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Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра видавничої справи 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

«Інноваційні стратегії у видавничій справі» 

Курс V 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Форма проведення: письмова 

Тривалість проведення: 2 академічні години 

Максимальна кількість балів: 40 

Критерії оцінювання: 

Екзаменаційний білет містить 3 теоретичних питання, які мають узагальнений 

комплексний характер). Максимальна сума балів за усі три завдання складає 40. 

В залежності від кількості допущених помилок викладач вирішує питання щодо 

оцінки письмового іспиту в межах визначеного бального діапазону.  

 

Оцінка за 40-бальної шкалою  

Критерії оцінювання відповіді за рівнем знань  

 

Відмінний рівень (35 – 40 балів)  

Відповідь студента: 

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого 

питання; 

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв’язку між ними, 

вірне розуміння змісту основних теоретичних положень; 

- вказує на вміння давати змістовний та логічний аналіз матеріалу з 

поставленого питання. 

 

Добрий рівень (30 – 35)  

Студент дав досить змістовну відповідь на поставлене питання, але відповідь 

містить наступні недоліки:  

- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того 

чи іншого аспекту питання;  

- недостатньо детально розкритий предмет запитання, а основні поняття 

носять тезисний характер; 

- окремі формулювання є нечіткими; міститься інформація, котра не 

відноситься до змісту екзаменаційного питання. 

 

Задовільний рівень (25 – 30) 

Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як 

змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, а саме: 

- зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання 

або ж про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання; 

- відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням 
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правил логіки при поданні матеріалу; 

- відповідь не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання, 

свідчить про недостатню обізнаність з основними науковими теоріями і 

концепціями, що стосуються відповідного питання. 

 

Незадовільний рівень (0 – 25) 

Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто 

містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого 

питання. 

 

Орієнтовний перелік питань: 

 

1. Ключові понятя теорії інновацій. 

2. Видавничий продукт як суб’єкт видавничих комунікацій. 

3. Основні осередки видавничої діяльності в світі. 

4. Видання і видавництва — лідери книжкового ринку України. 

5. Книжкові ярмарки як комунікаційні майданчики. 

6. Прояви глобалізації у видавничій справі. 

7. Виклики глобалізаційних й технологічних процесів та українські 

видавці. 

8. Головні проблеми видавничої галузі в Україні. 

9. Головні інноваційні явища у видавничій галузі України. 

10. Українські видавці та держава: конфлікти, проблеми, пошук рішень. 

11. Дестимулятори розвитку видавничо-поліграфічного комплексу. 

12. Інноваційні цифрові видавничі технології і проблеми їх впровадження 

в Україні. 

13. Українські видавці та зарубіжні ринки. 

14. Джерела прибутку журналів. Шляхи монетизації. 

15. Громадсько-політичний журнал як трибуна і комунікаційна 

платформа.  

16. Популярний журнал як явище масової культури. 

17. Проблеми книжкового сегменту видавничого ринку в Україні. 

18. Інноваційні процеси в книжковому сегменті видавничого ринку. 

19. Проблеми журнального сегменту видавничого ринку в Україні. 

20. Інноваційні процеси в журнальному сегменті видавничого ринку. 

21. Проблеми газетного сегменту видавничого ринку в Україні. 

22. Інноваційні процеси в газетному сегменті видавничого ринку. 

23. Книжкова критика як форма соціальної рефлексії. 

24. Проблеми газетного контенту. 

25. Друковані газети і сучасні виклики медіасередовища. 

26. Актуальні проблеми бібліотек в Україні. 

27. Інноваційні явища в бібліотечній діяльності. 

28. Співпраця бібліотек із видавництвами. 

29. Вітчизняний досвід розв’язання проблем видавничої галузі. 
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30. Зарубіжний досвід розв’язання проблем видавничої галузі. 

31. Проблеми системи книгорозповсюдження. 

32. Інноваційні підходи до книгорозповсюдження. 

33. Проблеми системи розповсюдження преси. 

34. Інноваційні підходи до розповсюдження преси. 

35. Ефективний видавничий бізнес в Україні. 

36. Сторітелінг як новітній спосіб організації медіадискурсу. 

37. Журнал як аналітичний і публіцистичний продукт. 

38. Актуальний рівень культури українських газет. 

39. Шляхи піднесення видавничої культури в Україні. 

40. Проблема розвитку читацької культури в Україні. 

41. Компетенції та службові обовʼязки сучасного редактора. 

42. Етичні засади співпраці редактора з автором. 

43. Етичні засади співпраці редактора з колегами. 

44. Етичні засади співпраці редактора з читачами. 

45. Етичні засади рецензування наукового журналу. 

46. Ознаки та особливості електронної книги. 

47. Ознаки та особливості онлайн-журналу. 

48. Концепція видання як основа його культури та ринкового успіху. 

49. Сучасні технології в поліграфічному виробництві. 

50. Буктрейлер як маркетинговий хід. 

51. Хмарні технології у сучасній видавничій справі. 

52. Переваги та недоліки цифрового друкування. 

53. Характеристика мультимедійних видавництв. 

54. Бізнес-модель краудфандингових видавництв. 

55. Книжковий клуб: теорія і практика впровадження бізнес-моделі в 

Україні. 

56. Українські інтернет-книгарні: провідні субʼєкти та їхній досвід. 

57. Соціальні мережі як комунікаційна платформа сучасного 

видавництва. 

58. Артбук як книжка поза стандартами. 

59. Сучасні журнали як відображення «стилю життя». 

60. Редаційний стиль — основа уніфікованості та унікальності видання. 

 

Екзаменатор: Крайнікова Т.С. 

 

Завідувач кафедри: Масімова Л.Г. 

 


