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Кафедра 

_____________________________ 

 

Кафедра бібліотекознавства та інформології 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«___________________________» 

 

Організація книгорозповсюдження  

Курс 4 курс 

Спеціальність 6.020102  «Книгознавство, 

бібліотекознавство і бібліографія» 

Форма проведення:  

письмова / усна / комбінована  
 

Письмова 

Тривалість проведення: 2 години на написання 

3 години на перевірку 

Максимальна кількість балів:  

40 балів 
40 балів 

Критерії оцінювання: 1 питання - 15 балів 

2 питання - 10 балів 

3 питання - 15 балів 

Перелік допоміжних матеріалів: Програма, таблиця оцінювання знань студентів 

Орієнтовний перелік питань: 1. Оцінити роль підприємства книжкової 

торгівлі як посередника між виробником 

друкованої продукції та споживачем. 

2. Проаналізувати основні особливості 

державного нормативно-правового 

регулювання книжкової торгівлі України. 

3. Виявити проблеми взаємодії суб’єктів 

книжкового ринку в єдиному 

інформаційному просторі. 

4. Проаналізувати основні нормативно-правові 

документи, що регулюють книжкову 

торгівлю. 

5. Встановити роль видавництв та 

книготорговельних організацій як 

генералізаційних та транзитних 

документних систем. 

6. Описати систему оподаткування 

книготорговельної галузі. 

7. Визначити порядок розповсюдження 

друкованої продукції. 

8. Подати основні положення Закону України 

«Про обов’язковий примірник документів». 

9. Порівняти форми книжкової торгівлі. 

10. Подати основні положення Закону України 

«Про видавничу справу». 

11. Проаналізувати суб’єкти 



книготорговельного ринку. 

12. З’ясувати особливості розповсюдження 

окремих видів друкованої продукції. 

13. Схарактеризувати функції, структуру та 

особливості інформаційних систем типу 

«Books in print». 

14. Подати характеристику системи видань 

Книжкової палати України та визначити їх 

роль у розвитку інформаційно-

бібліографічної та книжкової справи. 

15. Установити особливості взаємодії та 

співробітництва в сучасних умовах суб’єктів 

книжкової торгівлі та бібліотек. 

16. Описати основні канали отримання 

інформації про книги. 

17. Визначити жанри і форми бібліографічних 

посібників, що найчастіше готуються у 

видавничо-книготорговельній сфері. 

18. Проаналізувати інформаційне забезпечення 

книжкового ринку на сучасному етапі. 

19. Подати класифікацію книготорговельних 

бібліографічних посібників, їх основні 

жанрові особливості. 

20. З’ясувати бібліографічне забезпечення 

книжкової галузі. 

21. Проаналізувати специфіку організації 

букіністичної торгівлі. 

22. Схарактеризувати систему видавничо-

книготорговельних бібліографічних 

посібників. 

23. Встановити методику складання видавничих 

та рекомендаційних (рекламних) анотацій. 

24. Проаналізувати перспективи розвитку 

книжкової торгівлі в Україні. 

25. Установити способи бібліографічної 

характеристики документів, що найчастіше 

використовуються у видавничо-

книготорговельній сфері. 

26. Оцінити організацію та управління 

книжкової торгівлі за кордоном. 

27. Сформулювати основні напрями 

книгорозповсюдження в Україні. 

28. Оцінити особливості гуртової книжкової 

торгівлі за кордоном. 

29. Визначити завдання і засоби рекламно-

інформаційної діяльності видавництв і 

книготорговельних організацій. 

30. Схарактеризувати особливості роздрібної 

книжкової торгівлі за кордоном. 

31. Подати характеристику етапів створення 

Національної системи інформації про 

книжковий ринок України та перспективи її 



розвитку. 

32. Описати міжнародне співробітництво в 

системі книгорозповсюдження. 

33. Визначити фахову періодику в галузі 

видавничої справи та книжкової торгівлі, 

порівняти цільове і читацьке призначення та 

змістове наповнення даних видань. 

34. Встановити структуру книжкової торгівлі 

України в ринкових умовах. 

35. Проаналізувати організацію та управління 

товарообігом книготорговельного 

підприємства. 

36. Встановити основні методи реалізації 

книжкової продукції в нових умовах. 

37. Схарактеризувати форми бібліографічного 

інформування видавництв і 

книготорговельних організацій. 

38. Порівняти нетрадиційні способи просування 

книжкової продукції. 

39. З’ясувати основні показники економічного 

аналізу підприємства книжкової торгівлі. 

40. Визначити особливості організації і 

технології гуртової книжкової торгівлі. 

41. Подати методику інформаційно-

бібліографічного обслуговування, що 

застосовують у видавничо-

книготорговельній сфері. 

42. Встановити основні особливості книжкових 

ярмарків та виставок. 

43. Подати характеристику видів 

бібліографічних посібників, які готуються 

працівниками книжкової торгівлі. 

44. Схарактеризувати маркетинг в гуртовій 

книжковій торгівлі. 

45. Встановити функції видавничих і 

книготорговельних підприємств як 

документних систем. 

46. Схарактеризувати основні особливості 

організації і технології роздрібної 

торговельної мережі. 

47. Описати методику оформлення вітрин 

книжкового магазину. 

48. Визначити основні фактори 

конкурентоспроможності сучасного 

книжкового магазину. 

49. Виявити особливості функціонування 

дилерів та дистриб’юторів на ринку 

розповсюдження книжкової продукції. 

50. Подати характеристику книжкового 

маркетингу в роздрібній торгівлі. 

51. Схарактеризувати основні дистанційні 

форми книжкової торгівлі. 



52. З’ясувати особливості впливу на покупця як 

методу стимулювання збуту. 

53. Встановити основні логістичні процеси в 

організації книжкової торгівлі. 

54. Розкрити основні особливості книжкової 

інтернет-торгівлі. 

55. Схарактеризувати особливості книжкового 

магазину як найпоширенішої форми 

організації книжкової торгівлі. 

56. Описати технологію та правила 

розповсюдження періодичних друкованих 

видань. 

57. З’ясувати основні особливості прямого 

продажу книжкової продукції. 

58. Встановити технологію та правила торгівлі 

«Книга-поштою». 

59. Підготувати огляд нових надходжень для 

засобів масової інформації. 

60. Підготувати випуск «Календаря новинок». 

61. Підготувати огляд нових надходжень до 

книжкового магазину. 

62. Розробити програму виставки-перегляду 

видавництв у навчальному закладі. 

63. Розробити макет оформлення вітрини 

книжкового магазину. 

64. Здійснити багатоаспектний аналіз 

анотованого тематичного плану 

видавництва за схемою. 

65. Подати порівняльну характеристику 

каталогів різних видавництв. 

66. Оцінити дотримання відповідної методики 

видавництвами та книготорговельними 

організаціями при підготовці прайс-аркушів. 

67. Підготувати видавничу анотацію на одне 

видання. 

68. Запропонувати тематику бібліографічних 

оглядів для фахівців в галузі економіки. 

69. Підготувати рекомендаційну (рекламну) 

анотацію на одне видання. 

70. Розробити програму виставки-перегляду 

видавництва у комерційній організації. 

71. Запропонувати тематику бібліографічних 

оглядів для фахівців в галузі освіти. 

72. Подати багатоаспектний аналіз видавничо-

книготорговельного бібліографічного 

посібника за схемою. 

73. Оцінити дотримання відповідної методики 

видавництвами та книготорговельними 

організаціями при підготовці рекламних 

листівок. 

74. Розробити програму виставки-перегляду 

видавництва дитячої літератури. 



75. Розробити програму виставки-перегляду 

видавництва економічної літератури. 

76. Оцінити дотримання відповідної методики 

видавництвами та книготорговельними 

організаціями при підготовці інформаційних 

листів. 

77. Оцінити дотримання відповідної методики 

видавництвами та книготорговельними 

організаціями при підготовці буклетів. 

78. Оцінити дотримання відповідної методики 

видавництвами та книготорговельними 

організаціями при підготовці проспектів. 

79. Оцінити дотримання відповідної методики 

видавництвами та книготорговельними 

організаціями при підготовці рекламних 

звертань у пресі. 

80. Запропонувати тематику бібліографічних 

оглядів нових надходжень для 

співробітників та покупців. 

81. Оцінити дотримання відповідної методики 

видавництвами та книготорговельними 

організаціями при підготовці масових 

рекламно-інформаційних заходів. 

82. Оцінити дотримання відповідної методики 

видавництвами та книготорговельними 

організаціями при підготовці зовнішньої 

реклами. 

83. Підготувати книготорговельне оголошення. 

84. Підготувати рекламне оголошення про 

масовий захід у книжковому магазині. 

85. Підготувати прес-реліз про масовий захід у 

книжковому магазині. 

Екзаменатор ______________  
                                                 підпис 

В. Є. Сошинська  

 


