосовувані технології забезпечують достатній рівень 

конкурентоздатності нових видів продукції. 

Перспективною є стратегія вертикальної диверсифікації, яка здійснюється 

на умовах корпоратизації, організації інтернет-видавництв, інтернет-книгарень 

на базі діючих поліграфічних підприємств. Конгломератна диверсифікація є 

найбільш ризиковою, порівнюючи з іншими видами, оскільки не пов’язана з 

основним виробництвом підприємства та освоєними ринками, тому перевагу 

цій стратегії можуть надавати фінансово стабільні підприємства, які мають 

достатньо ресурсів для спрямування їх у нові напрями діяльності. Потрібно 

враховувати актуальність цього напряму розвитку для поліграфічної галузі, 

сучасний стан якої характеризується скороченням попиту на традиційну 

друковану продукцію. 

Таким чином, ефективність розвитку підприємства шляхом 

диверсифікації залежить від його фінансового стану, інвестиційних 

можливостей, гнучкості виробництва, рівня конкурентоздатності продукції, 

попиту і пропозиції на ринку. Найбільші темпи зростання досягаються при 
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розширенні виробництва за рахунок інноваційної діяльності, а в сучасних 

умовах дефіциту інвестиційних ресурсів перспективною є диверсифікація на 

основі корпоратизації та інших форм співпраці підприємств галузі. 
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КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА: СУТЬ,  

ЗАВДАННЯ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

 

З переходом до ринкової економіки більш важливого значення набуває 

комерційна діяльність торговельного підприємства, яка є невід'ємною умовою 

його ефективного функціонування на ринку.  

Комерцію варто розглядати як одну з форм (видів) підприємницької 

діяльності. Комерційна діяльність не обмежена певними межами, вона постійно 

розширює свої можливості і поле діяльності в торгівлі. Комерційна діяльність 

трактується по-різному, тому необхідно виділити її основу. Такий підхід 

дозволить більш повно розкрити сутність комерції і конкретизувати її 

можливості. У вітчизняній та зарубіжній літературі існують різні визначення 

комерції, що визначаються її багатоаспектністю. 

У 1958 році поняття комерційної діяльності було сформульовано 

представниками Гарвардської школи бізнесу. Це найпростіше визначення – 

«комерційна діяльність існує для того, щоб із прибутком задовольнити 
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споживчі вимоги». Існує тлумачення, що «комерція – це діяльність по 

забезпеченню купівлі-продажу товарів, що супроводжується проведенням 

відповідних розрахунків, з метою здобуття максимально можливого прибутку в 

умовах існуючих правових норм» [1]. Деякі автори вважають, що «комерція – 

це вид торгового підприємництва чи бізнесу, але бізнесу шляхетного, того 

бізнесу, що є основою будь-якої по-справжньому цивілізованої ринкової 

економіки» [2]. 

Комерційна діяльність – ширше поняття, ніж торгівля. В основі торгівлі 

завжди лежить комерція, але не кожна комерційна діяльність зводиться тільки 

до купівлі-продажу товару. Багато юридичних осіб у сфері комерційної 

діяльності здійснюють складні оперативно-організаційні і господарські операції 

з метою отримання прибутку. 

Відповідно до законодавства України, комерційна діяльність ‒ це 

діяльність, основною метою якої є отримання прибутку.  Зрозуміло, що це 

професійна діяльність, яка полягає в організації комерційних процесів, 

операцій, спрямованих на забезпечення системи товарно-грошового обміну і 

управління цими процесами [2]. Водночас, це і сукупність фінансово-

економічних, правових та організаційних знань, навичок і дій, які спрямовані на 

організацію, проведення та удосконалення процесів реалізації товарів та послуг 

з метою задоволення попиту споживачів при високій культурі обслуговування. і 

отримання прибутку, що ґрунтується на укладенні угод. 

До завдань комерційної діяльності відносяться планування обсягів і 

закупівля товарних ресурсів з урахуванням запланованого рівня прибутку; 

планування асортименту та реалізації товарів; вибір оптимального партнера в 

комерційній діяльності; організація продажу товарів і послуг; забезпечення 

конкурентоздатності на ринку товарів і послуг; виявлення нових ринків збуту; 

поліпшення торговельного обслуговування населення. 

Злагоджена організація розвитку комерційної діяльності підприємства 

забезпечує його конкурентоздатність на ринку. У сучасних умовах кожне 

підприємство, незалежно від напрямів діяльності, корегує свою комерційну 
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діяльність відповідно до вимог ринку – фахово укладає угоди на поставку та 

купівлю-продаж товарів, до мінімуму знижує ризик, оберігає комерційну 

інформацію, закуповує товари на основі раціональних господарських зв’язків, 

оптимально використовує дрібногуртову та роздрібну торгівлю, комунікації, 

наявні ресурси, знижуючи витрати і  отримуючи прибутки.  
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

На конкурентоспроможність підприємства здійснюють вплив ряд 

факторів. Умовно їх можна поділити на внутрішні і зовнішні. Під зовнішніми 

факторами визначаються міри державного економічного й адміністративного 

впливу на виробника, по-друге, основні характеристики галузевого ринку, 

тобто його тип, ємність, наявність і можливості конкурентів, забезпеченість, 

склад і структура трудових ресурсів. До внутрішніх факторів, що забезпечують 

конкурентоспроможність, відносять всі можливості самого підприємства, які 

створюють конкурентну перевагу на ринку перед конкурентами. 

Інша класифікація заснована на градації факторів 

конкурентоспроможності залежно від рівня їхнього виникнення: 

- макрорівневі ‒ відносять фактори, що визначають загальну політичну й 

соціальну ситуацію в країні, наявність платоспроможного попиту населення, 

інвестиційну, фінансову, кредитну політику в країні; 
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- мезорівневі, такі як наявність конкурентного середовища, що сприяє 

регулюванню цін і перешкоджає виникненню монопольних структур, кількість 

постачальників і наявність конкурентів, рівень цін на необхідну сировину й 

готову продукцію, місткість ринку, ступінь його насичення, частка імпорту 

продукції, розвиток суміжних і підтримуючих галузей; 

- мікрорівневі, такі як організаційно-правова форма, внутрішня структура 

підприємства, якість і рівень менеджменту, техніко-економічний рівень 

виробництва, рівень кваліфікації персоналу, сертифікація виробництва, 

маркетингова активність підприємства, фінансово-економічний стан 

підприємства, асортименти, якість продукції, цінова політика підприємства [1]. 

Нездатність поліграфічних підприємств до швидкої адаптації (старіння 

системи управління, моральне й фізичне спрацювання устаткування, зниження 

кваліфікації персоналу) є причинами втрати конкурентоспроможності. Тому що 

конкурентоспроможність ‒ категорія, що нерозривно пов'язана з 

функціонуванням підприємства на ринку, конкурентоспроможність варто 

розглядати у подвійному аспекті, тобто в процесі управління 

конкурентоспроможністю необхідно враховувати інтереси обох суб'єктів 

ринкових відносин (виробника та замовника), цільові орієнтири яких 

взаємозалежні (рис.1). 

 

Рис.1. Фактори конкурентоспроможності поліграфічного підприємства з 

позиції виробника та замовника 
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Для замовника важливі параметри, що визначають цінність видавничої 

продукції, для поліграфічного підприємства [1, с. 83] параметри, які можуть 

забезпечити найвищу цінність для замовника. 

Література: 

1. Кравченко О. В. Проблемы управления конкурентоспособностью 

промышленного предприятия / О. В. Кравченко, Е. В. Максимова. – Саратов: 

Изд-во Поволжского межрегионального учебного центра, 2003. – 48 с. 

 

Стасюк Л. О. 

Студентка гр. СЕ-41, ВПІ НТУУ «КПІ» 

Науковий керівник: к. е. н., доц. Грет Г. П. 

 

КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯК СКЛАДОВА КОМЕРЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Комерційна діяльність – це спосіб реалізації комерційних відносин, які в 

умовах ринково зорієнтованої економіки стають домінуючими. Саме ці 

відносини стимулюють виробництво, надають динаміку потребам, активізують 

товарно-грошовий обмін. В основу комерційної діяльності покладено 

організацію комерційних процесів, операцій і управління ними. Комерційні 

процеси ‒ це процеси, пов'язані зі зміною форм вартості, тобто з купівлею і 

продажем товарів [1, с. 13]. Вони, як правило, спрямовані на купівлю-продаж 

товарів, їх просування та розподіл по каналах збуту. При цьому необхідно 

забезпечити мінімізацію поточних витрат та отримання прибутку. Комерція 

завжди спирається на попит покупців. Закупівля і постачання товарів 

ґрунтуються на встановленні господарських зв'язків з виробниками і 

постачальниками продукції та на вивченні кон’юнктури ринку. 

Комерційний процес означає послідовне виконання операцій, що 

забезпечують організаційні, економічні, соціальні, правові аспекти товарно-

грошового обміну [2, с. 18]. Суть організаційного аспекта полягає в тому, що 

здійснюється обмін товару і послуги на грошові засоби. Економічний аспект 
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обумовлює зміну форм вартості в процесі обміну і закріплює його завершення, 

а правова складова обґрунтовує правила товарно-грошового обміну та 

встановлює норми переходу права власності на товар. 

Комерція і комерційні процеси характеризуються притаманними лише їм 

закономірностями, правилами та принципами. Головний принцип комерції ‒ це 

проникнення комерційних дій у всі етапи просування продукції від виробника 

до споживача, забезпечуючи зниження поточних витрат та отримання 

реального прибутку від продажу продукції. Структура комерції ґрунтується на 

саморегулюванні, головна мета якого підпорядковується економічним і 

розпорядчим методам. Як наслідок, з’являються умови, що забезпечують більш 

швидкий розвиток комерції. Комерційна самозабезпеченість – це вибір способів 

і прийомів, які сприяють розвитку господарської діяльності ринку. Дане 

положення призводить до появи цілеспрямованого виробництва і споживання 

продукції. Тому можна стверджувати, що комерція є реальною необхідністю 

ринку. 

На ринку функціонує багато постачальників, посередників, оптових і 

роздрібних покупців, при взаємодії яких здійснюються комерційні процеси. 

Саме вони є основою комерційної діяльності. Комерційні процеси – це процеси 

організації купівлі-продажу товарів з метою одержання максимального 

прибутку. До таких процесів відносяться: вивчення і формування ринку збуту 

товарів за результатами аналізу та завдяки прогнозування попиту населення на 

товари; організація та оптимізація господарських зв'язків між постачальниками 

і покупцями товарів; організація та здійснення збуту та закупівлі товарів, 

гуртова закупівля-продаж товарів, роздрібна реалізація товарів. 

Важливими комерційними процесами є стимулювання реалізації через 

рекламно-інформаційну діяльність і прогресивні види торгівлі, формування 

оптимального асортименту товарів і послуг, що реалізуються, управління 

товарними запасами. 
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КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК УПРАВЛІНСЬКА СИСТЕМА 

 

Інтенсивний розвиток ринкових відносин, для яких характерні 

нестабільність, посилення конкуренції між товаровиробниками, рівень та якість 

комерційної роботи стають одними з найважливіших факторів успішного 

функціонування підприємства на ринку товарів і послуг. У зв’язку з цим 

зростає роль управління комерційною діяльністю як системою. 

Комерційна діяльність як система має свої складові елементи, системні 

характеристики функціонування та цілі. Засновник теорії систем Людвіг фон 

Берталанфі вважав системою об’єкти та явища, яким притаманні цілісність і які 

складаються із взаємодіючих між собою та оточуючим середовищем складових. 

Явище чи об’єкт стає системою при наявності кількох властивостей, що 

характерні для комерційної діяльності. Її складовими є такі елементи, як угоди, 

контракти, продаж, перепродаж, просування, розподіл, інформація, що мають 

різне призначення, але разом забезпечують єдність цілі, тобто комерційну 

спрямованість діяльності. Для них характерна системна цілісність, оскільки 

елементи комерційної діяльності пов’язані зв’язками. Елементи комерційної 

діяльності підпорядковані певним правилам і організовані в певну систему. Для 

складових комерційної діяльності характерні інтегративні якості – кожен її 

елемент виконує певні функції, а разом вони створюють підсистему або 
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систему. При закупівельній діяльності, що є підсистемою, здійснюється вибір 

постачальника, укладання угод, товарно-грошовий обмін, просування товарів. 

Комерційна діяльність як відкрита система складається із входу, процесу 

(технології) і виходу. Вхід – це всі види ресурсів, без яких неможливе 

ефективне функціонування системи. Ефективність виконання комерційних 

процесів та операцій – основний результат управління комерційною 

діяльністю [1]. Тому комерційним працівникам необхідно добре знати регіон та 

ринок, на якому працює підприємство. Моделі прийняття рішень, незважаючи 

на розширення сфери діяльності сучасних підприємств на ринку, ґрунтуються 

на єдиній для всієї торговельної мережі концепції – централізму, що є одним із 

стримуючих факторів комерційної діяльності. Не менш важливими є 

матеріальні, фінансові, технічні ресурси.  

До Процесу відноситься технологія – здійснення комерційної діяльності 

при просуванні товару від виробника до споживача. Це вивчення попиту 

населення, джерел закупівлі товарів, організація господарських зв'язків з 

постачальниками і споживачами, формування оптимального асортименту, 

організація оптової та роздрібної реалізації товарів, управління товарними 

запасами, рекламна діяльність, організація обслуговування покупців тощо. Для 

вивчення постачальників і їх можливостей працівники комерційних служб 

повинні брати участь в роботі товарних бірж, гуртових ярмарків, прораховувати 

ризики, що є одним із елементів цілісної системи комерційної діяльності, від 

якого залежить успішність її проведення.  

До Виходу відноситься сфера споживання, куди реалізуються товари. 

Дані компоненти системи комерційної діяльності взаємопов’язані між собою і 

взаємодіють із навколишнім середовищем як єдине ціле. Тому управління 

комерційною діяльністю є лише тоді ефективним, коли враховується 

взаємозв’язок і взаємозалежність всіх елементів цілісної системи, досягається 

належне співвідношення результатів комерційної діяльності з використаними 

для цього ресурсами. 
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Отже, для оптимізації комерційної діяльності доцільно використовувати 

економічні, організаційні, інформаційні інструменти механізму управління з 

метою ефективного проектування системи управління комерційною діяльністю 

торговельного підприємства та раціонального використання матеріальних, 

фінансових, трудових, комунікаційних ресурсів. 
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КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИК: СУТЬ ТА МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ 

 

Ризик притаманний кожній сфері людської діяльності, відповідно є 

невід'ємною складовою підприємництва. В непростих умовах сучасної 

економіки підприємства здійснюють діяльність, спрямовану на отримання 

максимальних прибутків, тому керівники приймають сміливі рішення, що, у 

свою чергу, підвищують рівень ризику.  

Комерційний ризик ‒ це ризик, що виникає внаслідок будь-яких видів 

діяльності, пов’язаних з виробництвом продукції, товарів, послуг, їх 

реалізацією, товарно-грошовими і фінансовими операціями, комерцією, 

здійсненням соціально-економічних і науково-технічних проектів [1]. 

Кожен підприємець намагається знизити загрози збитків, вибрати 

найефективніші дії, що забезпечать зниження ступеня ризику. Найчастіше в 

комерційній діяльності застосовуються такі способи зниження ризиків: його 
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уникнення, попередження та розподіл, хеджування, страхування, одержання 

додаткової інформації, створення запасів та резервів. 

Найефективнішим, але найважчим для виконання методом зниження 

ризику, є його уникнення, який полягає в ухиленні від управлінського рішення, 

якщо рівень його ризикованості не прийнятний для підприємства. Однак, 

уникнення ризику нерідко означає відмову від прибутків, які могли бути 

отримані, що, у свою чергу, пов'язано з ризиком невикористаних можливостей. 

Ефективним методом управління ризиком, який потребує значних фінансових 

витрат та лише в окремих випадках дозволяє його зменшити, є попередження 

ризику, суть якого полягає в здійсненні заходів та дій, спрямованих на 

недопущення виникнення ризикових подій і збитків від них.  

Розподіл ризику передбачає покладення частки відповідальності за ризик 

на партнера, який краще, ніж інші, здатний його контролювати. 

Складним процесом мінімізації ризику є хеджування, що полягає в 

укладанні термінових контрактів і угод. Хеджування на підвищення ‒ біржова 

операція з покупки термінових контрактів або опціонів. Хеджування на 

зниження ‒ біржова операція з продажем термінового контракту або опціону. 

При передаванні певних ризиків страховій компанії застосовується 

страхування ризику, коли комерсант готовий відмовитися від частини доходів і 

заплатити за зниження рівня ризику.  

Диверсифікація підприємницької діяльності зводиться до розподілу 

зусиль і капіталовкладень між різноманітними видами діяльності, 

безпосередньо не пов'язаними один з одним. Якщо в результаті непередбачених 

подій один вид діяльності буде збитковий, то інший може приносити прибуток. 

Лімітування є важливим засобом зниження рівня ризику, який полягає у 

встановленні ліміту, тобто граничних сум затрат, продажу, кредиту і т. ін. та 

передбачає розробку внутрішньої документації та методик, що встановлюють 

гранично допустимий рівень ризику по кожному напрямку діяльності, а також 

чіткий розподіл функцій і відповідальності персоналу. 
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Важливими способами зниження ризику є здобуття додаткової 

інформації, створення резервних фондів, запасів на покриття ймовірних витрат, 

пошук комерційних партнерів з достатніми фінансовими ресурсами, з 

позитивним іміджем на ринку і тими, що мають інформацію про стан ринку. 

Комерсанти орієнтуються на те, що в комерційних операціях з 

допустимим рівнем ризику граничне значеннями рівня ризиків в окремих 

комерційних операціях становить 0,1 (запланована комерційна операція може 

бути відхилена, якщо втрата прибутку відбувається в одному випадку з десяти); 

з критичним рівнем ризику – 0,01 (втрата всього прибутку відбувається в 

одному випадку зі ста); з катастрофічним рівнем ризику – 0,001.  

Підприємства адаптують загальні процедури та методи відповідно до 

спеціалізації і самостійно визначають засоби зниження загрози збитків (втрат) 

та обирають найефективнішу послідовність дій, що забезпечать конкретний 

ступінь ризику. 

Література: 

1. Апопій В. В. Комерційна діяльність: підручник / В. В. Апопій, 

С. Г. Бабенко, Я. А. Гончарук та ін. ; за ред. В. В. Апопія. – К.: Знання, 2008. – 

800 с. 

2. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічними 

ризиками: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення 

дисципліни / В. В. Вітлінський, П. І. Верченко. – К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.  

 

Мирко Г. 

Студент гр. СЕ-51м, ВПІ НТУУ «КПІ» 

Науковий керівник: к. і. н., доц. Сошинська Я. Є. 

 

СУТНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЛІГРАФІЧНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

З огляду на те, що Україна переживає чергову та ймовірно найскладнішу 

за часів свого існування кризу, поліграфічні підприємства стикаються з низкою 
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труднощів і проблем стосовно успішної та продуктивної комерційної 

діяльності. Однією з найголовніших проблем для українських поліграфічних 

підприємств є здатність залишатися конкурентоспроможними за умов кризи 

для того, щоб отримувати прибуток, який життєво необхідний для успішного 

функціонування та розвитку. Тому доцільно дослідити це поняття шляхом 

аналізу його визначення та низки факторів, що впливають на 

конкурентоспроможність у сучасних умовах.  

Насамперед потрібно проаналізувати поняття «конкурентоспроможність» 

та визначити її характеристики. Отже, конкурентоспроможність – це така 

властивість об’єкта, котра характеризує ступінь задоволення конкретної 

потреби споживача у порівнянні з аналогічними об’єктами, існуючими на 

даному ринку. Іншими словами, конкурентоспроможність ‒ це здатність 

підприємства задовольняти потреби споживача або замовника в певний 

проміжок часу та за допомогою певного продукту краще, ніж його конкуренти.  

Для українських поліграфічних підприємств на даному етапі дуже 

важливо зберегти цю здатність або навіть наростити перевагу. Тому слід 

визначити показники, які характеризують конкурентоспроможність, а також 

вказати саме ті, які найбільш пріоритетні за даних умов. До основних 

характеристик конкурентоспроможності підприємства відносимо:  

● економічний потенціал, тобто активи підприємства, основний капітал, 

обсяг продажів та інші; 

● виробничий і збутовий потенціал, тобто виробничі потужності, 

наявність сировинної бази, центрів технічного обслуговування, рівень 

автоматизації і технології виробництва та інші;  

● науково-дослідний потенціал, який включає в себе організацію 

наукових досліджень, щорічні витрати на НДДКР (науково-дослідні та 

дослідно-конструкторські роботи) в абсолютному виразі і до загального обсягу 

продажу, число зайнятих працівників у НДДКР і у відсотках до числа зайнятих 

на підприємстві, напрям наукових досліджень підприємства, галузь 
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патентування, оцінку можливості досягнення підприємством монопольного 

становища у якій-небудь галузі техніки і таке інше;  

● репутацію підприємства та дотримання договірних зобов'язань. Цей 

показник контролюється виключно менеджментом підприємства і є дуже 

важливим, оскільки не потребує матеріального підкріплення. Щоб здобути 

гарну репутацію, потрібно немало часу, а щоб втратити ‒ достатньо однієї 

неякісної угоди;  

● фінансове становище, тобто платоспроможність, кредитоспроможність, 

структура капіталу підприємства;  

● організаційну структуру. Цей показник є також важливим, оскільки 

неправильна структура здатна завдати підприємству значних збитків, в той час 

як правильна може компенсувати нестачу ресурсів, часу та інших необхідних 

складових діяльності;  

● менеджмент організації, склад і професійний рівень її керівних 

працівників, ринкову стратегію, інноваційність та інші.  

Очевидно, що даний набір факторів є необхідним для перспективного 

розвитку та високої конкурентоздатності поліграфічного підприємства. Адже 

правильне та ефективне використання ресурсів, впровадження нових методів та 

підходів поряд із вірною стратегією і стратегічним мисленням керівників є 

запорукою успіху щодо збереження існуючої та навіть отримання нової частки 

ринку. 

На нашу думку, показниками конкурентоспроможності, на які слід 

звернути найбільшу увагу в умовах нинішньої кризи в Україні, є репутація 

підприємства та дотримання договірних зобов'язань, фінансове становище, 

менеджмент підприємства, склад і професійний рівень його керівних 

працівників, ринкова стратегія та інноваційність. Адже репутація може 

врятувати підприємство у випадку, якщо воно не встигло пристосуватись до 

змін на ринку, а конкурент у цей час має перевагу. Споживач може зробити 

вибір на користь підприємства завдяки його сильній репутації. Фінансове 

становище підприємства є також важливим показником, тому що під час кризи 
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платоспроможність, кредитоспроможність та структура капіталу підприємства 

знаходяться в небезпечному становищі і потребують серйозної уваги та 

контролю. Значною мірою це зумовлено різкою зміною цін на ресурси, 

устаткування та частково на оплату праці. Менеджмент підприємства, склад і 

професійний рівень його керівних працівників, ринкова стратегія та 

інноваційність є найважливішими показниками, тому що впливають на 

здатність підприємства ефективно використовувати ресурси, витримувати 

негативні впливи зовнішніх та внутрішніх факторів, а також ефективніше 

функціонувати в умовах кризи. Більш того, стратегічне управління дає змогу 

передбачити труднощі та бути готовими до певних кризових умов. 
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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Кризовий стан видавничої справи в Україні визначає конкретні вимоги до 

управління конкурентоспроможністю видавничо-поліграфічних підприємств: 



Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі 

~ 57 ~ 
 

необхідно оперативно реагувати на зміни економічної ситуації з метою 

підтримання стійкого фінансового стану і постійного удосконалення організації 

діяльності відповідно до змін кон’юктури ринку.  

Конкурентоспроможність підприємства ‒ це відносна характеристика, що 

відображає ступінь відмінності розвитку даної організації від конкурентів за 

ступенем задоволення своїми товарами (послугами) потреб людей, а також 

можливості і динаміку пристосування організації до умов ринкової конкуренції. 

Робота зі створення конкурентних переваг вимагає постійної оцінки 

конкурентоспроможності підприємства за різними її складовими. При вивченні 

конкурентного середовища необхідно оцінити, наскільки сильна конкуренція, 

як вона впливає на діяльність організації, визначити головних конкурентів, 

реальні і потенційні загрози з їхнього боку. З іншого боку, потрібно знати, 

наскільки сильні позиції організації і які її конкурентні переваги в протиборстві 

сторін для того, щоб виробити певну конкурентну стратегію. При аналізі ринку 

та основних конкурентів визначаються розміри (ємність) ринку, ступінь 

насиченість ринку, тенденції зміни цих параметрів на найближчу перспективу, 

виявляються найбільш перспективні ринки збуту і обґрунтовуються причини 

переваги, проводиться аналіз і оцінка основних конкурентів [1, c. 31]. 

На основі проведеного SWOT-аналізу та оцінки конкурентоспроможності 

підприємство розробляє свою конкурентну стратегію. Конкурентна стратегія 

повинна передбачати короткострокові тактичні ходи для негайної реакції на 

зміну ситуації і довгострокові дії, від яких залежать майбутні конкурентні 

можливості організації та її позиція на ринку [2, c. 109]. 

В якості конкурентних стратегій можна виділити: 

- cтратегію лідерства по витратах виробництва, що передбачає зниження 

повних витрат виробництва за рахунок модернізації виробництва і 

вдосконалення технології, що дає можливість проводити свою цінову політику; 

- cтратегію широкої диференціації товарів і послуг, надання їм 

специфічних рис, що відрізняють їх від товарів конкурентів, що сприяє 

залученню більшого числа споживачів; 
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- cтратегію вдосконалення методів просування товарів на ринок, 

посилення і розширення реклами. 

Конкурентоспроможність є важливою характеристикою діяльності 

підприємства. Підтримання конкурентних переваг вимагає постійної оцінки 

конкурентоспроможності підприємства, активного впливу на споживчий ринок 

за допомогою інновацій в продукті, технології, маркетингу, цінової 

політики та ін. 
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АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПОЛІГРАФІЧНИМ 

ВИРОБНИЦТВОМ 

 

В умовах збільшення потоків інформації, ускладнення зовнішнього і 

внутрішнього середовищ функціонування підприємств, набуття виключного 

значення якості менеджменту для забезпечення ефективності господарювання, 

актуальності набуває впровадження автоматизованих систем управління. 

Поняття автоматизованої системи управління інтегрує в собі комплексне 

застосування технічних засобів і економіко-математичних методів для 

вирішення інформаційних завдань управління. Автоматизація управління 

дозволяє забезпечити оперативність та підвищити якість виконання 

господарських функцій підприємства, а саме: прогнозування, планування 



Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі 

~ 59 ~ 
 

організації, контролю основного, допоміжного, обслуговуючого виробництва, а 

також обліку діяльності. 

Автоматизовані системи управління відносяться до класу людино-

машинних систем і складаються з двох частин: функціональної і 

забезпечувальної. Функціональна частина містить систему моделей планово-

економічних і управлінських завдань, забезпечувальна частина – інформаційну 

і технологічну бази, математичне забезпечення, економіко-організаційну базу. 

В практиці господарювання підприємств застосовують такі класи 

автоматизованих систем управління:  

 економіко-організаційні (АСУП), 

 управління технічними процесами (АСК ТП), 

 проектно-конструкторські (САПР). 

Важливе значення для поліграфічних підприємств мають проектно-

конструкторські системи управління, що пов’язано з високим рівнем ширини і 

глибини асортименту поліграфічної продукції, унікальністю більшості 

замовлень, складністю і багатоманітністю технологічних процесів. 

Роль економіко-організаційних автоматизованих систем управління для 

поліграфічних підприємств полягає у необхідності забезпечення оперативності 

виробництва, зважаючи на істотність впливу цього фактора на 

конкурентоздатність продукції, а також пов’язана з широкою номенклатурою 

застосовуваних матеріалів та поширенням на підприємствах галузі 

прогресивної системи управління запасами – «постачання точно в строк». 

Як показав аналіз, найбільш активно впроваджуються на поліграфічних 

підприємствах такі автоматизовані системи управління, як «ASystem», 

«PrintEffect», «1-С Предприятие. Полиграфия». Більш повно в цих системах 

підприємствами використовуються облікові функції, а недостатньо уваги 

приділяється прогнозуванню, що пов’язано як з дефіцитом інформації, так і з 

низьким рівнем мотивації працівників щодо виконання додаткових завдань та 

недостатнім рівнем їх фахової підготовки, дефіцитом уваги до підвищення 

кваліфікації. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%9A_%D0%A2%D0%9F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
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До чинників, які стримують повноцінну автоматизацію управління 

поліграфічними підприємствами, належить нестача інвестиційних коштів, 

відсутність комплексності в забезпеченні відповідного технічного рівня різних 

видів діяльності господарюючого суб’єкта як необхідної умови автоматизації 

виробництва, неповне виконання управлінських функцій менеджментом 

підприємств. 

Отже, для ефективного впровадження і використання автоматизованих 

систем управління поліграфічним виробництвом потрібно адаптувати їх 

функціональне наповнення згідно з цілями конкретного підприємства, 

здійснювати навчання персоналу для максимально повного використання 

функцій, впроваджувати поетапно окремі функції та інтегрувати до процесу 

освоєння автоматизованої системи контактні аудиторії підприємства з метою 

адаптації до нових умов роботи. 
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МЕТОДИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Питання вибору стратегії розвитку підприємств актуальне в сучасних 

умовах, оскільки від стратегії, яку реалізовує підприємство, залежить 

ефективність його функціонування в ринковому середовищі. 

Важливе значення в управлінні розвитком підприємства має стратегічний 

аналіз, оскільки від якості вхідної інформації, об’єктивності її оцінки залежить 

обґрунтованість вибору стратегії підприємства. Як показав аналіз, особливості 

формування стратегій підприємств на даному етапі розвитку економіки 

пов’язані із низкою факторів, а саме: 

– зростання рівня невизначеності зовнішнього ділового середовища; 

– підвищення динамічності, нестабільності економіки; 
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– посилення впливу політичного чинника на економічний стан 

підприємства, галузі, регіону, країни; 

– більш жорсткі вимоги до якості управління на підприємстві. 

В науковій літературі представлені різні напрями стратегічного аналізу, 

до найбільш поширених належать: SWOT-, SNW-, PEST-аналіз, матриця GE, 

матриця БКГ, аналіз п’яти сил Портера. Ці методи відрізняються факторами, на 

основі оцінки яких здійснюється вибір стратегії розвитку підприємств. Так, за 

методом SWOT-аналізу чинники розподіляються за такими групами, як сильні і 

слабкі сторони підприємства (проекту), можливості та загрози функціонування 

(реалізації). Доповнюючим до SWOT-аналізу є SNW-аналіз (акронім від англ. 

Strength, Neutral, Weakness) – більш глибоке дослідження внутрішнього стану 

функціонування з градацією на сильні, слабкі і нейтральні сторони організації, 

а в якості нейтральної позиції рекомендується фіксувати середньоринковий 

стан для конкретної ситуації. 

Ґрунтовне вивчення зовнішнього середовища передбачене в методі PEST-

аналізу (іноді позначають як STEP) з виділенням таких груп чинників (P ‒ 

political), економічних (E ‒ economic), соціальних (S ‒ social) і технологічних 

(T ‒ technological), які впливають на стан підприємства. 

Ряд переваг має застосування матричних методів стратегічного аналізу, 

оскільки спираючись на пару ключових факторів (груп факторів), надається 

рекомендація щодо більш ефективної стратегії для підприємства. До цих 

методів належить матриця GE (McKinsey), яка включає дев’ять квадрантів з 

вказаними пріоритетними стратегіями залежно від оцінки довгострокової 

привабливості галузі (ринку) та конкурентоздатності підприємства. 

До поширених матричних методів належить також матриця БКГ – 

матриця «зростання – частка ринку» Бостонської консалтингової групи, яка 

дозволяє здійснити поділ продуктів або напрямів діяльності підприємства з 

урахуванням відносної частки на ринку та перспектив динаміки попиту, відтак 

обрати стратегію, яка забезпечить лідируючі позиції та дозволить уникнути 

безперспективних напрямів. 
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В умовах посилення динамічності зовнішнього середовища, зокрема, 

нестабільності попиту, прискорення науково-технічного прогресу, 

підвищується актуальність застосування методу стратегічного аналізу – П’яти 

сил Портера, які включають: аналіз загрози появи продуктів-замінників; аналіз 

загрози появи нових гравців; аналіз ринкової влади постачальників; аналіз 

ринкової влади споживачів; аналіз рівня конкурентної боротьби. 

На основі вивчення методів стратегічного аналізу та врахування 

поточного стану національної економіки, ми дійшли висновку про те, що 

матричні методи не повною мірою забезпечують об’єктивність вибору стратегії 

підприємств, оскільки враховують лише два ключові показники, а якісний 

відбір потребує врахування більшого числа чинників і виділення пріоритетних 

на думку конкретних експертів, а також приділення достатньої уваги оцінці 

зовнішнього середовища, що передбачено методами SWOT- та PEST-аналізу. 
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СУТЬ, ПОРЯДОК, МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ 

 

В умовах ринкової економіки успіх кожного підприємства чи підприємця 

значною мірою залежить від того, наскільки правильно встановлена ціна на 

продукцію. Проблеми ціноутворення актуальні на всіх етапах розвитку 

суспільства, а особливо в період переходу його від однієї формації до іншої, в 

т. ч. і на сучасному етапі. Ціна в умовах ринкової економіки – провідна 

економічна категорія ринкової системи. Вона є грошовим виразом вартості, 

кількості грошей, що сплачуються або одержуються за одиницю товару або 

послуги [2, с. 7]. Одночасно ціна відображає споживчі властивості товару, 

купівельну спроможність грошової одиниці, ступінь рідкісності товару, 

економічну поведінку ринкових суб’єктів тощо. 
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Порядок ціноутворення підприємства включає такі етапи, як постановка 

завдань ціноутворення; визначення стану та особливостей ринкового попиту 

(шкала попиту, чутливість споживача до ціни — еластичність попиту); оцінка 

витрат (постійних, змінних, повних, інших); аналіз конкурентів (особливості 

ринкових пропозицій, ціни, витрати та інше). Дуже важливим етапом є вибір 

методу ціноутворення, від якого залежить діяльність й розвиток  підприємства і 

на основі якого здійснюється визначення кінцевої ціни.  

На ціни істотно впливає комплекс політичних, економічних, 

психологічних і соціальних чинників. В одних умовах ціна визначається 

кількістю витрат на виробництво, а в інших – залежить від психології, 

поведінки покупця. Тому під час встановлення ціни на свої товари підприємець 

чи підприємство мають враховувати всі чинники, щоб забезпечити  отримання 

максимального прибутку. 

Перш ніж розробити стратегію формування ціни, працівники 

підприємства аналізують всі внутрішні і зовнішні фактори, які впливають на 

ціну. До внутрішніх чинників відносяться витрати підприємства, звуження 

асортименту за рахунок неприбуткових товарів та їх окремих модифікацій; 

модернізація товарів; скорочення ступеня диференціації. Зовнішніми 

чинниками, що впливають на ціноутворення, є законодавство країни, реакція 

споживачів, політика конкурентів [1, с. 186]. 

У практиці ціноутворення використовуються різноманітні методи 

визначення вихідної ціни на товари, які можна об'єднати у три базові моделі, 

відповідно до факторів, що визначають цінову політику підприємства. До 

моделі ціноутворення, що базується на витратах виробництва, належать метод 

надбавок та метод забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал. 

Модель ціноутворення, що базується на попиті, включає метод 

максимізації поточного прибутку. До моделі ціноутворення, що базується на 

конкуренції, відносяться метод ціноутворення на основі рівня поточних цін, 

метод визначення ціни за рівнем конкурентоздатності товару, метод 

встановлення ціни на підставі торгів. 
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Спостерігається тенденція посилення ролі і значення ціноутворення в 

діяльності сучасних підприємств, що обумовлюється факторами, які формують 

картину сучасної цінової поведінки: глобалізація конкуренції, зниження 

доходів населення та розвиток електронних ринків. 

Література: 

1. Бутенко Н. В. Основи маркетингу: підручник / Н. В. Бутенко. – К.: 

Атіка, 2008. – 300 с. 

2. Балабанова Л. В. Цінова політика торговельного підприємства в 

умовах маркетингової орієнтації: [навч. посіб.] / Л. В. Балабанова, 

О. В. Сардак. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. І. Туган – Барановського, 2003. ‒ 

156 с. 
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НЕДОБРОСОВІСНА КОНКУРЕНЦІЯ І ЗАХИСТ КОМЕРЦІЙНОЇ 

ТАЄМНИЦІ 

 

Для ринкових відносин сучасності характерна нестабільність, що 

зумовлюється, зокрема, жорсткою конкуренцією з боку товаровиробників. 

Підприємницька діяльність неможлива без ризику, що є стимулом розвитку 

комерційної діяльності, змушуючи підприємців впроваджувати ефективні 

засоби аудиторства, наймати кваліфікований персонал, уважно вивчати 

комерційну інформацію. Однією з причин збитків, втрат ресурсів, капіталу, що 

можуть виникнути у зв'язку з виробництвом продукції, наданням послуг, 

їхньою реалізацією, здійсненням товарно-грошових і фінансових операцій, про 

яку не дуже часто говорять, може бути випадкове розголошення або крадіжка 

комерційної таємниці. Крадіжка інформації вже не є рідкістю і дуже часто 

винуватцями є працівники, які з корисливих мотивів, злого наміру чи 

випадково передали зацікавленим особам секретну інформацію. 
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Відповідно до статті 505 Цивільного кодексу України комерційною 

таємницею вважається «інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона 

в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легко 

доступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого 

вона належить, у зв’язку з цим має комерційну цінність та була предметом 

адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, 

вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію» [1]. Це можуть бути 

відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого 

характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені 

до комерційної таємниці. Щоб домогтися максимального ефекту в збереженні 

секретів підприємства, потрібно об’єднати юридичні, організаційні та технічні 

заходи запобігання розголошуванню внутрішньої інформації. 

Правові, юридичні заходи захисту інформації припускають оформлення 

права суб'єкта підприємницької діяльності на комерційну таємницю шляхом 

внесення відповідних доповнень у такі документи, як статут організації, де слід 

прописати про запровадження режиму комерційної таємниці, установчу угоду, 

колективний договір, внутрішнє положення «Про комерційну таємницю і 

правила її збереження», внутрішні положення «Про дозвільну систему доступу 

виконавців до документів і відомостей, що є комерційною таємницею 

підприємства», «Про режим роботи співробітників з комерційною таємницею». 

Організаційні заходи захисту інформації передбачають обмеження доступу до 

комерційної інформації підприємства. Це означає, що кожен його співробітник  

отримує можливість працювати лише з тими даними, які необхідні для 

виконання лише його обов'язків. Технічні заходи захисту інформації 

передбачають використання спеціальних програм та обладнання, які 

забороняють перегляд і/або копіювання важливої електронної інформації ‒ 

блокування доступу до жорсткого диска або можливості використання змінних 

цифрових носіїв [2]. 

Для захисту комерційної таємниці у США, Німеччині, КНР, Японії та 

інших країнах використовують систему промислової секретності, яка базується 
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на відповідній правовій базі. У США, де діє найбільш довершене законодавство 

щодо захисту інформації, «Закон про комерційну таємницю» (або за прийнятою 

там термінологією – «Про фірмові секрети»), був прийнятий лише у 1979 р., але 

не всіма штатами. У Німеччині діє закон про несумлінну конкуренцію, в якому 

виділяються два види таємниць – виробнича і комерційна. Цей закон 

встановлює кримінальну відповідальність до трьох років ув’язнення за 

повідомлення комерційної або виробничої таємниці стороннім особам, а також 

за її вивідування. У Японії немає законів, що передбачають відповідальність за 

розголошування комерційної таємниці. На департаменти кадрів, що є в кожній 

фірмі, покладається контроль за неухильним дотриманням режиму секретності, 

який засновується на кодексі поведінки службовців. Саме японський бізнес 

найменше страждає від крадіжки інформації. Це пояснюється властивою цій 

країні системою «довічного найму» і вихованням у співробітників почуття 

патерналізму, коли вони вважають себе членами однієї сім’ї [3]. 

Отже, комерційна таємниця є важливими відомостями, від збереження 

яких залежить майбутнє підприємства та його нормальне функціонування. 

Судячи з іноземного досвіду, щоб уберегти підприємство від витоку інформації 

в ньому, слід, перш за все, відповідально відноситись до підбору персоналу та 

зберігати комфортну атмосферу в колективі, обмежувати доступ до комерційної 

інформації підприємства, встановлювати спеціальні програми для захисту 

даних, глибоко вивчати законодавство з питань комерційної таємниці.  

Література: 

1. Цивільний кодекс України. Книга четверта. Поняття комерційної 

таємниці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://radnuk.info/komentar/chky/chky-knuga4/140-kn4-glava46/2214--505-.html. ‒ 

[Назва з екрана]. 

2. Що таке комерційна таємниця і як її захистити? [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://ua.prostobiz.ua/biznes/upravlinnya 

_biznesom/statti/scho_take_komertsiyna_taemnitsya_i_yak_yiyi_zahistiti . 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-ПОРТАЛОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ 

 

В современном мире высоких технологий информация и ее эффективное 

использование стали краеугольным камнем любой экономической 

деятельности, независимо от отрасли. Повсеместно, в том числе и в 

издательско-полиграфической сфере, используются облачные технологии, 

призванные устранить ряд преград на пути реализации продукции, среди 

которых информационные (недостаточная осведомленность о деятельности 

предприятия, о существовании самого продукта), географические и другие.  

Публикация подготовлена на основании данных анализа студентами 

группы СЕ-21 Издательско-полиграфического института Национального 

технического университета Украины «КПИ» интернет-ресурсов предприятий 

издательско-полиграфической отрасли Украины в ходе изучения дисциплины 

«Информационные системы в менеджменте». 

Анализ был проведен через выделение основных информационных 

блоков веб-сайтов предприятий, рассмотрение их информационного контента, 

функций и предоставленных пользователю (клиенту предприятия) 

возможностей ознакомиться с продукцией или услугами предприятия, заказать, 

оплатить и получить необходимый ему товар или услугу. В результате, 

структура, контент и функциональность каждого веб-сайта оценивались по 

шкале от 1 до 10. 
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Студенты группы СЕ-21 проанализировали 19 интернет-ресурсов, 

включая 9 веб-сайтов полиграфических предприятий и 10 веб-сайтов 

издательств Украины. Следует отметить, что сайты отличаются как по 

дизайнерскому решению, так и по информационному наполнению. Некоторые 

из изученных ресурсов были похожи, скорее, на визитную карточку 

предприятия или плохо структурированные электронные каталоги товаров. 

Другие же имели сложную структуру, описывали весь спектр возможностей 

предприятия, его конкурентные преимущества, приводили исчерпывающие 

характеристики товаров или услуг, предоставляли возможность самостоятельно 

разместить заказ, рассчитать его стоимость и оплатить товар или услугу через 

электронную платежную систему.  

Рассмотрим подробнее результаты проведенного анализа интернет-

ресурсов предприятий издательско-полиграфической отрасли. 

Были выделены основные компоненты структуры веб-сайтов, которые 

являются общими как для издательств, так и для полиграфических 

предприятий, например, главная страница, каталог продукции, прайс, 

оплата/доставка, контакты. Эти разделы присутствовали у 80% интернет-

ресурсов. 

Многие веб-сайты предлагали новостные блоки, информацию о самом 

предприятии и новинках продукции, информацию о партнерах. Некоторые 

предприятия, в основном издательства, предоставляют на сайте возможность 

поиска желаемого товара. На некоторых сайтах выделялись блоки информации, 

ориентированные на специальные группы пользователей, например, авторов, 

заказчиков, членов книжного клуба и т. п., указывались адреса точек 

реализации товара, анонсировались издания, готовящиеся к выпуску, прочее. 

Интересным решением следует считать наличие галереи продукции или 

видеотрансляции производственного процесса. 

Что касается наличия рекламы и PR, то предприятия в большинстве 

случаев используют одинаковые методы, а именно: реклама в социальных сетях 

(В контакте, Facebook, Twitter). Некоторые используют Google+, гораздо реже 
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задействуют Instagram, YouTube, LiveJournal. Некоторые сайты предлагают на 

главной странице фоторекламу, слайдшоу, приводят видеоматериалы и 

буктрейлеры. 

Меньше половины изученных веб-ресурсов дают информацию о 

возможных скидках на приобретение продукции. В основном, эта система 

рассчитана на постоянных клиентов и не превышает 10% скидки на покупку.  

Почти все предприятия, независимо от направления их деятельности, 

предоставляют возможность самовывоза товара и доставки заказа почтой 

(«Укрпочта», «Новая почта»). Некоторые предоставляют возможность 

курьерской доставки. Что касается оплаты заказа через Интернет, то всего лишь 

треть предприятий имеют возможность оформлять финансовые транзакции 

непосредственно на сайте. В основном, для этого используется Приват 24, 

реже ‒ Web Money. 

Оценку 10 баллов по версии студентов группы СЕ-21 получил сайт 

издательства «Видавництво Старого Лева» (www.starylev.com.ua). С его 

помощью можно оценить качество контента и функционала, ориентированных 

на пользователя и столь необходимых современному интернет-ресурсу 

издательско-полиграфического предприятия. 
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КОМЕРЦІЙНА ОПЕРАЦІЯ: СУТЬ, ВИДИ, ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ  

  

В сучасних умовах комерція має місце в різних сферах народного 

господарства, оскільки в умовах ринку продаються не лише товари та послуги, 

а і гроші, нові технології і т. д. – все, що має реальну вартість та попит. Метою 

комерційної діяльності є отримання прибутку за рахунок купівлі-продажу 

товарів. Комерційна діяльність включає операції і процеси організаційного, 

правового, економічного, управлінського характеру і змісту. Вона не охоплює 
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технологію торговельних процесів, органічно взаємопов’язана з ними. 

Ефективність комерційних операцій впливає на технологічні і збільшує 

прибутковість торговельних підприємств, що пояснює актуальність теми 

дослідження. 

Комерційна діяльність і операція, зокрема, розглядається в різних 

аспектах в працях українських та зарубіжних вчених – В. В. Апопія, 

І. Б. Бланка, Б. З. Воробйова, Г. П. Грет, Л. П. Дашкова, Н. О. Криковцева, 

В. К. Ламбухчіянца та ін. 

На ринку товарів і послуг працює велика кількість постачальників, 

посередників, гуртових і роздрібних покупців. Вони вступають у 

взаємовідносини й, таким чином, закладають основу комерційної діяльності, 

здійснення комерційних операцій, які пов’язані зі зміною форми вартості 

товарів і без яких неможливі операції  купівлі-продажу [1, с. 177]. Це і вивчення 

попиту населення на товари, і їхнє замовлення, і укладення угод, і 

обслуговування покупців, і реклама. 

Комерційна операція – це сукупність прийомів і способів, спрямованих на 

забезпечення функціонування різних стадій системи товарно-грошового 

обміну [2, с. 19]. Комерційні операції поділяються стосовно функції на основні 

(купівлі-продажу, експортно-імпортні, товарообмінні), що забезпечують обмін і 

зміну вартості та перехід власності; особливі (торгово-посередницькі, орендні), 

спрямовані на реалізацію окремих стадій товарно-грошового обміну під час 

налагодження зв’язків тимчасового володіння товаром; допоміжні (супровідні, 

забезпечувальні), що обслуговують комерційні операції (основні і особливі) та 

комерційний процес в цілому. Залежно від складу суб’єктів ринку комерційні 

операції поділяються на внутрішні (локальні, внутрішньо-регіональні, 

міжрегіональні), зовнішні (міжнародні). Стосовно характеру об’єкта купівлі-

продажу виділяють комерційні операції споживчих товарів (непродовольчих, 

продовольчих та лікарських); операції з товарами виробничого призначення 

(сировиною, напівфабрикатами, засобами виробництва, нерухомістю, 

предметами праці, операції з інтелектуальною власністю ‒ ліцензіями, «ноу-
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хау», патентами). Ускладнюють зміст комерційних операцій послуги (побутові, 

сервісні, інжиніринг, консалтинг, соціальні, соціально-культурні). 

Ефективність комерційних операцій повинна призводити до утворення 

стійких економічних зв’язків між контрагентами – від виробника до споживача. 

Для пошуку найкращих підприємницьких рішень і комерційних операцій 

важливим, уявляється використання як експертних та імітаційних моделей, так і 

оптимізаційних моделей, що включають процес виокремлення варіанту, який є 

найбільш ідеальним із запропонованих в процесі знаходження товару, 

постачальника, укладення угод. Основу системи виявлення оптимізаційних 

рішень в сучасних умовах становлять організації, що спеціалізуються на 

гуртовій чи роздрібній торгівлі. Вони пропонують широкий комплекс 

торговельних послуг і велику кількість потужних товаровиробників. Доцільно 

використовувати посередників, які мають фундаментальну інформацію про 

товар – біржі, ярмарки, ринки й аукціони, метою яких, як і ефективних моделей 

розподілу, є створення умов для здійснення нових, раціональних комерційних 

операцій. 

Література: 

1. Грет Г. П. Комерційна діяльність роздрібного книготорговельного 

підприємства / Г. П. Грет // Наукові записки (УАД). – 2011. – Вип. 11.– С. 176-

180. 

2. Комерційна діяльність: підручник / за ред. В. В. Апопія. – Вид. 2-е, 

перероб. і доп. – К.: Знання. 2008. – 558 с.  

 



Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі 

~ 72 ~ 
 

 

РОЗДІЛ ІІ. ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА КНИГОВИДАННЯ ТА 

КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

  

Качорок М. М. 

Студентка гр. СЕ-41м, ВПІ НТУУ «КПІ» 

Науковий керівник: к. і. н., доц. Сошинська Я. Є. 

 

КОМУНІКАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ МЕРЕЖЕВОГО 

КНИГОТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Для успішної діяльності будь-якого підприємства в умовах 

інформаційного суспільства надзвичайно важливим є знання можливостей та 

вірне застосування засобів і каналів зовнішньої та внутрішньої комунікації. 

Обране для аналізу підприємство є відомою мережею книгарень, що 

функціонує на ринку України понад вісім років, має представництва у столиці 

та вісьмох областях, а також більше ста п’ятдесяти найманих працівників. 

Реалізація товару здійснюється безпосередньо через книгарні мережі та 

інтернет-магазин, що розташований на офіційному сайті підприємства. 

Сповіщення клієнтів про нові надходження, акції та заходи відбувається як за 

допомогою веб-сайту, так і через соціальні мережі (Facebook, Twitter, Youtube). 

Аналіз комунікаційних інструментів підприємства показав, що ділове 

спілкування з партнерами, постачальниками, ЗМІ відбувається за допомогою 

телефонного зв’язку, електронної пошти та на ділових зустрічах. Внутрішні 

комунікації між офісом і книгарнями здійснюються за допомогою чату ICQ і 

телефонних дзвінків, інколи за допомогою електронної пошти. 

У сучасному діловому інформаційному світі існує тенденція до відмови 

від ділових телефонних дзвінків, які вважаються некоректними, адже вони 

здійснюються тоді, коли це зручно лише одному співрозмовникові, а на 

електронний лист можна відповісти у зручний для отримувача час. А програма 
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миттєвого обміну повідомленнями ICQ на сьогодні вважається морально 

застарілою. 

Що ж стосується наявної інформаційної і технологічної підтримки збуту 

даного підприємства через веб-сайт та соціальні мережі, то незареєстровані 

користувачі не мають можливості оформити замовлення, перегляд сайту на 

мобільних пристроях утруднений через малий кегль, а сторінки у соціальних 

мережах ведуться без аналізу ефективності розміщених публікацій. 

Для покращення збутової та комунікаційної діяльності даного 

мережевого книготорговельного підприємства варто вжити наступних заходів: 

1) Замінити недостатньо ефективну внутрішню комунікацію через ICQ 

більш сучасними комунікаційними сервісами, які надають можливість 

командної роботи (Slack, Trello, Basecamp та ін.); 

2) Поєднати використання спеціалізованого програмного забезпечення 

«1С: Бухгалтерія» з іншими програмними продуктами (типу Mark Logic, 

OnixSuite, IDEAlliance), що дозволить удосконалити планування діяльності та 

контроль за виконанням завдань, швидше отримувати інформацію про 

наявність видань на складі чи у торговельній залі, аналізувати попит тощо; 

3) Для ефективного функціонування інтернет-магазину та сайту 

книготорговельної мережі необхідно відслідковувати які матеріали (рецензії, 

відгуки, книжкові новинки) і товари найбільше цікавлять користувачів. 

Виконувати такі функції можуть як окремі спеціалізовані сервіси (Google 

Analytics, Google Tag Manager, Universal Analytics, Visually's Google Analytics, 

Яндекс.Метрика), так і модифіковані Java-скрипти; 

4) Активно використовувати SMM-інструменти при веденні сторінок у 

соціальних мережах. Для цього варто застосовувати такі платформи для збору 

та аналізу даних із соціальних мереж, як HootSuite, Edgerank Checker, Buffer, 

Crowdbooster, Postling тощо; 

5) Збільшити оптимізацію та розміщення контенту на сайті, оскільки на 

головній сторінці та в інших розділах є вільне місце, яке можна 

використовувати як рекламний простір. Високий рівень відвідуваності сайту 
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даного підприємства дозволяє конвертувати кількість унікальних переглядів 

сайту у грошовий еквівалент і таким чином зробити його самоокупним. 

Упровадження викладених вище рекомендацій стосовно використання 

сучасних комунікаційних інструментів дозволить мережевому 

книготорговельному підприємству суттєво покращити ефективність своєї 

виробничої і збутової діяльності, зв’язки з дійсними і потенційними клієнтами, 

зв’язки з громадськістю в цілому. 

 

Бур Л. С. 

Студентка гр. СЕ-41, ВПІ НТУУ «КПІ» 

Науковий керівник: к. е. н., доц. Грет Г. П. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ УКРАЇНИ ВИДАВНИЧОЮ ПРОДУКЦІЄЮ 

 

Видавничий бізнес входить до тих сфер суспільного життя, які впливають 

на розвиток культурних, інформаційних, виробничих потреб людини та 

формують духовність і національну гідність народу. З науково-технічним 

прогресом у книговидання за останні роки прийшов Інтернет, електронні 

бібліотеки, електронні книги, що активно розвиваються в усьому світі і 

створюють серйозну конкуренцію друкованій продукції. Однак, вітчизняне 

книговидання залишається важливою складовою національної політики, 

фактором соціальних, наукових перетворень. Тому успішна діяльність 

видавничого бізнесу є необхідною умовою розвитку країни.  

Питання розвитку видавничого бізнесу кінця XX ст. досліджували такі 

вчені, як Ю. О. Барнич, О. І. Гузела, О. М. Боженко, М. М. Масловатий, 

Р. М. Машталір, З. М. Холод. Особливості українського книговидання в період 

переходу до ринкової економіки та в сучасних умовах висвітлюють 

О. В. Афонін, брати Капранови, А. М. Мураховський, Б. В. Никифорук, 

О. М. Свінцицька, М. І. Сенченко, В. І. Теремко, М. С. Тимошник, 

Л. А. Швайка, Л. П. Шендерівська, Г. П. Грет та ін. 
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За період з 1798 р. до 1916 р. на території України у дореволюційній Росії 

з 3214 книг випущена 2531 книга українською мовою. У 1913 р. – 5579 книг, в 

т. ч. лише 150 українською мовою. У 1917 р. – 747, а у 1918 р.– 1080 книг. 

У 1989 р. в Україні видавництвами державної форми власності було 

надруковано майже 190 млн прим., що в розрахунку на душу населення 

становило 3,7 книги. Це найкращий показник вітчизняного книговидання за 

радянських часів [4, с. 3]. Випуск книг фактично здійснювало 28 видавництв 

(26 мали республіканський статус) [1, с. 3]. У 1940 р. видавництвами УРСР 

було видано 4836 назв книг тиражем 51 370 тис. прим., або 1,2 книги на 

кожного жителя України [4, с. 2]. За роки незалежності нам вдалося лише 6 раз 

перевищити цей показник довоєнних років (1991 р. – 136415,9 тис. пр.; 

1992 р. – 130400,5 тис. пр.; 1993 р. – 87567,0 тис. пр.; 1995 р. – 68156,0 тис. пр.; 

2012 р. – 62120,5 тис. пр.; 2013 р. – 69575,7 тис. пр.). Значно зменшився і 

випуск книг видавництв державної форми власності. Якщо в 2010 р. вийшло 

922 друкованих одиниць (41 видавництво), то в 2014 р. – 641 (23 видавництва) 

[2, с. 16; 3, с. 16]. Стосовно тематичних розділів виявлено, що найбільша 

кількість видань представлена політичними і соціально-економічними науками 

(5291 од., 24%), далі йдуть освіта, педагогіка і культура (4963 од., 23%), і на 

3 місці – художня література (3416 од., 15%). Найвищі тиражі характерні для 

видань з освіти, педагогіки і культури (26 422,8 тис. пр., 48%), майже в 4 рази 

нижчі тиражі художньої літератури (7171,7 тис. пр., 13%),  тираж видань 

політичних і соціально-економічних наук сягає 5 759,2 тис. пр., 10% ) [2, с. 8].   

За даними Державного комітету телебачення і радіомовлення України 

станом на 15 жовтня 2015 року кількість видавців, виготовлювачів, 

розповсюджувачів становить 5809 суб’єктів видавничої справи, з них: 1) лише 

видавничою діяльністю займаються 1738 (30%); 2) лише виготовленням 

видавничої продукції 684 (12%); 3) розповсюдженням видавничої продукції 

389 (7%); 4) поєднують кілька видів діяльності 2998 (51%) [5]. Якщо порівняти 

кількість видавництв на 100000 населення, то Україна відстає від США в 

4 рази. В США цей показник дорівнює 62,7, а в Україні – 15,2. 
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Розміщення суб’єктів видавничої справи по Україні є нерівномірним: у 

м. Києві знаходиться 40% суб’єктів, а у Кіровоградський області ця цифра не 

досягає і 1%. В Харківській області функціонує 13% суб’єктів видавничої 

справи, у Донецькій – 6%, У Дніпропетровській – 6% і 5% – у Львові. Це 

свідчить про те, що 4 області та столиця на 70% забезпечують країну 

видавничою продукцією. Стосовно книговидання по регіонах, то лідером за 

кількістю видань є м. Київ (6381 од., 29%) та Харківська область (5408 од., 

25%), а за тиражами перше місце посідає Харківська область (23525,7 тис. пр., 

43%), друге – м. Київ (20149,9 тис. пр., 36%). У 7 регіонах країни видається 

менше, ніж 250 назв у рік ‒ у Житомирській (149 од.), Закарпатській (229 од.), 

Івано-Франківській (224 од.), Київській (105 од.), Кіровоградській (185 од.), 

Миколаївській (193 од.), Рівненській (206 од.).   

Україна відстає від інших країн щодо кількості книг на душу населення 

(1,03 примірника, а в Європі – 6-8 книг, у Росії ця цифра становить 3,5 

примірника). Невтішним є і відсоток української книги на книжковому ринку, 

що не перевищує 7-10%.  

Проблеми видавничої діяльності в Україні спричинені кризою, 

відсутністю інвестицій, підтримки з боку держави, податковим тиском. 
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ДИСТРИБУЦІЯ В КНИЖКОВІЙ ТОРГІВЛІ 

 

В умовах конкуренції кожне видавництво, крім цінової політики, 

орієнтується ще й на можливі способи збуту своєї продукції, оскільки 

важливою умовою досягнення ним кінцевого результату стає доступність книг 

кожному покупцеві. Для успішної діяльності видавництва важливим є 

розповсюдження друкованої продукції. Тому поліпшення розвитку каналів 

продажу неперіодичних видань, тобто шляхів видавничої продукції від 

видавництва до споживача, є актуальним. 

Дослідженням дистрибуції та каналів розповсюдження видавничої 

продукції займаються такі українські вчені, як Г. Грет, М. Сенченко, 

В. Теремко, М. Тимошик, практики видавничої справи О. Афонін, брати 

Д. і В. Капранови, О. Коваль та ін., закордонні науковці Ю. Германов, 

М. Крилова, Г. Схют, П. Форсайт.    

Важливість дистрибуції полягає в можливості доставити в найвіддаленіші 

регіони країни великий асортимент книг видавництв будь-якої форми 

власності, у маневруванні товарними фондами, звільненні видавця від 

невластивих йому функцій. 

Практика книговидання сформувала певні системи збуту видавничої 

продукції, в т. ч. дистрибуції товарів. Конвенціональна система, що діє в 

Україні, полягає в тому, що учасники каналів розповсюдження намагаються 

купити книжкову продукцію за значно меншою ціною, ніж продати, отримуючи 

максимальну вигоду для себе. Договірна система, яка поширена на Заході, 

ґрунтується на тому, що посередники отримують певну винагороду від 

розповсюдження книг. Можлива і адміністративна система, коли керівні 
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функції виконує один учасник каналу розповсюдження (існувала в 

СРСР) [2, с. 123]. 

Гарним прикладом для українських дистриб’юторів може слугувати 

Голландія. На її книжковому ринку функціонує Центральний Дім Книги, 

основним напрямом діяльності є транспортування і дистрибуція книжок і 

канцтоварів Голландією і Бельгією. Він обслуговує 500 видавців, 40 виробників 

канцтоварів, 1800 голландських і бельгійських книгарень. Через нього 

проходить майже 70% книг, що продаються в країні. Центральний Дім Книги 

не є гуртовим посередником, що купує книги на власний ризик, бере плату з 

клієнтів за складування, дистрибуцію, виставлення інвойсів, збирання готівки. 

Вартість такої дистрибуції становить 5% від роздрібної ціни книги. Терміни 

постачання узгоджуються безпосередньо між видавцями та книгарнями [1, с. 5]. 

На ринку України діє книготорговельна дистрибуційна компанія 

«Самміт-книга». Крім неї, найбільшими дистриб`юторами в Україні є 

ТОВ «Джерела-М», ТОВ «Ельга-Н», ТОВ «Національний книжковий проект», 

ТОВ «ЕКСМО-Україна», ТОВ «ВОІР», «Книжкова біржа» та інші. 

Найпотужніше займається дистрибуцією «Джерела-М», що є першим 

спеціалізованим дистриб’ютором української книжки в Україні. «Джерела-М» 

функціонує на ринку України з 1999 р. і вперше в Україні створило базу даних 

про книжки українських та іноземних видавництв, представлених на 

українському ринку. База розрахована на гравців ринку (книгарні, бібліотеки, 

видавництва, дані оновлюються щодня відповідно до прайс-аркушів 

видавництв), а також українських та закордонних імпортерів. Видавництва, які 

хочуть докладно інформувати про свої книжки, можуть зареєструватися й 

самостійно оновлювати дані. Для читачів «Джерела-М» створили онлайновий 

книжковий інформаційний ресурс: книжкові новини України і світу, відомості 

про життя і творчість українських та закордонних письменників, новини 

видавництв, рецензії на новинки українського книжкового ринку, книжкова й 

літературна аналітика, фрагменти ще не виданих книжок. 



Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі 

~ 79 ~ 
 

Сучасний етап книжкової торгівлі в Україні характеризується 

домінуванням системи дистрибуції книжкової продукції, при якій кожен рівень 

каналу розповсюдження діє незалежно від інших, переслідуючи власні 

інтереси, незалежно від загальної ефективності.  
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ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ ТА КНИЖКОВІЙ ТОРГІВЛІ 

 

У сучасному світі, коли нічого не стоїть на місці, а розвиток технологій 

випереджає можливість їх реалізації, перед фахівцями стоїть завдання не 

відставати від технічних можливостей та розвитку інформаційних технологій, 

максимально реалізувати весь потенціал новітнього програмного забезпечення 

та інформаційних комунікацій. 

Дуже багато чого змінилося від початку книгодрукування до сьогодні. 

Ручну працю замінили автоматичні системи, суспільство частіше звертається не 

до звичайних книг, а до електронних ресурсів та гаджетів. 

Серед сучасних технологій, які використовують фахівці в галузі 

книговидання, можна виділити технології для обробки зображень, 

додрукарської підготовки поліграфічних видань, створення мультимедіа, 

проектування та розробку веб-сервісів та програмних засобів. 

Технології обробки зображень, наприклад, включають графічні 

редактори, що призначені для багатоступеневої роботи з зображенням. До них 
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відноситься серія продуктів компанії Adobe (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, 

Adobe Lightroom та ін.), пакет програм CorelDraw та GIMP. 

Серед технологій додрукарської підготовки можна відзначити кілька 

найбільш відомих програмних продуктів: InDesign, PageMaker, Quark XPress. 

Вони застосовуються для підготовки оригінал-макету видання, готового для 

передачі в типографію. 

Інформаційні технології розробки веб-сервісів відіграють велику роль у 

видавничій справі та книжковій торгівлі. Мета створення таких сервісів – 

надати можливість користувачеві, як потенційному покупцеві, отримати про 

книгу повну інформацію, в зручному доступі та можливість придбати книгу не 

тільки в книгарні, а і в інтернет-магазині. 

Сучасні користувачі потребують так званого «горизонтально 

інтегрованого контенту», до якого вони звикли завдяки Інтернету, швидкого 

пошуку та доступу до інформації [1]. На сьогодні існує багато способів 

швидкого та зручного доступу до контенту (англ. content – вміст). Тексти все 

частіше супроводжуються фотографіями, графіками та мультимедійними 

матеріалами. За допомогою системи Веб 2.0 користувачі самі можуть 

створювати інформаційне наповнення сайту, вони потребують все більшої 

персоналізації матеріалу і така персоналізація інформації можлива тільки через 

Інтернет. Майже у кожного видавництва та книжкового магазину сьогодні є 

свій сайт, який використовується для просування товару в мережі, його 

реклами. У багатьох видавництв є і унікальні цифрові пропозиції, наприклад, 

електронні книги, електронні журнали або газети, вікі, блоги, інформаційні 

розсилки електронною поштою, бази даних. Частіше видавництва почали 

пропонувати на ринку продукти, що випускаються як у друкованому, так і в 

цифровому форматі. Така форма публікацій користується великим попитом у 

бібліотек, які можуть збагатити свої фонди і залучити нові групи користувачів 

завдяки можливості надати доступ до електронних книг через Інтернет. 
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ІНТЕРНЕТ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ ПРОМОЦІЇ КНИГ 

 

Сучасні видавництва мають обмежені можливості оплачувати 

промозаходи, тому найбільш доступними та дешевими способами промоції 

книжок є саме інтернет. Проте особливістю такої промоції є те, що привернути 

увагу до запропонованих книжкових товарів складніше, ніж під час 

використання інших ЗМІ. Інтернет-промоція передбачає специфічні вимоги: 

промоційні заходи обов’язково мають бути доступними, динамічними, 

інтерактивними і привабливими.  

Найпопулярнішим способом інтернет-промоції видавничої продукції є 

надсилання інформації про видання електронною поштою. За допомогою 

електронної пошти видавництво може рекламним листом сповістити своїх 

партнерів, постійних клієнтів про вихід друком нового видання, надати 

детальну інформацію про нього, анотацію, короткий зміст видання, умови 

придбання тощо.  

Ще одним популярним засобом промоції в українському сегменті мережі 

є використання «графічних банерів – графічних блоків, пов’язаних через 

гіперпосилання із сайтом рекламодавця. Їх завдання лаконічно, змістовно та 

емоційно привабливо донести інформацію про об’єкт реклами, збільшити 

впізнавання бренду» [2, с. 153].  
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Дієві форми промоції – чати та форуми, які забезпечують комунікацію 

між зацікавленими спільною темою людьми. Читачі самостійно популяризують 

читання літератури, радять одне одному, на які книги варто звернути увагу.  

Знаний та затребуваний у сучасному видавничому середовищі інструмент 

промоції – буктрейлер (англ. booktrailer). Дослівно означає книжковий трейлер, 

тобто «короткий  відеоролик за сюжетом  книги» [1, с. 98]. Така форма 

популяризації оригінальна та ефективна, особливо серед тих, хто не любить 

читати довгі рецензії.  

Новітніми способами промоції книги, але більш поширеними ніж 

буктрейлер, є мережевий видавничий флешмоб (англ. flash mob) та його 

різновид буккросинг (англ. bookcrossing), які у книговидавничій справі сьогодні 

здійснюються за допомогою інтернету.  

«Флешмоб – це заздалегідь спланована масова акція, під час якої велика 

кількість людей оперативно збирається у громадському місці, протягом 

декількох хвилин виконує заздалегідь узгоджені дії (за обговореним сценарієм) 

і потім швидко розходиться» [5, с. 227]. Мережевий видавничий флешмоб має 

свої особливості. Так, існують сайти де користувачі можуть обмінюватися 

рекомендаціями щодо прочитаних книг, пишуть рецензії тощо. Проте він 

здійснюється з певною метою, а саме – привернення уваги. У цьому випадку 

мобери, тобто учасники флеймобу, стають рушійною силою для здійснення 

промоції видання.   

Буккросинг – різновид флешмобу, метою якого є популяризація певної 

книги чи взагалі процесу читання. «Це процес «визволення» книг. Людина, 

прочитавши книгу, залишає («звільняє») її у громадському місці (парк, кафе, 

потяг, станція метро тощо) для того, щоб інша людина могла цю книгу знайти 

та прочитати, а прочитавши, вчинити так само. Спостереження за 

«подорожжю» книги здійснюється за допомогою спеціальних сайтів в 

інтернеті» [5, c. 269]. 

Інструментом для поширення нових видів інтернет-промоції (буктрейлер, 

флешмоб та буккросинг) є найпопулярніші і найвідвідуваніші сьогодні 
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соцмережі (Facebook, Вконтакте, Twitter та Instagram). Безперечно, поширення 

інформації про свою продукцію у такий спосіб зацікавило видавців, адже 

створення аккаунту в соціальній мережі не потребує від видавців надзвичайних 

зусиль та матеріальних витрат. А от можливості просування книг через 

соцмережі є дієвими, адже в такий спосіб люди можуть дізнатись про 

видавництво і книгу, прочитати рецензію, анонс, прес-реліз, зібрати відгуки, 

ознайомитись з уривками, переглянути буктрейлер. Проте найголовніше – люди 

обмінюються отриманою інформацією самостійно. Це так звані «вірусні 

технології» – тактика поширення комунікації через учасників комунікації. 

Принцип дії якої такий: сподобалася стаття – надсилаєш друзям (знайомим) або 

ж робиш «репост». І в цьому надзвичайна перевага соціальних мереж.  

Окрім традиційних промоційних заходів, сьогодні все важливішим 

засобом промоції стають інтернет-технології. Домінуючими видами інтернет-

засобів просування видання є е-mail розсилання, банери, чати та форуми, 

соціальні мережі, а також нові, проте досить перспективні, такі як буктрейлер, 

флешмоб та буккросинг. Використання інтернет-засобів є важливим під час 

промоції книгодруку, адже саме такі способи промоції дають можливість 

зменшити витрати, розширити коло потенційних споживачів, збільшити ринок 

збуту та обсяг продажів. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ КНИГОТОРГОВЕЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Визначення основних категорій збуту як складових частин маркетингової 

діяльності книготорговельного підприємства потребує і відповідного 

трактування управління збутом. Саме завдяки управлінській праці 

забезпечується досягнення головної мети збутової діяльності підприємства. 

Розвиток інформаційних та комунікаційних технологій також зумовив 

нові шанси для комунікації зі споживачами. Дані технології підсилюють 

інтенсивність конкуренції та динаміку процесів у збуті, одночасно створюючи 

конкурентні переваги. Прогресивні засоби комунікації висунули нові вимоги до 

збутових стратегій, збутової організації та збутового персоналу. Вони втілюють 
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в життя бажання багатьох підприємців, а саме: заміну масової комунікації зі 

споживачами на індивідуальну цілеспрямовану комунікацію із окремими 

споживачами. У даному аспекті особливого значення набуває розвиток 

інтерактивних засобів масової комунікації (інтернет), банків даних, нових 

технологій у програмному та технічному забезпеченні (продаж по телефону). 

Поряд з необхідністю вирішення вищезгаданих питань актуальним та 

необхідним завданням сучасного збутового керівництва є управління збутовим 

персоналом. Реалізація нових стратегій у збуті наголошує на важливості 

людського фактору, одночасно змінюючи роль збутових працівників. Сучасне 

збутове управління ставить нові вимоги до працівників: здатність вирішення 

комплексних проблем, орієнтація на споживача та здатність роботи в колективі. 

Крім того, збутовий працівник повинен уміти налагодити і підтримувати 

довготривалі зв’язки з клієнтами і партнерами в процесі створення якості та 

вартості товару, а також кооперувати «всередину підприємства». 

Нові вимоги ставляться сьогодні і до керівників збутових організацій. Їх 

основне завдання полягає в мотивації персоналу до виконання комплексних 

завдань. Не вказівки та контроль, а кооперація і партнерство становлять основу 

управління збутовою діяльністю. 

Управління збутом слід розглядати як інструмент для досягнення 

поставлених збутових цілей і стратегій, або, іншими словами, для досягнення 

завдань збутової політики. Збутові цілі і стратегії носять оперативний характер 

відносно маркетингових цілей і стратегій та формуються на рівні 

маркетингового інструментарію. У системі менеджменту підприємства збутові 

цілі належать щонайменше до категорії менеджменту середнього рівня і 

підпорядковуються стратегічним цілям організації. Управління збутом, 

реалізуючи збутові цілі і стратегії, формує нову площину діяльності відносно 

збутової політики як інструменту маркетинг-міксу [1]. 

Варто зауважити, що не існує універсальних системи та структури 

управління збутовою діяльністю, які б ідеально підходили всім компаніям і 

ситуаціям. Кожне підприємство має вибрати для себе ту систему і структуру, 
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яка щонайкраще відповідатиме потребам саме його клієнтів і загальній 

маркетинговій стратегії. У той же час управлінська структура має бути 

гнучкою, щоб підприємство могло вчасно пристосуватися до мінливої ситуації 

на ринку у відповідності до своєї мети. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОФІЦІЙНИХ ВЕБ-САЙТІВ 

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ КОМПАНІЙ 

 

Інтернет приваблює видавництва і поліграфічні компанії не тільки як 

рекламний засіб, а й як унікальний спосіб організації взаємодії підприємця і 

покупця. Повноцінне наповнення веб-сайту й регулярне оновлення інформації є 

наслідком продуманої комунікаційної політики підприємства, розуміння тих 

потенційних можливостей, які надають для бізнесу сервіси глобальної мережі. 

Кожен повнофункціональний сайт є системою автоматизованих 

інформаційних технологій (САІТ), призначеною для використання як 

відвідувачем мережі, так і працівником підприємства. Створення САІТ 

потребує багато зусиль і часу. Основними підсистемами САІТ є: 1) технічна 

інфраструктура комп'ютерного та мережевого устаткування з системним 

програмним забезпеченням; 2) система управління базами даних (СУБД); 

3) програмне забезпечення для підтримки функціональних властивостей САІТ; 

4) інформаційно-лінгвістичне забезпечення. Перелічені елементи взаємозалежні 

та створюються паралельно в процесі реалізації САІТ. 
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За допомогою веб-сайтів видавництва і поліграфічні компанії мають 

змогу повноцінно представити себе в Інтернеті. Однак, не завжди веб-сайти 

призначені для електронної комерції, деколи вони створюються з метою 

реклами товарів чи послуг або для вивчення попиту на ринку. Для того, щоб 

сайт підприємства був ефективним, з високими показниками не тільки 

відвідування, а й конверсії, варто регулярно оцінювати його за певною 

системою критеріїв, а саме:  

 функціональність сайту (зручна навігація і пошук, доступні і різноманітні 

форми оплати та доставки товару, наявність служби підтримки, зворотний 

зв’язок тощо); 

 дизайн (корпоративний стиль, символіка, дизайнерські рішення для 

окремих сторінок або блоків інформації, зручність її сприйняття, у т. ч. на 

мобільних пристроях );  

 наповнення (повна і достовірна інформація про компанію, товар чи 

послугу, її зрозумілість, логічність, візуалізація, найближчі пункти продажу, 

реклама, регулярне оновлення інформації на веб-сайті тощо);  

 технічні характеристики (достатній рівень безпеки для компанії та 

клієнтів, справна робота усіх елементів, здатність працювати на всіх 

пристроях). 

Виходячи з вказаних критеріїв, пропонуємо матрицю оцінки якості веб-

сайтів поліграфічних підприємств та видавництв, яку ми вже апробували при 

вивченні дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті». 

Таблиця 1 

Оцінка якості веб-сайтів підприємств 

Сайт компанії Функціо-

нальність 

(3 бали) 

Дизайн  

(3 

бали) 

Напов-

нення 

(6 балів) 

Технічні 

характе-

ристики  

(3 бали) 

Загальна 

сума 

балів 

Наукова думка (ndumka.kiev.ua) 2 1 1 2 6 

Зелений пес (greenpes.com) 2 1 4 2 9 

Фоліо (folio.com.ua) 1 2 4 2 9 

Видавництво Старого Лева 

(starylev.com.ua) 

3 3 5 3 14 
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Всеукраинская сеть типография 

«Вольф» (wolf.ua) 

3 3 6 3 15 

Типография «50 Копеек» 

(50kopeek.kiev.ua) 

2 3 5 3 13 

VRM (vrm.com.ua) 2 2 3 2 9 

ВсёПечатник  

(vseprint.com.ua) 

1 1 2 1 5 

 

Виходячи з аналізу, можна спостерігати взаємозалежність між 

успішністю видавничо-поліграфічної компанії та якістю її сайту: кращі 

типографії та видавництва України отримали найвищі бали за свої веб-сайти. 

Завдяки високій функціональності своїх сайтів підприємства мають змогу не 

лише підтримувати свій статус лідерів галузі, але й розширювати коло 

потенційних замовників, покращувати свій сервіс, налагоджувати нові 

партнерства.  

Перспективою подальших досліджень може бути більш детальне 

оцінювання ефективності веб-сайтів комерційного спрямування, створення 

універсальної системи кількісної оцінки якості інтернет-ресурсів видавничо-

поліграфічної галузі. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СУЧАСНОЇ ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ 

КНИГАМИ 

 

Згідно з даними низки міжнародних аналітичних агенцій (Freedom House, 

Internet World Stats, Economy Watch), рівень проникнення Інтернету в нашій 

країні близько 34%. Так, в Україні абонентами Інтернет є 5,7 млн. осіб. 

Оприлюднені дані, за якими 100% користувачів українського інтернет-простору 

шукають онлайн-інформацію про продукти, а 83% хоча б раз робили покупку в 

інтернет-магазинах [1]. Незважаючи на неоднозначність показників щодо 

кількості користувачів Інтернет в країні, все ж, на території України діють 

близько 50 підприємств, що займаються торгівлею книгами через Інтернет-

мережу. Вони створюються при видавництвах, як самостійні підприємства та на 

базі традиційних книгарень. 

Особливості книжкової інтернет-торгівлі (на прикладі інтернет-магазинів 

«Книгарня «Є» та «Читайка») було представлено нами на Всеукраїнській 

студентській науково-практичній конференції «Бібліотеки в цифровому 

медіасвіті» та надруковано в електронному збірнику матеріалів [2]. 

За результатами дослідження названих інтернет-магазинів було 

сформульовано наступні переваги електронної торгівлі у них: 

- наявність асортименту більш дешевої книжкової продукції, ніж в 

традиційних книгарнях, які потребують оренди досить великих приміщень; 
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- можливість порівняння цін на ту саму продукцію за короткий 

проміжок часу (наприклад, книга Сергія Лойка «Аеропорт» українською мовою 

в «Читайці» коштує 99,00 грн., а в «Книгарні «Є» – 101,40 грн.); 

- фізичні можливості користувачів необмежені; 

- «24/7» (сервіс веб-сайтів працює цілодобово, без обмежень у часі); 

- глобальність охоплення (можливість замовлення видань з інших 

країн); 

- мобільність, швидкість (доставка здійснюється у будь-який регіон); 

- затрати часу та зусиль покупця мінімальні; 

- привабливо оформлений сайт має більші шанси на успіх, порівняно з 

тими, над якими не працював дизайнер. 

Недоліки книжкової інтернет-торгівлі: 

- необхідна фізична наявність комп’ютерного та програмного 

забезпечення у покупців; 

- неможливість безпосередньої оцінки якості видань (наприклад, 

досконалості поліграфічного виконання, читабельності тексту, відповідності 

ілюстрацій тощо); 

- проблеми безпеки користувачів Інтернету; 

- стереотипні уявлення громадян про «шахрайство в Інтернеті» 

(наприклад, недовіра деяких категорій користувачів до вчасного отримання 

товарів), недовіра до можливостей сучасних технологій (в т. ч. онлайнової 

оплати); 

- відсутність законів щодо правового захисту покупців у всесвітній 

мережі; 

- доплата за пересилання чи послуги кур’єра. 

Варто зазначити, що українська книжкова інтернет-торгівля розширює 

свої межі, збільшується її асортимент, розгортаються нові рекламні кампанії, 

залучаються до співпраці нові партнери тощо. Доступність такого виду 

книгорозповсюдження зростає, переважно у великих містах. Але, дивлячись на 

сучасний стан економіки в країні, існують прогнози про можливість закриття 
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майже третини інтернет-магазинів в Україні. На покупки книг через Інтернет 

впливає низький матеріальний рівень населення. При зниженні якості життя 

книга як товар відходить на «другий план», вона не є предметом першої 

необхідності. Виникає запитання, чи буде купуватися, користуватися попитом 

книга при такій складній економічній ситуації? Чи буде функціонувати взагалі 

книжковий інтернет-магазин? 

Ще однією з причин витіснення інтернет-книгарень з ринку є прагнення 

державних фіскальних органів одержати більший контроль над таким видом 

комерції, змусити кожен інтернет-магазин мати офіс з відповідальними 

особами. Крім того, малі компанії (в нашому випадку невеликі інтернет-

книгарні) можуть не витримати конкуренції з «гігантами» книжкової торгівлі; 

як і раніше більшість людей обирають традиційний варіант покупок – аби на 

власні очі побачити книгу. Загальновідомо, що створення оригінального 

інтернет-сайту, з дизайнерськими елементами оформлення потребує значних 

матеріальних витрат. 

Незважаючи на те, що книжкова інтернет-торгівля в нашій країні має 

визначені переваги та недоліки, запровадження Е-торгівлі, до якої прагне 

інформаційне суспільство та яким вже користується суспільство знань, – це 

крок вперед, а який із варіантів (традиційний чи електронний) покупок 

обирати – свідомий вибір кожного. 

Література: 

1. Доповідь про стан інформатизації та розвиток інформаційного 

суспільства в Україні за 2013 рік [Електронний ресурс] / кер. проекту 

Семенченко А. І. ; ред. та складання док.: Семенченко А. І., Полумієнко С. К. – 

Київ, 2013. – 122 с. // Державне агентство з питань електронного урядування 

України. – Режим доступу: http://www.dknii.gov.ua/sites/default/files/stan_ 

informatyzacii_20132.pdf. – Назва з екрана. 

2. Падалка Г. В. Особливості книжкової Інтернет-торгівлі (на прикладі 

інтернет-магазинів «Книгарня «Є» та «Читайка») [Електронний ресурс] / 

Г. В. Падалка // Бібліотека в цифровому медіасвіті : присвяч. 20-літтю УБА : 



Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі 

~ 92 ~ 
 

матеріали Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 25 верес. 2015 р., м. Київ / М-во 

освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; Укр. бібл. асоц. – Електрон. 

вид. – Київ, 2015. – С. 56–59. – Наук. керівник Сошинська В. Є. 

 

Бутовська О. В. 

Студентка гр. СЕ-51м, ВПІ НТУУ «КПІ» 

 

АНАЛІЗ ОБСЯГІВ КНИГОВИДАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ У 

КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Книговидання як складова частина видавничої справи, а саме ‒ друк 

книжкової продукції та брошур, займає важливе місце у суспільно-

економічному розвитку держави і є частиною національної економіки. Це 

зумовлює необхідність ретроспективного вивчення динаміки друку видавничої 

продукції. 

В Україні ведеться постійний облік видання книжкової продукції, 

результати якого оприлюднюються на сайтах Державного комітету телебачення 

і радіомовлення України та Державної наукової установи « Книжкова палата 

України імені І. Федорова», також аналогічні дослідження здійснювали 

Індутна К. І., Буряк С., Афонін А., Брати Капранови, Сенченко М. та інші. 

Етапи розвитку національного книговидання в період незалежності: 

1. 1990–1994 рр. – зародження нової правової бази;  

2. 1995–2001 рр. – криза у книжковому законодавстві;  

3. 2002–2003 рр. – стриманий оптимізм [1]. 

4. 2004 – 2007 рр. – період поступового відродження книговидання [2]. 

5. Книговидання під час кризи 2008 р. 

6. «Від кризи до кризи».  

Проаналізувавши тенденції перших трьох етапів розвитку книговидання в 

Україні, можна зробити наступні висновки щодо стану причин і наслідків 

наявного становища галузі. 
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Фінансова криза 1990-х. Недостатня кількість оборотних коштів у 

видавництв та поліграфічних підприємств, неспроможність оновлення 

матеріально- технічної бази, розвитку видавництв, зниження інтересу до книги 

серед споживачів та купівельної спроможності населення. Державна політика 

та законодавче поле ‒тривала відсутність пільг. Заповнення ринку імпортною 

продукцією та втрата позицій вітчизняними видавцями. Руйнування системи 

книгорозповсюдження. Недоступність книги у віддалених містечках і селищах, 

збіднений асортимент, незадоволення попиту на книгу. Застаріла технічна база 

галузі. Обмежені технічні можливості поліграфічного виконання, низька 

конкурентоспроможність порівняно з європейськими аналогами. Залежність від 

імпортної сировини [3]. 

Таким чином, на основі статистичних даних Книжкової палати України 

маємо наступну картину (рис. 1) [4]. Тобто щодо різноманітності продукції 

простежується позитивна динаміка, а тренд підтверджується достатньо високим 

коефіцієнтом апроксимації (0,8). Щодо тиражів, то вони мають протилежну 

динаміку – спад, особливий перепад значень в період 1990–1995 рр., що 

пов’язано із виокремленням України у незалежну державу та формуванням 

нової системи видавничо-поліграфічної сфери. 

 

 
Рис. 1. Динаміка друку книг і брошур у період з 1990 по 2005 роки 

 

Щодо розвитку книговидання у період з 2005 р., то на нього мали вплив 

явища іншого характеру, переважно економічного. Так, після рекордного 

збільшення ВВП 2004 р. (на 12,1%) зростання економіки України у І кварталі 
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2005 р. сповільнилося. За попередніми оцінками, ВВП у січні–березні 2005 р. 

зріс на 5,4%. Основною причиною сповільнення темпів зростання стало різке 

гальмування у промисловості [5]. 

Маємо відзначити тривале відставання темпів приросту ВВП від 

зростання доходів населення. Так, у 2003-2007 рр. номінальні доходи громадян 

країни зросли в 4,2 рази, реальні – у 2,1 рази, тоді як реальний ВВП – лише в 

1,4 рази. Випереджальне зростання обсягів споживання порівняно з обсягами 

нагромадження капіталу обумовило необхідність покриття надлишку 

внутрішнього платоспроможного попиту за рахунок випереджального 

зростання імпорту, що призвело до погіршення сальдо зовнішньої торгівлі 

України (у 2008 р. – понад 18,5 млрд дол. США) [6]. 

Загалом за період 2005–2008 рр. реальний ВВП України порівняно з 

2004 р. збільшився на 21,4%, тоді як за період 2001–2004 рр. аналогічний 

показник склав 41,1%. Завдяки цьому обсяг ВВП, створений в Україні в 2008 р., 

сягнув 74,1% докризового рівня 1990 р. [7]. 

Проаналізувавши ВВП України починаючи з 1998 року, можна 

відобразити тенденцію наступним чином (табл. 1, рис. 2) [8].  
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Приріст, 

% -1,9 -0,2 5,9 9,2 5,2 9,6 12,1 2,7 7,3 7,9 8,1 15,9 3,4 5,2 0,2 3,7 5,3 

 

Криза ж 2008-2009 рр. відкинула українську економіку на кілька років 

назад, а кризові процеси 2013-2014 рр. дедалі більше погіршуватимуть позиції 

України у світовій економіці в середньостроковій перспективі (бурхливі події 

2014 р. лише акцентували кризовий стан – нагадаємо, впродовж 2012-2013 рр. 

темпи зростання вітчизняної економіки фактично були нульовими) [9]. 

Отримавши нові важелі впливу на книговидання протягом 2005 – 

2015 рр., маємо наступну ситуацію (табл. 2, рис. 3, 4). 
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Як бачимо, дещо кращою є динаміка стосовно кількості назв та майже 

незмінною щодо тиражів. Але неможливо робити якесь прогнозування, так як 

наведена динаміка не виявляє стійких закономірностей. 

Рік 

Кількість 

видань, 

друкованих 

одиниць 

Річний 

тираж, 

тис. прим. 

Приріст, % 

Кількість 

видань 

Річний 

тираж, 

2005 15720 54059,8 - - 

2006 15867 54209,6 0,9 0,3 

2007 17987 56111,7 13,4 3,5 

2008 24040 58158,1 33,7 3,6 

2009 22491 48514,4 -6,4 -16,6 

2010 22557 45058,3 0,3 -7,1 

2011 22826 46565,7 1,2 3,3 

2012 26036 62120,5 14,1 33,4 

2013 26326 69575,7 1,1 12,0 

2014 22044 55312 -16,3 -20,5 

2015 (станом 

на 21.05.2015) 
5180 8531,3   

 

 
Рис. 3. Динаміка книговидання за кількістю назв у період 2004 – 2014 рр. 

 

 
Рис. 4. Динаміка книговидання за тиражами у період 2004 – 2014 рр. 
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Щодо прогнозування, то можемо зазначити лиш те, що важко робити 

якісь прогнози у такому мінливому світі, навіть враховуючи наявність бази 

досліджень протягом тривалого періоду. Тому слід покладатись на зусилля 

учасників нашого видавничо-поліграфічного комплексу та сприятливі 

обставини. 

Література: 

1. Копистинська І. М. Тенденції сучасного вітчизняного 

книговидання: організаційний, тематичний та рекламно-промоційний аспекти 

(1991–2003 рр.): Дис... канд. філол. наук / Київський національний ун-т 

ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – К., 2004. – 223 арк. : рис. 

2. Кучина Н. І. Розвиток книговидавничої справи в незалежній 

Україні : автореф. дис... канд. іст. наук: 17.00.01 / Київський національний 

університет культури і мистецтв. – К., 2007. – 20 с. 

3.  Індутна, К. І. Розвиток книговидавничої справи в Україні / 

К. І. Індутна // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 2.  

4. Офіційний сайт Книжкової палати України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrbook.net. 

5. МЦПД оптимістично оцінює економічний розвиток України у 

2005–2007 роках. Інформаційний бюлетень Міжнародного центру 

перспективних досліджень / за заг. ред. Шульги Є. // Вісник центру. ‒ 

№16 (275), 4.05.2005 р. 

6. Лук’яненко О. Д. Глобальні кризові впливи на економічний 

розвиток України // Стратегії розвитку України (економіка, соціологія, право): 

наук. журн. ‒ К.: НАУ, 2012. ‒ №1. – С. 142-147. 

7. Рубан Ю. Г. Україна в 2005 – 2009 рр.: стратегічні оцінки 

суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку / [Ю. Г. Рубан, 

В. П. Горбулін, М. Г. Земляний та ін.]; за заг. ред. Рубана Ю. Г. – К.: НІСД, 

2009. – 655 с. 

8. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 



Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі 

~ 97 ~ 
 

9. Юрчишин В. Україна від кризи до кризи .[Електронний ресурс] / 

В. Юрчишин, К. Маркевич // Україна-2014: соціально-економічна криза та 

пошук шляхів реформування. Експерти про стан і перспективи економіки. 

Громадяни про ситуацію у країні, про владу, її підтримку і відповідальність / 

Центр Разумкова. – К., 2014. – 60 с. – Режим доступу: 

http://razumkov.org.ua/upload/2014_Ekonomika_crv.pdf . 

 

Яременко І. О. 

Студентка гр. СЕ-21, ВПІ НТУУ «КПІ» 

Науковий керівник: к. е. н., доц. Грет Г. П. 
 

РОЗДРІБНА КНИЖКОВА ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Роздрібна торгівля є важливою складовою видавничої справи та 

незамінним елементом системи книгорозповсюдження. Роздрібні 

книготорговельні підприємства доводять книжкову продукцію до населення в 

різні регіони України, що важливо для культурного та духовного розвитку 

населення, і допомагають виробникам повернути гроші, вкладені у випуск та 

транспортування книг. 

Сучасна роздрібна книжкова торгівля України включає традиційні 

магазини (як незалежні, так і мережеві), магазини-кав’ярні, кіоски та ятки, 

книгарні видавництв, книжкові відділи у супермаркетах, виставки-ярмарки, 

інтернет-магазини, книжкові клуби, відділення «Укрпошти» та 

книготорговельні мережі [1]. В Україні  діють, в основному іноземні – російські 

мережі «Буква», «Читай-город», «КС» з асортиментом 30-40 тис. назв 

(приблизно 20% становить книга, випущена в Україні). Функціонує лише одна 

українська мережа «Книгарня Є», що налічує 12 книгарень на території нашої 

держави, з асортиментом близько 20000 назв. «Книгарня Є» поширює 

продукцію вітчизняних видавництв, споживачі можуть знайти не лише 
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україномовні видання, які переважають, а й книги, надруковані англійською, 

німецькою, російською та іншими мовами.  

У зв’язку з ліквідацією вітчизняної системи централізованого 

книгорозповсюдження, переходу до ринкових умов господарювання, 

виникнення приватних підприємств формується конкурентне середовище і 

змінюється мета діяльності книгарень. На перший план виходить отримання 

прибутку, а не задоволення попиту населення на літературу та поширення книги 

як культурного та духовного  феномену. 

За даними Держкомтелерадіо в Україні функціонує 9177 об’єктів 

роздрібної торгівлі книжковою продукцією, в т. ч. книжкових магазинів – 1318, 

книжкових кіосків та книжкових прилавків –7859. За 2014 р. кількість цих 

об’єктів в Україні порівняно з 2013 р. зменшилась на 1227 одиниць [2], що 

свідчить про складне становище книгорозповсюдження, спричинене 

відсутністю державної підтримки та важким економічним станом в країні. 

Можна стверджувати, що видавнича справа перестала бути пріоритетною і нині 

відсутні законодавчі та економічні важелі для її підтримки, умови, що сприяли б 

здешевленню книги і зробили б її доступною широким верствам населення. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

державної підтримки книговидавничої справи в Україні» (2008) було 

продовжено дію пільгового режиму оподаткування для суб’єктів видавничої 

справи до 2015 р. У сучасних умовах з видавців, поліграфістів та 

книгорозповсюджувачів знято сплату ПДВ. Податок на прибуток, який певний 

час не платили виробники і продавці книги, згідно з Податковим кодексом 

України у цьому та наступному роках становить 18%.   

Для покращення українського книгорозповсюдження держава повинна 

розробити чітку програму розвитку видавничої справи в Україні та 

інструментарій її виконання, щоб не втратити управління нею. Доцільно ввести 

квотування на ввезення іноземної продукції, розробити пільговий режим 

кредитування видавничої галузі, надавати пільги в оренді приміщень та сплаті 

комунальних послуг книгарнями, зменшити поштові тарифи для пересилки 
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книг. Органам місцевої влади доцільно розробляти програми популяризації 

читання, піднесення культури населення, яке неможливе без книги, сприяти 

проведенню заходів, що підвищують попит та зацікавленість громадян у 

друкованій продукції (виставки, ярмарки, презентації та ін.) 
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КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ КНИГОТОРГОВЕЛЬНИХ  

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Для успішного функціонування на ринку та подальшого розвитку 

книготорговельним підприємствам необхідно утримувати покупців, залучати 

нових споживачів та максимально задовольняти їхній попит. Такі цілі та засоби 

їх досягнення найбільш точно відображає поняття конкурентоздатності. Тому 

актуальним вважається дослідження цього поняття, визначення його 

характеристик, чинників формування та факторів впливу. 

В умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою діяльність в 

процесі постійної конкурентної боротьби. У зв’язку з цим, конкурентоздатність 

підприємства є однією з найважливіших категорій ринкової економіки, яка 

характеризує можливість та ефективність адаптації підприємства до умов 

конкурентного середовища. 
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Конкурентоспроможність книготорговельного підприємства – це 

здатність конкретної книгарні реально чи потенційно задовольнити попит 

споживачів порівняно з аналогічними книжковими магазинами, що діють на 

ринку. 

До характеристик конкурентоспроможності відносяться порівняльний 

характер (відносна оцінка), короткотермінові та довготермінові складові, 

залежність від конкурентоспроможності товару, від власних можливостей та 

ринкової активності підприємства. 

Конкурентоздатність книготорговельних підприємств формується під 

впливом таких чинників, як задоволення споживчого попиту, товарообігу та 

його характеристик, обслуговування покупців; ефективності функціонування 

книготорговельного підприємства – раціонального використання товарних та 

трудових ресурсів; ресурсного потенціалу книгарні, складовими якого є 

надходження фінансових ресурсів, організація закупівельної діяльності, 

надійність зв’язків з постачальниками. 

Серед факторів, що впливають на конкурентоспроможність 

книготорговельного підприємства, можна виділити дві групи: внутрішні та 

зовнішні. До зовнішніх відносяться діяльність державних владних структур 

(фіскальна та кредитно-грошова політика, законодавство); кон’юнктура 

книжкового ринку, ринків трудових ресурсів, фінансового тощо; розвиток 

суміжних галузей (паперова промисловість, розвиток нових технологій 

поліграфічного та друкарського обладнання); параметри попиту (зростання 

попиту на книжкові товари, його стабільність, що, в свою чергу, призводить до 

зростання прибутків та закріплення ринкової позиції).  

Внутрішніми факторами підприємства є його організаційна структура 

управління, професійний та кваліфікаційний рівень персоналу книгарні; 

матеріально-технічне оснащення; обсяг та витрати збуту книжкової продукції. 

Виконанню завдань книгорозповсюдження, а саме: збільшення продажу 

книжок та, відповідно, прибутку, сприятиме вивчення книгарнями 

конкурентного середовища різними методами та оцінка власної 
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конкурентоздатності. Перебуваючи у залежності від зовнішніх факторів 

конкурентоспроможності, книгарні здатні регулювати та управляти 

внутрішніми. Підприємство, правильно оцінивши свою діяльність та 

визначивши, наскільки воно є конкурентоздатним, може знайти резерви 

покращення ситуації та максимізації прибутку. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ЗБУТОМ ВИДАВНИЦТВА  

У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Найважливішим якісним показником суспільного виробництва є його 

ефективність. В загальному ефективність (від лат. Effectivus ‒ діяльний, 

творчий) ‒ це відношення результату (ефекту) до витрат, які були затрачені на 

його отримання. Економічна ефективність розглядається як досягнення 

найбільших результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці і 

характеризує результативність діяльності економічних систем (підприємств, 

територій, національної економіки). 



Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі 

~ 102 ~ 
 

Ефективність управління розглядається як результативність системи 

заходів, що є наслідком зусиль керівника і спеціалістів. Ефективність 

управління збутом показує, в якій мірі та якими зусиллями організаційна ланка, 

відповідальна за реалізацію продукції, досягає запланованих цілей. Економічні 

цілі збутової діяльності видавництва спрямовані на максимізацію прибутку, і їх 

досягнення можливе за умови збільшення ринкової частки підприємства; 

мінімізації витрат; задоволення потреб читачів. Цілі розвитку пов'язані з 

інтеграцією та диверсифікованістю діяльності, з розвитком ринків збуту й 

освоєнням нових; підвищення кваліфікації працівників, впровадження 

прогресивних технологій збуту.  

Ефективність управління збутом залежить від потенціалу підприємства та 

обраної ним збутової політики – сукупності збутових стратегій маркетингу і 

комплексу заходів з  формування асортименту товарної продукції та 

ціноутворення, стимулювання збуту, укладання договорів, транспортування та 

інших організаційних аспектів збуту [3]. Відомий зарубіжний теоретик з 

проблем збуту Г. Дж. Болт порівнює організацію збуту з його каркасом або 

засобом проведення в життя запланованої стратегії й тактики. 

Стратегічну спрямованість збутової діяльності забезпечують такі умови: 

підсилення маркетингової орієнтації підприємства; систематичне виявлення 

збутових ризиків і маркетингових можливостей підприємства у сфері збуту; 

забезпечення ефективної довгострокової маркетингової взаємодії підприємства 

з покупцями та бізнес-суб'єктами; встановлення й коректування стратегічних 

цілей; розробка оптимальних збутових стратегій підприємства [2]. 

Модель оцінки ефективності збутової діяльності підприємств видавничої 

сфери охоплює багато складових. Оцінка зовнішньої ефективності збутової 

діяльності підприємства означає оцінку його стратегічних позицій. Вона 

повинна включати стратегічний аналіз ринкової позиції видавництва, оцінку 

ефективності клієнтурної політики підприємства і аналіз прихильності 

покупців. Оцінка внутрішньої ефективності збутової діяльності підприємства 

означає оцінку досягнення цілей збуту, ефективності реалізації збутових 
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стратегій підприємства та оцінку економічної ефективності збутової діяльності 

підприємства. Оцінка ефективності каналу збуту здійснюється через оцінку 

гнучкості каналу й оцінку витрат на дистриб’юторів. Оцінка ефективності з 

точки зору продавця книжкової продукції визначається оцінкою партнерства, 

оцінкою реакції читача на книгу і задоволеністю. Оцінка ефективності з точки 

зору споживача здійснюється через оцінку якості продукції. 

Основними показниками ефективності управління збутом, на нашу думку, 

є ефективність витрат на управління, рентабельність витрат на маркетинг та 

збут, показник зростання доходів від додаткових вкладених витрат на маркетинг. 
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КАНАЛИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КНИЖКОВОЇ  

ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Дослідження можливостей розповсюдження книжкової продукції є 

актуальним у зв’язку з необхідністю пошуку напрямів підвищення 

ефективності функціонування видавництв, суб’єктів книжкової торгівлі, 

забезпечення їх конкурентоздатності, освоєння нових ринків збуту. 

Під розповсюдження книжкової продукції розуміють фізичне 

переміщення і передавання власності на книжкову продукцію від виробника до 
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споживача з урахуванням її транспортування, збереження й укладення угод [1]. 

Розповсюдження здійснюється через канали, що включають всі підприємства та 

фізичні особи, що пов’язані із просуванням і обміном книжкової продукції, 

допомагають передавати право власності на неї та зареєстровані як учасники 

каналів збуту або посередники.  

При виборі каналів розповсюдження друкованої продукції доцільно 

враховувати специфіку ринку та споживчі очікування (чисельність потенційних 

покупців, їх концентрацію, розмір середньої покупки, платоспроможність та 

потреби), особливості фірми-виробника, такі як характер ресурсів, що 

використовуються, їх якість, рівень гнучкості виробництва, підходи до 

просування та маркетингу, відносини з іншими суб’єктами в системі збуту, 

особливості продукції, що пропонується, конкурентну ситуацію на ринку та 

поведінку основних конкурентів [1]. 

Для книжкової продукції слушно виділити основні форми 

розповсюдження:  

1) гуртова торгівля (підприємницька діяльність, пов’язана з продажем 

книжкової продукції з метою подальшого перепродажу, специфічного 

використання);  

2) роздрібна торгівля (підприємницька діяльність, пов’язана з продажем 

книжкової продукції кінцевим споживачам – безпосередньо населенню для 

особистого некомерційного використання). 

Згідно із підходом Афанасенко О. М. [4], для книжкової продукції 

найбільш ефективним є використання трирівневих каналів розповсюдження, а 

саме: видавництво – дистриб’ютор (книгорозповсюджувач) – гуртова торгівля – 

роздрібна торгівля – споживач. Оптимізація роботи дистриб’юторської та 

гуртової ланок книжкової торгівлі призведе до зниження витрат видавців на 

реалізацію книжок, організацію складів, створення та підтримку гуртового 

асортименту, прискорення виконання замовлень на книги в роздрібній мережі, 

забезпечення регулярності поставок. 
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До основних суб’єктів розповсюдження вітчизняної книжкової продукції 

можна віднести:  

 книжкові базари (частка у загальному обсязі продажів ‒ 13%); 

 великі книгарні та їхні мережі («Клуб Сімейного Дозвілля» ‒ 80 

(загальна кількість); «Логос Транс» ‒ 38; «Навчальна книга-Богдан» ‒ 26; 

«Літера» ‒ 15; «Ранок» ‒ 10) з часткою 19%; 

 книжкові відділи супермаркетів (загальна кількість в Україні ‒ 1165). 

Частка ‒ 3%; 

 незалежні книгарні (близько 600). Частка ‒ 29% [2, 3]. 

На основі проведеного аналізу нами виявлені тенденції розвитку каналів 

розповсюдження книжкової продукції, що викликані необхідністю 

забезпечення стратегічних конкурентних переваг підприємств. Так, в сучасних 

умовах набувають поширення різні форми об’єднань підприємств, збільшується 

частка книготорговельних мереж, що забезпечує вищий рівень 

конкурентоздатності за рахунок впізнаваності бренду, реалізації спільного 

комплексу маркетингу. 

До однієї з основних тенденцій належить диверсифікація каналів 

розповсюдження книжкової продукції за рахунок електронної торгівлі, що 

сприяє розширенню ринків збуту. І хоча в цьому випадку підприємство 

отримує прямий економічний ефект – це збільшення товарообігу, водночас 

зменшення зворотного зв’язку зі споживачем обмежує вивчення читацьких 

потреб. 

Сучасною тенденцією є також розвиток яткової і виставкової торгівлі 

книжковою продукцією, оскільки територіальна наближеність до споживача 

належить до важливих факторів, що стимулює купівлю книг. Варто вказати, що 

перспективним для стимулювання збуту книжкової продукції є в тому числі 

участь у непрофільних виставках-ярмарках та яткова торгівля в місцях 

концентрації потенційних покупців, зокрема, торговельно-розважальних 

центрах. 
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Подальший розвиток каналів розповсюдження книжкової продукції в 

Україні доцільно здійснювати в напрямі розширення надаваних функцій, 

автоматизації операцій, впровадження сучасних інформаційних технологій, 

розвитку гуртової торгівлі. 
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СУЧАСНИЙ СТАН КНИГОВИДАННЯ ТА  

КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ У ФРАНЦІЇ 

 

За даними звіту австрійського аналітика Rüdiger Wischenbart «Глобальні 

тенденції у видавничій галузі» на 2012 рік майже 2/3 глобальної системи 

виробництва доданої вартості у книговиданні належить видавцям шести країн: 

США (26%), Китаю (12%), Німеччині (8%), Японії (7%), Франції (4%), 

Великобританії (3%). На сьогоднішній день у Франції зареєстровано більше 
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1300 видавництв. Більше 70% обороту забезпечують 10 видавничих груп, у 

тому числі «Галлімар», «Ашетт», «Планета», «Ле Мартін», «Seuil», «Галімар», 

«Groupe Madrigail». На книжковий сектор припадає понад 80 000 робочих 

місць, що складає близько 20% від загальної зайнятості в галузі культури [1]. 

У 2012 р. загальний обіг роздрібної торгівлі книгами склав 4,13 млрд. 

євро, включаючи ПДВ, торговий обіг видавництв –2,57 млрд. євро, середній 

тираж склав 7 630 примірників (на 3,9% менше, ніж у 2011 р.) [5]. Великого 

значення набуває експорт книг, половина якого припадає на Бельгію, Канаду і 

Швейцарію; решта книг експортується у французьку Гвіану, Того, Конго, 

Камерун, Туніс, Марокко, Алжир, США [1]. 

Сприятливі фактори розвитку видавничої галузі: прийняття у 1981 р. 

«закону Ланга», згідно з яким не можна перевищувати/занижувати відпускну 

ціну видавництва більш ніж на 5% (допускаються знижки до 5% при реалізації 

книг через клуби та при закупівлі книг бібліотекою) [1]; створення організацій, 

що підтримують та захищають права видавців, серед них, зокрема, 

«Національний синдикат французьких видавців», Профспілка книгарень, 

Асоціація створення книгарень, територіальні об'єднання книговидавців та 

книгарень [3]; пряма фінансова допомога, розмір якої може досягати 1% 

торговельного обігу магазина [3]; регулярне проведення виставок та ярмарків; 

активна пропаганда читання, що підтримується на державному рівні [3]; 

розвинена практика літературного преміювання: у країні налічується більше 

2000 літературних премій. Незважаючи на стрімкий розвиток технологій та 

Інтернет, французи воліють читати паперові книги (лише близько 10% читають 

електронні та он-лайн видання), 81% французів має домашню бібліотеку. 

Разом з цим спостерігаються і негативні тенденції: зростання витрат на 

здійснення виробничої та збутової діяльності; зменшення інтересу до читання 

(не читають книг взагалі 30% опитаних); з 1 січня 2015 р. запроваджено ПДВ на 

друковану продукцію у розмірі 5,5%, на ліцензії для читання – у розмірі 19,6% 

(за вимогою органів Євросоюзу по відношенню до всіх електронних книг) [4]. 
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Тим не менше, середньорічні темпи зростання випуску книг за останнє 

десятиріччя складають 2,89% [1]. Отже, державна економічна, культурна та 

освітня політика, спрямована на підтримку книговидання і книгопоширення, 

позитивно впливає на розвиток галузі і є основою її конкурентоспроможності 

на світовому ринку. Франція є прикладом вдалої взаємодії держави і видавців, 

читачів і видавців. 
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ОСОБЛИВОСТІ КНИГОВИДАННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ 

 

Видавнича справа Великої Британії – приклад успішної взаємодії 

видавництв та держави. Видавничий ринок даної країни динамічно 

розвивається, пристосовуючись до змін навколишнього середовища та смаків 

споживачів.  

Згідно з останньою статистикою Асоціації видавців Великої Британії, 

обсяг книжкового ринку вже два роки є незмінним і оцінюється у 3,3 млрд. 

фунтів, із них 2,748 млрд. фунтів припадає на продаж друкованих видань, 
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інше – електронні. Темпи приросту обсягів реалізації електронних видань у 

2014 р. склали 11,3%. За змістом найпопулярнішою є наукова література – 53% 

ємності книжкового ринку, художня та навчальна література для дітей та 

підлітків – 24%, література для дорослих – 23%. Зростає популярність 

електронної дитячої книги, аудіокниги та підручників. У 2014 р. відбулося 

незначне подорожчання всієї продукції: ціна на дитячу книжку зросла на 1,5% і 

становила 5,34 фунтів, вартість художньої книжки збільшилася на 2,7%, і 

становила 6,34 фунтів [1]. 

У Великобританії поширений «друк за вимогою». Великі книжкові 

гуртовики також створюють власні платформи, де вони накопичують 

електронні книжки. Це дає змогу мати не тільки друкований примірник книги, 

але й її електронну версію.  

Розповсюдження книжок відбувається через інтернет–магазини, книжкові 

магазини та супермаркети. Продаж книжок через Інтернет займає провідну 

позицію на ринку (48% усіх продажів); реалізація через книгарні складає 38%, 

спонтанні покупки в супермаркеті ‒ 7%, а все решта – це спонтанні покупки в 

кіосках чи звичайних магазинах. Ціни на книги не є фіксованими, часто 

застосовується поняття рекомендованої ціни, а видавці вправі самі визначити 

знижку, яка буде надаватися партнерам – дистриб’юторам. 

Значна частина виданих книжок (45%) спрямовується на експорт [2]. 

Найбільше експортується до США, але загалом постачання здійснюється до 158 

країн світу, в т. ч. в Ірландію, Німеччину, Нідерланди, Австралію, Іспанію, 

Францію. Країни неангломовні купують британські книжки для вивчення мови, 

така практика є популярною і в Україні.  

Видавнича справа в країні підтримується державою: друкована продукція 

не обкладається податком на додану вартість (проте для аудіокниг та 

електронних книг встановлено ПДВ на рівні 20%). Поширене субсидіювання 

поліграфічної галузі й тиражування книг, а також підтримка злиття 

книготорговельних та видавничих організацій з метою поліпшення фінансового 

стану підприємств і покращення умов страхування.  
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На ринку видавничої справи спостерігаються процеси інтернаціоналізації, 

зокрема шляхом злиття німецького медіаконцерну Bertelsmann і британського 

видавничого дому Pearson утворене найпотужніше видавництво у світі ‒ 

« Penguin Random House». Таке злиття дозволило утворити більш сильну 

платформу із значнішими інвестиціями в нові моделі цифрового друку, а також 

в ринки, які швидко розвиваються. До складу інших транснаціональних 

корпорацій входять відділення дитячих книг англійської групи «Рід Ельзевір»; 

англійське видавництво «Оріон». Це дає змогу розширити масштаби діяльності, 

оптимізувати видавничі програми згідно зі специфічними умовами 

національних ринків, знизити витрати підвищити конкурентоздатність 

підприємства.  

Отже, Великобританія є домом для найстаріших та найбільш шанованих 

видавництв всього світу, є найбільшим експортером книжкової продукції. 

Причини таких успіхів закладені як в історичних передумовах, так державною 

підтримкою.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ВИДАВНИЧОГО РИНКУ КАНАДИ 

 

Індустрія друкованої продукції Канади є однією з найпотужніших галузей 

економіки країни і водночас найважливішою ланкою сучасної канадської 

культури. Приклад державного регулювання книговидання Канади є показовим 

для України. Упродовж усієї своєї історії Канада витримує тиск в культурній 

сфері з боку Великої Британії, Франції і Сполучених Штатів Америки, так само 

як Україна ‒ з боку Росії і Білорусії. За останні півстоліття Канада зуміла 

створити ефективний механізм підтримки національної культури, видавців і 

книгорозповсюджувачів, що має вирішальний вплив на формування 

національного книговидання і друкованих засобів масової інформації [1].  

До 1985 р. частка іноземних видавців і книгорозповсюджувачів досягла 

майже 60% доходів від продажу книжок на канадському ринку. Для вирішення 

проблеми спершу була прийнята Програма розвитку книговидавничої справи. 

Державна підтримка забезпечує надання коштів на видання навчальної, 

культурологічної літератури, творів канадських авторів, рекламу та пропаганду 

канадської книжки, маркетингові дослідження. Федеральний уряд Канади та 

провідні банки заснували низку програм для надання позик та кредитів 

видавцям.  

Окрім прямого фінансування, в Канаді задіяно й механізми непрямої 

допомоги. Стосуються вони пільгових поштових тарифів на перевезення та 

розповсюдження друкованої продукції канадських видавців, сфери 

оподаткування. Чітко врегульовано й питання іноземної участі у видавничій 

сфері. Іноземцям заборонено купувати канадські фірми, котрі займаються 

виданням і розповсюдженням книжкової продукції. Іноземні інвестиції в 

книговидавничу індустрію можуть залучатися лише спільними 

підприємствами, що перебувають під канадським контролем [2]. 
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У 2013 р. по всій країні продаж книг знизився на 3% за обсягом порівняно 

з 2012 р. Художня література була найкраще продаваним жанром в Канаді у 

2013 р., жанр фантастики став наступним. В середньому кожен споживач 

придбав 2,8 книги в місяць у 2013 р. Дослідження, проведене Департаментом 

Канадської Спадщини, попросило видавництва виділити три головні виклики, 

які стоять перед їх фірмами. Найпоширенішими відповідями були: 1) закриття 

книгарень, 2) скорочення місця для книг на полицях магазинів; 3) витрати на 

підготовку електронних книг [3]. За останні роки було втрачено багато 

книгарень, що, звичайно, змінило процес придбання книг канадцями. Продажі 

книг онлайн виросли (тут на частку Amazon'а доводиться основна частина 

бізнесу), а читачі частіше купують книги в непрофільних магазинах.  

Питання з електронною книгою в Канаді зараз дуже актуальне, оскільки 

відсоток видавців, які виробляють електронні книги, в 2014 р. дещо 

збільшився ‒ до 93% (проти 89% в 2013 р.). Більшість видавців (65%) вважають 

за краще публікувати друковану та електронну книги одночасно. Дослідження 

BookNet Canada показало, що канадський електронний ринок відносно 

стабільний і займає близько 17% всіх книжкових продажів [4]. 

Виклик для незалежних канадських видавництв полягає в тому, щоб 

поліпшити можливості пошуку книг в онлайн-магазинах і ефективність 

використання медіа- та інших електронних ринкових інструментів. Вони 

прагнуть експериментувати і пробувати нові бізнес-моделі, наприклад, 

серіалізацію, підписку і пропозицію подарунків. На сьогоднішній день, 

інвестиції більшості канадських фірм у програми електронного книговидання 

окупаються повільно, проте видавництва продовжують активно просувати цей 

канал продажів. 

І тут Україна також може використовувати цей досвід, оскільки ринок 

електронних видань в нашій країні, хоча повільно, але все ж таки розвивається.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ 

КАНАДИ У ХVIII – XІX СТОЛІТТЯХ 

 

В сучасній Україні історія видавничої справи Канади залишається 

малодослідженою та не менш цікавою. Розвиток канадського книгодрукування 

розпочинається з XVIII ст. Причиною цього є пізніше освоєння канадських 

територій та входження їх в колоніальну систему Великої Британії та Франції. 

Основні джерела, що використані в даному дослідженні, є англомовними, 

зокрема праці Кріса Рейбла1 та Дугласа Фесерлінга2. Також джерелом послужив 

канадський електронний журнал «Print Industry»3 та статті про Джозефа Хоува 

та Джорджа Брауна – видатних канадських друкарів. 

Друкарство в Канаді зародилося як інструмент контролю влади над 

колоніями. Зрештою уряди держав-метрополій зрозуміли, що друкарство є 

потужним засобом впливу на громадськість. Нова Франція (після завоювання 

відома як Квебек) пройшла випробування жорсткою цензурою; друкарні були 

                                                 
1 Raible, Chris (2007). The Power of the Press: The Story of Early Canadian Printers and Publishers. Toronto: James 

Lorimer & Company LTD. 
2 Fetherling, Douglas (1949). The Rise of the Canadian Newspaper. Toronto: Oxford University Press.  
3 Print Industry [el. source]. – Access mode: http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/print-industry/. 
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заборонені французьким урядом в спробі зміцнити почуття лояльності до 

батьківщини, владі була вигідна неграмотність та непоінформованість  жителів 

колоній. Важкі перешкоди заважали росту видавничої індустрії в Канаді. По-

перше, це – велика територія з невеликою кількістю населення. По-друге, з 

країн-власниць канадських колоній імпортувалася готова видавнича продукція, 

а не друкарське обладнання, що пов’язано з інтересами бізнесу. Згодом 

з’явилася конкуренція і від американських видавців; відсутність законів про 

обмеження імпорту та авторське право призвело до заповнення ринку 

дешевими низькопробними іноземними виданнями – це по-третє. Успішні 

канадські автори, як правило, публікувалися у видавництвах, утворених 

іноземними компаніями, щоб уникнути клейма «колоніального автора». 

Основні британські та американські видавці створили філії в Канаді до 1890 р. і 

повертали більшість прибутку головній компанії; місцеві фірми діяли як агенти 

для зарубіжних видавців, що було несприятливим для розвитку власне 

канадської видавничої справи. І остання перешкода – канадські видавці не 

змогли отримати міжнародні права на книговидання, і були, по суті, змушені 

працювати тільки в Канаді. 

В історії канадського книгодрукування виділяють три важливих періоди: 

Колоніальний період (1750–1800), Партизанський період (1800–1850), період 

Будівництва нації (1850–1900). 

Колоніальний період характеризується використанням видавничої справи 

як засобу впливу на громадськість. Всі газети були засновані американцями. У 

кожній провінції був тижневик «Відомості» (названий на честь лондонської 

газети), який розповсюджував повідомлення колоніальної 

адміністрації [2, с. 18]. Вплив політики в цей час був відсутній, так як всі 

політичні новини контролювали еліти з метрополій [2, с. 19]. Та, фактично до 

початку ХІХ ст. не існувало вільних друкарень. Не було ніяких чітких 

відмінностей між друком і видавничою справою, тому перші друкарі 

виконували роль редакторів, видавців, дистриб'юторів, канцелярських і 

книжкових торговців. Оскільки друкарня була важливим інструментом 
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колоніальної адміністрації, кожен, хто намагався опублікувати що-небудь окрім 

державних повідомлень, зазнавав труднощів. Діяли колоніальні закони, що 

використовувалися владою для вироблення лояльності [1, 2]. В результаті, 

багато з цих відважних друкарів і видавців жили в страху, величезних боргах і 

постійно переслідувалися. 

Перша відома типографія була створена в Галіфаксі (Бостон) 

Варфоломієм Гріном-молодшим 1751 р., а його партнер Джон Бушелл запустив 

першу канадську газету «Halifax Gazette» у 1752 р. Після спалаху 

американської революції у 1775 р. велика кількість кваліфікованих друкарів-

лоялістів приїхала з Нової Англії і до середини 1780-х рр. було засновано 

видавництва в Сент-Джоні і Шарлоттауні. У Квебеку двома найважливішими 

піонерами друку були Вільям Браун і Томас Гілмор, у Монреалі – Флері 

Месплет. 

З початком другого періоду, Партизанського, друкарі і видавці почали 

бачити успіх в їхніх зусиллях звільнити пресу від державного контролю. 

Партизанські газети 1800-х рр. стали виразниками громадських ідей. Великі 

кроки були зроблені в напрямку демократизації преси. Між 1810 і 1830 рр. в 

Квебеку, Монреалі, Гамільтоні і Торонто були сформовані союзи 

друкарів [1, с. 10]. У Нижній Канаді з'явився тижневик «Le Canadien», що 

відстоював права ліберальної еліти і підприємців. Виходили також інша вільна 

періодика: «Колоніальний Адвокат» Вільяма Маккензі, «Halifax's Weekly 

Chronicle» Джозефа Хоу, «Генеральний радник Ньюфаундленду» Генрі 

Уїнтона. 

До початку періоду Будівництва нації (з середини ХІХ ст.) редактори 

газет вже були вільні від прямого державного контролю. Тим не менш, уряд як і 

раніше впливав на них іншими таємними шляхами, наприклад, розміщували 

платну рекламу лише в газетах, які були лояльні до уряду [2, с. 58]. В цей час 

видавці взяли на себе роль створення канадської ідентичності. Найвидатніші 

друкарі цього періоду – Джордж Браун («The Globe and Mail») та Амор де 

Космос («Британський колоніст»). 
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Отже, розвиток видавничої справи в Канаді розпочинається доволі пізно, 

існував ряд факторів, що заважав цьому: статус колоній Франції та Британії; 

широка розкидана територія; висока конкуренція з боку Європи та США. 

Історію видавничої справи Канади умовно поділяють на три періоди: 

Колоніальний (1750–1800), Партизанський (1800–1850) та період Будівництва 

нації (1850–1900). Зрештою розвиток книгодрукування в країні вийшов на 

досить високий рівень. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПРЕСИ УКРАЇНСЬКОЇ 

ДІАСПОРИ У США ТА КАНАДІ 

 

Актуальність даної теми полягає у зв’язках українців діаспори з 

Батьківщиною, їх підтримкою України за кордоном, зокрема у Канаді та США. 

Вони не забувають про своє походження, інформують діаспору про події, які 

відбуваються на їх етнічній землі. Вартими уваги є твори таких науковців, як 
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В. Губарець, В. Чекалюк, А. Животко, М. Боровик, які у своїх працях 

звертаються до вивчення історії української преси в Канаді та США. 

Перші переселенці з України до США прибули з 70-х рр. ХІХ ст., а до 

1914 р. їх вже було близько 800 тис. [1, с. 88]. Що стосується українських 

поселенців у Канаді, то перша хвиля еміграції припадає на період між 1891 і 

1914 рр. Основними місцями зосередження американців та канадійців 

українського походження є Вашинґтон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-

Франціско, Торонто, Оттава, Едмонтон, Вінніпеґ, Монреаль. Підтримуючи 

свою культурну та національну пам’ять, українська громада в Канаді та США 

приділяла достатню увагу розвитку власної системи засобів масової інформації, 

визнаючи всю важливість існування україномовних часописів у 

багатокультурному середовищі для українських першопоселенців і особливо 

їхніх нащадків. 

Протягом більше ста років української присутності в Канаді з’явилося 

щонайменше 235 українських періодичних видань (тижневиків, двотижневиків, 

місячників, квартальників тощо) [2, с. 116]. Перший український тижневик у 

Канаді випускається з 1903 р., у Вінніпезі, і до 1981 р. він мав назву 

«Канадійський фармер». Цього ж року його об’єднано з «Українським 

голосом». Останній з’явився 1910 р. і був пов’язаний з Українською греко-

православною церквою як офіційне видання православного Союзу українців-

самостійників. Політична орієнтація газети була тісно пов’язана з діяльністю 

Ліберальної партії Канади [3]. 

Передовим органом преси української діаспори в Канаді був громадсько-

політичний тижневик «Гомін України» (з 1948 р.) – орган Ліги Визволення 

України. Він приваблював широкий загал читачів своєю змістовністю та 

оформленням. Більше того, «Гомін України» був найсильнішою ланкою, що 

об’єднувала українських поселенців у їх спільній дії з самоорганізації, 

самодопомоги, самозахисту. Він висвітлював найновіші досягнення науки, 

відстоював демократичні принципи: волю народам, волю людині. Після 

заборони канадійським федеральним урядом видання газет і журналів 
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українською мовою з жовтня 1918 р., погодився на поновлення лише за умови, 

що всі статті будуть публікуватися також і англійською мовою. 

У 1919 р. у Вінніпезі розпочалося видання великої газети під назвою 

«Українські робітничі вісті». Визначним засобом масової інформації, який 

дожив до наших часів, є «Євангельський ранок». Він з’явився 1920 р. після 

злиття двох газет – «Ранку», який був фактично першою українською 

релігійною газетою в Канаді, та «Канадійця», видання методистів. 

Перші згадки про Україну та українців на теренах США пов’язують з 

політичним еміґрантом зі Східної України, священиком Агапієм Гончаренком, 

який у 1868 р. почав видавати в Сан-Франциско газету «Alaska Herald» 

(«Вісник Аляски»). Вона виходила англійською та російською мовами, де 

постійно друкувалися вірші та поеми Тараса Шевченка. Саме видання Агапія 

Гончаренка вважають передвісниками української преси в США. Офіційним же 

днем народження справжньої української преси в Сполучених Штатах визнано 

15 серпня 1886 р., коли з’явилася друком перша газета українською мовою під 

назвою «Америка». 

Дуже великий авторитет серед канадійців та американців українського 

походження має українська американська щоденна газета «Свобода» та її 

англомовний додаток «The Ukrainian Weekly» («Український тижневик»), 

електронну версію якого можна знайти в Інтернеті [4]. Це видання читає вся 

українська громада Канади. Спонсором видання «Свобода» є одна з 

найвпливовіших українських організацій – Український Національний Союз. 

Газета принесла із собою принципово новий підхід до висвітлення 

різноманітних тем. У ній можна було знайти новини з життя українців на 

Далекому Сході та в Австро-Угорщині, ознайомитися з оповіданнями та 

повістями визначних українських письменників. Спочатку «Свободу» видавали 

еміґранти із Західної України, через це газета приділяла так багато уваги життю 

та боротьбі за свободу саме на західноукраїнських землях. На Американському 

континенті «Свобода» стала представником ідеї об’єднання всіх українських 

земель у єдиній Українській державі. А ще газета інформувала своїх читачів 
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про місцеві проблеми, допомагаючи еміґрантам пізнавати, розуміти нову 

країну, інтеґруватися до її суспільства. Весь час «Свобода» наголошувала на 

важливості духовних контактів із батьківщиною та рідним народом. 

Серед інших відомих і шанованих українських видань у США є: 

тижневик «Народна воля», що видається з 1911 р. у Скрентоні (Пенсільванія) та 

англомовний квартальник «Форум». Існує також три двотижневі газети 

релігійного спрямування: «Нова зоря» (Чикаґо, Іллінойс), «Шлях» 

(Філадельфія, Пенсільванія) та «Сівач» (Стемфорд, Коннектикут). Серед 

політичних видань слід згадати тижневики «Національна трибуна» (Нью-Йорк) 

та «Українські вісті», які виходять у Детройті (Мічиган) з 1978 р. 

Таким чином, можна сказати, що створюючи громадські та релігійні 

організації, українська діаспора шукала однодумців за кордоном та не втрачала 

зв’язку з Україною. Видавнича справа мала часто національний характер, 

українці розвивали та підтримували свою культуру. Діаспора об’єднувалась за 

кордоном, щоб показати, що українці єдині. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ВИДАННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КНИГ  

У НІМЕЧЧИНІ 

 

Книговидання у Німеччині є комерційною галуззю. Структура її 

видавничої справи залежить від економічного і соціального стану суспільства. 

Німеччина посідає одне з перших місць у світі за кількістю примірників на 

душу населення – 5,5 примірників. На розвиток видавничої справи одного із 

західноєвропейських лідерів книговидання впливають фактори макро- та 

мікросередовища. 

У 2014 р. у Німеччині було видано 87134 назв, тоді як у 2013 р. – 93600 

назв. Це найнижчий рівень за останні 10 років [1]. Конкуренцію паперовій книзі 

і в Німеччині становить електронна. Оборот електронної книги на відкритому 

ринку Німеччини колективного попиту, включаючи шкільні підручники, в 

2014 р. становив 4,3% (2013 р. – 3,9%). У 2014 р. продажі електронних книг 

збільшилися на 15% – на споживчому ринку було реалізовано 24,8 млн. 

електронних книг (2013 р. – 21млн. примірників). 

Обсяг накладу книги в країні залежить, переважно, від типу видання: 

збірка оповідань виходить накладом не вищим за 1000–1500 пр.; роман, як 

правило, починається з 5000–6000 пр. Німецькомовні книжкові видавництва 

потерпають від перевиробництва, щороку видаючи майже 90 тис. книжкових 

новинок, що призводить до жорсткої конкуренції та штучного старіння нових 

книг. Видавниче середовище представлене здебільшого універсальними та 

спеціалізованими видавництвами, що мають сучасну поліграфічну базу. До 

великих концернів, що контролюють більшу частину ринку, належать «Аксель 

ШпрінгерФерлаг», «Бертельсманн Ферлар», «Рендом Хаус», які через свою 

транснаціональну діяльність у літературі отримали назву «мультимедійних» 
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концернів. Однак, окрім великих концернів, в Німеччині також діють малі 

незалежні видавництва, що здійснюють випуск оригінальної німецької 

літератури [3]. 

У Німеччині застосовуються різні канали продажу книг. Роздрібна 

торгівля в загальному обороті галузі становить 4,585 млн. євро (49,2%); прямий 

продаж видавців – 1,904 млрд. євро (20,4%), інтернет-книгарні – 1,51 млрд. євро 

(16,2%), інша торгівля –1,082 млрд. євро (11,7%), книжкові клуби – 0,122 млрд. 

євро (1,3%), універмаги – 0,117 млрд. євро (1%). 

Стаціонарні книжкові магазини відновили частку ринку, незважаючи на 

скорочення продажів порівняно з 2013 р. – 48,6%. Видавці, які домоглися 

позитивного розвитку продажу в останні роки, у 2014 р. знизили обсяги 

продажів на 0,4%. Помітно знизилась доходність інтернет-книгарень у 2014 р. – 

1,51 млрд. євро ( - 3,1% порівняно з 2013 р.). 

Протягом останніх років книги були частково відокремлені від загального 

висхідного руху споживчих цін. Так, у 2014 р. спостерігалося збільшення цін на 

книги на 1,8%, тоді як споживчі ціни зросли лише на 0,9%.   

Зниження обсягу продажів книжкової торгівлі пояснюються зниженням 

доходів на 2,2% – з 9,54 млрд. євро до 9,23 млрд. євро. За даними Біржової 

спілки німецького книгорозповсюдження, з видавництвами укладаються угоди 

продажу прав на книги, більшість із яких належить дитячій літературі – 24%, на 

фоні зниження попиту на художню літературу німецьких авторів (її купують 

Голландія, Італія). Перекладна література у Німеччині становить 7,9% від 

загального випуску (6132 назви) [2]. 

Комерціалізація книговидавничої галузі пов’язана з посиленням уваги до 

якості книг. У першій половині 2015 р. збільшилося фінансування у 

поліграфічній промисловості, що дає можливість забезпечити у 2015-2016 рр. 

підвищення інвестиційної діяльності друкарень, які протягом останніх років не 

виправдовували себе, і призведе до стабільності у видавничій справі країни. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ НІМЕЧЧИНИ 

 

Книговидання Німеччини має довгу історію, з давніми  традиціями ще з 

часів Гутенберга та стійким розвитком і постійними інноваціями на сучасному 

етапі. Центральними містами книговидання є Мюнхен, Штутгард, Гамбург, 

Франкфурт-на-Майні. Проте, простежується тенденція до децентралізації: 

видавничі фірми, розташовані у 350-ти містах країни. Випуск книг здійснюють 

близько 16000 видавництв і видавничих організацій, з них 80% видавництв – це 

невеликі підприємства, що випускають на рік 10 назв, 1,25% пропонують 

більше 500 назв. Домінують на ринку універсальні і спеціалізовані 

видавництва, що мають сучасну технічну базу [2]. 

З 90-х рр. XX ст. в Німеччині поширились випадки злиття та об’єднання 

видавництв. В останні роки завершився процес концентрації, унаслідок чого 

утворилося два транснаціональні мультимедійні концерни — «Бертельсманн» і 

«Хольцбрінк», які домінують на книжкових ринках багатьох країн світу. 

Завдяки злиттю відбувається збільшення однорідності видавничих програм, 

уніфікація оформлення, змісту і стилю книг, у чому вбачається конкретна 
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мета ‒ створити глобалізовану масову книгу, що продаватиметься в усьому 

світі [1]. 

Специфікою книговидання ФРН є незалежне видавниче середовище, що 

здійснює значний вплив на літературне і культурне життя країни. Малі 

незалежні видавництва здійснюють видання новаторської, оригінальної 

літератури. Їх існування здебільшого базується на самовідданості засновників 

та відмові від прибутків. Опікується видавництвами заснована у листопаді 

2000 р. фундація Курта Вольфа [2].   

Основу німецької книготоргівлі становлять не філії гігантських 

книжкових торговельних концернів, а невеликі приватні книжкові магазини. Їм 

допомагає спеціальний закон, що визначає обов'язкову фіксовану ціну на книги 

(Buchpreisbindung). Згідно з цим законом, видавнича ціна в Німеччині може 

коливатися лише в дуже обмежених межах, і філії великої мережі, що 

закуповують книги у великих кількостях, не можуть продавати їх за нижчими, 

ніж у конкурентів цінами. Така система допомагає невеликим книжковим 

магазинам досить комфортно почуватися в умовах жорсткої конкуренції з 

потужними галузевими гігантами. 

Через спеціалізовані невеликі книжкові магазини, в яких сьогодні зайнято 

на постійній основі більше 30 тисяч осіб, продається майже половина всіх 

німецьких книг. Щоправда, частка мережевих конкурентів зростає з кожним 

роком, але обіг книжкової торгівлі через інтернет поки становить лише 16,5 

відсотки. За кількістю книжкових магазинів Німеччина – європейський 

лідер [4]. 

Середня ціна книги в Німеччині за останні роки не змінюється і навіть 

дещо знижується. Зараз вона становить для книг у твердій обкладинці трохи 

більше 20 євро (в м’якій в 2-3 рази менше). Але не слід забувати, що купівельна 

спроможність середньостатистичного німця оцінюється в 20 621 євро на рік і 

має тенденцію до зростання.  

Поруч з цим у Німеччині стрімко зростає популярність аудіокниги. 

Провідні німецькі видавництва випускають аудіокниги найрізноманітніших 
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жанрів. Стартовий наклад переважно становить від 1000 до 5000 прим. Сектор 

аудіокниг переживає свій розквіт. Натомість електронне книговидання займає 

тільки 3% на ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ У ШВЕЦІЇ 

 

Видавнича справа Швеції, в порівнянні з іншими країнами, має свої 

особливості. У Швеції традиційно переважають видання перекладної 

літератури. Серед скандинавських сусідів у цій країні книжковий ринок 

найбільший, завдяки порівняно великій чисельності населення і масштабам 

економіки. 

Для Швеції характерна добре розвинена роздрібна книготорговельна 

мережа і бібліотечне обслуговування. Одна книгарня у Швеції обслуговую одну 

тисячу відвідувачів у місяць, а середній європейський показник – від п’яти до 

п’ятнадцяти тисяч [1]. 
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Найважливіші центри книжкового виробництва країни ‒ це Упсала, 

Стокгольм, Гетеборг, Лунд, Мальме. Книги, в основному, видаються 

шведською, англійською, французькою, німецькою та фінською мовами.  

Всього в Швеції виходить 6000 найменувань книг на рік тиражами 4-5 

тисяч примірників. Рідкісний виняток ‒ книга «Код да Вінчі», яка була продана 

в кількості 1 200 000 примірників. Число книг, журналів і інших видань на 

душу населення складає 11,6 примірників [2]. 

Ціни на книги встановлюються видавцями і підтримуються 

книгопродавцями. Цих цін строго дотримуються. Школам книги продаються зі 

знижкою в 25% від роздрібної ціни. Розрахунки з видавцем книготорговець 

робить сам, не працюючи із посередниками.  

У Швеції в кількісному відношенні найбільше випускається книг в м’якій 

обкладинці, але їх видають тільки в тому випадку, якщо книга продавалася 

успішно в суперобкладинці. Адже основний дохід книговидавцеві приносять 

книги в твердій палітурці, на які ціна в магазині складає близько 150 крон (400 

грн). Pocketböcker (книги в м’якій обкладинці) діляться на 4 категорії в 

залежності від обсягу і коштують близька 40 крон (100 грн). Такі книжки 

поширюють три книжкові мережі, які постачають книги в кіоски, магазини. У 

них є спеціальні стійки в магазинах. Існують спеціалізовані «покет-шопи» в 

аеропортах, на вокзалах. Щоб збільшити обсяг продажів книжок, видавці 

здійснюють з великими ЗМІ спільні акції: купи газету ‒ отримай книжку 

безкоштовно або продають маленькі книжки разом з популярним журналом. 

Швеція імпортує книги у великій кількості англійською мовою, так як 

більша частина населення країни вільно читає і говорить нею. Книги 

англійських та американських авторів продаються майже у всіх книжкових 

магазинах. У великих книжкових магазинах, розташованих головним чином в 

університетських центрах та інших великих містах, є добре забезпечені відділи 

іноземних книг. Більшість книготорговців замовляють іноземні книги через дві 

основні гуртові книготорговельні фірми Importbokhandlen та Svensk Bokimport. 
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Уряд Швеції активно підтримує книжкову галузь. Так, за рекомендацією 

спеціальної урядової комісії прийнято рішення про субсидування випуску 

високоякісної літератури, включаючи наукові видання. Система субсидування 

була розроблена за прикладом Норвегії, де вона здійснюється з 1965 р. і 

передбачає масові закупівлі книг норвезьких авторів з метою їх безкоштовного 

розподілу по бібліотеках країни. Система, прийнята у Швеції з 1974 р., 

передбачає, в свою чергу, субсидування випуску книг шведських авторів, 

включаючи видання книг, гарантії на збут яких немає. Згідно з системою, 

видавці безкоштовно постачають по 1200 примірників кожного з субсидованих 

видань в бібліотеки. Таким чином, щорічно субсидується випуск до 400 назв, 75 

перекладних видань та книг класиків, перше видання яких вийшло 20 років 

тому, а також до 100 дитячих книг. 

Крім цього, Швеція пройшла через зниження ПДВ на книги. У 2002 р. 

уряд знизив його з 25% до 6%. Це призвело до позитивних результатів: у країні 

стали відкриватися нові книгарні і невеликі видавництва, зросли обсяги 

виданих і проданих книг. Зростання, звичайно, не було нескінченним ‒ через 

три-чотири роки ситуація в галузі стабілізувалася. 
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ВИДАННЯ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ КНИГ  

У РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Забезпечити кожного українця якісною та релевантною літературою – це 

завдання книговидавничої справи та книгорозповсюдження. Проте, в останні 

роки ці галузі господарства перебувають в складній ситуації. В деяких областях 

України випуск продукції складає лише близько 300 друкованих видань на рік, 

а в середньому на одного жителя країни це число становить менше однієї 

книги [1]. Тому доцільним є аналіз обсягів виробництва та реалізації друкованої 

продукції, а також визначення причин, що призвели до такого стану. 

Аналізуючи дані за 2006, 2008, 2010, 2012 та 2013 рр. щодо кількості назв, 

виданих за рік, та річних тиражів видавництв, які здійснюють свою діяльність 

на території України, зібрані сайтом «ukrbook.net», спостерігаються тенденції 

зменшення кількості виданих найменувань та наклади, а також втрати частки за 

цими ж показниками серед українських видавництв. 

Ці закономірності є наслідком проблем: 

 нерозвиненість, неструктурованість книжкового ринку;  

 відсутність національних мереж гуртової та роздрібної торгівлі; 

 наявна тенденція до закриття книгарень, витіснення із приміщень 

видавництв;  

 не виконується Програма популяризації книги та читання [2]. 

Для виходу з кризової ситуації, яка склалась на Рівненщині, у 2009 році 

голова Рівненської облдержадміністрації видав Розпорядження «Про 

здійснення Програми підтримки національного книговидання, популяризації 

української книги та сприяння книгорозповсюдженню в Рівненській області на 

2009‒2013 роки». Вона містила комплекс заходів, за допомогою яких 
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планувалось створити сприятливі умов для розвитку книговидання та 

книгорозповсюдження на Рівненщині [3]. 

Проте, на жаль, починаючи з 2008 року спостерігається зменшення 

випуску кількості назв в середньому щорічно на 17,2% і тиражів на 17,8%. 

Книгорозповсюдження також не мало помітного успіху.  

КП «Рівнекнига», що за часів УРСР належало до книготорговельних 

організацій, які підпорядковувались РДО «Укркнига», у 1993 було передано в 

комунальну власність та знаходиться під контролем Рівненської обласної ради, 

мало неодноразові відзнаки за професіоналізм. Насправді воно приносить 

незначний, щонайменше в десять разів менший прибуток, ніж мало би. 

Приватні підприємці навіть з одним магазином заробляють більше, ніж 

комунальне підприємство з п’ятьма [4, 5]. 

Дохід КП «Рівнекнига» за 2011 р. склав 7 мільйонів 126 тисяч гривень; за 

2012 р. ‒ 6 мільйонів 824 тисяч гривень. Витрати КП «Рівнекнига» становлять у 

2011 р. 7 мільйонів 53 тисячі гривень; у 2012 р. ‒ 6 мільйонів 772 тисячі 

гривень. 

Керівники двох приватних книгарень у Рівному розповіли, що місцевий 

книжковий ринок є прибутковим, і стверджують, що здійснення книготоргівлі 

дозволяє забезпечити рентабельність близько 20%; рентабельність КП 

«Рівнекнига» становить 1% при тому, що для підприємства створено тепличні 

умови існування [5]. 

Для налагодження справ КП «Рівнекниги» доцільно: 

 застосовувати сучасні методи розповсюдження книги; 

 розширити асортимент; 

 реорганізувати магазини відповідно до сучасних умов ринку. 

Основними напрямами вирішення проблем книговидання та 

книгорозповсюдження мають стати активні заходи, спрямовані на 

популяризацію української книги. Особливу увагу слід приділити вихованню 

культури читання в учнів початкових та середніх класів. Доцільним є 

розширення книготорговельної мережі шляхом надання приміщень в оренду на 
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пільгових умовах. Необхідно посилити контроль за виконанням Програми, 

розробленої Рівненською ОДА, залучати додаткові фінансові засоби і більш 

злагоджено співпрацювати з центральними органами влади щодо узгодження та 

систематизації зусиль. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КИТАЮ 

 

Видавнича індустрія в Китаї зазнала істотної трансформації протягом 

останніх 20 років. Такий результат був досягнутий внаслідок активного 

економічного розвитку країни, за рахунок державного регулювання діяльності 

суб’єктів видавничої галузі. 

Органи державної влади Китаю приділяють велику увагу протидії 

поширенню контрафакту, захисту прав на інтелектуальну власність. В 1990 р. 

було видано закон стосовно захисту інтелектуальної власності. У червні 1991 р. 

набрав чинності «Закон про авторське право» і відтоді у країні поступово 

формувалася правова система захисту авторських прав [1]. 

Сформована триступенева система адміністративного управління 

справами по авторському праву, що складається з державного, провінційних і 

окружних (міських) управлінь у справі авторського права. Основна їх ціль: 

боротьба з виготовленням і збутом контрафактних лазерних дисків, навчальних 

матеріалів і посібників, торгівлею контрабандною видавничою продукцією, 

порушенням авторського права у мережі Інтернет [2]. 

Видавнича галузь визнана однією із найважливіших галузей народного 

господарства Китаю. Для прискорення темпів її розвитку державне управління 

у справах друку, публікації, радіо, кіно і телебачення Китаю уклало більш 20 

нормативних документів, що стосуються діяльності названої галузі, включаючи 

«Заходи із управління ринком друкованої продукції», «Заходи із управління 

газетною продукцією», «Заходи із управління періодичними журналами» і 

«Заходи із управління імпортом друкованої продукції» [3]. 

Як бар’єри до вступу на ринок книговидання Китаю держава вводить 

обмеження і заборони для іноземних інвестицій. Зокрема, заборона на іноземні 

інвестиції у виробництво та публікацію звукових, відеозаписів та електронних 
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видань; заборона на інвестування в роботу новинних сайтів, видавничих 

онлайн-сервісів, онлайнових аудіо- і відеопрограм. Іноземні інвестиції у друк 

видань обмежені, якщо китайська сторона не є контролюючим акціонером. 

Незважаючи на ці обмеження, діяльність іноземних компаній можлива в деяких 

напрямах видавничої галузі. Китай дозволяє створення спільного китайсько-

іноземного капіталу підприємств, договірних китайсько-іноземних спільних 

підприємств і повністю іноземних підприємств, які стають гравцями на 

видавничому ринку Китаю [4]. 

У Китаї в даний час працює 580 офіційних видавництв, усі є державними. 

Їх кількість залишається сталою, так як заснування нових підприємств 

пов'язане з надзвичайно суворою процедурою реєстрації, яку проводить 

державне управління [5]. 

Сьогодні видавнича індустрія Китаю оцінюється в 8 млрд доларів і є 

другою за обсягом випуску в світі після США. В 2013 р. китайські видавці 

опублікували 444 тис. назв загальним тиражем 8,3 млрд. [4].  

У 2014 р. 2 китайські видавництва Publishing and Media Company, China 

South Publishing & Media Group (ZhongNan) увійшли до 10 найбільших 

видавничих концернів світу.  

Аналізуючи державне регулювання видавничої діяльності Китаю, слід 

відзначити основні заходи, які позитивно впливають на розвиток галузі. До них 

відносяться: детально розроблене галузеве законодавство, дієві міри захисту 

інтелектуальної власності та авторських прав, вдосконалення інструментів 

боротьби з піратством та контрафактною продукцією; контроль появи нових 

вітчизняних та іноземних підприємств на видавничому ринку.  
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buchmarkt_de_2014_43959.pdf. ‒ [Назва з екрана]. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У  

ВИДАВНИЧІЙ СФЕРІ 

 

Консолідуючись, громадські організації мають можливість впливати на 

політику, використовуючи представництво у владі, цивілізовано лобіювати 

інтереси свого бізнесу в органах влади. Беручи участь у складі громадських 

комітетів, комісій, які створені при інститутах виконавчої влади різного рівня, 

об’єднання беруть участь у підготовці законодавчих та галузевих документів, 

впливають на актуальні рішення, що стосуються як видавничої справи, так і 

підприємництва у цілому [1].  

Існує майже 50 галузевих об’єднань, проте можна констатувати, що лише 

з десяток з них реально працює. До них належать: Національна спiлка 

журналiстів України, Нацiональна спiлка письменникiв України, Українська 

асоцiація видавцiв та книгорозповсюджувачiв, Міжнародний благодiйний фонд 

«Академiя української преси», Всеукраїнський благодiйний фонд 

«Журналiстська ініціатива», Українська асоцiація видавцiв перiодичної преси 

та ін. Для пiдвищення ефективностi їх дiй необхідна концентрація зусиль усiх 

громадських об’єднань на найбільш проблемних ділянках, постійна 

злагодженість i координація їх дiй [2]. 
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Національна спілка журналістiв України є чи не найбільш активним 

громадським об’єднанням. Це всеукраїнський творчий союз, який об’єднує 

професiйних журналістiв та інших працівників ЗМІ, які займаються 

журналiстикою, публiцистичною діяльнiстю. Основна мета ‒ сприяння 

розвитку журналістики в Україні та захист соціальних, економічних, творчих 

інтересів журналістів. 

Національна спілка письменників України ‒ національний всеукраїнський 

творчий союз, як суб’єкт творчої діяльності, об’єднує за професійними 

інтересами українських письменників. Основною метою діяльності НСПУ є 

сприяння професійній діяльності письменників України, захист їхніх 

авторських і цивільних прав; відстоювання честі, гідності, доброго імені 

літератора, охорона його творчих і соціальних інтересів, його творчої спадщини 

в державних органах, громадських організаціях, а також в судах, боротьба з 

утисками творчої свободи письменників, проти переслідування їх за політичні, 

національні, релігійні переконання, за дотримання тих чи інших творчих, 

естетичних принципів. 

Заслуженим авторитетом у працівників галузі користується Українська 

асоціація видавців та книгорозповсюджувачів. На сьогодні до її складу входять 

майже 130 юридичних осіб ‒ найбільших видавництв та 

книгорозповсюджувальних підприємств усіх форм власності. 

За час існування УАВК з її ініціативи та при активному лобіюванні були 

внесені зміни в наступні закони України:  

 «Про видавничу справу», 

 «Про податок на додану вартість», 

 «Про оподаткування прибутку підприємств». 

За ініціативою та прямої участі УАВК було підготовлено 

повноформатний Закон України «Про державну підтримку книговидавничої 

справи в Україні». Саме Асоціація стала розробником у 2006 р. «Карти проблем 

книговидання та бібліотечної справи в Україні» [2]. 
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Українська асоціація видавців перiодичної преси об’єднує 98 видавничих 

компаній, які видають більше 350 видань, об’єднані для того, щоб сприяти 

створенню цивілізованого ринку преси, збільшенню його рекламної ємності, 

спрощенню правил та регулювань, покращенню умов для ведення бізнесу, 

підвищенню його інвестиційної привабливості. 

УАВПП є співініціатором і співорганізатором Європейської конференції 

видавців та розповсюджувачів, «Газетного Клубу», «Юридичного Медіа 

Клубу», конкурсу професійної журналістики «Честь Професії», розробником 

Класифікатора друкованих ЗМІ. З листопада 2001 р. УАВПП представляє 

Україну у Всесвітній газетній асоціації (WAN), а з 2003 р. є членом 

Міжнародної Федерації Періодичної Преси [3]. 

На досягнення європейських медіастандартів якісної журналістики та 

сприяння розвитку незалежних медіа в Україні спрямована діяльність Академії 

Української Преси. Вона пропонує тренінги та інші заходи з підвищення 

кваліфікації журналістів, видавців. АУП у співпраці з інститутом соціології 

НАН України проводить медіамоніторинг [4]. 

В Україні працюють і підтримують діяльність громадських організацій 

благодійні організації та фонди інших країн: Міжнародний фонд 

«Відродження», Альянс Партнерства Каунтерпарт, Дім свободи в Україні. 

Попри діяльність усіх вищезазначених громадських об’єднань, їхній 

вплив на розвиток галузі ще є не досить потужним. Необхідно підвищувати їх 

організуючу роль для вирішення видавничих проблем. Потрібно активніше 

формувати громадську думку, використовуючи сучасні інформаційні 

технології, глибше вивчати і активно запозичувати світовий досвід із питань 

співпраці організації та громадських об’єднань. 

Література: 

1. http://social-science.com.ua/article/1107. 

2. uabooks.info/ua/ukrainian_association_publishers/?pid=1492&print=1. 

3. http://www.uapp.org/about.htm. 

4. http://www.aup.com.ua/?cat=about&subcat=mission. 

http://social-science.com.ua/article/1107
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http://www.aup.com.ua/?cat=about&subcat=mission
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НАЙВІДОМІШІ ЛІТЕРАТУРНІ ПРЕМІЇ СВІТУ 

 

Премії з літератури сприяють активізації культурного процесу, 

заохоченню й підтримці талановитих письменників, а також підвищенню 

інтересу широкого загалу до літератури. Вони сприяють розвитку 

перекладацької діяльності, а також розширюють асортимент книжкового ринку. 

Тому дослідження літературних нагород є досить актуальним з точки зору 

популяризації читання та розвитку видавничої справи. 

Процес присудження літературної премії складається з декількох етапів: 

формування long list (довгого списку) і short list (короткого списку). Наприклад, 

в початковому списку Букерівської премії 20–25 творів, найкращі з яких за 

підсумками обговорення та голосування потрапляють в короткий список, в 

якому не більше 6 творів [2]. Саме з цих творів і обирають переможця. 

Історія літературних нагород досить давня, перші змагання серед 

письменників відбувались ще в античні часи. Поряд з Олімпійськими іграми 

проводились Дельфійські ігри, на яких поети та драматурги змагались за 

визнання та першість у своїй справі [2]. В період Середньовіччя відбувались 

поетичні турніри трубадурів, які оспівували у своїй творчості прекрасних дам. 

У добу Відродження виник звичай присуджувати кращим поетам звання 

лауреата, яким нагородили, зокрема Франческа Петрарку (8 квітня 1341 р.) [2]. 

В епоху Нового часу сам монарх обирав претендентів на високе звання. 

Найвищою нагородою ставав титул придворного поета. На початку ХХ ст. 

засновниками літературних премій ставали меценати та громадські 

організації [2]. 

Ось деякі з найпрестижніших літературних премій сьогодення. 

Гонкурівська премія – найпрестижніша літературна премія Франції, яка 
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вручається автору кращого роману чи збірки новел французькою мовою. 

Вручається щорічно в грудні, з 1903 р. Засновником премії виступив 

французький письменник Едмон Гонкур, який заповів свої величезні статки 

літературній Академії, яка згодом стала називатись Гонкурівською та 

започаткувала вручення щорічної премії. Для вибору переможця академікам 

потрібно 13 турів голосування (іноді 14, якщо одна книжка набрала однакову 

кількість голосів). Кожен голосує усно та відкрито, пояснюючи своїм колегам 

причину вибору. Переможця вибирають абсолютною більшістю. В спірних 

випадках вирішальним є голос голови академії. Гонкурівська премія може бути 

присуджена автору лише один раз за життя. Однак, є один виняток з цього 

правила – письменник Ромен Гарі, який отримав премію двічі. Вперше він 

отримав премію у 1956 р., а вдруге – у 1975 р. за твір, який вийшов під 

псевдонімом Еміля Ажара. Те, що Еміль Ажар і Ромен Гарі одна й та ж особа 

з'ясувалося вже після присудження премії. Лауреатами Гонкурівської премії 

ставали Анрі Барбюс (1916), Марсель Пруст (1919), Моріс Дрюон (1948), 

Симона де Бовуар (1954) тощо [4]. 

Пулітцерівська премія – одна з найпрестижніших нагород у галузі 

літератури, журналістики, музики і театру в США, заснована видавцем «жовтої 

преси» Джозефом Пулітцером, який заповів $2 млн. на відкриття Школи 

журналістики при Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Чверть цієї суми 

призначалася на «премії і гранти»: чотири премії повинні були видаватися у 

галузі журналістики, чотири – за літературні і драматичні твори і одна у сфері 

освіти. Премії почали видавати з 1917 р. і з того часу Пулітцерівський комітет 

збільшив їх число до 21-ї, запровадивши ще нагороди за поезію, музику і 

фотографію. Премія вручається щорічно у перший понеділок травня опікунами 

Колумбійського університету [5]. Лауреатами літературної Пулітцерівської 

премії в різні роки ставали Ернест Хемінгуей («Старий і море»), Гарпер Лі 

(«Убити пересмішника»), Вільям Фолкнер («Притча»), Юджин О'Ніл («За 

обрієм», «Анна Крісті», «Дивна інтерлюдія», «Довга подорож у ніч»), Теннессі 
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Вільямс («Трамвай «Бажання»»), Артур Міллер («Смерть комівояжера»), 

Маргарет Мітчелл («Віднесені вітром»). 

Букерівська премія – найпрестижніша англійська нагорода, яка 

присуджується як англомовному письменнику, так і автору, чиї твори 

перекладені англійською. Вперше вручення нагороди відбулося 1969 р. Тоді 

лауреат отримував 5 тис. фунтів стерлінгів, пізніше ця сума зросла до 10 тис., а 

потім до 15 і 20 тис. фунтів. Букерівська премія задумувалася як англійський 

аналог французької Гонкурівської премії. Серед лауреатів премії більше 

половини складають жінки. Премія може присуджуватись одній людині 

декілька разів. Влітку журі оголошує довгий список, що включає 20–25 назв, а 

потім у вересні формується короткий список з 6 номінантів. Переможець 

Букерівської премії оголошується в жовтні на спеціальній церемонії [1]. 

Лідерство за кількістю попадання в список номінантів цієї премії належить 

британській письменниці Айріс Мердок, її романи шість разів ставали 

фіналістами Букерівської премії. Серед інших номінантів: Пенелопа 

Фіцджеральд (1979), Уільям Голдінг (1980), Бен Окрі (1991), Маргарет 

Етвуд (2000), Джуліан Барнс (2011) [1]. 

Таким чином, однією із тенденцій сучасного літературного процесу є 

створення рейтингів найкращих творів, які відображають розвиток літератури у 

тій чи іншій країні. Літературні премії дозволяють оцінити найкращі шедеври 

та підтримати їх авторів. Це, в свою чергу, піднімає авторитет національного 

книговидання та виводить на міжнародний рівень кращих представників тієї чи 

іншої культури. 

Література: 

1. Букеровская премия [Електронний ресурс] // Лаборатория 
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2. История литературных премий [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://moodle.yspu.org/mod/page/view.php?id=9608. – Назва з екрана. 
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ЗМІСТОВИЙ КРИТЕРІЙ ВИДАВНИЧОЇ КУЛЬТУРИ НАВЧАЛЬНОГО 

ПОСІБНИКА 

 

Під змістовим критерієм розуміємо досконалість підготовки основного та 

додаткового текстів книжкового видання [2]. Рівень втілення змістової 

культури видання найбільшою мірою залежить від взаємозв'язку «твір – 

видання». Ще на підготовчому етапі редакційно-видавничого процесу редактор 

та видавець мають чітко визначити, яку змістову цінність має той чи інший 

авторський оригінал. Саме від змістового наповнення залежить привабливість 

видавничого продукту в очах читацької аудиторії.  

Редактор має пам'ятати, що навчальний посібник нового покоління 

повинен відзначатися не лише принципами структуризації та відбору 

інформації, а й ураховувати психологічні особливості сприйняття сучасної 

молоді, тобто потенційної читацької аудиторії [1].  

Домінантна ознака навчальних текстів, що визначає їх природу як 

таких, – популярний виклад. Наукові факти мають бути викладені доступно та 

цікаво для читачів різного рівня професійної підготовки. Це стосується також 

тлумачення наукових понять, термінів та явищ. Ще одна вимога до навчальних 

текстів – адекватність сприйняття реципієнтом, що забезпечується принципом 
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однозначності (не допустиме виникнення різночитань одного й того ж факту, 

поняття, терміна чи явища) [1].  

Важливим складником змістового критерію видавничої культури є 

композиція навчального посібника. Структура навчальних посібників 

регламентується методичними вказівками Міністерства освіти і науки України. 

Однак формування гармонійної композиції навчального посібника не можливе 

без урахування специфічних особливостей конкретного видання. С. Антонова 

зазначає: «Композиція творів навчальної літератури має бути сформована так, 

щоб основна її частина постала в комплексі як система апробованих 

достовірних теоретичних і практичних знань, що відображають навчальну 

програму і включають фундаментальну інформацію, яка необхідна для 

оволодіння предметом і є базою знань у цій сфері діяльності. Ця інформація 

запам'ятовується, стає підставою для формування інформаційної культури 

особистості і залучається до вивчення інших предметів» [5]. Дослідниця 

виділяє ознаки, властиві якісному навчальному тексту: науковість, системність, 

цілісність, повнота. 

Під додатковим текстом навчального видання розуміємо апарат книги. У 

праці «Видавничий словник-довідник» А. Мільчин дає таке визначення: 

«Апарат видання – додаткові до основного тексту видання елементи, завдяки 

яким виданням легше і зручніше користуватися з різною метою» [3]. Далі 

А. Мільчин детально характеризує призначення елементів апарату видання: 

1) дають можливість споживачам (читачам та посередникам між ними й 

видавцями) ідентифікувати це видання серед інших та дізнатися найважливішу 

інформацію: тематичне спрямування видання, кому воно адресоване, ким, коли 

і де випущено тощо; 2) знайомлять із вмістом та структурою видання, 

дозволяють прискорити пошук окремих розділів, глав тощо; 3) полегшують 

пошук тих чи інших матеріалів у тексті; 4) готують читача до роботи з 

виданням, розкриваючи його особливості; 5) допомагають розібратися у 

складнощах та тонкощах твору; 6) вказують джерела цитат та запозичень, 

дають посилання на праці, де більш детально чи в інакшій формі викладено 
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поданий матеріал. Таким чином, продуманий апарат видання значно підвищує 

його цінність для читацької аудиторії.   

Науковці Л. Середа та В. Павленко вводять поняття «апарат 

орієнтування» [4, c. 44]. На думку дослідників, він значно підвищує 

ефективність навчального видання. До апарату орієнтування вони зараховують 

передмову, зміст, рубрикацію, сигнали-символи, покажчики, список літератури. 

У рамках змістового критерію варто відзначити також культурно-

історичну цінність видання та його наукову вартість.  

Отож, змістовий критерій видавничої культури посібника починає 

формуватися на підготовчому етапі редакційно-видавничого процесу. Висока 

змістова культура майбутнього видання може бути досягнута лише шляхом 

висококваліфікованого редакторського опрацювання. 
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ЗНАЧЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ  

ДЛЯ КНИГОТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Успіх торговельного підприємства залежить від багатьох факторів, таких 

як розміщення, персонал, вдала назва, зовнішнє та внутрішнє оформлення 

магазину, реклама і безпосередньо асортимент. Останній фактор настільки 

сильно впливає на споживача, що інколи може бути вирішальним над усіма 

іншими. Коли споживач знаходить у магазині все, що йому потрібно, він 

однозначно, повернеться туди ще. Актуальність вивчення асортименту полягає 

у необхідності забезпечити цільову аудиторію тими товарами, які їй потрібні. 

Добір асортименту є надзвичайно відповідальною справою і для книжкового 

магазину.  

Асортименту політику книготорговельного підприємства вивчали такі 

українські та зарубіжні вчені, як Апопій В. В., Сербін О. О., Теремко В. І., 

Тимошик М. С, Солоненко В. К., Форсайт П. та багато інших.  

Товарний асортимент ‒ це група товарів, які тісно пов'язані між собою за 

схожістю їх функціонування, використовують подібні сегменти ринку, види 

торговельних підприємств або діють в однакових діапазонах цін. Розрізняють 

широкий асортимент, який дає можливість орієнтуватись на всілякі вимоги 

споживачів, стимулювати здійснення купівлі у певному місці, для певного 

цільового сегмента ринку, та глибокий асортимент, що надає змогу 

задовольнити потреби різних споживчих сегментів однотипним товаром, 

пропонувати діапазон цін, стимулювати підтримку дилерів, розширити місця 

продажу, приміщення торгівлі тощо [1]. 

Асортимент значною мірою залежить від специфіки книготорговельного 

підприємства, яке може орієнтуватися на продаж літератури певної тематики: 

книги для дітей, сімей або це може бути орієнтир на навчальну літературу, 
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дитячу, бізнес-видання чи щось інше. Проте більшість книжкових магазинів 

намагаються бути універсальними і надати літературу різних напрямів. 

Звичайно, великим магазинам це вдається краще, ніж малим. Книжковий 

магазин з кількість одиниць більше 120 тис. може дозволити собі 

запропонувати покупцю достатню кількість і дитячої, і художньої, і спеціальної 

літератури. Малий магазин пропонує всього по-трохи, того, що є найбільш 

популярним і ходовим.  

Асортимент універсального книготорговельного підприємства 

забезпечується поділом видань на тематичні рубрики, такі як: дитяча книга 

українською мовою, російською, книги-іграшки, дитяча навчальна, розвивальна 

література; художня література для підлітків, дорослих (детективи, фентезі, 

фантастика, трилери, класика, поезія, біографії, жіночі романи і т. д.); 

подарункове видання, коштовна книга; література для вивчення іноземних мов; 

по юриспруденції, економіці, бізнесу, психології і т. д.; для хобі (кулінарія, 

рибалка, тваринництво, дизайн, мода і т. д.) та інше. Немає єдиного переліку 

тематики видань, є просто приклади і рекомендації, тому даний поділ залежить 

конкретно від магазину і побажань адміністрації. 

Важливо представити у книжковому магазині асортимент продукції 

різних видавництв, бо кожне з них має свою специфіку і пропонує читачу різну 

як не літературу, так модифікацію видання. Видавництва співпрацюють з 

різними авторами, підписують з ними угоди на унікальний випуск їх творів і 

якщо книготорговельна організація не має контактів з тим чи іншим 

видавництвом, то воно автоматично втрачає автора, який може бути 

популярним і якого хочуть прочитати, що супроводжується відтоком покупців 

у даному магазині. Окрім того, видавництва можуть пропонувати одні й ті ж 

твори, але у різних оформленнях. Наприклад, одне видавництво випускає 

Т. Шевченка у твердій красивій палітурці з білим папером, а інше ‒ у м’якій 

простій обкладинці з жовтими аркушами. Це вливає на ціну і призначення 

видання і задовольняє різні потреби споживачів.  
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Окрім друкованої продукції, книжковий магазин може пропонувати 

покупцям супутні товари: канцтовари (блокноти, зошити, ручки, олівці, 

предмети для малювання і т. д.), подарунки і сувеніри (годинники, чашки, 

сумки з символікою), настільні ігри, м’які іграшки, листівки, пакети паперові, 

упаковка подарунків та інше. Все залежить від напрямів розвитку підприємства 

і його позиції на ринку.  

Визначення асортименту книжкового магазину є непростою і 

довготривалою справою. Постійною є підтримка асортименту, так як одні 

видання застарівають, інші навпаки стають популярними, з’являються нові 

книги і слідкувати за цим потрібно регулярно. Ці функції покладаються на 

адміністрацію магазину: частково на керівництво і більшою мірою на 

товарознавця. Забезпечення актуального і широкого асортименту 

книготорговельного підприємства є запорукою успішної діяльності.  
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АНАЛІЗ РИНКУ ПЕРЕКЛАДІВ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Випуск перекладної літератури займає невеликий сегмент видавничої 

продукції книжкового ринку України. Серед перекладів одне з вагомих місць 

посідає науково-популярна література, яка викликає стабільний інтерес серед 

читацької аудиторії. Проте, книжковий ринок не поспішає задовольнити його 

потреби. 

Аналіз ринку показав, що перше місце серед випуску науково-популярної 

літератури займає «Клуб Сімейного Дозвілля». Проте виникає питання ‒ чому 

книги про відомих історичних постатей, досягнення науки, нові дослідження 
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вони позиціонують як видання для дозвілля. Видавництво випускає такі 

видання вражаючими накладами у кілька десятків тисяч та щорічно виграє 

призи та нагороди. 

Видавництво «Темпора» орієнтується на елітарного читача, тому їхні 

книги мають високу якість як поліграфічного виконання, так і змістового 

наповнення. Серед їхніх видань переважають історичні та мемуарно-архівні 

книги. Тематично вони розширюють свій діапазон і в асортименті з’явилися 

видання соціологічного, антропологічного, економічного та навіть 

філософського спрямування. 

Видавництво «Кассіопея» має у своєму асортименті науково-популярні 

видання. Серед невеликого різноманіття можна знайти книги по кулінарії, 

в’язання крючком, серії книг «500 найкращих …» тощо. 

Слід зазначити, що таке видавництво як «Країна Мрій» 

(«КМ Publishing»), що більшою мірою спеціалізується на виданнях дитячої 

літератури, в період з 2010 р. почало активно випускати переклади науково-

популярної літератури досить високої якості і помірної ціни. Цікавим фактом є 

те, що вони зайняли нішу випуску науково-популярної літератури українською 

мовою у сфері психології.  

Згідно з Дослідженням ринку книжок в Україні, проведеним Порталом 

української книжкової індустрії «UABOOKS.info» за ініціативи Міжнародного 

фонду «Відродження», науково-популярну літературу купує лише 13% 

громадян. Для порівняння художню літературу купують майже 40%. Проте, 

літературу саме науково-популярного спрямування респонденти купували 

українською мовою – 52%, а художню – 60% купували російською мовою. 

Щодо тематичного наповнення ринку перекладів науково-популярної 

літератури на сучасному етапі, то книги гуманітарного спрямування займають 

лідерську позицію на ринку перекладів видань українською мовою. Досить 

невелика кількість книг присвячена книжковій справі, ЗМІ та маркетингу. 

З’являється все більше видань, присвячених релігієзнавству та містиці, проте 

зменшується кількість видань, присвячених мовознавству. 
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Наступну позицію займають видання суспільного спрямування. Якщо 

добре пошукати, на книжкових полицях можна знайти видання, присвячені 

економіці, політиці, соціології та правознавству. Останнім часом розширюють 

свій діапазон переклади видань із психології. І хоча кількість книг цих двох 

галузей найбільша на українському книговидавничому ринку, вони все ще не 

можуть задовольнити потреби українського покупця. 

Ще гірша ситуація склалася з перекладами текстів природничого 

спрямування. Більшість видань у цій галузі присвячені медицині. Існує декілька 

книг з біології та хімії. Ще менше з географії, фізики та астрономії. 

Література технічного профілю впевнено займає останню позицію. Ринок 

видань налічує лише кілька книг з механіки та інженерії. Варто зауважити, що 

кількість книг даного профілю російською мовою можуть задовольнити 

українського читача. Але, на жаль, жодного якісного перекладу українською. 

Отже, видання перекладів науково-популярної літератури не можуть 

забезпечити потребу українського читача, особливо в технічній та природничій 

галузі. Якісні переклади не створюються через відсутність фінансування 

видавництв. Видавати популярну художню літературу значно вигідніше, ніж 

наукову чи науково-популярну. 
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КНИГОТОРГОВЕЛЬНОЇ 

МЕРЕЖІ WATERSTONES (ВЕЛИКОБРИТАНІЯ) 

 

Видавничо-книготорговельна справа вважається однією із провідних 

галузей бізнесу у Великобританії. Книжковий ринок країни за обсягами 

продажу в грошовому вимірі займає 5 позицію, поступаючись США, 

Німеччині, Японії та Китаю і 2-ге місце за кількістю випущених найменувань. 

У країні зареєстровано 2,2 тис. видавництв і 6 тис. книготорговельних 

точок [1], що свідчить про стрімкий розвиток книготорговельної справи у 

Великобританії. 

Об’єктом дослідження є британська книготорговельна мережа 

Waterstones, яка успішно функціонує протягом 33 років і посідає провідне місце 

серед світових лідерів галузі, а предметом – історія створення, розвитку і 

особливості мережі, що характеризує дистрибуцію книг в умовах глобалізації 

та інформаційної революції. 

Мета наукової роботи – розглянути процес перетворення окремої 

книгарні у книготорговельну мережу, завдяки вмілому застосуванню 

маркетингових підходів. Відтак, основними завданнями є: дослідити історію 

створення Waterstones; розглянути і проаналізувати розвиток 

книготорговельної мережі; подати висновки щодо ключових засобів, які 

сприяли успішному розвитку і на їх основі запропонувати ряд рекомендацій 

вітчизняним книготорговельним мережам задля покращення їх бізнесу. 

Мережа Waterstones налічує понад 275 магазинів у Великобританії, а 

також Ірландії, Шотландії, Уельсі, Нідерландах, Бельгії, Канаді, Гонконзі та 

Сингапурі, через які реалізує переважно художню літературу.  

Перший магазин мережі відкрився 1982 року у заможному районі Челсі. 

Його локація сприяла активній торгівлі книгами, а успіх серед відвідувачів 
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забезпечили широкий асортимент книг, комфортна атмосфера та беззаперечна 

фаховість персоналу. Це був швидкий «злет» у діяльності мережі Waterstones, в 

результаті за перші 10 років у Британії з’явилося понад 200 книгарень: одна за 

одною відкривалися книгарні в Лондоні, Бермінгемі, Оксфорді, Белфасті та 

інших провідних в сфері бізнесу та науки містах.  

Цікаво, що засновник мережі Тім Уотерстоун відкрив свою першу 

книгарню за останню зарплату, отриману в компанії WH Smith, а через 11 років 

продав їм же свій розвинений бізнес за 9 мільйонів фунтів. Згодом Waterstones 

викупила HMV Group. Для того, щоб підняти торгівлю книгами, відкрили 

однойменний інтернет-магазин, який склав вагому конкуренцію американській 

компанії продажу через інтернет-мережі Amazon на початку 90-х років ХХ ст. 

Злетом у розвитку мережі стала купівля мережі Waterstones компанією 

російського бізнесмена О. Мамута, який наголошував, що розвиватиме 

книжковий бізнес Великобританії, продовжуючи її традиції [2].  

Основними засобами, що дозволили перетворити книгарню в мережу і 

вийти у лідери світового книжкового ринку, є: вдале місце розташування; 

індивідуальний підхід до планування та облаштування інтер'єрів при 

збереженні єдиного корпоративного стилю; забезпечення повноти асортименту 

(приблизно 250 тис. найменувань); активне застосування засобів 

мерчандайзингу; широка культурна програма, яка передбачає проведення у 

книгарнях не лише презентацій, а й конференцій, «круглих столів» та ін.; 

численні маркетингові акції та інноваційні введення, які переконують, що 

читати досі модно і сучасно. 

Хоча традиції ведення книжкової торгівлі в світі суттєво відрізняються 

від українських, досвід Waterstones вартий того, щоб його перейняти. Основна 

порада – це «проникнути в довіру читача» і спланувати співпрацю із ним так, 

щоб вона була вигідною обом сторонам. Докладніші рекомендації будуть 

опубліковані у розгорнутій версії наукового дослідження. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Міжнародні книжкові виставки та ярмарки організовуються в різних 

країнах світу. Особливо активно діють вони в Німеччині, Англії, США, Франції 

та Італії, на частку яких припадає близько 2/3 усіх проведених виставок та 

ярмарок. Водночас вони мають культурно-просвітницький та комерційний 

характер, який проявляється через низку заходів, що відбуваються у межах цих 

представницьких заходів.  

Джерелами для даного дослідження стали праці таких авторів, як 

Айгістов Р. А.4, Есенькін Б. С.5, Ленський Б. В.6, а також інформація, що 

друкується у періодичній пресі та на офіційних сайтах засновників виставок-

ярмарок у мережі Інтернет. 

Становлення книжкових ярмарків та виставок пов’язано з розвитком 

ринкових відносин, які призвели до поширення виставково-ярмаркової 

діяльності. Найважливішим періодом у становленні ярмарок і виставок є перша 

половина XII ст. В цей час такі книжкові заходи отримали широке поширення у 

                                                 
4 Айгістов, Р. А. Московське книжкова справа сьогодні / Р. А. Айгістов, Н. І. Михайлова, І. 

П. Ткач.  М., 2005.  103 с. 
5 Есенькін, Б. С. Книжковий бізнес : вітчизняний та зарубіжний досвід / Б. С. Есенькін, Ю. Ф. 

Майсурадзе.   М., 2001.  190 с. 
6 Ленський, Б. В. Книга в современных информационных потоках. XXI век: докл. / Б. В. 

Ленский // Девятая междунар. науч. конф. по пробл. книговедения. М., 2000.  236 с. 
 



Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі 

~ 149 ~ 
 

Франції, Англії, Швейцарії, Німеччині. Як національні заходи, книжкові 

ярмарки мають настільки ж тривалу історію, як і саме книговидання. Що ж 

стосується міжнародних книжкових ярмарків, вони з'явилися тільки в другій 

половині ХХ століття. В даний час регулярно проводиться від 30 до 40 

міжнародних книжкових ярмарків. Вони розрізняються за своїми розмірами, 

історією, цілями та престижністю [2, с. 56]. 

Більшість книжкових виставково-ярмаркових заходів є регулярними, а за 

своїм характером вони можуть бути універсальними або спеціалізованими. 

Спеціалізовані ярмарки і виставки носять більш спрямований характер, у той 

час як універсальні представляють відвідувачам і учасникам всю гаму 

видавничої продукції багатьма мовами світу. 

Книжкові ярмарки Німеччині, а саме у Франкфурті та Лейпцизі, як 

відомо, були першими в історії ярмаркової книготоргівлі, за своїм характером 

вони були та залишаються універсальними і спрямовані, перш за все, на 

популяризацію друкованої продукції серед населення. Саме з них і почався 

відлік історії розвитку виставково-ярмаркової справи в світі. 

Жоден книжковий форум у світі не може похвалитися такою 

стародавньою історією, яку має Франкфуртський книжковий ярмарок. Вперше 

він пройшов 1473 р. [4, с. 86], а систематично став проводитися з 1574 р. 

Франкфуртський книжковий ярмарок традиційно пов'язується з заснованою 

Іоганном Гутенбергом поблизу Франкфурту (в Майнці) книжкової друкарнею, 

ще за його життя книготорговці почали влаштували тут перші в світі виставки 

друкованої продукції. З того часу Франкфурт став книжковою столицею 

Європи. 

Основою для сучасної ярмарку у Лейпцизі була закладена ще у 1190 р. 

майсенским маркграфом Отто [6, с. 43], який підтвердив право міста на 

проведення весняних та осінніх ярмарків, а з XVII ст. окремо став працювати й 

книжковий павільйон. Особливий статус та вигідне географічне положення, 

дозволило місту налагоджувати торговельні зв'язки у всіх напрямках, і в 

подальшому сприяли тому, що через кілька століть лейпцігські ярмарки стали 
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найбільш значущими в Європі. Сьогодні ці ярмарки одні з найвідоміших в світі, 

вони збирають найбільш відомих і популярних представників книжкової справи 

та є прикладом для організації подібної діяльності в усіх куточках світу. 

У кінці ХХ ст. на книжковій арені з’явилась ще одна книжкова виставка, 

яка не має такої довгої історії, як ярмарки в німецьких містах, однак зараз вона 

вважається однією з найважливіших книжкових подій світу. Це Лондонський 

книжковий ярмарок, який проводиться щорічно з 1971 р. і який зарекомендував 

себе як значущий захід для всіх, хто цікавиться книжковою справою, 

видавничим бізнесом і поліграфією. 

Таким чином, щорічно у світі відбувається близько трьохсот книжкових 

ярмарків, кожен з яких дає поштовх для взаємовигідного обміну не лише 

товаром, а й стимулює розповсюдженню корисної інформації, інновацій у 

видавничій справі, налагодженню економічних зав’язків і особистих контактів. 

Виставкова діяльність стала обов'язковим елементом сучасної інфраструктури 

книжкового ринку. Книжкові ярмарки – це своєрідний засіб комунікації. Разом 

з цим вони є дзеркалом культурного і технічного розвитку країни. Вони 

сприяють розвитку видавничої галузі, зростанню інтересу до самої книги та 

книжкової справи в цілому, становленню авторитету фірм-учасників. Завдяки 

таким заходам можна отримати інформацію про інновації галузі та перейняти 

досвід у закордонних професіоналів цієї справи. Досвід міжнародних виставок-

ярмарків сприяє розвитку книжкової справи та книгорозповсюдженню в 

Україні та долученню її до європейських книжкових столиць світу. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У 

КНИГОВИДАННІ ТА КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННІ 

 

Мережа Інтернет стала надійним комунікаційним середовищем для 

вітчизняних фахівців у галузі книговидання та книгорозповсюдження. На 

сьогодні видавничою діяльністю займаються комерційні підприємства, наукові 

й навчальні установи, відомчі підприємства та приватні підприємці. 

Електронна інформація стає дедалі більш затребуваною суспільством, 

чимало видавництв готують і передають електронну інформацію кінцевим 

користувачам, але доступ до неї обмежений. Зарубіжний досвід інформаційної 

діяльності у книговиданні та книгорозповсюдженні свідчить, що розвиток 

нових інформаційних технологій допомагає долати перешкоди на шляху 

поширення електронної інформації та пов’язує сотні мільйонів видавців і 

користувачів мережі один з одним. 

У зарубіжних країнах намагаються розповсюджувати інформацію про 

книги, що вже є доступними на ринку або мають вийти з друку, за допомогою 

спеціальних інформаційних баз даних. Видавці та книгорозповсюджувачі, що 
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зацікавлені у швидкій доставці видавничої продукції на ринок, мають 

можливість повторного використання інформаційних даних без потреби знову 

створювати їх. 

Серед досліджених нами інформаційних ресурсів та програм варто 

звернути увагу на такі: 

1) «Bimonthly Forthcoming Books» – програма розповсюджується 

безкоштовно на сайти в книжкових магазинах для того, щоб надати інформацію 

для покупців про книги, що мають вийти друком найближчим часом; 

2) «OAIster», підтримується University of Michigan (США) – надає 

безкоштовні пошукові послуги. Позиціонує себе як об’єднаний каталог 

цифрових ресурсів. Містить текстові, графічні, аудіо-, відеодокументи та дані. 

Інформація надається більше ніж 750 інституціями, що мають можливість 

включати власні документи у пошуковий масив системи у форматі посилань. 

Документальний архів нараховує майже 11 млн. записів. Після виконання 

пошуку, кожний конкретний документ отримується з сайту організації-

партнера, яка надала в репозитарій посилання на документ; 

3) «InTech» – видавець журналів та книг відкритого доступу з різних 

галузей науки, техніки та медицини. З 2004 р. InTech опублікувало понад 

350 книг; в даний час InTech публікує 3 наукових журнали відкритого доступу: 

«International Journal of Advanced Robotic Systems», «Journal of Humanoids» та 

«International Journal of Engineering Business Management». У видавництві 

публікуються понад 20 тис. авторів найкращих університетів світу; 

4) «Books in Рrint Online » – база даних, яка дозволяє дізнатися про книги, 

що є доступними на ринку, а також ті, які можна придбати через Інтернет. 

Пошук книги здійснюється за назвою, автором або темою, є відомості про 

видавця, ціна і номер ISBN. Версії для друку «Books in Рrint», як правило, 

доступні в бібліотеках і книжкових магазинах. Можна знайти поточний випуск 

безкоштовно через веб-сайт публічної бібліотеки або іншої організації, яка має 

домовленість із R.R. Bowker LLC (Bowker). «Books in Рrint» існує також на CD-

ROM і на основі передплати інтернет-видання (www.booksinprint.com). 
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Bowker є провідним у світі постачальником бібліографічних 

інформаційних та управлінських рішень, покликаних допомогти видавцям, 

авторам і книгопродавцям краще обслуговувати своїх клієнтів. Bowker створює 

продукти та послуги, які роблять книги доступнішим, в т. ч. для бібліотек і 

приватних осіб. Bowker є офіційним агентством ISBN для США та їхніх 

територій і Австралії [1]. 

«Books in Рrint» – джерело бібліографічної інформації про мільйони книг, 

опублікованих, що мають вийти з друку та розповсюджуються в США. 

Наприклад, випуск за липень 2015 р. – це шість томів, 18 000 сторінок видання, 

що пропонує користувачам миттєвий доступ до більш ніж 2 млн. книг, 

віднесених до 81 000 предметних рубрик [2]. «Books in Рrint» є життєво 

важливим ресурсом для будь-якого бібліотекаря та книгопродавця, це 

інструмент, який дозволяє користувачам відстежувати будь-яку книгу. З 1 січня 

2010 р. друковані видання книг в лінійці Print®, доступні через Grey House 

Publishing. 

Оцінюючи діяльність вищенаведених інформаційних продуктів, можна 

узагальнити: 

– інформація про видання надається швидко та якісно; 

– користувачі завжди поінформовані про новинки ринку; 

– зручне користування базами даних дозволяє споживачеві цікавитися 

друкованою продукцією; 

– орієнтованість серед великої кількості інформації допомагає 

зосередитися на власних смаках та уподобаннях користувача; 

– споживачі мають доступ до потрібних інформаційних ресурсів у будь-

який час, у будь-якому місці, на зручному для користування пристрої в 

інтерактивному режимі. 

Література: 

1. About Bowker [Електронний ресурс] // Bowker а ProQuest affiliate. – 

Режим доступу: http://www.bowker.com. – Назва з екрана. 
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ДЖЕРЕЛА СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИСТАВКОВУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ КНИЖКОВОГО РИНКУ:  

МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ 

 

Суб’єкти книжкового ринку, які проводять виставкову діяльність, 

потребують точного і адекватного відображення своєї роботи у статистичних 

показниках. Ведення статистики допомагає здійснити оцінку якості 

виставкових заходів та ефективності роботи їх організаторів, а також надає 

можливість аналізу виставкового ринку книговидавничої галузі, на основі якого 

здійснюється вибір виставкових заходів.  

Одним із найавторитетніших та найвідоміших міжнародних фахових 

об’єднань у світовій виставковій індустрії є Міжнародна асоціація виставкової 

індустрії (UFI). Провідні учасники виставкового ринку прагнуть отримати для 

своїх заходів спеціальний статус – «Схвалено UFI». Для цього статусу виставки 

та ярмарки повинні відповідати спеціальним критеріям, які розробленні UFI та 

містять перелік вимог до кількісних та якісних показників виставкових 

заходів [4].  

У зв’язку з цим, одним із основних напрямів діяльності UFI є оцінювання 

якості виставкових заходів та оприлюднення виставкової статистики. Результати 

цієї діяльності знаходять своє відображення у друкованому періодичному 

виданні – «Euro Fair Statistics» та на офіційному веб-сайті організації.  

«Euro Fair Statistics» видається один раз на рік та вміщує статистику про 

сертифіковані виставки різних європейських країн. Укладачем цього видання 
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виступає UFI, проте кількісні показники надають різні організації, наприклад, у 

«Euro Fair Statistics 2014» [2] використанні дані, надані такими організаціями: 

CENTREX (Центральна та Східна Європа), CLC Vecta (Нідерланди), FUTFO 

(Фінляндія), Expo-Event.Live Communication Verband Schweiz (Швейцарія), SFC 

(Швеція), FEBELUX (Бельгія та Люксембург), FKM (Німеччина), FKM Austria, 

AEFI (Італія), AFE (Іспанія), BDO&Associates (Португалія), UNIMEV-OJS 

(Франція), RUEF (Росія) і UCCET (Туреччина).  

Зміст цього видання є сталим та включає такі розділи: факти про Euro Fair 

Statistics, вступ, повідомлення про UFI, дефініції, локації подій, списки 

використовуваних кодів, дані подій (виставок) за містами.  

На офіційному сайті UFI можна отримати інформацію про кожну 

виставку або ярмарок, які отримали статус «Схвалено UFI», а також про їх 

організаторів. Зокрема, інформацію про загальну, орендовану, виставкову площі 

(одиниця виміру – кв. м). Про конкретні виставки щорічно надаються такі 

відомості: дата початку і завершення, загальна орендована площа, площа 

закритих залів та під відкритим небом, кількість учасників (експонентів), 

відсоток іноземних експонентів, кількість відвідувачів, відсоток іноземних 

відвідувачів. 

Видання і веб-сайт вже згаданої організації CENTREX (Міжнародний 

союз виставкової статистики) також є авторитетними джерелами для отримання 

статистичних даних про виставкову діяльність, адже в концепції цієї організації 

передбачено, що вона займається введенням точної та надійної виставкової 

статистики [3].  

Щороку CENTREX випускає «EXHIBITION STATISTICS», де у табличній 

формі подано виставкову статистику, а також на офіційному веб-сайті розміщує 

статистичні показники різних виставок. 

На сьогодні майже кожна міжнародна виставка або її організатор мають 

офіційні веб-сайти, на яких відображено перебіг всіх подій під час проходження 

виставкових заходів, а також зазначені статистичні показники. Ці сайти 

дозволяють отримати дані про виставки, які не були включені в періодичні 
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статистичні видання зазначених вище організацій. Наприклад, міжнародний 

белградський книжковий ярмарок «Међународни београдски сајам књига» 

отримав статус «Схвалено UFI», проте дані про нього не відображенні на 

офіційному сайті UFI [1] та у «Euro Fair Statistics». У зв’язку з цим, для 

знаходження кількісних показників потрібно скористатися іншими 

інформаційними джерелами: офіційними сайтами виставок або ярмарків, прес-

релізами, сайтами суб’єктів книжкового ринку, які займаються виставковою 

діяльністю та беруть участь у цій виставці. 

Отже, для дослідження виставкової діяльності суб’єктів книжкового 

ринку потрібно використовувати статистичні показники, які можна отримати з 

різних джерел інформації – міжнародних виставкових об’єднань, статистичних 

організацій, офіційних веб-сайтів виставок або ярмарків, фахових періодичних 

статистичних видань. Для повноцінного, точного та надійного відображення 

статистичних показників найкраще обрати декілька джерел інформації та 

здійснити процес синтезу відображеної в них статистики. 

Література: 

1. Belgrade Fair=Beogradski Sajam [Electronic resource] / UFI : The Global 

Association of Exhibition Industry. – Electronic data. – [S. l.], [s. n.]. – Mode of 

access: http://www.ufi.org/Public/ufimembers/Fiche.aspx?Clef_APPROVED_ 

EVENTS=3170&Clef_COMPANIES=108&Rub=UFIApprovedEventsDetails. – 

Eng. – Title from the screen. – Bibliogr. description based on 15.11.2015. 

2. Euro Fair Statistics 2014 [Text] : Audited Key Figures of Exhibitions in 

Europe. – [S. l.], [2014]. – 92 p. 

3. CENTREX International Exhibition Statistics Union [Electronic resource] / 

CENTREX : The Exhibition Knowledge Provider. – Electronic data. – [S. l.], 

[2014]. – Mode of access : http://www.centrexstat.org/?ms=110&page=110. – Eng. – 

Title from the screen. – Bibliogr. description based on 15.11.2015. 

4. UFI’s Auditing Rules [Electronic resource] / UFI : The Global Association 

of Exhibition Industry. – Electronic data. – [S. l.], [s. n.]. – 12 p. – Mode of access : 

http://www.ufi.org/Medias/pdf/whatisufi/auditing/auditing_rules_for_ufi.pdf. – (UFI 
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ПРОЕКТ ЮНЕСКО «ВСЕСВІТНЯ КНИЖКОВА СТОЛИЦЯ» 

 

Сучасні глобальні зміни у світових соціально-економічних, науково-

технологічних процесах привели людство до переоцінки ідеї суспільного 

розвитку. Переосмислення ролі й місця культурно-мистецької сфери в житті 

сучасних суспільств породило оновлену концепцію гуманітарного розвитку. 

Роль культури як складника людського поступу вбачається у розвитку 

напрямів, на яких вона може забезпечувати піднесення цієї ролі. Серед таких 

головних напрямів сьогодні окреслюються збереження культурно-історичної 

спадщини, забезпечення доступу до всього культурного надбання, розвиток 

творчого потенціалу суспільства, сприяння культурному різноманіттю в 

сучасних суспільствах [2, с. 34]. 

У цьому контексті особливої актуальності набуває вивчення діяльності 

Міжнародної організації об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури 

(ЮНЕСКО), яка, підтверджуючи історичне значення книги як найпотужнішого 

інструменту для поширення знань, спрямовує свою діяльність на посилення 

впливу книги на культурне збагачення та розвиток суспільного усвідомлення 

цінності світової культурної спадщини, широкого ознайомлення громадськості 

зі скарбами світових книжкових надбань, а також на сприяння розумінню, 

толерантності та міжкультурному діалогу.  

Саме з метою популяризації книги був започаткований проект «Всесвітня 

книжкова столиця». Згідно з Резолюцією 31С така столиця обирається щорічно 

23 квітня – у день, коли держави-члени організації та вся міжнародна спільнота 

святкують Всесвітній день книги та авторського права. Столиця обирається 
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відповідним комітетом, що складу якого входять представники ЮНЕСКО і 

трьох міжнародних професійних організацій, а саме: Міжнародної асоціації 

видавців (МАІ), Міжнародної федерації книготорговців (МФК) і Міжнародної 

федерації бібліотечних асоціацій і закладів (ІФЛА) [3]. 

Обрання певного міста Всесвітньою книжковою столицею не передбачає 

будь-якої фінансової допомоги. Проект є більш репутаційним, ця подія – 

яскравий прояв співпраці між фахівцями, пов’язаними з книговиданням, 

об’єднаних бажанням сприяти популяризації книги та читання. 

Згідно з вимогами проекту, міста, які претендують на звання Всесвітньої 

книжкової столиці, повинні, перш за все, бути активними учасниками 

ЮНЕСКО. Обов’язковою умовою є також представлення плану розвитку 

книжкової індустрії у цьому місті. У Резолюції підкреслюється, що місто-

переможець впродовж року прийматиме міжнародні професійні об’єднання, які 

проводитимуть активну діяльність щодо стимулювання та покращення 

розвитку книговидання і читання [4]. 

Починаючи з 2004 р., переможці проекту «Всесвітня книжкова столиця» 

визначаються за допомогою громадського голосування.  

Першою книжковою столицею в 2001 р. став Мадрид (Іспанія). У 

наступні роки столицями були такі міста світу: 

2002 р. – м. Олександрія (Єгипет), 

2003 р. – м. Нью-Делі (Індія), 

2004 р. – м. Антверпен (Бельгія), 

2005 р. – м. Монреаль (Канада), 

2006 р. – м. Турін (Італія), 

2007 р. – м. Богота (Колумбія), 

2008 р. – м. Амстердам (Нідерланди), 

2009 р. – м. Бейрут (Ліван),  

2010 р. – м. Любляна (Словенія), 

2011 р. – м. Буенос-Айрес (Аргентина),  

2012 р. – м. Єреван (Вірменія), 



Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-поліграфічної галузі 

~ 159 ~ 
 

2013 р. – м. Бангкок (Таїланд),  

2014 р. – м. Порт-Харкорт (Нігерія).  

У 2015 р. Всесвітньою книжковою столицею є м. Інчхон (Південна 

Корея). Організатори проекту відзначили високий рівень програми 

південнокорейського міста з популяризації культури читання серед молоді та 

вразливих груп населення. Міська влада Інчхона зобов’язалася реалізувати 

низку масштабних проектів. Зокрема, організувати книжковий обмін в 

Азіатському регіоні, сприяти розповсюдженню друкованої продукції на 

благодійній основі, проведенню масштабних івент-заходів тощо.  

У 2016 р. книжкову естафету ЮНЕСКО прийме Польща. Всесвітньою 

столицею книги стане польське місто Вроцлав, що пов’язано «з високою якістю 

і великою різноманітністю, якими відрізняється його програма», а також «на 

знак особливої уваги, яка приділяється участі широких мас, а також сприянню 

видавничим, книготорговельним галузям промисловості і бібліотекам на 

регіональному та міжнародному рівнях», як заявила Генеральний директор 

ЮНЕСКО Ірина Бокова [5]. 

Вроцлав, вже з ініціативи Європейського Союзу, отримав звання 

Культурної столиці Європи. І цей титул повинен посилити літературну 

програму, підготовлену для реалізації у рамках Європейської столиці культури-

2016.  

Книговидання постає особливою сферою людської діяльності, продукт 

якої значною мірою визначає духовний, моральний та інтелектуальний стан 

суспільства на кожному конкретному етапі його розвитку [1, с. 12]. У книзі 

об’єднано множинну культуру: вікове культурне надбання суспільства, 

культуру технології, дизайну, виробництва, культуру автора, редактора, 

художника. Тому такою важливою постає ініціатива ЮНЕСКО у рамках 

проекту «Всесвітньої книжкової столиці» щодо стимулювання розвитку 

друкованої продукції у світі та підтримки книжкової культури. 
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