
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Інститут журналістики 

Кафедра видавничої справи  

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

 з дисципліни з «Теорії і практики видавничої справи» 

 

Курс IІІ 

Спеціальність (спеціалізація): Спеціальність «Журналістика», освітня 

програма «Видавнича справа та редагування» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 40 балів, а саме: 

1 питання - 10 балів,  

2 питання - 10 балів,  

3 питання - 10 балів 

4 питання – 10 балів 

 

Критерії оцінювання:   

1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 

розглядаються; 

2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 

3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 

4) уміння наводити приклади з практики видавничої галузі, ілюструвати 

теоретичні положення практичними прикладами; 

5) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних ситуацій, 

розв’язанні завдань; 

6) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмовій роботі, уміння 

обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та 

робити висновки. 

7) повнота відповіді на питання, якість і самостійність виконання завдання; 

творчий підхід й ініціативність у виконанні завдання. 

Перелік допоміжних матеріалів: немає. 

Орієнтований перелік питань:  

Комплексний іспиту з курсу «Практика PR у видавничій справі» 

проводиться з чотирьох дисциплін: «Поліграфія», «Видавничі стандарти», 

«Адміністративний менеджмент», «Маркетинг видавничої продукції і 

поліграфічних послуг». 



Питання підготовки до комплексного іспиту  

з «Теорії і практики видавничої справи» 

 

«Маркетинг видавничої продукції і поліграфічних послуг» 

1. Маркетинг як життєво важлива частина видавничого бізнесу. 

2. Маркетингові дослідження у видавничому бізнесі 

3. Сегментування видавничого ринку як процес і результат маркетингових 

досліджень. 

4. Бізнес-стратегія видавництва 

5. Стратегії позиціювання видавництва і видавничої продукції на ринку 

6. Товарна політика видавництва. 

7. Розроблення, підготовка і виведення на ринок нових видань. 

8. Життєвий цикл книги як товару. 

9. Вибір цінової політики видавництва. 

10. Робота видавництва з книгорозповсюджувальними мережами. 

11. Особливості роботи з інтернет-магазинами. Продаж електронних книг. 

12. Прямі продажі. 

13. Продажі через соціальні мережі. Фірмові сторінки видавництва у 

соціальних мережах.  

14. Бестселери: особливості промоції.  

15. Просування книг через ЗМІ. Медіа-карта. Співробітництво з 

редакторами і журналістами ділових ЗМІ. Публікації відгуків і рецензій. 

Співпраця з рецензентами. 

16. Співробітництво з блогерами. 

17. Партнерські проекти. Колаборація брендів. Спонсорська підтримка 

видань. 

18. Маркетингові комунікації видавництва 

19. Планування і реалізація програми просування видавничої продукції 

20. Визначення цільової аудиторії маркетингової комунікації видавництва 

21. Створення маркетингового повідомлення. Вибір джерел маркетингового 

повідомлення. Вибір засобів поширення маркетингового повідомлення. 

22. Реклама як засіб досягнення маркетингових цілей видавництва 

Підготовка рекламних повідомлень. 

23. Основні способи рекламування видавничої продукції. 

24. Прямий маркетинг у комунікаційній практиці видавництва. 

25. Стимулювання продажів видавничої продукції як маркетинговий 

феномен. 

26. Паблік рілейшнз у комунікаційній практиці видавництва. 

27. Мерчандайзинг як інструмент просування видавничої продукції і 

мистецтво її продавати. 

28. Книжкова виставка як комунікаційний феномен 

29. Брендинг у комунікаційній системі видавництва. 

30. Створення фірмового стилю видавництва. 

 



Адміністративний менеджмент 

1. Визначення адміністративного менеджменту, його мета. 

2. Основні зовнішні чинники впливу на розвиток сучасної видавничої 

справи України. 

3. Основні внутрішні чинники впливу на розвиток сучасної видавничої 

справи України 

4. Поняття видавничої справи та видавничої діяльності. 

5. Вибір організаційно-господарської форми підприємства. 

6. Зміст і характер праці менеджера.  

7. Статус керівника організації, його влада та сила.  

8. Основні функції адміністративного менеджменту. 

9. Науковий менеджмент Ф. Тейлора. 

10. Функціональний підхід А. Файоля. 

11. Бюрократія М. Вебера. 

12. Сутність різнобарвного менеджменту за В.Пекарем. 

13. Визначення видавничої продукції 

14. Багатовимірність книги як видавничого продукту  

15. Особливості видавничого процесу інклюзивної літератури. 

16. Варіанти реалізації поняття соціальної відповідальності у 

видавничій справі 

17. Основні тенденції розвитку українського книговидання 2016-17 

роки 

18. Український інститут книги, повноваження, напрямки діяльності. 

19. Державний комітет телебачення і радіомовлення України, 

діяльність, функції. 

20. Книжкова палата України, основні напрямки діяльності. 

21. УАВК, основні напрямки діяльності. 

22. Державні програми у видавничій сфері. 

23. Делегування повноважень, визначення, особливості. 

24. Причини небажання керівника делегувати повноваження. 

25. Причини небажання підлеглих брати на себе додаткові 

повноваження. 

26. Особливості взаємовідносин в адміністративному ланцюгу автор-

видавець-книгорозповсюджувач. 

 

Поліграфія 

1. Законодавча база України щодо поліграфічної галузі.  

2. Стан та основні тенденції розвитку поліграфічної галузі в Україні і 

світі.  

3. Історія розвитку та основні види друку.  

4. Різновиди друкарень. Дайте характеристику газетній друкарні. 

5.  Різновиди друкарень. Дайте характеристику книжковій друкарні.  

6. Різновиди друкарень. Дайте характеристику журнальній друкарні. 

7. Основні етапи проходження замовлення у друкарні. 

8. Вимоги поліграфічних підприємств до видавничих оригінал-макетів. 



9. Оганізаційна структура друкарні.  

10. Функціональні обов’язки працівників друкарні. 

11. Друк і друкарська форма. Друкуючі та пробільні елементи.  

12. Додрукарські процеси.  

13. Системи кольoропередачі: RGB, CMYK. 

14. Види кольоропроби.  

15. Кольороподіл.  

16. Сигнальний примірник, «чисті аркуші».  

17. Поняття про технологію «Соmputer-tо-рlаtе» (СТР).  

18. Основні способи друку.  

19. Високий спосіб друку.   

20. Офсетний спосіб друку.   

21. Глибокий спосіб друку. 

22. Цифровий спосіб друку. 

23. Типи друкарських машин.  

24. Брошурувально-палітурні процеси.  

25. Етапи брошурувально-палітурних процесів.  

26. Технологічна схема виготовлення видань в обкладинках.  

27. Технологічна схема виготовлення видань у твердих палітурках.  

28. Палітурні матеріали. 

29. Поліграфічні прийоми оздоблення друкованої продукції. 

30. Палітурні матеріали для оздоблення друкованої продукції.  

31. Витратні поліграфічні матеріали.  

32. Папір як витратний матеріал. Властивості та умови зберігання паперу 

33. Складові собівартості друку. 

34. Оптимізація витрат в поліграфії.  

 

Видавничі стандарти 

1. Стандартизація у видавничій справі України 
2. Класифікація видавничих стандартів 

3. Співпраця України з міжнародними і регіональними організаціями зі 

стандартизації  

4. Категорії нормативних документів із стандартизації 

5. Типологія видавничої продукції у трактуванні нормативно-

технічних документів 

6. Основні поліграфічні правила і норми 

7. Видавничі стандарти про поліграфічне виконання книжкового 

видання 

8. Вимоги до оригіналів для поліграфічного відтворення 

9. Поліграфічні поняття у термінологічних видавничих стандартах 

10. Вимоги державних стандартів України до випуску поліграфічного 

виконання книжкових видань, їх зовнішнього оформлення 

11. Поліграфічне виконання друкованого видання як об’єкт 

стандартизації 



12. Вимоги нормативної документації до шрифтового оформлення 

видання 

13. Вимоги нормативної документації до форматів книжкової, 

журнальної продукції 

14. Санітарно-гігієнічні вимоги до окремих видів видань 

15. Видавничі стандарти про редакційне і поліграфічне виконання 

книжкового видання 

16. Книга для дитячої аудиторії як об’єкт стандартизації 

17. Нормативні вимоги до редакційно-видавничої підготовки 

навчальних видань 

18. Видавничі стандарти в редакційно-видавничій практиці 

19. Міжнародна стандартна нумерація книжкових і журнальних видань 

20. Особливості поліграфічного виконання журналів і газет 
21. Оформлення вихідних відомостей у книжковому виданні 

22. Бібліографічний опис: стандартний підхід 

23. Бібліографічний опис електронних ресурсів 

24. Анотація і реферат: нормативні вимоги до бібліографічних записів 

25. Макет анотованої каталожної карти книжкового видання 

26. Вихідні відомості у періодичних і продовжуваних виданнях 

27. Авторський знак та міжнародний знак охорони авторського права 

28. Види нормативних документів  

29. Метрологічні стандарти. Основні поняття метрології 

30. Методика роботи редактора з термінологічними стандартами. 
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