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Курс V 

Спеціальність: спеціальність «Журналістика», освітня програма «Видавнича 

справа та редагування»  

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 40 балів, а саме: 

1 теоретичне питання – 10 балів,  

2 теоретичне питання – 10 балів,  

3 практичне завдання – 20 балів. 

36–40 балів – відмінно 

31–35 балів – дуже добре 

26–30 балів – добре 

21–25 балів – задовільно 

16–20 балів – достатньо 

11–15 балів – незадовільно з можливістю повторного складання 

1–10 балів – незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу 

 

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 діяльності, 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; 

8) творчий підхід й ініціативність у виконанні завдання. 

9) уміння користування одиницями виміру видавничої діяльності. 



 

Орієнтований перелік теоретичних питань: 

1. Сучасний стан та перспективи розвитку книговидавничої справи в Україні. 

2. Місце видавничої діяльності у сучасному господарському механізмі, в 

розвитку науки, культури і освіти. 

3. Трансформації видавничої галузі кінця ХХ ст. 

4. Основні нормативні документи, що регламентують видавничу діяльність. 

5. Право на видавничу діяльність. Організаційно-правові форми видавництв в 

Україні. 

6. Порядок реєстрації видавничої діяльності. 

7. Порядок реєстрації засобів масової інформації. 

8. Системи регулювання видавничої діяльності.  
9. Система державного регулювання видавничої діяльності. 

10.  Система саморегулювання видавничої діяльності. 

11.  Поняття авторського права: джерела, об'єкти та суб'єкти авторського 

права, терміни дії авторського права. Законодавча база. 

12.  Майнові і немайнові права автора. 

13.  Основний зміст авторського договору. 

14.  Трансформація редакційно-видавничого процесу в сучасних умовах. 

15.  Особливості видавничої діяльності та видавничої продукції. 

16.  Мережева видавнича справа. 

17.  Кількісні одиниці виміру видавничої продукції. 

18.  Основні функції управління. 

19.  Організація системи управління видавничою діяльністю. 

20.  Основні структурні підрозділи видавництва. 

21.  Основні фахівці видавництва і їх функції. 

22.  Фактори, що впливають на чисельність, склад і структуру кадрів 

видавництва. Штатний розклад. 

23.  Кадровий склад видавничої галузі. 

24.  Види видавничих планів. 

25.  Тематичний план – основа видавничої планування.  

26.  Оперативне планування у видавництві. 

27.  Бізнес-планування у видавництві. Види бізнес-планів. 

28.  Основні розділи бізнес–плану. 

29.  Основні етапи редакційно-видавничого процесу. 

30.  Напрями інноваційної діяльності видавництв. 

31.  Основні напрямки удосконалення управління видавництвом. 

32.  Собівартість видавничої продукції. 

33.  Класифікація та склад витрат, що включаються у собівартість видавничої 

продукції.  

34.  Основні фактори, що визначають величину собівартості видавничої 

продукції. 

35.  Редакційні витрати. 

36.  Загально-видавничі витрати. 



37.  Комерційні витрати. 

38.  Прямі та непрямі витрати, умовно-постійні та умовно змінні витрати. 

39.  Шляхи зниження і оптимізації собівартості видавничої продукції. 

40.  Розрахунок обсягу видання в авторських, обліково-видавничих аркушах. 

41.  Розрахунок обсягу видання у фізичних і умовно-друкованих аркушах. 

42.  Валовий дохід, рентабельність, прибуток в видавничої діяльності. 

43.  Маркетингова діяльність видавництва. 

44.  Сегментація ринку. 

45.  Основні засоби впливу на цільові сегменти ринку. 

46.  Позиціонування продукту на ринку.   

47.  Редакційно-видавничий процес та шляхи його удосконалення. 

48.  Відмінності редакційно-видавничого процесу випуску друкованого та  

електронного видання. 

49.  Цінова політика видавництва та методи формування ціни. 

50.  Складові роздрібної ціни видання. 

51.  Складові гуртової ціни видання. 

52.  Види аутсорсингу, що застосовуються у видавничій діяльності. 

53.  Типи та основні положення авторського договору. 

54.  Гонорарна політика видавництва. 

55.  Основні етапи роботи видавництва з друкарнею. 

56.  Особливості оподаткування видавничої діяльності. 

57.  Канали розповсюдження видавничої продукції. 

58.  Системи стимулювання збуту книжкової продукції 

59. Видавничі договори. 

60. Виробничі договори у видавничій діяльності. 

 

 Приклади практичних завдань: 

 Завдання 1.  Розрахувати обсяг видання в авторських аркушах. 

Формат 84х108/16. Наклад 1000 прим. Фотографії: 5 шт. – 9х12см, 8 шт. – 

3х5см, 1 шт. – 15х15см. У виданні 240 стор. основного тексту. Середня 

кількість знаків у рядку основного тексту – 54. Рядків на стор. – 25. Підписи до 

фотографій – 3 524 знаки. Зміст – 439 знаків. Додатковий текст: середня 

кількість знаків у рядку дод. авторського тексту – 48; всього рядків дод. 

тексту – 250. 

Завдання 2. Розрахувати мінімальний авторський гонорар. 

Формат 70х100/16. Наклад 10 000 прим. Ілюстрації у 4 фарби, 35 шт. 

форматом 10х15см. 192 стор. основного тексту. Середня кількість знаків у 

рядку – 51. Рядків на стор. – 34. Вірші – 216 рядків. Зміст – 1 489 знаків. 

Підписи до рисунків – 1 642 знака. 

Завдання 3. Розрахувати обсяг видання в авторських аркушах. 



Фотографії:  8 шт. – 9х12см, 15 шт. – 3х5см, 7 шт. – 15х15см. У виданні 

435 стор. основного тексту. Середня кількість знаків у рядку основного 

тексту – 54. Рядків на стор. – 39. Підписи до фотографій – 6 524 знака. Зміст – 

439 знаків. Анотація – 476 знаків. Ілюстрації видавничі:  6 шт. – 6х9см. 

Додатковий видавничий текст: середня кількість знаків у рядку дод. тексту – 

48; всього рядків дод. тексту – 578. 

Завдання 4. Розрахувати обсяг видання в авторських аркушах, обліково-

видавничих аркушах. 

289 стор. основного тексту. Ілюстрації:  10 шт. – 9х12см, 10 шт. – 3х5см, 

11 шт. – 10х20см. Середня кількість знаків у рядку основного тексту – 55,5. 

Рядків на стор. – 39. Підписи до ілюстрацій – 858 знака. Вірші авторські – 301 

рядок. Вірші, підібрані видавництвом – 21 рядок. Назви глав – 295 знаків. 

Фотографії, підібрані видавництвом:   7 шт. – 8х9 см. Реклама – 1219 знаків. 

Зміст – 643 зн. 

Завдання 5. Розрахувати обсяг видання у фізичних друкованих аркушах. 

Формат видання 70х100/16. Авторський текст – 267 стор. основного 

тексту. Видавнича інформація – 3 стор. Титул – 1 стор. Оборот титулу – 1 стор. 

Зміст – 1 стор. Вихідні відомості – 1 стор. Шмуцтитул – 4. Ілюстрації смугові – 

5 стор. Реклама – 2 стор. Схеми, графіки – 3 стор. 

Завдання 6. Розрахувати обсяг видання в умовних друкованих аркушах. 

Формат видання 60х84/32. Авторський текст – 176 стор. Видавнича 

інформація – 7 стор. Титул – 1 стор. Оборот титулу – 1 стор. Зміст – 1 стор. 

Вихідні відомості – 1 стор. Шмуцтитул – 2. Ілюстрації смугові – 8 стор. 

Реклама – 2 стор. Вірші – 6 стор. Схеми, графіки – 3 стор. 

Завдання 7. Розрахуйте потребу в папері на блок видання і витрати на 

його придбання. 

Обсяг видання – 25 друк. арк. Формат видання 84х108/32. Наклад  – 5000 

прим. Маса 1 м2  – 80 гр. Друк в 4 фарби. Ціна паперу – 20 000 грн. за 1 тонну. 

Норми відходів паперу на технологічні потреби: на пробу – по 7 аркушів на 

кожну друкарську форму; на приладнання – по 25 аркушів на кожну 

друкарську форму; на друк – 1,4 %; на палітурно–брошурувальні роботи – 

0,85 %. 
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Завідувач кафедри:                                       Масімова Лариса Гагіківна 

 



 

 


