
Кафедра видавничої справи та редагування
Переддипломна практика

Видавництво «Баланс 
Бізнес Букс»



Звіт підготували:

Бурлака Наталія – науковий керівник 
Масімова Лариса Гагіківна

Горбаченко Олена – науковий керівник 
Білецька Олеся Дмитрівна



Видавництво «Баланс Бізнес
Букс» – спеціалізоване
видавництво ділової
літератури засноване у м. 
Дніпропетровську 25 лютого 
2004 року. Головний офіс
видавництва знаходиться у м. 
Києві за адресою вулиця
Шовковична, 13/2, Київ.



Тетяна Верба – директор з розвитку 
видавництва «Балас Бізнес Букс», 
керівник, який вміє вести за собою 
свою команду, ставити конкретні цілі і 
успішно їх досягати.

Вона поділилася з  нами секретами 
діяльності видавництва на сучасному
українському ринку, нюансами роботи з 
українськими авторами, розказала про 
мову творів видавництва (чому саме
російська) і наштовхувала нас на думки 
про створення власного видавицтва.



На сьогодні асортимент
видавництва складає більш ніж 150 
найменувань книг.
Тут ви знайдете книги для початківців та 
професіоналів:
- про мистецтво створення стратегії;
- про секрети маркетингу та 
грамотної організації продаж;
- про менеджмент;
- про економіку;
- про системи управління персоналом;
- про побудову роботи з клієнтами.



З метою задоволення попиту читачів, 
видавництво постійно розширює
асортимент книжкової продукції. 
Керівництво якісно підходить до 

відбору виданої літератури, 
орієнтуючись на потреби вітчизняного

книжкового ринку. Книжки видавництва
«Баланс Бізнес Букс» не мають чітких
вікових рамок, вони призначені для 
людей, які прагнуть досягти успіху у 

сфері бізнесу, професійно зростати та 
підвищити ефективність

підприємницької діяльності.



Серед проектів
видавництва, на яким
зараз працює вся команда:
Big Data: концепции, 
алгоритмы и технологии



Зараз до друку готується
книжка «Істернізація», яку ми 
мали величезне задоволення
редагувати та відчути себе 
частиною цього прекрасного 
видавничого проекту.



Також ми мали можливість взяти безкоштовно прочитати книжки видавництва, адже
команда і керівники завжди заоохочували нас до саморозвитку та збагачення наших 

знань.

Таким чином вони допомогали нам збагатитись потрібними знаннями аби в 
майбутньому стати достойними конкурентами на книжковому ринку.



Горбаченко Олена:
Я отримала масу задоволення від своєї
переддипломної практики у видавництві "Баланс 
Бизнес Букс".
Завдяки неймовірно веселій та дружній команді я 
здобула нові знання та навички, які неодмінно
знадобляться мені в майбутньому. 
Видавництво спеціалізується на діловій літературі –
напрочуд серйозна тема. Проте, кожен може знайти 
книжку, яка буде йому до смаку, адже тематичний
діапазон видавництва дуже широкий. 
Під час практики я дізналася про особливості роботи з 
іноземними авторами та перекладною літературою. 
Також, не менш цінною була інформація про діяльність
видавництва в умовах сучасного українського
книжкового ринку. 
Дякую Тетяні Вербі за те, що вона так щедро ділилася з 
нами видавничим досвідом і допомогла поринути в 
такий романтичний світ книговидання.



Бурлака Наталія:
Ось і відбулася моя остання практика за 4 роки 
навчання в Київському університеті імені Бориса 
Грінченка.
"Баланс Бізнес Букс" - це видавництво до якого я 
прикипіла всім серцем і душею.❤️
Сюди хочеться повертатися через книги, дружню
команду і атмосферу😌
Їх література чіпляє і дає цінні знання, які допоможуть
стати міцно на ноги і зробити з себе успішну людину🔝

Особлива подяка Tatyana Verba - директору з розвитку 
видавництва «Баланс Бізнес Букс» 👏🏼
Вона керівник, який вміє вести за собою свою команду, 
ставити конкретні цілі і успішно їх досягати😌
Її лекції запам’ятовуються до останнього слова, адже
досвід, який є у такої людини, безцінний.
Дякую за все, Ви найкращі, Баланс Бізнес Букс❤️


