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АНОТАЦІЯ 

Давидова Л. В. Організаційно-структурна і функціональна специфіка 

університетського видавництва. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій (доктора філософії) за спеціальністю 27.00.05 «Теорія та історія 

видавничої справи та редагування». – Інститут журналістики, Київ, 2017. 

У дисертації здійснено комплексний аналіз статусної, організаційно-

структурної, функціональної специфіки університетського видавництва в 

сучасних умовах.  

У контексті пропонованого дослідження університетське видавництво – 

заснована університетом або виокремлена в його структурі функціональна 

одиниця, змістом і цілями діяльності якої є підготовка, випуск і 

позавидавничий супровід видавничої продукції. Споріднене з поняттям 

«університетське видавництво» узагальнене поняття «університетська книга» –  

книжкове видання наукового, навчального, навчально-методичного, 

довідкового характеру, зорієнтоване на задоволення потреб університетських 

викладачів і студентів.  

Досліджено започаткування європейської й української університетської 

видавничої традиції та її організаційно-структурних форм; узагальнено 

організаційно-структурну і функціональну специфіку університетських 

видавництв України в порівняльному контексті із організаційними моделями 

європейських і американських університетів; інноваційну активність сучасних 

університетських видавництв; розкрито типологічні структурно-функціональні 

ознаки університетського видавництва на сучасному етапі та чинники 

стримування їхньої ділової мобільності; комплексно проаналізовано статус, 

організаційну структуру і показники діяльності видавництв вищих навчальних 

закладів України у 2012–2016 рр.; розроблено статусно-функціональний профіль 
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університетського видавництва, обґрунтовано оптимальну структурно-

функціональну модель сучасного університетського видавництва. 

У дисертації сформовано критерії аналізу діяльності університетських 

видавництв: організаційний статус; організаційна структура; напрями 

діяльності (продукти, зміст); масштаби діяльності (кількість назв, наклади, 

аркуші-відбитки, фінансовий оборот); масштаб ринкової діяльності; 

ефективність діяльності (прибуток, рентабельність); чинники 

конкурентоспроможності; актуальні інновації; персонал (добір, розстановка, 

навчання); комунікації, робота над іміджем, брендинг; оцінки діяльності 

партнерів, клієнтів, незалежних експертів. 

Університетське видавництво є соціально-господарським формуванням 

(організацією). Його організаційний статус та організаційна структура, місія, 

мета і завдання, місце у структурі університету, рівень організаційної свободи 

віддзеркалюють позицію керівництва стосовно ролі навчальної, наукової книги 

і періодики, а також стиль управління видавничою діяльністю. У 

функціонуванні університетського видавництва поєднані статусна залежність і 

відносна автономність у нормативно-організаційному, нормативно-

господарському, управлінсько-організаційному аспектах. 

Університетські видавництва за рубежем є важливими операторами ринку 

інтелектуальної книги і періодики, суб’єктами видавничої інноватики. В умовах 

конкуренції і трансформації вимог до вищої школи вони шукають нові моделі, 

форми діяльності й організаційні структури, залучають послуги аутсорсерів, 

розвивають електронні продукти і сервіси, дбають про свій маркетинговий 

образ. У зарубіжній практиці поширені інтегровані видавництва і видавництва 

відкритого доступу.  

В Україні видавництво вищого навчального закладу діє як квазіорганізація 

і квазіпідприємство (за незначними винятками), структурно, організаційно й 

фінансово-економічно несамодостатнє: не є виокремленою структурною 

одиницею, не функціонує в режимі самоуправління й економічного ризику, не в 

повному масштабі відповідає за свою діяльність. Така специфіка – усічена, 
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зв’язана статусність (суб’єктність) є причиною структурно-компетентнісної 

(відсутність важливих для повноцінного функціонування елементів структури – 

маркетингових, комерційних служб) функціональної (відсутність для роботи в 

конкурентному просторі вмінь і навичок) несамодостатності: скованості ділової 

ініціативи, дефіциту ринкового мислення і спроможності працювати в режимі 

комерційного ризику, інноваційної спаралізованості, невстигання за попитом та 

ін. Конкурентну перевагу мають видавництва із гнучкою організаційною 

структурою, укомплектовані працівниками з ринковим мисленням. 

Видавництва як структурні підрозділи вищих навчальних закладів мобільніші й 

зацікавленіші у використанні маркетингових інструментів та інновацій. 

Більшість українських університетських видавництв функціонує за 

традиційними організаційними моделями: а) структурний підрозділ вищого 

навчального закладу; б) самостійне підприємство. Функціонування у 

замкненому (неконкурентному) просторі консервує структуру видавництва, 

можливість працювати поза межами предметної конкуренції (конкуренції 

видань), стримує розвиток університетської книги, не стимулює економічну 

культуру, віддаляє від важливих критеріїв роботи. Із цих причин 

університетські видавництва й університетська книга є малопомітними у 

видавничому просторі. 

Подолання відставання діяльності і продукції університетських 

видавництв України від тенденцій, що домінують в університетському 

книговиданні, і від загальної культури національного видавничого простору 

можливе за умови зняття контрпродуктивних обмежень на законодавчому рівні, 

актуалізації університетської книги в освітньому просторі. Перспективи 

університетського видавництва полягають у зорієнтованості на  майбутнє в 

науці, ключові потреби викладачів і студентів. Гнучкою має бути лінія 

поведінки засновника – вищого навчального закладу: він формує органи 

управління, стратегічну політику, координує перспективні плани, контролює 

економічну ефективність, є замовником видавничих послуг і покупцем 

продукції, віддавши всі тактичні й оперативні питання у відання видавництва. 
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Рівноправне партнерство утвердить видавництво як автономну силу в науці та 

освіті, помітного оператора видавничого середовища.  

Для сучасного університетського видавництва оптимальна  організаційна 

структура, основні параметри якої: максимальна ініціатива в генеруванні 

рішень; самоінтегрування працівників у виробничий та управлінський процеси; 

витіснення статусу «підлеглий» статусом «партнер»; налаштованість на 

інновації; систематизовані зв’язки з центром і динамічне реагування на процеси 

у зовнішньому середовищі – на ринку, в цільових аудиторіях.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх адаптивності для 

розроблення організаційно-структурної моделі університетського видавництва 

в умовах трансформаційних викликів. Корисними можуть бути вони для 

оптимізування стратегії організаційного розвитку університетського 

книговидання, розроблення нормативно-правових документів, подальших 

досліджень із теорії та історії видавничої справи та редагування. Можуть 

прислужитися у вивченні курсів: «Основи видавничої справи», «Видавничий 

маркетинг», «Видавничий менеджмент», «Видавничі стратегії», «Видавничі 

інновації», «Наукове і навчальне книговидання» та ін. 

Ключові слова: організаційна структура, організаційно-структурна модель 

видавництва, університетське видавництво, видавничо-поліграфічний центр, 

видавнича стратегія, видавничі інновації, друк на вимогу, маркетинговий образ, 

аутсорсинг, хмарні технології в книговиданні.  

 

ABSTRACT 

 

Davydova L. V. Organizational-structural and functional specificity of university 

publishing house.  – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for a Candidate of Sciences (PhD) in Social Communications (Doctor of 

Philosophy), specialty 27.00.05  – Theory and History of Publishing and Editing. – 

Institute of Journalism, Kyiv, 2017. 
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Complex analysis of the status, organizational-structural and functional 

specificity of the university publishing house in modern conditions is carried out in 

the thesis. 

In the context of the proposed study, a university publishing house is a 

functional unit founded by the university or separated out of its structure, the content 

and purpose of which is preparation, issue and non-publishing support of publishing 

products. The notion «university book», which is cognate with «university 

publishing», is generalized: a book edition of a scientific, educational, educational-

methodological and reference character oriented to meet the needs of university 

teachers and students. 

The launch of European and Ukrainian university publishing tradition and its 

organizational and structural forms was studied; organizational-structural and 

functional specificity of university publishing houses of Ukraine in a comparison 

with organizational models of European and American universities are generalized; 

innovative activity of modern university publishing houses is explored; typological-

structural and functional features of university publishing house at the present stage, 

as well as the factors of restraining their business mobility are revealed; the status, 

organizational structure and the activity indicators of publishing houses of higher 

educational institutions of Ukraine in 2012–2016 are analyzed in detail; the analytical 

profile of the university publishing house is developed; the optimal structural and 

functional model of the modern university publishing house is substantiated. 

The criteria to analyze the activity of university publishing houses are worked 

out in thesis: organizational status; organizational structure; directions of activity 

(products, content); scale of operation (number of titles, circulation, reprints, 

financial turnover); scale of market operation; efficiency of operations (profit, 

profitability); competitiveness factors; actual innovations; personnel (selection, 

placement, training); communication, image work, branding; evaluation of the 

activity of partners, clients and independent experts. 

University publishing house is a socio-economic formation (organization). Its 

organizational status and organizational structure, mission, purpose and tasks, as well 
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as the place in the structure of the university and the level of organizational freedom 

reflect the attitude of administration towards the role of educational, scientific books 

and periodicals, as well as towards the style of publishing management. Status 

dependence and relative autonomy are combined in the normative-organizational, 

normative-economic and managerial-organizational aspects of the functioning of the 

university publishing house. 

University publishing houses abroad are both important operators in the market 

of intellectual book and periodicals, and the innovators in publishing. In the 

conditions of competition and transformation of requirements to higher education, 

publishing houses are looking for new models, forms of operation and organizational 

structures; they also attract services of outsourcing, develop electronic products and 

services, care about their marketing image. In foreign practice, integrated publishing 

houses and publishing houses of open access are widespread. 

At higher educational institution, publishing house acts as a quasi-organization 

or quasi-enterprise (with minor exceptions). It is not structurally, organizationally and 

financially self-sufficient. Such publishing house is not a separate structural unit and 

it does not bare self-governmental and economic risks, i.e. it is not fully responsible 

for its activities. 

Such limited status (subjectivity) is the cause of structural-competent (lack of 

important elements for the proper functioning of the structure, such as marketing, 

commercial services) functional (lack of skills for work in the competitive space) 

scarcity: slowness of business initiative, a deficit of market thinking and the ability to 

work at a commercial risk, lack of innovation and discrepancy in demand, etc. 

Publishers with a flexible organizational structure, staffed by market-oriented 

thinkers, have a competitive advantage. Publishing houses as structural subdivisions 

of higher educational institutions are more mobile and interested in using marketing 

tools and innovations. 

Most Ukrainian university publishing houses operate on the basis of traditional 

organizational models: a) a structural subdivision of a higher educational institution; 

b) an independent enterprise. Functioning in a closed (non-competitive) space 
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disables the structure of the publishing house and it does not allow working in a 

competitive surrounding (competition of publishers). Such process constrains the 

development of university book; it does not stimulate economic culture, removes 

important criteria of work. For these reasons, university publishing houses and 

university books are unobtrusive in publishing space. 

The overcoming of difficulties in operation of Ukrainian publishing houses will 

help to respond the tendencies that dominate at university publishing houses and the 

general culture of the national publishing space. But the process is possible provided 

that counterproductive restrictions are removed at the legislative level to make 

university book competitive in the educational space. The prospects of the university 

publishing houses are oriented toward the future in science and the key needs of 

teachers and students. The behaviour model of the founder of a higher educational 

institution should be flexible – it forms management bodies and strategic policy, 

coordinates long-term plans, controls economic efficiency. Having entrusted all 

tactical and operational issues to the management of the publishing house, at the 

same time the founder is the customer of publishing services and the buyer of 

products. Equitable partnership will establish a publishing house as an autonomous 

force in science and education, a prominent publishing operator.  

The optimal organizational structure of the modern university publishing house 

is one the main parameters of which are the following: the maximum initiative in the 

generation of solutions; self-integration of employees into production and 

management processes; ousting the status of «subordinate» by the status of «partner»; 

readiness to innovate; systematized communication with the centre and dynamic 

response to processes in the external environment – in the market and in target 

audience. 

The practical significance of the obtained results is in their adaptability to 

develop the organizational and structural model of the university publishing house in 

the context of transformational challenges. They may be helpful in optimizing the 

strategy of organizational improvement of university publishing house, in developing 

legal and regulatory documents, as well as in further research on the theory and 
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history of publishing and editing. The results can be used in the following courses: 

«Principles of Publishing», «Publishing Marketing», «Publishing Management», 

«Publishing Strategies», «Publishing Innovations», «Scientific and Educational 

Books», etc. 

 Key words: organizational structure, organizational-structural model of 

publishing house, university publishing house, publishing and printing centre, 

publishing strategy, publishing innovations, printing on demand, marketing image, 

outsourcing, cloud technologies in book publishing.  
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Університетське видавництво є особливим 

феноменом видавничої сфери і важливим чинником вищої освіти й 

університетської науки, утвердження та поширення в соціумі наукових і 

світоглядних ідей. Відчутну роль воно відіграло в розвитку книги, читання, 

видавничої діяльності і світської ідеології. У контексті пропонованого 

дослідження університетське видавництво – заснована університетом або 

виокремлена в його структурі функціональна одиниця, змістом і цілями 

діяльності якої є підготовка, випуск і позавидавничий супровід видавничої 

продукції. Певною мірою це поняття є узагальнювальним. 

Багатоаспектний матеріал, що містять дослідження з історії 

книговидання, виокремлює в загальній картині досвід вкорінення в 

інтелектуальному, освітньому і культурному просторі особливої книги – 

університетської, яка завжди виконувала евристичну, інтерпретаційну, 

світоглядно-формувальну місію, мала чітко окреслену предметно-

функціональну специфіку. Контекст дослідження спонукає трактувати поняття 

«університетська книга» як книжкове видання, створене університетськими 

видавництвами для потреб вищої школи. Сусідить із ним поняття 

«університетська періодика» – сукупність випущених у світ університетським 

видавництвом наукових, науково-методичних періодичних видань. Їх синтез 

репрезентує поняття «університетське видання» – сукупність наукових, 

навчальних, навчально-методичних періодичних і неперіодичних видань, 

випущених у світ університетським видавництвом для потреб вищої школи, 

науки та освіти. 

Видавнича діяльність закладів вищої освіти неодноразово перебувала у 

полі наукових інтересів українських і зарубіжних дослідників, однак із багатьох 

причин вони рідко зосереджувалися на особливостях організаційної структури 

університетських видавництв, а також на залежності різноманітних параметрів 

їх функціонування від статусної та організаційної специфіки, трансформування 
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їхніх ключових структурно-функціональних параметрів як чинників 

збереження традицій та інноваційного розвитку. 

Об’єктивна неспівмірність якісно-кількісних показників функціонування 

університетських видавництв їхнім потенційним можливостям, малопомітність 

університетської книги в національному книжковому просторі, статусна та 

організаційно-функціональна застиглість університетських видавництв, що 

стримує необхідну динаміку якісних показників,  недостатня увага до цих явищ 

у науковому дискурсі увиразнюють зміст наукової проблеми, яка 

концептуально акцентує й організовує заявлене дослідження. 

Вибір ефективних форм організаційної структури університетського 

видавництва на сучасному етапі передбачає осмислення видавничого досвіду 

університетів в історичній перспективі, розуміння реалій кожного етапу 

становлення університетської книги в зарубіжних і в українських реаліях. У 

цьому сенсі мають цінність вивчення загальних тенденцій діяльності 

європейських та українських університетських видавництв, осмислення 

спільних ознак і специфічних особливостей розвитку та функціонування 

провідних центрів університетської освіти в Україні минулого і на сучасному 

етапі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Проблематика дисертації пов’язана з науковою темою № 16БФ045-

01 «Психофізіологічні механізми сприйняття новинного контенту 

аудіовізуальних мас-медій» Інституту журналістики. Робота відповідає 

навчальній і науковій проблематиці кафедри видавничої справи та редагування. 

Мета дослідження – комплексне розкриття статусної, організаційно-

структурної, функціональної специфіки, джерел ефективності і стримувальних 

чинників розвитку університетського видавництва в сучасних умовах. 

Для досягнення поставленої мети у дисертації визначені такі завдання: 

- дослідити започаткування європейської й української університетської 

видавничої традиції в аспекті її організаційно-структурних форм;  
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- уточнити семантику понять «університетська книга», «університетська 

періодика», «університетське видання», «університетське видавництво»; 

- дослідити організаційно-структурну і функціональну специфіку 

університетського видавництва і тенденції їх розвитку в Україні і світі; 

- розкрити типологічні структурно-функціональні ознаки 

університетського видавництва на сучасному етапі; 

- розробити статусно-функціональний профіль і критерії аналізу 

діяльності університетського видавництва; 

- з’ясувати чинники стримування ділової мобільності видавництв вищих 

навчальних закладів в Україні; 

- обґрунтувати оптимальну структурно-функціональну модель сучасного 

університетського видавництва. 

Об’єкт дослідження – організаційно-структурна і функціональна система 

університетського видавництва. 

Предмет дослідження – чинники, що зумовлюють статус, організаційно-

структурну, функціональну специфіку, ефективність діяльності 

університетського видавництва, його місце і роль у розвитку вищої освіти і 

видавничої справи. 

Джерельна база дослідження. За теоретичну основу дисертації 

прислужилися дослідницькі напрацювання, в яких розкрито: 

 ідею та місію університету (В. Бакіров, Ю. Габермас, Г.-Г. Гадамер,  

Т. Жижко, Дж. Г. Ньюмен, Х. Ортега-і-Гассет, Я. Пелікан, К. Ясперс та ін.); 

історію книги і книговидання у вищій школі (Д. Багалій, Н. Зелінська,  

Я. Ісаєвич, Л. Кочубей, Г. Лоза, М. Максимович, А. Мангуель, Ю. Мелентьєва, 

В. Овчінніков, І. Огієнко, М. Тимошик та ін.); 

основні засади видавничої діяльності (В. Базилюк, Б. Дурняк, К. Костюк, 

В. Лукін, З. Партико, В. Теремко, М. Тимошик, В. Шпак та ін.); 

різноманітні передумови й аспекти трансформації видавничої галузі  

(А. Бужбецька, Я. Влодарчик, С. Водолазька, Б. Дурняк, К. Костюк, В. Теремко, 

В. Шпак та ін.); 
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роль стратегічного підходу в організації діяльності (А. Гальчинський,  

П. Друкер, Ф. Котлер, Г.-М. Мак-Люен, А.-Дж. Стрікленд, В. Теремко,  

А.-А. Томпсон, Дж. Траут та ін.); 

особливості видавничої діяльності в сегменті наукового і навчального 

книговидання у вищій школі (В. Агєєв, Т. Беккер-Нільсен, С. Водолазька, Л. Гітіс, 

О. Гречихін, Ю. Древс, Н. Зелінська, Є. Комаров, Ю. Маковєєв, Є. Смірнова,  

З. Федотова та ін.); 

специфіку видавничої діяльності університетів (С. Водолазька, Г. Грет,  

Г. Лоза, Р. Самотий, О. Сеник, Дж. Б. Томпсон та ін.). 

Емпіричну базу дослідження становлять: документація видавництв/ 

видавничих підрозділів вищих навчальних закладів України – Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», Національного університету «Львівська політехніка», 

Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Української 

академії друкарства, Українського католицького університету, Чернівецького 

університету імені Юрія Федьковича, Міжрегіональної Академії управління 

персоналом, Дніпровського університету імені Альфреда Нобеля; сайти 

видавництв українських та провідних американських і європейських вищих 

навчальних закладів – Мічиганського, Каліфорнійського, Гарвардського, 

Чиказького (Іллінойського), Оксфордського, Кембриджського, Голдсмітського, 

Вестмінстерського, Ягеллонського, Варшавського університетів, Університету 

імені Марії Склодовської-Кюрі; сайти асоціацій видавців; видавнича продукція; 

статистичні дані Книжкової палати України імені Івана Федорова та ін. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють видавничу практику 

вітчизняних і зарубіжних університетів у період з 2012 по 2016 рр. Такий вибір 

зумовлений трансформаційними реаліями видавничої галузі, тенденціями в 

розвитку видавництв вищої школи й університетської книги, в чому суттєво 

проявилася  статусна і структурно-функціональна специфіка видавництв вищих 
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навчальних закладів. У досягненні поставлених завдань прислужилося 

осмислення становлення університетської видавничої традиції та її сьогоденних 

реалій у світі. 

Територіальні межі дослідження. Дослідження ґрунтується на аналізі 

організаційно-структурних моделей університетських видавництв України із 

застосуванням досвіду видавничих практик провідних університетів США, 

Великої Британії, Польщі.   

Методологічну основу дисертації складають наукові принципи історизму, 

розвитку, діалектики, об’єктивності, комплексності, достовірності, системного 

підходу.  

Методи дослідження. Мета і завдання дисертації зумовили комплексне 

застосування загальнонаукових, емпіричних і теоретичних методів 

дослідження. 

Джерелознавчий аналіз застосований у дисертації для вивчення реалій 

започаткування й утвердження видавничих практик в університетських 

видавництвах, окреслення їхніх організаційних форм і специфічної ролі у сфері 

освіти, науки і видавничій справі. 

У роботі з емпіричними фактами було застосовано статистичний, 

вимірювальний, класифікаційний, порівняльний, кореляційний методи. 

Результати їх застосування були піддані опрацюванню методами з 

аналітичними можливостями – кореляційного, факторного аналізу, що дало 

змогу побачити залежності і закономірності функціонування університетського 

книговидання в різних його аспектах. 

Виявленню загальних закономірностей функціонування організаційних 

структур видавництв вищої школи сприяли аналіз і синтез, а також 

дедуктивний та індуктивний методи. 

Метод класифікації дав змогу вирізнити й охарактеризувати організаційні 

моделі й особливості функціонування видавництв вищих навчальних закладів. 



20 

 

 

Системний метод сприяв встановленню структурних зв’язків в 

організаційно-функціональних моделях університетських видавництв і 

показників їхньої діяльності. 

Метод наукового прогнозування підтвердив свою цінність в окресленні 

перспектив адаптивності і розвитку організаційної структури видавництв вищої 

школи в умовах трансформацій медіасфери, медіаспоживання, вищої школи та 

вищої освіти. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному 

дослідженні умов та особливостей становлення організаційно-структурних 

моделей університетських видавництв, їх функціональної мобільності, 

залежності від організаційно-структурної специфіки функціональних 

показників, репутації в науково-освітньому середовищі.  

Уперше: 

- розкрито ключові аспекти розвитку університетського книговидання й 

університетського видавництва в контексті його організаційного 

статусу та функціональної специфіки; 

- узагальнено організаційно-структурну і функціональну специфіку 

університетських видавництв України в порівняльному контексті із 

організаційними моделями університетських видавництв Європи і 

США; 

- здійснено комплексний аналіз взаємозалежності організаційного 

статусу, структури і показників діяльності університетських видавництв  

України  у 2012–2016 рр.; 

- розроблено модель статусно-функціонального профілю 

університетського видавництва і критерії (матрицю) його аналізу; 

- з’ясовано чинники організаційно-структурних трансформацій 

видавничої діяльності університетів України на сучасному етапі. 

Удосконалено: 

- класифікацію організаційно-структурних моделей університетських 

видавництв; 
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- обґрунтування ролі університетського видавництва як соціокультурної 

інституції. 

Набули подальшого розвитку: 

- теоретичні та практичні підходи у розкритті впливу джерел 

ефективності університетського видавництва; 

- обґрунтування впливу організаційно-структурних інновацій на якісні та 

кількісні показники функціонування університетського видавництва. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в їх адаптивності 

для розроблення ефективної організаційно-структурної моделі 

університетського видавництва в умовах трансформаційних викликів. 

Корисними можуть бути вони для оптимізування стратегії організаційного 

розвитку університетського книговидання, розроблення нормативно-правових 

документів, подальших досліджень із теорії та історії видавничої справи та 

редагування. Отримані узагальнення можуть прислужитися у вивченні курсів: 

«Основи видавничої справи», «Видавничий маркетинг», «Видавничий 

менеджмент», «Видавничі стратегії», «Видавничі інновації», «Наукове і 

навчальне книговидання» та ін. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, результати здобуті авторкою одноосібно. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження 

обговорено на засіданнях кафедри видавничої справи та редагування Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Окремі положення і висновки були виголошені на міжнародних і 

всеукраїнських наукових конференціях: 

Міжнародні наукові та науково-практичні конференції: 

ІІ Міжнародна наукова конференція «Польща–Україна: спільні шляхи до 

свободи» (Житомирський державний університет імені Івана Франка, 24 квітня 

2015 р.); ІV Міжнародна науково-теоретична конференція «Толерантність як 

соціогуманітарна проблема сучасності» (Житомирський державний університет 

імені Івана Франка, 1–2 жовтня 2015 р.); Міжнародна науково-практична 
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конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» (Запорізький 

національний університет, 3–4 березня 2016 р.); ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих 

наук» (м. Київ, 28–29 жовтня 2016 р.); ІІІ Міжнародна наукова конференція 

«Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. Співпраця польсько-українська в 

переломних моментах історії та сучасності» (Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, 4 листопада 2016 р.); ІV Міжнародна науково-

практична конференція «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Львів,  

2–3 грудня 2016 р.); Actual Problems of Science and Education APSE-2017 

(Budapest, 29 January 2017). 

Всеукраїнські наукові та науково-практичні конференції: 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та 

перспективи» (Житомирський державний університет імені Івана Франка,  

14–15 травня 2015 р.); ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події» (м. Львів, 30 вересня– 

3 жовтня 2015 р.); ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний 

мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку» (Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 12–13 жовтня 2016 

р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальні комунікації і 

нові комунікативні технології» (Класичний приватний університет  

(м. Запоріжжя), 16–17 грудня 2016 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та молодих вчених «Медіаконтент: види, форми подачі 

та особливості сприйняття» (Інститут журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 4 квітня 2017 р.); ІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Сучасні видавництва вищих навчальних 

закладів» (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,  

25–27 травня 2017 р.). 
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Публікації. Основні результати дисертації викладені у 15 одноосібних 

публікаціях: 6 статей надруковані у наукових фахових виданнях, 1 стаття – у 

зарубіжному виданні, 8 – у матеріалах і тезах конференцій. 

Структура й обсяг дисертації зумовлені її метою і завданнями, логікою 

пізнання наукових і прикладних реалій. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

роботи – 260 сторінок, з них основного тексту – 178 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК УНІВЕРСИТЕТСЬКА ТРАДИЦІЯ 

 

1.1. Університетське видавництво в контексті досліджень  

видавничої проблематики 

 

Зміст і динаміка сучасних трансформацій в Україні виводять у ранг 

першочергових завдань реформування освітньої системи, створення нової 

моделі вищої школи на основі її історичного досвіду і новітніх надбань. У 

поєднанні університетських традицій з інноваційними освітніми підходами і 

технологіями відбувається втілення ідеї сучасного університету, спроможного 

здобути стійкі позиції у глобальній науковій та освітній конкуренції [67, с. 67].  

Видавнича діяльність університетів – традиційний об’єкт наукових 

досліджень, оскільки вона є одним із результативних чинників забезпечення їх 

соціокультурної ролі як інтелектуальних, освітніх, соціоінженерних центрів 

суспільства. У фокусі предметно зосередженої науки найчастіше перебувають 

гуманістичні, дослідницькі, освітні аспекти діяльності університетських 

видавництв [67, с. 67]. Традиційно в полі зору авторів – загальна діяльність, 

визначні праці університетських діячів, опосередковано –  роль видавництва як 

транслятора освітньо-наукових напрацювань. Ґрунтовні наукові розвідки, які 

розкривали б організаційно-структурну і функціональну специфіку, 

взаємозв’язки між ними в генеруванні результатів діяльності видавництв вищих 

навчальних закладів, аналізували б чинники їхньої ділової мобільності і 

джерела ефективності, стримувальні сили і проблеми функціонування, – 

рідкість.  

Організаційно (структурно)-функціональна специфіка університетських 

видавництв формувалась упродовж багатьох століть, тепер вона безпосередньо 

позначається на засадничих і динамічних параметрах діяльності конкретних 

видавничих структур. Тому дослідження їх функціонування на сучасному етапі, 

ролі університетської книги у формуванні наукового компоненту суспільної 
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культури, компетенцій фахівців-інтелектуалів має непересічну актуальність для 

осягнення цілісної картини розвитку видавничої справи в Україні і 

співвіднесення базових її показників із тенденціями у світі. 

 

1.1.1. Видавництво вищого навчального закладу в історичному аспекті 

 

Ідея університету є важливим культурним маркером, який, попри часові 

особливості, наукові й педагогічні традиції, характеризує розвиток науки, 

безперервний обмін науковими знаннями між поколіннями, що забезпечує 

інтелектуальний прогрес людства, народів і держав, визначає систему поглядів 

на університет як на соціокультурну інституцію. Різноманітні аспекти місії та 

ідеї університету завжди знаходили фокусування у філософській думці, 

наукових працях зарубіжних, українських мислителів і дослідників (В. Бакіров, 

Ю. Габермас, Г.-Г. Гадамер, Т. Жижко, Дж. Г. Ньюмен, Х. Ортега-і-Гассет,  

Я. Пелікан, К. Ясперс та ін.).  

Університет завжди генерував нове слово в науці, культурі й духовному 

житті, і те слово знаходило втілення у книзі, часописних наукових публікаціях. 

Завдяки цьому нові імпульси розвитку здобувала видавнича діяльність загалом. 

Навіть базова у видавничій сфері спеціальність – редактор – вигранилася у 

процесі становлення університетських навчальних і книгознавчих практик. Ця 

традиція сягає давніх часів і в Україні (Острозька, Києво-Могилянська 

академії). У сучасному світі реалізація університетської ідеї неможлива без 

творення інтелектуальної (наукової, навчальної, довідково-енциклопедичної) 

книги, завжди покликаної потребами науки й освіти конкретного часу і 

спрямованої в майбутнє. Творення і донесення її до освітянської і наукової 

спільноти – місія університетського видавництва.  

Англійський теолог, церковний діяч і педагог, перший президент і ректор 

католицького університету в Дубліні Дж. Г. Ньюмен [155] вбачав завдання 

університету в поширенні знань, а його професорів – й у написанні книг, 

оскільки викладання студентам більш ефективне, коли дослідник не просто 
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повідомляє про здобуті наукові результати, а й інтерпретує їх у навчальних 

текстах. 

Ідея збереження, розвитку і трансляції культури наступним поколінням 

об’єднує авторів праць, які розглядають університет як чинник буття і прогресу 

суспільства (людства). Іспанський філософ і соціолог, засновник і викладач 

Гуманітарного інституту Х. Ортега-і-Гассет стверджував, що ефективність 

вищої школи забезпечують три компоненти: «1) передання культури;  

2) навчання професій; 3) наукові дослідження і плекання нових науковців» 

[159, с. 80]. Німецький філософ, професор Гейдельберзького і Базельського 

університетів К. Ясперс головним завданням університетів вважав 

дослідницький пошук і викладання як поширення знань і виховання наступних 

поколінь. У праці «Ідея Університету» [234] значну увагу він приділив 

університетському самоврядуванню та університету як інституції. Засновник 

філософської герменевтики, очільник кафедри філософії Гейдельберзького 

університету Г.-Г. Гадамер розглядав університет як «невеличкий і скромний 

простір свободи» [42, с. 178]. Погляди німецького філософа Ю. Габермаса, 

директора Інституту Макса Планка, репрезентовані у праці «Ідея 

Університету», в якій він наголошував: «І далі поза університетом наукові 

навчальні процеси зберігають щось від своєї первісної університетської форми» 

[41, с. 210]. 

Упродовж розвитку університетської справи набувала типологічної і 

функціональної специфіки університетська книга як феномен, підготовлений 

науково-викладацькими кадрами (наукова, навчальна і навчально-методична), 

адресована передусім студентству. Вона слугувала потребам конкретного 

університету, ставала надбанням вищої школи і суспільства. Завдяки цьому у 

світі сформувалася потужна традиція визнання цінності університетської книги, 

уваги до неї, дослідження її ключових ознак і функцій. Щоправда, її значною 

мірою небезпідставно розглядають у загальному потоці інтелектуальної 

видавничої продукції – наукової, навчальної, навчально-методичної та 

довідково-енциклопедичної, а іноді долучають сюди і науково-популярні 
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тексти. Базові критерії при цьому – місцезнаходження автора, тип тексту, 

специфіка цільової аудиторії. 

Давнє коріння має традиція університетського книготворення, 

функціонування університетської книги і в Україні, про що свідчать праці  

Я. Ісаєвича, М. Максимовича, І. Огієнка та ін. Її базові концепти (науковість, 

адекватність потребам часу, конкретних сфер науки та практики, методична 

витриманість, реалізація ідей конкретного університету) фігурують і в 

теперішніх наукових дослідженнях. 

Зв’язок місії університетського видавництва з місією університету почав 

набувати системних форм з утвердженням книгодрукування, хоч елементи цієї 

взаємозалежності зародилися в добу манускриптної книжності: викладач читав, 

студенти записували лекцію, а потім здавали свої «книги» в університетську 

бібліотеку. Вільний дух студентства вже тоді витав в аудиторіях, тому одна й та 

сама лекція часто була трансформована в різні варіанти студентських текстів-

рукописних книг [156, с. 175]. У зв’язку з цим доводилося ті книги 

досліджувати на предмет їх адекватності первинному тексту (лекції) і за 

необхідності вносити відповідні поправки. Із такими практиками пов’язують 

розвиток студентських бібліотек, книгознавчої і редакторської професій.  

Розвиток друкарства радикально збільшив наклади книг, змінивши не 

лише роль лектора (викладача), студента, характер навчального процесу, а й 

систему поширення наукових знань, статус бібліотеки і книги, а також 

пов’язану з її підготовкою працю. У зв’язку з цим суттєвого розширення набув 

типологічний спектр видань: журнали, альманахи, збірники та ін.  

Видавництво є органічною структурно-функціональною частиною 

університету, дієвим засобом утвердження його високого статусу. Вбачаючи 

одним із компонентів місії університету його діяльність і як «наукового 

видавничого осередку» [166, с. 158], покликаного задовольняти потреби 

суспільства в науковій, навчально-методичній книзі та періодиці, варто мати на 

увазі, що поширення результатів досліджень у зацікавлених середовищах 

тривалий час було можливе завдяки розвитку наукового сегменту видавничої 
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продукції як особливого джерела інформації [166, с. 161]. Завдяки цьому 

університет як науково-освітній осередок був корисним науковій спільноті й 

суспільству. 

Американський учений словацького походження Я. Пелікан зосередився 

на унаочненні проблем, які постають перед університетським видавництвом під 

час роботи в галузях науки, не представлених якісними дослідженнями 

відповідних кафедр та лабораторій [166, с. 170]. Він наголошував на потребі 

вивчення і використання  видавничими працівниками іноземних мов, що 

допоможе зробити доступними результати досліджень через якісні переклади: 

«Університетське видавництво має і можливість, і обов’язок очолити всю 

спільноту авторів-науковців. Переклад і розповсюдження результатів 

дослідження через наукові публікації, взяті купно, є фундаментальними для 

покликання університету, але університет не в змозі реалізувати це покликання 

без університетського видавництва» [167, с. 226]. 

Значну увагу діяльності університетських видавництв, передусім 

становленню видавничої традиції в Київському університеті Святого 

Володимира, приділяє М. Тимошик. В його монографії «Її величність книга» 

[206] виокремлені етапи становлення української наукової книги – від 

історичних витоків українського наукового книговидання, започаткування 

університетського друкарства й до кінця ХХ ст. 

На різних аспектах діяльності Київського університету Святого 

Володимира, зокрема на її організаторсько-педагогічних засадах, сфокусовані 

дослідження С. Черняка [222], який виокремив етапи становлення університету 

і тенденції розвитку його організаційно-педагогічної діяльності, приділив 

значну увагу організації структури університету, зародженню академічних 

традицій. Згідно з його класифікацією, становлення університету Святого 

Володимира і формування ієрархічної управлінської структури відбулося на 

організаційно-структурному етапі; вдосконаленню його діяльності сприяли 

події, зреалізовані на структурно-змістовому етапі; структурно-процесуальний 

етап був ознаменований унормовуванням діяльності університету [222, с. 7,  
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11–12]. На видавничій діяльності Київського університету Святого Володимира 

(1834–1917 рр.) зосереджені дослідження Л. Кочубей [130]. 

Історія заснування і становлення Харківського університету як провідного 

навчального закладу тісно пов’язана з іменем Д. Багалія, який зазначав, що цей 

навчальний заклад зорієнтований на кращі традиції європейських університетів 

завдяки досвіду іноземних професорів, які в ньому викладали, що відкривало 

для студентів можливість долучитися до надбань європейської культури. До 

200-ліття університету дослідження Д. Багалія було перевидано [12], а його 

справу продовжили сучасні науковці монографією «Харківський національний 

університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років» [214] та бібліографічним 

покажчиком «Історія Харківського університету за 200 років» [109]. 

Дослідниця Т. Кузнякова одним із важливих етапів розвитку українського 

книговидання виокремлює університетський (кін. ХVIII – сер. ХІХ ст.). 

Пов’язаний він із заснуванням і функціонуванням Харківського та Київського 

університетів, а також Головного управління цензури при Міністерстві 

народної просвіти як стримувальної і репресивної інстанції [132, с. 12]. 

Загалом більшість праць зосереджена на історичних процесах становлення 

університетів й університетської традиції, їх культурній та науково-освітній 

ролі, діяльності як центру підготовки кадрів і книжного центру. Організаційно-

структурний і статусний акценти представлені побіжно або й узагалі випущені 

з уваги. 

 

1.1.2. Організаційна культура університетського видавництва  

в науковому дискурсі. Принципи і методологія дослідження 

 

Значний інтерес до наукової і навчальної університетської книги, їх 

соціокомунікаційної ролі, деякою мірою – до організаційно-структурної 

специфіки помітні в працях В. Агєєва, Т. Беккер-Нільсена, Я. Влодарчика,  

С. Водолазької, Л. Гітіса, Л. Головатої, Ю. Древса, Н. Еріашвілі, Б. Єсенькіна, 

Т. Жижко, Н. Зелінської, А. Когана, Є. Комарова, І. Копистинської, Н. Кучиної, 
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Г. Лози, Ю. Майсурадзе, М. Маковєєва, Р. Самотий, О. Смірнової, В. Теремка, 

М. Тимошика, Дж. Б. Томпсона, З. Федотової та ін.  

На підставі їх аналізу можна стверджувати, що провідні університетські 

видавництва, розвиваючи традицію інтелектуальної книги, все більше 

зосереджуються на роботі з поліфункціональними навчальними виданнями, 

покликаними формувати у студентів комплекс компетентностей з відповідних 

дисциплін (сфер діяльності). Динамічно вростають в освітній простір 

електронні версії видань й інтерактивні електронні видання, які все активніше 

застосовують у навчальному процесі. Щоправда, базована на цифровому 

продукті бізнес-стратегія не набула широкого застосування в університетських 

видавництвах України, стверджує С. Водолазька [33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40]. 

Це спостереження, підкріплене аналізом практики, проявляє реальні проблеми 

організаційно-структурного статусу видавництв, що функціонують у системі 

вищої школи (обмеження поля ділової активності вищим навчальним 

закладом), і в цьому закорінені їх функціональні труднощі. Реальність така, що 

сучасне видавництво не може функціонувати замкнено в межах конкретного 

університету, навіть у сегменті видань для вищої школи. Для роботи в 

конкурентному середовищі більшості з них не вистачає фахового вишколу, 

конкурентної сили, психологічної налаштованості, амбіцій вторгнення у 

відкритий книжковий простір. Сучасні трансформації спонукають 

університетські видавництва переструктуровуватися організаційно, обираючи 

маркетингову модель як базову.  

Університетське видавництво постало перед необхідністю на новому рівні 

розуміння й реалізації своєї місії поєднувати економічні інтереси та функції 

інтелектуального, культурного впливу на аудиторії, основа яких – студентство і 

науково-викладацький корпус вищої школи. Видавництва все частіше 

орієнтуються на мультиплатформність; крім традиційних моделей діяльності 

все активніше застосовують аутсорсингові хмарні технології [38, с. 11–12]. 

У площині аналізу актуальної ситуації у видавничій сфері, пошуку  

університетськими видавництвами перспективних стратегій функціонування, 
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адаптування до нових соціокультурних умов можуть прислужитися ідеї  

В. Теремка [200; 201; 202; 203; 204]. В сучасних умовах Україна дещо втратила 

культуру університетської книги, що позначилося на ефективності діяльності 

університетських видавництв. Серед найгостріших проблем – «дефіцит 

маркетингових знань і мислення, ділової культури, небажання і невміння 

працювати на основі стратегій, нездатність генерувати оригінальні ідеї та 

видавничі рішення» [203]. З огляду на такі реалії першочерговим завданням є 

активне відновлення культури видань вищих навчальних закладів відповідно  

до тенденцій у видавничій сфері, використання досвіду провідних 

університетських видавництв з метою випуску конкурентоспроможної в межах 

національного і глобального ринків навчальної та наукової продукції. Орієнтир 

для авторів і видавців – усвідомлення, що потенційні користувачі науковою і 

навчальною продукцією мають специфічні очікування, високі вимоги і 

критичний рівень оцінювання [67, с. 68]. У сучасному світі доступ до знань не 

обмежується адміністративними кордонами, ринок глобалізується і будь-яке 

видання опиняється в полі глобальної конкуренції. А його замкненість у межах 

навчального закладу – явище непродуктивної контртенденції. 

Сучасне університетське видавництво покликане реалізовувати стратегію 

вищого навчального закладу й інтелектуальну стратегію суспільства, 

організовуючи потоки інтелектуальної, навчально-методичної інформації в 

освітньо-науковому просторі університету і країни, просуваючи завдяки 

високоякісній інтелектуальній книзі його марку й авторитет. Важливим є і 

вихід його інтелектуального продукту в європейський і світовий простір. 

За спостереженням Я. Приходи, «на часі створити спільну всеукраїнську 

міжуніверситетську видавничо-інформаційну платформу» [183, с. 96], яка 

сприяла б фаховому аналізу культури наукових і навчальних видань, 

обговоренню стану університетського книговидання.  

Різноманітні аспекти наукового книговидання перебувають у полі зору 

української дослідниці Н. Зелінської, за твердженням якої подолання проблем 

підготовки, випуску та просування наукової книги можливе за умови глибокого 
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врахування її специфіки та потреб споживачів, а також залучення й 

адаптування до українських реалій зарубіжного досвіду [96; 97; 98]. «―Домашнє 

завдання‖ для українського наукового книговидання на ближчі роки – це 

робота над якістю, яку ми розуміємо як професійне, сперте на канони 

книжкової культури видавниче втілення важливих для суспільства тем, що, 

окрім іншого, викликає і відповідну реакцію соціуму» [96, с. 13]. Базова 

настанова: зацікавленість студентів здобути конкурентоспроможну освіту 

європейського рівня, інтерес до найновіших наукових розробок, які можна 

адаптувати для викладання багатьох дисциплін. Ці тенденції ретельно 

відстежують і враховують американські та британські книговидавці [96, с. 15], 

тому сегмент наукової книги у цих країнах зберігає високу динаміку розвитку. 

Стратегія сучасного університетського видавництва полягає у прогнозуванні 

змін й активній адаптації до все нових умов задля задоволення пізнавальних і 

розвивальних потреб студентів, викладачів, науково-освітньої громадськості. 

Видавничу діяльність вищих навчальних закладів України на сучасному 

етапі і досвід минулого (на прикладі Національного університету «Львівська 

політехніка») досліджує Р. Самотий. Розвиток форм наукової комунікації, 

комплексний аналіз принципів реалізації наукових видавничих проектів – ядро 

її дослідницьких інтересів. Авторка на підставі аналізу різноманітних даних 

дійшла висновку про можливість формування на основі сповідуваної фахівцями 

«Львівської політехніки» практики інтеграційних процесів з іншими 

видавництвами, у тому числі й зарубіжними, а також розвитку «видавничого 

меценатства» [188, с. 14] та ін. Аналізуючи перспективні підходи, Р. Самотий 

виокремлює діяльність Видавничого дому «Києво-Могилянська академія», 

видавництва Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана, Міжрегіональної Академії управління персоналом, Львівського 

національного університету імені Івана Франка та ін. [189, с. 294–295]. 

У праці «Книга для автора, редактора, видавця» [207] наведено і 

проінтерпретовано типові структури українських та зарубіжних видавництв. За 

спостереженням М. Тимошика, елементи цих організаційних структур, 



33 

 

 

адаптовані до українських реалій, становлять основу структури «видавництва 

змішаного типу» [207, с. 57]. Щоправда, така структура видається надто 

розгалуженою і громіздкою для університетського видавництва, яке функціонує 

в умовах жорсткої конкуренції, низької купівельної спроможності цільових 

аудиторій, високих цін витратних матеріалів. Тому сучасні університетські 

видавництва та видавничі підрозділи обирають гнучкі й адаптивні організаційні 

структури, в яких працівники можуть поєднувати кілька функцій, забезпечуючи 

організаційну мобільність. 

Орієнтації на мобільну і гнучку організаційну структуру дотримується і  

З. Партико, зазначаючи, що для малих видавництв оптимальні два структурні 

підрозділи, які перебувають у підпорядкуванні «комерційного директора і 

головного редактора (керівника проектів видань)», а в середньому за 

масштабом видавництві може бути застосована організаційна структура з 

«чотирьох структурних підрозділів – керівника проектів (головного редактора), 

керівника виробництва, керівника маркетингу і комерційного директора» [163,  

с. 205–206]. 

Багатоаспектний аналіз діяльності видавничо-поліграфічного комплексу 

«Видавництво ―Політехніка―» Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» здійснила Г. Лоза, 

яка окреслила ключові ресурси його функціонування та конкурентні переваги, а 

також охарактеризувала роль видавничих підрозділів вищих навчальних 

закладів загалом. За її висновками, статус видавництва зумовлює його 

організаційно-функціональну специфіку й критерії оцінювання ефективності 

діяльності. Результати цього дослідження становлять інтерес для узагальнення 

досвіду видавничої діяльності вищих навчальних закладів та мають прикладне 

значення при виробленні стратегій розвитку університетської книги [135]. 

На проблемах видавничої стратегії й організації маркетингової політики 

університетського видавництва, а також чинниках, що впливають на неї,  

запитах і очікуваннях цільової аудиторії (на прикладі видавничо-

поліграфічного комплексу «Видавництво ―Політехніка―» Національного 
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технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського») зосереджена Г. Грет [53, с. 468–472]. 

Кожний вищий навчальний заклад обирає власну  концепцію розвитку, яка 

базується на його освітніх традиціях і можливостях. Значною мірою вона 

залежить від організаційних чинників, які впливають на його книговидання. Це 

дає підстави для міркувань, що, попри універсальну специфіку, умови для 

видавничої діяльності в них різні, відтак запровадження єдиної моделі 

університетського видавництва неможливе. А організаційний чинник визначає 

його функціонування – до такого висновку дійшла Л. Головата [49, с. 34–35]. 

На важливості інноваційного характеру університетської освіти, яка має 

бути співмірною з часом і випереджати його, наголошує Т. Жижко. В її полі 

зору – теоретичні засади розвитку університетської освіти, «ідея університету в 

академічному і суспільному (громадянському) дискурсі» [89, с. 1], структура і 

місія сучасної вищої освіти. 

Необхідність розвитку конкурентоспроможності видавництв і видавничих 

підрозділів вищих навчальних закладів породжує потребу в реорганізації 

організаційної структури, управлінських і процесуальних технологій у сфері 

університетського книговидання, чому сприяє запровадження інноваційних 

підходів, методів і моделей діяльності. Мова передусім про електронні книги, 

електронні бібліотеки, друк на вимогу, оперативний друк та ін. Зарубіжний 

досвід впровадження інноваційних процесів засвідчує скорочення витрат і 

підвищення продуктивності виробництва, постійну або тимчасову кооперацію, 

що підтверджує приклад видавництв Колумбійського університету та 

університету Джона Гобкінса [40, с. 17–18]. 

Сторінки в соціальних мережах вивели університетські видавництва на 

якісно новий рівень ділової активності, надавши їм змогу оперативно 

комунікувати з цільовими аудиторіями щодо нових наукових і навчальних 

видавничих проектів, просувати їх на ринку, налагодити динамічний зворотній 

зв’язок із споживачами [37, с. 32], оскільки соціальні мережі діють як медіа і 

навіть як діагностичне й експертне середовище. 
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Видавничу діяльність як чинник творення інформаційного простору, 

поширення актуальних досліджень і розробок розглядає О. Сеник, 

стверджуючи, що діяльність видавництва у структурі вищого навчального 

закладу є підставою функціонування його як інституції, що виконує 

цивілізаційну місію [191, с. 34–35].  

Наукова і навчальна книга не лише формують імідж університету, 

світогляд його вихованців, а й сприяють утвердженню його репутації як 

освітнього і наукового центру [58, с. 176]. Попри це, в діяльності багатьох 

університетських видавництв не простежується чітка стратегія на розвиток 

наукової та навчальної книги, наукової періодики як чинника іміджу. 

Дослідивши діяльність видавництв різних типів, зовнішніх і внутрішніх 

передумов їх функціонального тонусу, І. Копистинська дійшла висновку про 

необхідність функціонального оновлення і змін у структурі видавництв. З 

огляду на це запропонувала схему «типового українського видавництва» [126, 

с. 11] із рекомендаціями щодо вдосконалення його структури, переконуючи, що 

оптимальна структура залежить від обраної стратегії, чисельності і кваліфікації 

працівників та ін. 

На різномасштабних аспектах видавничої діяльності вищих навчальних 

закладів, пошуку шляхів її вдосконалення, необхідності організаційної,  

структурної, змістової перебудови задля створення сучасної інтелектуальної 

книги, що відповідала б вимогам часу, були зосереджені всеукраїнські науково-

практичні конференції «Сучасні видавництва вищих навчальних закладів» в 

Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова (2014, 2017 рр.). Їх 

учасники – науковці та працівники видавництв і видавничих підрозділів – 

аналізували проблеми університетського книговидання. Наукова полеміка 

торкнулася проблематики електронних навчальних посібників, електронних 

фахових видань, систематизації та ідентифікації навчальних і наукових видань, 

якісної підготовки й оформлення наукових публікацій, вибору ефективної 

стратегії й організаційної структури, можливостей і переваг застосування 

університетським видавництвом повнокольорового цифрового друку та ін.  
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Університетські видавництва як особливі організаційно-структурні і 

функціональні системи є об’єктом досліджень зарубіжних науковців. Дослідник 

Т. Беккер-Нільсен зазначає, що видавництво університету не є безпосереднім 

конкурентом суб’єктам інших сегментів видавничої діяльності, воно природно 

доповнює традиційний видавничий сектор. Щоправда, його доходи не можуть 

покривати всі витрати, оскільки видавництву доводиться працювати з 

некомерційною книгою [16, с. 102–104]. Теза про некомерційний характер 

університетської книги не цілком однозначна: як свідчить практика, комерційна 

ефективність будь-якої книги, в т. ч. випущеної університетським 

видавництвом, залежить не від типу видавництва, а від її маркетингового 

забезпечення: зосередженості на цільовій аудиторії; відповідності змісту книги 

ключовим потребам потенційних користувачів; якості викладу ідей, положень, 

практик; комунікаційної і дистрибуційної активності. Тому для однозначного 

сприйняття цього судження Т. Беккер-Нільсена не вистачає підстав, як і 

поділяти таку позицію й українських науковців. 

Розумінню передумов успіху американських і британських 

університетських видавництв, трансформацій, зумовлених ерою цифрових 

технологій, сприяє ґрунтовна наукова праця Дж. Б. Томпсона [249]. 

Дослідник Т. Добко підкреслює надважливість «репутації університету» та 

організаційної культури, серед складників якої – «рівень централізації 

управління і делегування повноважень, готовність до ризику та експерименту,  

характер і різновиди фінансових і нематеріальних заохочень, надання переваги 

процедурним вирішенням питань, рівень інтегрованості академічної спільноти, 

рівень колегіальності у прийнятті рішень, умови та перспективи фахового 

розвитку, рівень підзвітності громадськості тощо» [72, с. 97]. 

Польський маркетолог Я. Влодарчик виокремлює два види організаційних 

структур, що активно застосовуються у видавництвах – ієрархічна та лінійно-

штабна (staff and line). За його словами, графічним представленням структури 

видавництва є організаційна схема, яка демонструє офіційні, узгоджені шляхи 

обміну інформації, обсяг обов’язків і відповідальності його працівників разом із 
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системою матеріального заохочення. У малих і середніх видавництвах 

найпридатніша структура staff and line (лінійно-штабна), переваги якої – 

оперативність у прийнятті управлінських рішень на підставі інформації з ринку 

[32, с. 111–112]. Це зумовлено швидкістю проходження управлінських 

сигналів, зворотного зв’язку, що забезпечує мобільне генерування і доведення 

управлінських рішень, гнучкий організаційний маневр. У таких структурах 

організаційна культура базується на єдності спільного й індивідуального, 

реальній можливості взаємодії управлінського центру, структурних одиниць і 

персоналу. Це та ситуація, коли спільне є синергетичною єдністю одиничного. 

Однак, попри високу адаптивність, політика диверсифікації залишається 

переважно за межами компетенцій цих організаційних структур. 

Принципи побудови адаптивної організаційної структури 

університетського видавництва, до яких належать принцип поділу праці та 

спеціалізації; ієрархічності управління; поділу відповідальності; поєднання 

повноважень і відповідальності в управлінні; правової регламентації 

сформульовані теоретиком і практиком видавничої діяльності, зосередженої на 

інтересах вищої школи, Н. Еріашвілі [231, с. 46–47]. 

Вагомими у вивченні діяльності університетських видавництв є 

напрацювання Є. Комарова та М. Маковєєва [125], які вивчають теоретичні, 

методичні та практичні проблеми менеджменту і маркетингу у видавничій 

діяльності, приділяючи особливу увагу видавничим підрозділам вищих 

навчальних закладів, аналізують стан університетського книговидання, 

залучаючи до співпраці керівників видавництв. В. Агєєв та Ю. Древс [1] 

досліджують питання розробки та використання в освітньому процесі 

електронних навчальних книг і автоматизованих навчальних систем, 

застосування нових інформаційних та комп’ютерних технологій. Значну увагу 

вони приділяють організаційно-правовим аспектам підготовки електронних 

навчальних видань. Принципи побудови, створення та експлуатації книги 

вищої школи – предмет досліджень А. Гречихіна [54], О. Смірнової та  

З. Федотової [193]. Вони аналізують особливості організації видавничої 
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діяльності в університеті і розглядають різні виміри підготовки наукової та 

навчальної книги, розробки нормативної бази видавництва, що перебуває у 

структурі суб’єкта вищої школи. 

На конкретному прикладі Л. Гітіс аналітично опрацьовує проблеми 

функціонування університетського видавництва в умовах конкурентного 

середовища, визначає етапи його становлення і системи розповсюдження 

продукції, аналізує необхідність розробки нових технологій, створення власної 

інфраструктури, перспективи малотиражного книговидання з можливістю 

додруковування. При цьому він наголошує: «університетське видавництво не 

повинно бути складною бюрократичною структурою» [46, с. 20]. Вагома його 

перевага в тому, що навчальна і наукова література мають активованого 

споживача – наукові та університетські бібліотеки, а дієвий взаємозв’язок 

«автор (викладач ВНЗ) – видавництво – бібліотека – студент, аспірант (читач) 

дає змогу мінімізувати витрати на видання книги» [46, с. 27–28]. Є в цій моделі 

й очевидні слабкості – ізольованість від загальних видавничих процесів  

і тенденцій, якщо конкретна структура функціонує без старань інтегрування  

в них. 

Залежність структури від кількості працівників видавництва вивчають  

Б. Єсенькін і А. Коган [121]. Нерозгалужені організаційні структури краще 

адаптуються до коливань ринку, помірно вразливі до перепадів кон’юнктури, 

оскільки менше піддатливі впливу сезонних змін попиту і реалізації книг [67,  

с. 68]. Однак такі структури надчутливі до наслідків професійного вигоряння, 

компетентнісного старіння і плинності кадрів. У сучасних ринкових умовах 

перевагу мають видавництва із гнучкою організаційною структурою, неодмінна 

умова їх конкурентоспроможності – універсалізм працівників. 

Видавнича діяльність безпосередньо впливає на формування й 

утвердження світоглядних цінностей, збереження історичних традицій, 

підвищення культурного та освітнього рівня, відтак аспекти, пов’язані з її 

трансформаціями і розбудовою, є науково значущими [56, с. 362]. На вивченні 

її як складника ринкової економіки зосередився В. Шпак [228; 229]. 
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Аналізуючи проблеми видавничого бізнесу, серед найсуттєвіших він 

виокремлює непрофесійний менеджмент внаслідок недостатньої кількості 

кваліфікованих управлінців; наголошує на тому, що саме малий бізнес 

унеможливлює монополізм, створює конкурентне середовище і забезпечує 

високу мобільність видавництв (зокрема й університетських) в умовах ринку 

[228, с. 20, 27]. Однак малим структурам не вистачає потенціалу для 

впровадження масштабних проектів, розвитку в різних сегментах наукової і 

навчально-методичної книги. 

Загалом проблематика функціонування видавництва вищого навчального 

закладу на сучасному етапі багатоаспектно присутня в науковому дискурсі. 

Однак взаємопов’язаність його організаційної структури із змістом, масштабом 

й ефективністю у багатьох випадках залишається поза полем уваги 

дослідників. 

Принципи і методологія дослідження. З огляду на реалії науки, а також на 

наукову проблему, в процесі досягнення дисертаційної мети було застосовано 

сукупність принципів, підходів і методів, зумовлених об’єктно-предметною 

специфікою дослідження, потребами в цілісному евристичному погляді на 

історію університетського книговидання і його транснаціональну специфіку, 

взаємозумовленість статусних, організаційно-структурних і функціональних  

параметрів, їх кореляції з характером сил, що визначають сутнісні ознаки 

конкретної епохи, в т. ч. – сучасності (інформаційного суспільства). Базовою 

при цьому була настанова, згідно з якою вмотивованість, надійність і вивірене 

застосування методологічного інструментарію – ключова передумова 

дослідницького результату і шляху до нього. 

У дослідженні актуальних явищ, процесів і тенденцій університетського 

книговидання від його зародження до сьогодення найсуттєвіше прислужилися 

принцип історизму (діалектичне вивчення об’єкта в часі – ключових етапів 

становлення і в динаміці кількісно-якісних показників на теперішньому рубежі 

історії), принцип розвитку (крізь призму динаміки статусних, структурно-

функціональних і якісно-сутнісних змін), принцип діалектики 
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(взаємозумовленості, взаємопородженості явищ, у цьому разі – статусно-

структурних і функціональних), принцип об’єктивності (надання переваги 

фактам і побудова на їх основі суджень), принцип комплексності (розгляд 

процесу і явища в їх взаємозв’язках), принцип системності (погляд на всі 

об’єкти як на елементи безкінечності систем). З цієї платформи відбувалися 

фокусування пізнавального інтересу, добір прийомів та інструментарію, пошук 

та аналіз фактів дійсності,  формулювання суджень і висновків.  

Сукупність означених принципів спрацьовувала як методологічний фільтр, 

який алгоритмізував дослідницький процес і, залежно від пізнавальної ситуації, 

виводив на передній план конкретні методи. Емпіричною базою при цьому 

були статистичні дані Книжкової палати України, показники діяльності 

видавництв, моніторинг їхньої діяльності на основі інформації з відкритих 

джерел, опитування фахівців університетського книговидання, публікації в 

пресі експертних суджень щодо різних аспектів видавничої справи у вищій 

школі. Прислужилися також матеріали, використані в нещодавно захищених 

дисертаціях, а також побудовані на емпіричних фактах публікації. 

Метод історичного пізнання домінував при дослідженні поширених у часі 

закономірностей залежності показників діяльності університетського 

видавництва від його статусно-організаційної специфіки (перший розділ). 

Здобуті завдяки його застосуванню знання і висновки методологічно 

працювали на подальших етапах дослідження. 

Метод вимірювання орієнтував на пошук цифрових величин, що 

характеризують процеси, явища і результати діяльності університетських 

видавництв, – найчастіше він був застосований під час розгляду теперішніх 

реалій. Здобуті завдяки йому відомості отримали аналітичне розуміння і 

відповідну інтерпретацію завдяки задіянню потенціалу порівняльного методу, а 

також методів аналогій, кореляцій (історичні і сучасні реалії, статусно-

організаційні, управлінські моделі вишівських видавництв в Україні, діяльність 

українських і зарубіжних вишівських видавництв). 
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На всіх етапах роботи і в усіх проблемних ситуаціях відособлено 

(абстраговано) або в різноманітних поєднаннях доводилося використовувати 

методи: аналізу і синтезу (пізнання фактів, формулювання суджень – ідей, 

припущень, висновків), індукції і дедукції (розуміння змісту і результатів 

конкретних якісних перетворень), сходження від конкретного до абстрактного 

(формулювання узагальнень) і сходження від абстрактного до конкретного 

(застосування теорій – теорія як метод – у пізнанні емпіричних фактів). 

На рівні діалектичного осмислення реалій, пошуку відповідей на питання, 

які визначили суть означеної в дисертації наукової проблеми, результати 

застосування емпіричних методів і методів із подвійним інструментальним 

навантаженням (емпірико-теоретичних) були вивірені методами системного 

аналізу (кожен факт і процес, кожне явище є системою і елементом системи), 

дисперсного (різноплощинного, різнорівневого) і факторного (впливу 

системних, послідовних і випадкових, хаотичних факторів на результат) 

аналізу.  

Сукупність похідних і вивідних знань (результатів дослідження) отримала 

осмислення й інтерпретацію у процесі послуговування інтегрувальним 

методом, що дало змогу побачити тенденції і контртенденції розвитку 

університетських видавництв й університетської книги в історичній динаміці і 

на сучасному етапі, організувати розсіяну в роботі плюралістичну множину 

суджень і положень в певну систему, представлену у висновках, а також у 

проект-моделях профілю університетського видавництва, його організаційної 

структури і визначенні чинників, що стримує її розвиток. 

Методологічна платформа допомогла чіткіше побачити наукову проблему, 

її походження і складники, напрацювати й осмислити дослідницький матеріал, 

сформулювати положення, які підтверджують актуальність дисертації і 

надають наукової ваги здобутим результатам. 
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1.2. Становлення видавничої діяльності у вищій школі 

 

1.2.1. Зародження університетської книги  

й університетського книговидання 

 

Ідея університету проросла в середньовічній Європі. Середньовічний 

університет був своєрідною корпорацією, яка формувала світогляд і надавала 

тогочасним студентам можливість здобути освіту у духовній та професійній 

сферах. Найвідоміші постаті того часу виростали в тому середовищі, яке 

значною мірою було і середовищем духовним [60, с. 334]. У світських вищих 

навчальних закладах завжди панували наукове знання, дух свободи і творчості.  

Із становленням університетів й університетської книги, як стверджують 

А. Мангуель [137] і Ю. Мелентьєва [138], пов’язаний перехід від 

християнського, монастирського читання (зосереджене на «пізнанні Бога», 

читання як запам’ятовування, читання вголос) до схоластичного 

(інтелектуальна діяльність), а далі – до університетського («вченого», 

освітнього), який остаточно завершився в епоху Просвітництва. З цим 

пов’язаний перехід до читання пошепки, а потім до усного («мовчазного») 

читання. Усе це можна розцінювати як своєрідну культурну, антропну 

революцію. 

Серед перших закладів, що надавали фундаментальну і прикладну освіту, 

були Болонський (1088), Оксфордський (1117), Паризький (1200), який 

утворили богословська, медична та юридична школи, а також Кембриджський 

(1209), Неапольський (1224), Празький (1348) та інші університети. Міста були 

зацікавлені у відкритті університетів, бо вони активізували громадське життя і 

торгівлю, збільшували доходи казни [60, с. 334].  

Статус і права середньовічного університету закріплювали привілеї 

(спеціальні документи, підписані Папою римським або монархами), завдяки 

яким він мав змогу здійснювати автономне управління, обирати ректора на 

загальних зборах, надавати наукові ступені, а студентів звільняли від військової 
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служби та ін. [192, с. 19]. Паризький університет здобув незалежність від 

світської влади завдяки грамоті короля Філіпа ІІ Августа (1200). Згідно з 

регламентом університету (1342), студенти купували книги за пільговою ціною. 

Така практика прижилася також у Болонському, Падуанському, Тулузькому, 

Віденському університетах [156, с. 175]. Центрами університетського життя 

Англії були навчальні заклади в Оксфорді й Кембриджі [60, с. 334].  

У січні 1347 р. папа Климент VІ підписав документ про заснування 

Карлового університету у Празі (за зразком паризького університету), однак за 

офіційну дату заснування було прийнято 7 квітня 1348 р. Найплідніший етап 

його розвитку – порубіжжя XIV–XV ст., за часів Яна Гуса [117, с. 141].  

У ранніх європейських університетах навчальну програму, як правило, 

розписували на рік. Лекції поділяли на ординарні (обов’язкові, ранкові) та 

екстраординарні (додаткові) – їх читали після обіду і на свята. Диктування 

лекції засуджували в університетській практиці, однак дефіцит підручників 

змушував для бідних студентів, які не мали книг, запровадити так звані години 

диктанту [143, с. 31–32]. Студенти писали тексти лекцій за професором, 

вносячи в них нерідко слова, а то й речення від себе. Багато з них залишали ці 

записи в бібліотеці для наступних поколінь. Бібліотечні працівники за таких 

обставин були змушені виявляти розбіжності і вносити корективи у тексти. За 

суттю то були передредакторські і коректорські практики.  

Європейську освіту здобували й українці – в Сорбоні, Болонському, 

Падуанському, Ягеллонському (Краківському), Гейдельберзькому, 

Лейпцизькому та багатьох інших університетах. У реєстрах 1353 р. серед 

студентів Сорбони є згадка про магістра Петра Кордована та його товаришів з 

Рутенії, а записи про інших українських студентів датовані 1367 і 1369 рр. [215, 

с. 8]. У зарубіжних закладах навчалися вихованці Києво-Могилянської академії 

– Йов Борецький, Мелетій Смотрицький, Інокентій Гізель, Теофан Прокопович, 

Касіян Сакович та ін. Повернувшись в Україну, вони впроваджували набутки 

європейських закладів вищої освіти. 
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Випускником Ягеллонського (Краківського) і Болонського університетів 

був Юрій Дрогобич (Котермак). Спільно з ним перші книги слов’янською 

мовою готував Павло Процелер (Русин), також випускник і викладач 

Ягеллонського університету, відомий і тим, що видав твори хорватсько-

угорського письменника Яна Паннонія [90]. Спробу видавати кириличні книги 

здійснила чорногорська друкарня у Цетіньє (1494–1496). Якість її продукції 

була вищою, ніж у краківській друкарні Швайпольта Фіоля, видання містили 

передмови і післямови, вихідні дані [106]. 

Утвердження друку активізувало процес поширення знань, результатів 

досліджень учених, наукових шкіл і лабораторій. Друкована книга, більш 

уніфікована й оперативна, ніж рукописна, утверджувала нову парадигму 

наукового й освітнього життя, взаємодії викладача, студента, а також 

характерну для Нової доби видавничу естетику і краще відповідала її духу. 

Друкарня стає осередком університетського життя. Із цим безпосередньо 

пов’язаний вихід університетської освіти у світські і прикладні сфери. Наукова 

і навчальна книга здобувала значно вищі оперативність, уніфікованість, 

доступність, оновлюваність форми і змісту. 

Функціональність друкованої книги була високо оцінена й активно 

затребувана студентством. Це стало стимулом для розвитку університетського 

видавництва. Як відомо, 1470 року ректор Паризького університету Г. Фіше та 

пріор Сорбони Йоганн Хейнлін запросили німецьких фахівців Ульріха Герінга, 

Міхаеля Фрібургера та Мартіна Кранца друкувати книги для потреб 

навчального закладу [191, с. 35], згодом друкарня  виокремилась у приватне 

підприємство (1473). Перша книга, надрукована у Сорбоні – зібрання листів 

Гаспара де Бергама (за іншими відомостями, Гаспаріно Берціччі з Бергамо,  

1470 [156, с. 215]). За три роки видавничий набуток нараховував 23 назви. У 

1476 р. у Франції вперше віддруковано Біблію, а згодом – «Великі французькі 

хроніки» [60, с. 335]. Другу друкарню заснували 1473 р. І. Столль і П. Цезаріус.  

У 1476 р. було засновано одне з найвідоміших університетських 

видавництв – видавництво Оксфордського університету (Oxford University 
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Press). А більше, ніж через півстоліття королівським указом 1534 р. 

започатковано діяльність Кембриджського видавництва (Cambridge University 

Press) [191, с. 35]. 

Розповсюдження друкарства відкрило нові горизонти перед 

університетською книгою. Від неї також залежав світогляд тих, хто, вийшовши 

за межі студентських аудиторій, працював уже зі світоглядом своїх учнів, 

читачів, слухачів тощо. Університетські видавництва функціонували в 

культурних й освітніх центрах, якими були у Франції – Сорбона, в Італії – 

Болонья, у Польщі – Краків. У Британії осередками книгодрукування стали 

Лондон, Оксфорд, Кембридж, з часом з’явилась можливість видавати книги і в 

Йорку [108]. Офіційний статус видавництво Гарвардського університету набуло 

1913 р. із затвердженням назви Harvard University Press, його перші видавничі 

спроби датовані ще 1638–1639 рр. [60, с. 335]. 

У Польщі освітнім центром і центром наукової думки був Ягеллонський 

(Краківський) університет, заснований 12 травня 1364 р., – другий вищий 

навчальний заклад у Центральній Європі (після університету в Празі), 

базувався на освітніх традиціях Болонського і Падуанського університетів [60, 

с. 335]. Літературу для Ягеллонського університету видавав польський 

типограф Ян Халлер (близько 1505 р. заснував у Кракові першу друкарню), 

який зробив вагомий внесок у популяризацію творів польських письменників 

[191, с. 36].  

У Нідерландах упродовж ХVI–ХVIІ ст. університетську наукову і 

навчальну книгу, дисертації і тези професорів друкувала книговидавнича фірма 

Ельзевірів [156, с. 301]. 

Багатоманітна картина становлення наукової і навчальної книжності у 

перших університетах Європи має і спільні типологічно-функціональні ознаки: 

а) університетська, світська за своїм характером, книжність вкорінена в 

богословську книгу; б) остаточно сформувавшись в епоху друку, певний час 

вона була рукописною, а потім друкованим відбитком рукописної книги;  

в) університетські видавничі структури постали в єдності бібліотечних і 
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друкарських практик; перші видавничі професії отримали кваліфікаційне 

вигранення у процесі роботи з університетською книгою; г) сучасне 

університетське книговидання є збагаченою метафорою ранніх практик;  

ґ) організаційно-структурний аспект університетського книговидання не 

настільки змінився від тих часів до сьогодення як функціональний і типологія 

університетського видавничого продукту. 

 

1.2.2. Чинники становлення університетської книги  

та видавничої діяльності у вищій школі Європи 

 

Вільнодумна за багатьма критеріями університетська книга відразу 

опинилася на перехресті різних ставлень та інтересів. Найчастіше – зазнавала  

цензурних обмежень у багатьох країнах середньовічної Європи. Надруковане 

Робером Етьєном виправлене видання латинського тексту Нового завіту (1532) 

засудили богослови Сорбони. Врятувала підтримка короля Франциска І, який 

надав йому звання «королівський друкар». У XVII ст. королівською владою на 

богословський факультет Сорбонського університету було покладено функції з 

обов’язкового цензурування книг [156, с. 310, 312].  

Тиск англійської цензури на університетські видавничі осередки  

посилився за правління Генріха VIII: друковану продукцію там попередньо 

переглядали університетські професори та єпископ Кентерберійський.  

Перша книга, виготовлена в друкарні Оксфордського університету, 

датована 1478 р. Активну діяльність тут було розгорнуто з 1586 р., коли Зіркова 

палата (вища судова установа, що контролювала друкарні і вирішувала справи 

гільдії друкарів) надала університету привілеї на друкування книг [33, с. 203].  

За спеціальним законом, з 1538 р. друкарі зобов’язані були отримати 

королівський патент, із 1559 р. королева Єлизавета І запровадила Королівську 

систему ліцензування. Відтак книги друкували лише після їх схвалення 

королевою, вищим королівським судом або церковним комісаром [60, с. 335]. 

Зіркова палата ордонансом (указом) 1585 р. встановлювала тотальний контроль 
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над книжною справою в Англії, в її повноваженнях було попереднє 

цензурування видань. Попри жорсткі обмеження, дозвіл на провадження 

профільної діяльності отримали 20 друкарень, серед них – Оксфордського і 

Кембриджського університетів. Випуск книг контролювала Колегія верховних 

цензорів, яку очолювали архієпископ Кентерберійський та єпископ 

Лондонський [139, с. 13–14].  У 1637 р. право на здійснення друку в Лондоні 

отримали двадцять друкарів і чотири словолитники, а у 1693 р. цензурування 

було скасовано [156, с. 320].  

Розвиток книжної справи в Ягеллонському (Краківському) університеті 

також ускладнила запроваджена 1547 р. Королівським канцлером і єпископом 

Краківським цензура. Відповідно до її приписів, кожна книга повинна була 

витримати перевірку на лояльність й отримати від єпископа або ректора 

університету дозвіл на друк. І за таких умов Краків тривалий час був центром 

книгодрукування, відомим завдяки друкарям Флоріану Унглеру, Яну 

Янушевському, Ієроніму Вієтору, а також династії друкарів Шарфенбергерів. 

Активно працювали і друкарні у Вроцлаві (А. Вінклер), Гданську (М. Третгер, 

Я. Роде, Є. Ферстер), Вільно (Г. Скорина, брати Мамоничі), Познані  

(М. Нерінг), а також у Торуні, Нисі, Крулевці [60, с. 335–336; 119]. Загалом  

у другій половині ХVІ ст. у Польщі діяло 55 друкарень у 24 містах, було видано 

понад 3,5 млн примірників книг польською, слов’янською, латинською, 

давньоєврейською мовами [119]. Різноманітною була їх тематика – релігійна і 

світська література, підручники, закони і різноманітні документи та ін. 

Надскладними були умови творення наукової і навчальної книги в Іспанії. 

Жорстка цензура, впроваджена інквізицією, контролювала книговидання 

упродовж XVI–XVII ст., що зумовило низький рівень університетського 

книговидання, зосередженого передовсім на продукуванні релігійної 

літератури. Так, у друкарні Алькальського університету в 1514–1517 рр. 

«друкар Гіллен де Брокар надрукував Біблію в 6 томах із паралельним текстом 

чотирма мовами: давньоєврейською, халдейською, грецькою та латинською» 

[156, с. 325]. Згодом він став «королівським типографом» (1523). Можливості 
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для розвитку іспанської інтелектуальної книги з’явилися разом із появою 

незалежних друкарень у XVIIІ ст. [156, с. 326]. 

Ключові особливості становлення університетської книги та видавничої 

діяльності у вищій школі Європи: а) зацікавленість центрів влади у формуванні 

потрібних державним справам кадрів; б) обмеження і стримування 

вільнодумства, що спричинило різні форми цензурування університетської 

книги. 

 

1.3. Початки видавничих традицій  

у вищих навчальних закладах України 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Розвиток вищої школи, освіти і науки в Україні був зумовлений її 

територіальною розірваністю, підпорядкованістю різним імперським центрам, 

що ускладнювало формування і функціонування інтелектуального й освітнього 

контексту українства. Значною мірою звідси походять розірваність і 

розрізненість видавничої традиції. Щоправда, історія знає і періоди 

зінтегрованості цих явищ і процесів завдяки старанням видатних діячів, 

нетривалим сприятливим збігам зовнішніх обставин. У розумінні цього 

важлива така дослідницька настанова: у складі якої з імперій не функціонував 

би університет, яким би не був над ним ідеологічний контроль, провідні його 

інтелектуальні сили завжди були сцентровані на українській ідеї, працювали на 

користь української справи, що підтверджують дослідження Л. Алексієвець,  

Я. Ісаєвича, П. Кралюка, І. Мицька, І. Огієнка, Г. Русинської-Ґертих,  

М. Тимошика, З. Хижняк та ін.  

Завдання і мета діяльності університетів – формування інтелектуальної, 

кадрової еліти. На такому інтенційному горизонті функціонували і 

найпотужніші українські вищі навчальні заклади. Науковий потенціал 

української нації здавна був визнаний європейцями. У цьому провідну роль 

відіграли Культурно-освітній центр (згодом – академія) в Острозі, Києво-

Могилянська академія, з часом – Харківський університет, Київський 
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університет Святого Володимира, Львівський університет. Цінним орієнтиром 

для них був досвід провідних європейських навчальних закладів. Попри всі 

політичні перипетії ці університети були форпостами української науки, освіти, 

культури і духовності. 

Ефективне циркулювання наукових і прикладних знань було б 

неможливим без активної видавничої діяльності вищих навчальних закладів, 

тому кожен із них мусив бути і видавничим (друкарським) осередком. 

Функціонування університетських друкарень мало певні відмінності, зумовлені 

історичними і суспільно-політичними умовами та особливостями кожного 

регіону.  

Діяльність друкарень при вищих навчальних закладах репрезентує історію 

української книжності. Як стверджував І. Огієнко, розвиток друкарства на 

українських землях є свідченням високої культури нашого народу; додамо – і 

суспільної цінності книги в різних його пластах. Майстерність українських 

друкарів забезпечувала високий рівень виготовленого ними продукту, завдяки 

цьому українська книга багато в чому не поступалася європейській [157, с. 36]. 

На всіх історичних етапах видавнича діяльність університетів розвивала 

набутки попередників і шукала правильні відповіді на потреби часу, 

забезпечуючи нерозривний зв’язок давньої й актуальної для конкретних 

обставин видавничої традиції. 

 

1.3.1. Видавничі практики в перших культурно-освітніх центрах України 

 

Першим навчальним закладом європейського зразка в Україні був 

Острозький культурно-освітній центр (1576 р.). Він, об’єднавши колегію, 

літературно-науковий гурток, бібліотеку та друкарню, здійснював викладання, 

наукову, перекладацьку та видавничу діяльність. Друкарня, згідно з Актом 

поділу володінь князя Василя-Костянтина Острозького між його синами 

Янушем і Олександром 1603 р. [8, с. 10],  мала особливий статус і перебувала 

«у спільному подаванні, зверхності і підпорядкуванні» [145, с. 64]. У цьому 
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документі згадані три друкарі, які на той час були в Острозі – Іван, Тишко і 

Федір.  

Згодом Острозький центр став академією, розбудовою якої активно 

опікувалася племінниця князя Гальшка Острозька [59, с. 47]. Вона заповіла на 

потреби академії чималі кошти (заповіт княгині Гальшки Острозької, датований 

16 березня 1579 р., введений у науковий обіг стараннями Н. Яковенко [129,  

с. 300]).  

Острозьку друкарню вигідно вирізняв на фоні тогочасних українських 

книжних осередків перелік видань, в основі якого були літургійні тексти, 

православні публіцистичні твори антикатолицького й антипротестантського 

спрямування, шкільні посібники та богословські праці. Тексти були 

підготовлені церковнослов’янською та українською мовами [59, с. 48]. Дбали 

острозькі видавці і про якість книг: у разі виявлення помилок вони 

передруковували окремі сторінки або й цілі розділи [106], хоч надто важливим 

для них було зменшення витрат на видання. Їхню діяльність увінчує 

найславетніша культурна пам’ятка – Острозька біблія, яка була результатом 

праці «друкарського куншту» [157, с. 196].  Неабияку цінність мали 

першодруки для шкільної освіти. Певний час цим опікувався Іван Федорович 

(Федоров), який очолював друкарню протягом 1578–1581 рр. [120, с. 308].  

Подвижницьку діяльність князя Василя-Костянтина Острозького 

повноцінно репрезентує Острозький «Буквар», виданий 18 червня 1578 р. У 

навчальному процесі в академії використовували «Азбуку», на восьми аркушах 

якої були тексти молитов грецькою і церковнослов’янською мовами, а також 

сорокавосьмиаркушевий «Буквар». Примірник острозького «Букваря» (1578) 

без пагінації зберігається в Дослідницькій (Земельній) бібліотеці м. Готи 

(Німеччина), аркуші 31–32 – у Копенгагенській бібліотеці, ще чотири аркуші – 

у Державній бібліотеці Росії (Москва) [20, с. 66–67].  

Весною, 5 травня 1581 р. в Острозькій друкарні було видрукувано 

двоаркушеву листівку Андрія Римші «Которого сѧ мѣсяца што за старих вѣков 

дѣєло короткое описаніе» («Хронологія»). Її використовували для вивчення 
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назв місяців латинською, єврейською й українською мовами. «Хронологія» 

містила також біблійні сюжети й інформацію про релігійні свята. Її визнано 

першим виданням поетичного твору в кириличному друкарстві. Єдиний 

примірник зберігається в Публічній бібліотеці Санкт-Петербургу [11, с. 451]. 

Для потреб школи була призначена збірка «Лѣкарство на оспалый оумыслъ 

чоловѣчій», видана в Острозі 29 липня 1607 р. То був переклад із грецької, який 

здійснив «Даміан недостойний презвитер» (Дем’ян Наливайко). Книга зі 

старослов’янськими та українськими текстами була адресована студентам 

академії, використовували її і для виховання дітей у сім’ї [133, с. 191]. Новий 

Завіт із Псалтирем, виданий в Острозі 1580 року, мав призначення не лише для 

здійснення богослужінь, його використовували як навчальний посібник для 

студентів академії і як книгу для домашнього читання [19, с. 259]. Аналіз 

діяльності Острозького культурного комплексу дав підставу І. Мицьку 

стверджувати, що тут у руслі загальноєвропейської традиції «сформувалася 

перша наукова установа України (філологічного профілю), постало 

найпотужніше тогочасне українське видавництво» [146]. 

Цілком обґрунтовано Острозьку друкарню Іван Огієнко називає 

«найпершою постійною друкарнею на українській землі» [157, с. 205]. Її знали 

всі освічені люди краю і виявляли високий інтерес до її продукції. Після 

переведення друкарні з Острога у Дермань (1602 р.) настав новий період її 

функціонування, пов’язаний з активною діяльністю вченого і релігійного діяча 

Дем’яна Наливайка, який, крім опікування справами друкарні, займався 

перекладацькими і редакторськими справами, був відомий і як автор віршів  

[10, с. 256]. 

Після того, як Іван Федорович (Федоров) покинув друкарню, тут побачила 

світ велика кількість навчальних видань: «Граматика» (друге видання 

острозького «Букваря» 1578 р.), примірник якої без вихідних відомостей 

зберігається в Народній бібліотеці ім. св. Кирила і Мефодія у Софії (Болгарія); 

«Книжиця словєнская рєкомая граматика» («Буквар») 1598 р. – зберігається у 

фондах Бодлеянської бібліотеки в Оксфорді (Англія); «Часослов», виданий  
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8 червня 1598 р., єдиний примірник якого є в Російській національній бібліотеці 

у Санкт-Петербурзі; «Часослови» 1602 р. і 1612 р. [120, с. 308]. Якість 

тогочасних острозьких книг відставала від книг інших книжних центрів, що 

значною мірою спричинено якістю паперу – грубого за фактурою, темно-сірого 

кольору [120, с. 310]. Не мала Острозька друкарня і великого вибору шрифтів, 

час від часу позичаючи їх у Львівського братства [157, с. 200]. 

За 35 років функціонування Острозької друкарні її книги перевидавали 

Києво-Печерська лавра, друкарні Білорусі, московський Друкарський двір та 

«верхня» московська друкарня [106]. Михайло Грушевський, попри критичні 

зауваження щодо діяльності князя Василя-Костянтина Острозького, вбачав 

тісний зв’язок заснування академії в Острозі з необхідністю видати слов’янську 

Біблію, а для цього потрібні були добре організована друкарня і зосередження 

кваліфікованих «книжних» людей [55].  

Особливості функціонування Острозької друкарні та її продукцію 

аналізував і перший ректор Київського університету Святого Володимира, 

видатний вчений Михайло Максимович. Значний інтерес становлять його 

«Письма о кн. Острожских к графине А. Д. Блудовой», особливо – п’ятий і 

шостий, в яких йдеться про Острозьку академію, друкарню та видавничу 

продукцію [9, с. 216–217]. 

Острозька академія припинила своє існування у 1636 р. і відновила його 

вже в незалежній Україні. Сучасний університет в Острозі також зорієнтований 

на кращі зразки європейської освіти. Цікаві інноваційні видавничі проекти 

(краудфандинг) час від часу ініціюють його студенти. Відродження традицій 

українського книжництва – важливий пріоритет у роботі університету. Одне із 

його фундаментальних видань – енциклопедія «Острозька академія ХVI–XVII 

ст.» (2011) [162], підготовлена колективом університету. Значний інтерес для 

дослідників університетської видавничої справи становлять наукові розвідки  

В. Атаманенка, Н. Бондар, М. Ковальського, П. Кралюка, М. Манька, І. Мицька, 

І. Пасічника та ін. Саме в теперішньому Острозі було підготовлено нові 
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переклади Біблії та Корану, що є беззаперечною заслугою Р. Турконяка й  

М. Якубовича.  

В історії України  важливу роль відіграла Києво-Могилянська академія як 

освітня та духовна інституція і як потужний культурний центр. Перейнявши 

кращі традиції західних університетів, їх структуру і систему зв’язків, досвід 

самоврядності, Академія стала визнаним загальнослов’янським освітнім, 

науковим, культурним і духовним осередком.  

Свій початок, як відомо, вона веде від Київської братської школи (1615). У 

1632 р. за ініціативи митрополита Петра Могили було об’єднано Київську 

братську школу на Подолі та школу при Києво-Печерській лаврі й засновано 

Києво-Могилянський колегіум. За однією зі статей Гадяцького договору, 

підписаного гетьманом Іваном Виговським 1658 р. і ратифікованого Польським 

сеймом 1659 р., Києво-Могилянський колегіум отримав права вищого 

навчального закладу (академії) на рівні з Краківським університетом [217, с. 82]. 

Залученню європейського досвіду і нових ідей сприяло навчання 

викладачів і вихованців Академії в університетах Польщі, Німеччини, Італії, 

Франції, Англії, Австрії та ін. Більшість із них після повернення впроваджували 

новітні знання у курсах, які викладали, збагачували новими виданнями 

унікальну книгозбірню Академії, яка почалася із бібліотеки Петра Могили, що 

нараховувала 2131 видання. У бібліотеці, крім друкованих книг, рукописів і 

документації, зберігалися лекції професорів і конспекти студентів [216, с. 15]. 

Курси лекцій, підготовлені викладачами, обов’язково перевіряв і схвалював 

ректор [217, с. 18]. Їх, як і конспекти, братчики зберігали у спеціальних скринях 

(відкривали тільки при свідках) задовго до створення бібліотеки [218, с. 13]. 

Виданням творів просвітницької, навчальної, духовної і світської 

літератури, авторами яких були ректори, викладачі і випускники Києво-

Могилянської академії, займалася Київська лаврська друкарня, організована 

архімандритом Єлисеєм Плетенецьким, який сприяв заснуванню Київського 

братства. Він згуртував довкола друкарні найкращих учених, письменників, 
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друкарів, серед яких були Йов Борецький, Памва і Стефан Беринди, Тарасій 

Земка, Захарія Копистенський, Касіян Сакович. 

Перший ректор Братської школи Іван Борецький (чернече ім’я Йов) 

підтримував київських друкарів Тарасія Вербицького і Спиридона Соболя. 

Пізніше (у 1627 р.) Спиридон Соболь, який працював у Лаврській друкарні, 

заснував власну друкарню з дозволу Йова Борецького, який був уже 

митрополитом [217, с. 33, 44]. 

У розвитку видавничої діяльності відчутною була роль Памви Беринди – 

мовознавця, письменника, перекладача і друкаря, завідувача Лаврської 

друкарні, удостоєного титулу «архітипографа церкви Руської». У 1627 р. тут 

було видано «Лексикон славеноросский и имен тлъкованіє», який вивершив 

двадцятип’ятирічну діяльність Памви Беринди. У підготовці цього видання взяв 

участь і Стефан Беринда, відомий як перекладач, друкар і гравер (уклав 

«Синодик Києво-Печерської лаври, а також складальника Стефана Беринди і 

його родичів») [112, с. 65–66, 69]. 

Разом із Памвою Бериндою працював Тарасій Земка – редактор, укладач, 

перекладач, він мав титул «всего типу (друкарні) правителя» й опікувався 

друкарнею до 1632 р. Відомий Тарасій Земка і як автор статей, передмов і 

післямов до книг, що виходили в Лаврській друкарні, а також як ісправитель 

(коректор) та один із засновників Києво-Могилянського колегіуму [217, с. 50].  

Видавнича діяльність Петра Могили, який протягом 20 років керував 

Лаврською друкарнею, відчутно вплинула на формування культури 

національної книги. Гідно розвивав видавничі традиції друкарні Інокентій 

Гізель, його заслуга – суттєве збільшення накладів видань [59, с. 48]. 

Крім богослужбових книг і наукової літератури, виходили шкільні 

підручники, букварі, згодом – полемічні твори, урядові укази, подарункові 

видання, а також книги польською мовою [47]. Так, наприкінці 60-х – на 

початку 70-х рр. ХVІІ ст. тексти польською мовою набирав випускник Києво-

Могилянської академії Іван Армашенко. Він очолював польський відділ 

Лаврської друкарні і став відомим також як здібний друкар [217, с. 43]. 



55 

 

 

У 1786 р. (за іншими джерелами, роком пізніше) за ректорства Самуїла 

Миславського на території Києво-Печерської лаври запрацювала «гражданська 

друкарня» [217, с. 158] – тут випускали навчальну літературу переважно для 

Києво-Могилянської академії, видання з медичної та господарської тематики і 

періодику [48]. 

Розвитку Академії у руслі західноєвропейської університетської освіти 

завадили утиски імперської Росії щодо друку україномовних книг і викладання 

українською мовою. Безрезультатними виявилися зусилля гетьмана Кирила 

Розумовського та його однодумців щодо відкриття правничого, медичного, 

математичного факультетів з метою здобуття Академією статусу університету. 

Жорстка цензура, заборона Києво-Печерській лаврі видавати книги без 

дозволу патріарха (1689), а згодом – взагалі друкувати українською мовою 

(1693), накази щодо обов’язкового цензурування українських книг (1709, 1721), 

скорочення кількості студентів Академії і виклик найвідоміших могилянських 

науковців до Москви (1709), запровадження в Києво-Могилянській академії та 

школах викладання російської мови (1748), указ Катерини ІІ, що скасовував 

викладання навчальних дисциплін українською (1763), заборони Синоду на 

друк україномовних книг (1755, 1766, 1775, 1786) і букварів (1769), звільнення 

викладачів і покарання студентів за користування українською мовою (1784) і 

наказ Синоду щодо запровадження системи навчання, яка не відрізнялася б від 

імперської, – далеко не повний перелік репресивних заходів, що передували 

указу Святого Синоду від 14 серпня 1817 року про закриття Києво-

Могилянської академії [220]. 

 Навіть у складних історичних і політичних умовах Києво-Могилянська 

академія впродовж своєї більш як двохсотрічної діяльності (1615–1817) 

витворила нову педагогічну і наукову систему, яка поєднувала елементи 

університету, духовної академії і – значною мірою – академії наук і мистецтв. 

Певна кількість навчальних й організаційних форм її діяльності стали 

традиційними, інші зазнали змін або були відкинуті [225, с. 88]. Сповідуючи 

принцип всестановості, Києво-Могилянська академія сприяла поширенню в 
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Україні освіти європейського зразка, сформувала наукову, церковну й 

мистецьку еліти, заклала підвалини державницького будівництва [4, с. 20].  

Далеко не всі дослідники Києво-Могилянської академії однозначно 

оцінювали її заслуги. Доволі критично роздивлявся те, що відбувалося в стінах 

академії М. Грушевський [55], стверджуючи про її недостатню увагу до 

проблеми виховання і формування української еліти. Інший погляд 

обґрунтувала Л. Алексієвець: діяльність Києво-Могилянської академії служила 

духовному єднанню українських земель, цілком заслужено вона мала вплив і за 

межами України [3]. Про панування в академії схоластики, ігнорування нових 

ідей вели мову В. Микитась і Т. Панько, протилежну позицію обстоює  

Н. Ємець [88, c. 102–104].  

Унікальність Академії полягає в її орієнтації на західну модель освіти при 

збереженні національної ідентичності, тому вона визнана як «велетенська 

лабораторія нової культури» [164, с. 456–457; 165, с. 26]. На сучасному етапі 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» продовжує цю 

традицію, тримаючи курс на сучасну європейську освіту, а також підтримує 

«могилянські» і «лаврські» книговидавничі традиції [152, с. 51–69], в яких 

поєднувалися духовна і світська зорієнтованості. 

 

1.3.2. Видавнича діяльність перших університетів в Україні 

 

Серед перших навчальних закладів свого типу, які надавали європейську 

освіту і мали відповідно сформовану інфраструктуру, в т. ч. книжну, суттєву 

роль відіграв Львівський університет. Його історія почалася 20 січня 1661 р., 

коли у Кракові король Ян Казимир видав диплом на фундацію у Львові академії 

єзуїтів, проте Сейм не дав на це згоди. Не підтримав цю спробу і папа 

Александр VІІ. Заснували у Львові академічну школу в 1758 р. завдяки Августу 

ІІІ, а за рік папа Климент VІІ своїм рішенням утвердив її у правах і надав статус 

університету [185, с. 65]. Проте вже у 1772 р., після першого поділу Польщі, 

Львів став центром австрійської провінції. Наступного року навчальний заклад 
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з єзуїтського реорганізовано в Станову академію, а 1784 р. – в Йосифінський 

університет [185, с. 67]. Відтоді він функціонував як світський навчальний 

заклад, обов’язком якого була підготовка чиновників.  

Функції університетської друкарні були надані друкарні Антона Піллера, 

яка мала також статус урядової: випускала документи, розпорядження і витяги 

з них, циркуляри, релігійну і світську літературу, публіцистику. 

«Університетський друкар» Антон Піллер видавав дисертації, підручники для 

університету і шкіл. По його смерті наукову і навчальну літературу 

продовжували друкувати його дружина і сини, потім – їхні нащадки (друкарня і 

започаткована згодом літографія функціонували до початку Другої світової 

війни; у 1939 р. друкарню націоналізувала радянська влада, а навесні 1944 р. її 

демонтували і вивезли німці) [185, с. 67–69, 75].  

Важливою інстанцією в університетському житті був «університетський 

книгар», який забезпечував мобільний аспект бібліотечної діяльності. Із 1785 р. 

університетськими книгами опікувався Карл Богуслав Пфафф [185, с. 68] – він 

замовляв необхідні для університету видання, продавав студентам підручники і 

тексти лекцій. Його обов’язком був і випуск щорічних книжкових каталогів, у 

яких містилася реклама інших товарів. Упродовж 30 років вийшли 24 каталоги 

польською, 5 – французькою, 4 – німецькою та 1 – латинською мовами. 

Університетський книгар також видав «Історію столичного королівств Галіції 

та Лодомерії міста Львова від заснування його аж до теперішніх часів  

кс. Ігнація Ходиніцького закону Кармелітів» [118]. Він зберігав свій статус і 

після об’єднання (тимчасового) у 1805 р. Львівського університету з 

Краківським. На потреби університету працювали також друкарні Шліхтенів, 

Густава Вільгельма Віхмана, Антонія Матяшовського та ін. [185, с. 69–70].  

Європейський видавничий досвід Львівського університету у творенні 

наукової і навчальної книги – вагомий складник культури української 

книжності. І на сучасному етапі цей вищий навчальний заклад посідає чільне 

місце серед університетів-лідерів у розвитку університетської видавничої 

традиції. 
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На початку ХІХ ст., після закриття Києво-Могилянської академії й до 

моменту створення Київського університету імені Святого Володимира (1834), 

у Правобережній Україні єдиним навчальним закладом, що надавав вищу 

освіту, був Харківський університет (1805). 

Відкриттю Харківського університету передували кілька невдалих спроб 

відновити університетську освіту. Перед тим 1767 р. група дворян добивалася 

дозволу на відкриття університету в Сумах. У 1784 р. таке прагнення висловили 

мешканці Катеринослава, а в 1786 р. – Чернігова [184]. Не були зреалізовані 

проект створення університету в Батурині, спроби відкрити вищі навчальні 

заклади у Полтаві та Переяславі. Клопотання дворян про заснування 

університету в Києві також не було схвалене, попри те, що був намір 

організувати добровільний збір коштів на його спорудження [73, с. 54]. 

Продовжити освітні традиції судилося Харківському університету, 

ініціатива заснування якого виходила від ученого, громадського діяча Василя 

Каразіна. Він врахував досвід західноєвропейських університетів, а також 

Московського університету. Передумовами для заснування вищого навчального 

закладу були функціонування в Харкові народного училища, а також колегіуму, 

заснованого 1726 р. вихованцем і викладачем Києво-Могилянської академії 

Єпіфанієм Тихорським [181, с. 39–40]. 

У 1802 р. Олександр І підписав «Предначертание о Харьковском 

университете», яке 29 серпня того ж року Василь Каразін подав до Харківського 

дворянського зібрання, а вже 1 вересня виступив із промовою про збір коштів і 

першим вніс тисячу карбованців. Місцеве дворянство пообіцяло 400 тисяч 

карбованців, проте зібрати ці кошти виявилося складно, через що Каразін 

змушений був неодноразово закладати власний маєток. Наказ про відкриття 

університету було видано 24 січня 1803 року, а з травня почалося його 

фінансування з державної скарбниці. Утверджувальну грамоту про заснування 

університету [2] підписано 5 (17) листопада 1804 р., а його відкриття відбулось 

17 (29) січня 1805 р., щоправда, без участі Василя Каразіна, звинуваченого в 

розтраті коштів, виділених на університет [14, с. 121; 190, c. 127]. 
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Внутрішня структура й організація університету були обумовлені статутами 

1804 та 1835 рр. Згідно з першим статутом, Харківський університет як світський 

навчальний заклад контролювала держава; він мав можливість самоврядування, 

встановлення власних наукових й освітніх стандартів, обрання на керівні посади 

та колегіальне управління, функції контролю навчальних закладів і цензури та ін. 

[73, с. 59]  Першим ректором був Іван Ризький [25].  

Усвідомлення того, що якісна університетська освіта неможлива без 

активної видавничої діяльності сприяло розвитку Харкова як видавничого 

центру на сході України. Перший проект створення друкарні пов’язаний із 

Харківським колегіумом і датований ще 1767 р. [157, с. 372]. Паралельно із 

становленням Харківського університету було розпочато підготовку друкарні. 

Опікувалися цим Василь Каразін та Ілля Тимковський, фінансову допомогу 

надавав попечитель навчального округу Северин Потоцький [233]. Він дбав, 

щоб нові вищі навчальні заклади мали за зразок роботу Оксфордського, 

Кембриджського, Геттінгенського та Єнського університетів. 

В утверджувальній грамоті щодо видавничої діяльності університету 

зазначено: «К ведению его принадлежит цензура всех сочинений, частными 

людьми в Округе его издаваемых» (п. 10); «Университет имеет в полном своем 

распоряжении типографию и книжную лавку. В типографии печатается все, что 

по мнению Совета может служить к распространению знаний в его Округе»  

(п. 11) [2]. 

На момент створення університетської друкарні у Харкові вже 

функціонувала невелика друкарня «Приказу Общественнаго Призренія» [157,  

с. 372], заснована наприкінці ХVІІІ ст. У 1804 р. для облаштування друкарні 

при університеті було виділено приміщення у головному корпусі, того ж року з 

Петербурга до Харкова прибули друкар Гек і словолитник Драгер, звідти було 

доставлено друкарське устаткування [99, с. 3; 157, с. 373]. Для комплектування 

друкарні університет замовив німецькій фірмі «Брейткопф і Гертель» матриці й 

шрифти. Упродовж 1806–1809 рр. з Лейпцигу було отримано 445 матриць,  

4 словолитні форми і 240 пудів шрифтів (російський, грецький, латинський, 
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німецький, єврейський). У 1805 р. до Харкова прибули складальник, 

тередорник (працівник для обслуговування ручного друкарського верстата), 

батирник (працівник, який накатував фарбу на шрифт). Складальник мав 

обов’язком підготувати двох учнів з «казеннокоштних» вихованців 

Слобідськоукраїнської гімназії [25]. Про розвиток видавничої діяльності 

університету свідчать: у 1806 р. у власній словолитні було виготовлено 640 кг 

шрифту; у 1809 р. у друкарні працювали вже 10 робітників і 6 учнів; у 40-х рр. 

ХІХ ст. там функціонувало 6 друкарських верстатів (проти 3-4 у 1809 р.), 

зберігалося близько 450 пудів різноманітних шрифтів, у т. ч. 78 видів азбук і 

знаків [99, с. 3]. 

Університетська друкарня почала роботу в 1805 р. з випуску циркулярних 

розпоряджень, повідомлень, відомостей та дрібних приватних оголошень [59,  

с. 48]. Перша віддрукована книга – праця І. Ризького «Опыт риторики» [157,  

с. 373]. Того ж року вийшов перший посібник з українського мовознавства 

«Введение в круг словесности» його ж авторства.  

Головне завдання друкарні полягало в забезпеченні університету 

науковими працями, підручниками і навчальними посібниками, курсами лекцій. 

Друкували тут і студентські праці, переклади, звіти про діяльність 

університету, промови з нагоди урочистих і річних зборів. Широка палітра 

шрифтів, якими була оснащена друкарня, відкривала змогу видавати праці 

французькою, німецькою, грецькою, латиною [59, с. 48].  

Університетська друкарня активно видавала періодику: «Харьковский 

Еженедельник» (1812), заснований професором філософії Й. Лагнером – в 

університетській друкарні вийшло 12 номерів [230, с. 174]; «Харьковский 

Демокритъ» (1816), «Украинский вестник» (1816–1819), «Украинский 

домоводъ» (1817), «Харьковские известия» (1817–1823), «Украинский журнал» 

(1824–1825), а також «Молодик» (1843–1844) [99, с. 3–4].  

Надбання друкарні – переклад «Слова о полку Ігоревім» (1807). Високим 

був рівень художнього і поліграфічного виконання творів Івана Котляревського 
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«Наталка Полтавка» (1838), «Москаль-чарівник» (1841), «Вергилиева Энеида, 

на малороссийский язык переведенная» (1842) [25]. 

Найплідніші періоди діяльності друкарні припали на 1805–1814 рр. та 

1850–1860 рр. [99, с. 4–5]. У період 1861–1917 рр. на території Харківської 

губернії функціонувало ще принаймні 29 друкарень, 6 типолітографій і  

6 літографій [169, с. 46–48]. Університет замовляв роботи і в них. Із 1886 р. 

історико-філологічне товариство видавало свої праці у друкарні Ю. Счасні; 

«Записки університету», після невеликої перерви, продовжили виходити з 1892 

р. у друкарні харківського тимчасового 2-ї гільдії купця А. Дарре. Слабка 

конкурентоспроможність університетської друкарні з приватними призвела до 

того, що наприкінці ХІХ ст. вона опинилася без суттєвих замовлень, тому 

друкувала переважно звітні форми і бланки для канцелярських потреб [99, с. 5].  

Історія Національного університету «Львівська політехніка» веде відлік від 

Цісарсько-королівської реальної школи, яку відкрив австрійський імператор 

Франц І (королівський декрет № 78 від 07.03.1816 р.). У 1844 р. цей навчальний 

заклад набув статус Технічної академії. Від початку заснування тут працювали 

за німецькими навчальними програмами, а літературу випускали переважно 

німецькою, значно менше – польською і французькою мовами. Це спричиняло 

невдоволення студентів, які бойкотували лекції німецькою мовою. Брак 

польськомовної навчальної книги зумовив друк конспектів лекцій 

літографським способом із залученням студентів і студентських товариств. 

Крім навчальних видань, виходили бюлетені й журнали «Programy 

Politechniki», «Kwartalnik Techniczny», «Dzwignia», «Czasopismo Techniczne», 

звіти про наукові відрядження, агітаційні поштові картки, довідники для 

вступників [188, с. 5, 8], великими накладами друкували методичні 

рекомендації, інструкції та ін.  

Технічна академія, хоч тривалий час утримувала «монополію» щодо 

надання вищої технічної освіти у Східній Європі, не мала власного видавничого 

підрозділу. Науковці друкували свої доробки у видавців А. Бартошевича,  

В. Шийковського, А. Жупніка, Б. Полонецького, В. Дідушицького [188, с. 12],  
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в літографії А. Андрейчина переважно власним коштом. Допомогу їм надавали 

громадські організації («Братня допомога», Видавничий комітет «Політехнічна 

бібліотека»), наукові гуртки й товариства, меценати.  

Сформовану в Києво-Могилянській академії книжну і видавничу традицію  

підхопив і підтримав у Києві університет Святого Володимира. Непоодинокі 

ініціативи щодо заснування у Києві вищого навчального закладу довго не мали 

реальної підтримки. Не отримали схвалення клопотання графа Румянцева про 

відкриття університетів у Києві та Чернігові (1765), ініціативи київських дворян 

(1767) та проект Ф. Янковича де Мірієво (1802) [205, с. 200].  

Був намір відкрити у Києві ліцей Святого Володимира та юридичний 

інститут, однак Київський навчальний округ не мав вищого навчального 

закладу університетського типу. Тому 27 жовтня 1833 р. на засіданні 

спеціальної комісії було вирішено відкрити в Києві навчальний заклад, який 

надавав би університетську освіту [114]. Після листопадового повстання 1830–

1831 рр. Кременецький (Волинський) ліцей було переведено у Київ. Указ 

Сенату про заснування в Києві університету на базі переведеного з Кременця 

Волинського ліцею був виданий 8 листопада 1833 р., а 25 грудня того ж року 

було затверджено статут університету Святого Володимира (у документі 

зазначено право навчального закладу на видавничу діяльність) на чотири роки, 

згодом продовжено його ще на чотири, а в 1842 р. – затверджено новий 

спеціальний статут університету, який діяв до 1863 р. [115, с. 60–61]. Урочисте 

відкриття Київського університету Святого Володимира відбулося 15 липня 

1834 р., а 18 жовтня того ж року ректором було затверджено М. Максимовича. 

Ще на етапі створення університету 1833 р. книгопродавець Теофіл 

Гліксберг запропонував організувати в його структурі видавничу діяльність, 

передавши йому свою друкарню на умовах оренди. За це прагнув стати 

постачальником навчальної літератури до всіх закладів освіти Київського 

навчального округу й отримати статус друкаря і книгопродавця 

імператорського університету Святого Володимира. Подібні ініціативи 
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виявляли Фрідріх Моріц та французький дворянин Мілло, проте вони не мали 

успіху  [205, с. 201–202]. 

Створення друкарні збіглося в часі з розформуванням Першої армії, в 

результаті якого Київський університет Святого Володимира, згідно з 

розподілом майна, отримав у розпорядження літографію Генерального і 

друкарню Головного штабів. За це мав безкоштовно друкувати директиви та 

документи Тимчасової комісії, яка займалася розформуванням Першої армії.   

Етапний день у становленні видавничої діяльності Київського 

університету Святого Володимира – 4 листопада 1835 р. На засіданні правління 

університету було затверджено рішення «Про влаштування друкарні, одержаної 

із Головного штабу Першої армії» [206, с. 44]. Друкарня отримала в 

користування чотири справні і три непридатні для роботи верстати, а також 

шрифти і різноманітне приладдя. На її утримання виділяли 6010 рублів 

асигнаціями у рік, а перший штатний розпис затвердив 22 лютого 1836 р. 

міністр освіти С. Уваров [149, с. 357–358, 360; 206, с. 47].   

Разом із майном у розпорядження першого начальника друкарні, 

титулярного радника дев’ятого класу Павла Камінського на один рік перейшли 

працівники військової друкарні: складачі, друкарі, палітурник і сторожі. До 

штату він залучив двох вільнонайманих лаврських друкарів [206, с. 47–48]. 

Організаційні питання функціонування друкарні регламентували «Правила для 

управління друкарнею університету Святого Володимира» (1839), а її 

діяльність контролювало керівництво університету та навчального округу. 

Начальник друкарні мав у підпорядкуванні канцелярського службовця, який 

виконував також обов’язки коректора [205, с. 208–210]. 

Новий очільник друкарні Матвій Могилянський отримав дозвіл 

міністерства освіти на закупівлю сучасних шрифтів (латинського, польського, 

французького, німецького) на суму 3000 рублів, а невдовзі університетську 

друкарню було доукомплектовано верстатами з Полоцького піарського 

училища. У жовтні 1838 р. з метою підвищення якості продукції започатковано 

літографію [149, с. 360; 205, с. 208; 206, с. 50]. 
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Одні з перших видань університетської друкарні – дослідження ректора  

М. Максимовича «Звідки йде руська земля. За переказом Несторової повісті та 

за іншими старовинними писаннями руськими» (1837), «Історія стародавньої 

руської словесності» (1839), видані коштом автора. Появі альманаху 

«Кіевлянин» (перший випуск датований 1840 р., наступні два – 1841 та 1850 р.) 

передували спроби М. Максимовича заснувати науковий журнал «Ученые 

записки» та популярний «Киевские новости», проте на обидва запропоновані 

ним проекти з Петербурзької державної канцелярії надійшла негативна 

відповідь [205, с. 217–218]. 

Друкарня університету Святого Володимира працювала і для потреб 

Київського навчального округу. Крім видань духовного змісту, найбільше 

випускала підручників з точних наук («Руководство по арифметике», «Задачи 

по арифметике», «Вопросы по арифметике для экзаменатора», «Руководство по 

геометрии»), з вивчення мов («Русский Букварь», «Русская грамматика», 

«Начальные основы латинского языка», «Немецкая грамматика», «Начальный 

курс французского языка») [205, с. 224]. Тут друкували бланки дипломів і 

свідоцтв для університетських потреб, звіти, навчальні програми і питання для 

іспитів з конкретних дисциплін [59, с. 49].  

Видавала університетська друкарня збірники наукових праць наукових 

товариств, що діяли при університеті, і праці студентів. Деякі студентські 

роботи друкували в «Университетских известиях» (через дефіцит коштів 

університет не мав друкованого періодичного видання аж до 1861 р.). Така 

ситуація виникала і пізніше: у 1879 р. через значні фінансові витрати Рада 

університету прийняла рішення надалі друкувати тільки статті членів 

університету. Надбання друкарні – звід «Памятников, издаваемых 

Археографическою временною комиссиею для разбора древних актов», 

«Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки», «Летописи событий 

Самоила Величка» [59, с. 49].  

На початках не обходилося без нарікань на невисоку якість видань. 

Причинами були устаткування і слабкі кадри, але вже тоді друкарня 
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спромоглася випустити  добротно ілюстроване видання до 50-річчя діяльності 

університету – «Университет Св. Владимира в царствование Императора 

Николая Павловича» [59, с. 49]. 

Складна фінансова ситуація змусила університет передати друкарню в 

оренду на 12 років (з 1 квітня 1850 р.) власникові книжкової крамниці  

Й. Завадському, який отримав звання університетського друкаря і став її 

повновладним господарем. За це сплачував університетові щорічну орендну 

плату в 1000 рублів. До закінчення орендного терміну університет Святого 

Володимира продовжив контракт ще на 12 років, а 1874 р. – на 10 років. По 

смерті Й. Завадського повноваження на оренду університетської друкарні  

15 вересня 1887 р. отримав його син. Останній її сигнальний примірник 

надійшов до архіву Київського окремого цензора 1894 р., а з наступного року 

університетські видання почали виходити в інших друкарнях  [149, с. 373–374]. 

Цікавою, хоч і досі недостатньо дослідженою, є видавнича діяльність 

Чернівецького університету. Указ про його заснування імператор Франц- 

Йосиф І підписав 31 березня 1875 р., а вже 4 жовтня відбулось урочисте 

відкриття. Тоді на Буковині пожвавилась видавнича діяльність: перша друкарня 

в Чернівцях, яку заснував Петер Екгардт, розпочала роботу в 1799 р.; у 50-х рр. 

ХІХ ст. функціонували вже три друкарні із загальним штатом у 16 робітників. 

Перша українська друкарня політичного товариства «Руська рада» запрацювала 

у 1895 р. На початку ХХ ст. у місті діяли 13 друкарень – С. Мораря-Андрієвича, 

Г. Чоппа, І. Віґлера, «Австрія», друкарні німецької, єврейської, польської, 

румунської національних меншин, громадських організацій, політичних партій 

та ін. [144, с. 137; 154, с. 77] Крім німецькомовної літератури, тут видавали і 

церковнослов’янською, молдовською, польською, єврейською, українською 

мовами. Найбільшими накладами друкували календарі і брошури.  

Статус університетської мала друкарня Рудольфа Екгардта (нащадок 

засновника першої чернівецької друкарні). У цей період виходять друком 

наукові доробки Р.-Ф. Кайндля, Й. Полека, О. Калужняцького, С. Смаль-

Стоцького, С. Пушкаріу, Д. Веренка, Г. Гана, Є. Ерліха та ін. [196, с. 10] 
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У надбанні тогочасної університетської видавничої практики (книгарня  

Г. Пардіні) – брошура А. Кужели «З коломийки на фортепьян», настінна карта 

воєводства Буковини «у восьми фарбах, фонетичним правописом» [154, с. 77]. 

Київський політехнічний інститут з моменту відкриття (з 31 серпня 1898 р. 

до 1918 р. – Київський політехнічний інститут Імператора Олександра ІІ) дбав 

про розповсюдження напрацювань професорсько-викладацького складу, а 

також забезпечення навчальних дисциплін курсами лекцій. На перших порах, 

не маючи власної поліграфічної бази, інститут друкував офіційні матеріали, 

звіти, наукові праці, навчальні видання, бланкову продукцію і періодику в 

Київській губернській друкарні, Києво-Галицькій типолітографії, друкарнях  

С. Кульженка, С. Спиліоті, І. Чоколова, Н. Гирич, І. Горбунова,  

Р. Лубковського, І. Соколова, А. Пономарьова та І. Врублевського,  

Г. Фронцкевича, П. Барського й ін. [136, с. 38–39] Навчальні видання виходили 

коштом інституту за умови отримання викладачем спеціального дозволу на 

друкування курсу лекцій. 

У березні 1901 р. Київський політехнічний інститут отримав свідоцтво і 

дозвіл видавати журнал «Известия КПИ». Тут державним коштом друкували 

наукові праці, офіційну інформацію, фінансові звіти без попередньої цензури 

накладом 800 примірників [135, с. 49–50]. Опікувалося виданням 

«Издательство Известий КПИ» (засноване 17 листопада 1900 р.). Власні 

видавничі підрозділи створювали різноманітні гуртки, що діяли при інституті 

(інженерний, механічний, електротехнічний, повітроплавний та ін.), з часом 

об’єднавшись у студентське видавництво. Вони видавали конспекти лекцій, 

плани семінарів, наукові матеріали [135, с. 74], забезпечуючи студентство 

навчальними матеріалами. 

Становлення видавничої діяльності у вищій школі України, що 

відбувалося в ХVІІ– ХІХ ст., напряму пов’язане з розвитком у попередні часи 

світської та монастирської писемності, бібліотечної справи, друкарства, 

підвищенням ролі науки та освіти в суспільному житті. Цей процес відбувався 

нерівномірно, йому бракувало самодостатності, що було спричинено 
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розірваністю і підконтрольним становищем України. На його поширенні 

позначилися традиції християнської культури, розростання капіталістичних 

відносин, які потребували підготовлених кадрів, динамічний розвиток вищої 

школи і книжності в Європі. Українська наукова і навчальна книга і книжна 

справа значною мірою були пов’язані з цими процесами, чому прислужилися 

навчання українців у зарубіжних вишах, перенесення європейських освітніх і 

книжних практик у вищі навчальні заклади України. 

Значною мірою ця діяльність і створені нею надбання працювали на 

користь ідей збереження і розвитку культурного і політичного українства, що 

було причиною цензури та інших утисків передусім у підросійській Україні. 

Високий розвиток науки і книжності у провідних вищих навчальних 

закладах спричинив рекрутування провідних учених і богословів на користь 

відповідних інституцій Московії. 

Сформовані в ранні часи традиції наукового і навчального книговидання в 

межах закладів вищої школи вросли у зміст і методи діяльності видавництв і 

видавничих підрозділів багатьох вищих навчальних закладів, які мають давню 

історію, на роки визначили культуру наукової і навчальної книги в Україні.  

 

1.3.3. Університетські видавництва України у ХХ – на початку ХХІ ст. 

 

Сформована у ХХ ст. організаційна культура видавничої діяльності в 

структурах вищої школи і тепер виявляє свою живучість, що мотивує розгляд її 

як специфічного явища. У радянський період, як стверджують дослідники, 

сформувалася адміністративно залежна традиція університетського 

книговидання, в основі якої були: тотальний контроль потоків видавничої 

продукції; діяльність спеціалізованих регіональних видавництв; 

функціонування у вищих навчальних закладах видавничих служб для 

задоволення здебільшого внутрішніх потреб. Провідні виші мали в цьому сенсі 

певні переваги. 
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У 1922 р. розпочала свою роботу друкарня Київського політехнічного 

інституту, яка мала палітурний і цинкографічний відділи. В ній працювали  

14 співробітників [136, с. 36]. Крім бланкової продукції, конторських книг, 

брошур видавали підручники з фізики, математики, будівництва, природничих, 

економічних, правових дисциплін. Дбаючи про комерційний ефект, видавці 

політеху популяризували навчальні видання за межами інституту. Результатом 

цього стала співпраця із спорідненими навчальними закладами Одеси, Харкова, 

Катеринослава. Поширена практика – «два місяці на виготовлення тиражу та 

два місяці на його розповсюдження» [136, с. 37] забезпечувала необхідний 

потік коштів для подальшого розвитку справи. 

Суттєво допомагало видавничим центрам інституту «Видавництво Каси 

взаємодопомоги студентів», де працювали: завідувач друкарні; завідувач 

редакційно-видавничого відділу; коректор; бухгалтер; юрисконсульт; секретар-

касир; завідувач складу (експедитор); друкар; учень друкаря; складальник; 

палітурник; прибиральниця; завідувач кіоску; продавець кіоску; техпрацівник 

[135, с. 83–86]. Його коштом видрукувано «Справочник для студентів і 

вступаючих до К.П.І., К.С.-Г.І. та їх Робфаків 1923–1924», науковий журнал 

«Вісті Київського політехнічного інституту» (1929–1930 рр.), збірник 

електрогуртка «Червоний дріт» [136, с. 37], «Атлас парових машин, двигунів, 

опалення та вентиляційно-промислових підприємств» та ін. Видавництво 

намагалося по-сучасному підходити до підготовки навчальної літератури, 

активно співпрацювало з авторами, мало власну книготорговельну мережу, 

розвивало співпрацю з іншими видавцями. 

З метою забезпечення студентів україномовною технічною навчальною 

літературою було створено Українське технічне видавництво КПІ (до його 

складу увійшли представники Правління КПІ і Виконавчого бюро) з наступною 

організаційною структурою: завідувач видавництва; заступник завідувача; 

секретар; редакційний та комерційно-виробничий відділи на чолі із 

завідувачами [136, с. 37–38]. 
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У 1941 р. у друкарні інституту працювали завідувач, редактор, коректор, 

бухгалтер, комірник-обліковець, прибиральник [135, с. 94–95]. Робота над 

науковою і навчальною книгою не припинялась і в евакуації. Наукові матеріали 

друкувались окремими брошурами і в науковому збірнику «Известия КПИ» 

[135, с. 97]. У повоєнний період друкарня повноцінно запрацювала у серпні–

вересні 1945 р., за кращі підручники, навчальні посібники і наукові праці 

керівництвом інституту було запроваджено преміювання авторів [135,  

с. 102–103]. 

Упродовж 60–80-х рр. ХХ ст. наукові і навчальні видання, підготовлені 

авторами Київського політехнічного інституту, друкувались у видавництвах 

«Вища школа», «Техніка», «Наукова думка», «Технічна література», а також в 

університетських видавництвах Києва, Львова та Харкова [135, с. 108]. 

Радянський період історії видавництва Львівського державного 

університету імені Івана Франка розпочався 25 жовтня 1946 року з наказу 

ректора «Про підготовку до друку наукових видань вчених університету» [105]. 

Активна діяльність факультетів зумовила заснування «Наукових записок» 

Львівського університету (1948), які з 1962 р. систематично друкуються як 

«Вісники Львівського університету» (біологічна, економічна, географічна, 

історична, фізична, філологічна, юридична серії та ін.). Як структурний 

підрозділ університету видавництво функціонувало до 1968 р. (з 1964 р. – 

установа подвійного підпорядкування) [107] і видавало й науковий доробок 

авторів з інших вищих навчальних закладів. 

Упродовж 1973–1989 рр. університетське видавництво функціонувало у 

складі видавничого об’єднання «Вища школа» і мало назву «Видавництво при 

Львівському державному університеті ім. І. Я. Франка» [107]. Цей період 

характеризує централізоване управління «згори», хоча видавництва, що 

спеціалізувалися на науковій і навчальній літературі, зазнавали дещо меншого 

«ідеологічного пресингу» [148, с. 12]. Після розформування у 1989 р. 

видавничого об’єднання «Вища школа» університетське видавництво згідно з 
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наказом Державного комітету УРСР у справах видавництв, поліграфії і 

книжкової торгівлі (№ 154 від 05.12 1989 р.) отримало назву «Світ» [107].  

За наявною у Книжковій палаті України імені Івана Федорова 

статистикою, випуск книг і брошур видавництвом у цей період становив: у 1986 

р. – 100 друкованих одиниць накладом 657,8 тис. примірників; у 1987 р. –  

101 друковану одиницю накладом 695,5 тис. примірників; у 1988 р. –  

103 друковані одиниці накладом 792,5 тис. примірників; у 1989 р. –  

99 друкованих одиниць накладом 723,9 тис. примірників; у 1990 р. –  

99 друкованих одиниць накладом 518,2 тис. примірників [77].  

У перші роки незалежності видавництво «Світ» зосередило свою увагу на 

книгах, що повертали українцям національну ідентичність («Історія запорізьких 

козаків» Д. Яворницького, «Нариси історії України» Д. Дорошенка, «Історія 

української літератури» М. Возняка, «Українська рукописна книга» Я. Запаска 

та ін.). Затребуваними були і шкільні підручники, які виходили у видавництві.  

Показники цього періоду засвідчують зменшення кількості виданих 

брошур і книг при зростанні накладів: у 1991 р. – 78 друкованих одиниць 

накладом 566,5 тис. примірників; у 1992 р. – 52 друковані одиниці накладом 

756 тис. примірників; у 1993 р. – 41 друкована одиниця накладом 1378 тис. 

примірників [78]. Попри всі складнощі становлення незалежної України 

університетська книга була затребувана цільовою аудиторією. У 1994–2002 рр. 

«Світ» – державне спеціалізоване видавництво при вищому навчальному 

закладі; з 2003 р. – всеукраїнське спеціалізоване видавництво [107].  

До складу видавничого об’єднання «Вища школа» також входили 

видавництва, що функціонували при Київському державному університеті  

ім. Т. Г. Шевченка і Харківському державному університеті ім. М. Горького. 

Після розформування об’єднання вони отримали назви «Либідь» і «Основа».  

За інформацією Книжкової палати України імені Івана Федорова, випуск 

книг і брошур видавництвом «Либідь» становив: у 1986 р. – 158 друкованих 

одиниць накладом 1052,4 тис. примірників; у 1987 р. – 155 друкованих одиниць 

накладом 1112,8 тис. примірників; у 1988 р. – 148 друкованих одиниць 
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накладом 1139,3 тис. примірників [77]. З 1989 р. «Либідь» – Державне 

спеціалізоване видавництво [107]. 

Стабільні показники характеризують і діяльність видавництва харківського 

університету (засноване у 1949 р.): у 1986 р. було видано 101 друковану 

одиницю накладом 701,6 тис. примірників; у 1987 р. – 101 друковану одиницю 

накладом 741,9 тис. примірників; у 1988 р. – 101 друковану одиницю накладом 

743 тис. примірників; у 1989 р. – 108 друкованих одиниць накладом 827,3 тис. 

примірників; у 1990 р. – 93 друковані одиниці накладом 595,6 тис. примірників 

[77]; у 1991 р. – 87 друкованих одиниць накладом 861 тис. примірників  

[78]. З 1992 р. «Основа» – державне спеціалізоване видавництво  

при Харківському університеті, з 2001 р. – Харківське багатопрофільне 

видавництво «Основа»  [107]. 

У середині 90-х років ХХ ст. видавнича галузь переживала складні 

трансформаційні часи. Криза торкнулася й університетських видавництв. 

Зникли («Вища школа») або організаційно перепідпорядкувалися («Либідь», 

«Світ», «Основа») центральне й регіональні видавництва. Університетські 

видавництва опинилися в конкуренції з мобільнішими за них комерційними 

видавничими структурами. У перші роки незалежності університетська книга 

здебільшого була результатом ентузіазму працівників видавництв вищих 

навчальних закладів. Вихід із тодішньої кризи був означений новими підходами 

до організування видавничої діяльності, пошуком нових організаційно-

структурних моделей і перспективними досвідами, що було помітно у 

книжковому просторі України. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Ідея університету є важливим культурним маркером, який характеризує 

розвиток і транслювання наукових знань, що живить прогрес людства на всіх 

напрямах його буття. З університетською справою пов’язаний радикальний 

стрибок у розвитку видавничої діяльності, книги, читання і новочасної людини. 
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В університеті почалося формування видавничої і книжної системи епохи 

Модерну. Упродовж розвитку університетської справи інтелектуальна (наукова, 

навчальна, навчально-методична, довідкова) книга і періодика набували 

типологічної специфіки як феномени, витворені науково-викладацькими 

кадрами для потреб викладачів і студентів, інтелектуально зорієнтованої 

громадськості, формування і збагачення репутації університету.  

Наукова і навчальна книга і періодика формують імідж університету, 

компетентності його вихованців, сприяють циркулюванню інтелектуального 

продукту в національному і міжнародному масштабах. Значною мірою на їх 

особливості вплинули ранні бібліотечні практики, традиції монастирської 

книжності, духовні, освітні та прикладні потреби. 

Перші призначені для навчальних цілей видання походять із рукописної 

культури книготворення, а навчальні практики – із усності. Друк активізував 

генерування й поширення університетами знань і результатів наукових 

досліджень. Європейська видавнича справа зосереджувалася у культурних і 

освітніх центрах, якими були у Британії – Лондон, Оксфорд, Кембридж; у 

Франції – Сорбона; в Італії – Болонья; у Польщі – Краків. Це прислужилося 

розвитку європейських мов, націй, капіталістичних відносин, гуманізму 

європейського зразка і модерністських доктрин. 

Найпотужніші українські навчальні заклади – Культурно-освітній центр 

(згодом – академія) в Острозі, Києво-Могилянська академія, Імператорський 

університет у Харкові, Київський університет Святого Володимира – значною 

мірою діяли і як центри збереження та розвитку духовного, інтелектуального, 

ділового та політичного українства. Вони сформували книжну й видавничу 

традиції, які, зазнавши суттєвих трансформацій, визначають домінантні ознаки 

сучасної інтелектуальної (університетської) книги і діяльність видавничих 

осередків сучасних вишів. 

Організаційно і фінансово перші книжні осередки були цілковито 

підпорядковані органам управління вищими навчальними закладами, в 

інтелектуальному і творчому аспектах домінував чинник самоорганізованості. 
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Не завжди книжні осередки (друкарні) перших вишів задовольняли потреби 

науки, освіти й суспільний інтерес, що спонукало звертатися до послуг 

сторонніх структур, які були ресурсно сильнішими і мали більшу організаційну 

свободу. 

У ХХ ст. функціонували спеціалізовані видавництва, що входили до 

видавничого об’єднання «Вища школа». Після його розформування 

видавництва орієнтуються у своїй діяльності на ринкові тенденції, різною 

мірою віддалившись від попередньої спеціалізації. 

Різноманітні аспекти становлення, сьогодення університетської книги і 

видавничої діяльності загалом добротно досліджені в культурологічному і 

книгознавчому аспектах. Організаційному статусові, організаційній структурі 

університетського видавництва, корелюванню з ними характеру і показників 

діяльності видавнича наука приділила значно менше уваги, що мотивує дане 

дослідження.   
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА 

УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ВИДАВНИЦТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

2.1. Організаційна структура як чинник ефективності  

університетського видавництва 

 

Організаційна структура суб’єкта діяльності – це спосіб конфігурування 

його внутрісистемних компонентів (підрозділів і служб), характер зв’язків між 

ними (відносин співзалежності й підпорядкування), реалізації ділової 

ініціативи, циркулювання інформації, а також специфічна екосистема 

особистості, яка в ній перебуває. Цей універсум притаманний також суб’єктам 

видавничої сфери і застосовний (з багатьма особливостями) в системі 

видавництв вищої школи. З нею пов’язаний організаційний статус – 

позиціонування (місце) видавництва в ієрархічній системі університету, межі 

його компетенції, характер підпорядкованості-залежності, що значною мірою 

визначає його кількісні й якісні функціональні показники. Базова специфіка – 

неповна, усічена, зв’язана статусність, суб’єктність, здебільшого функціональна 

організаційна несамодостатність, що зумовлює кількісно-якісні параметри їх 

діяльності. Отже, організаційний статус та організаційна структура – 

платформа, на якій не лише формується внутрішній устрій, а й відбувається 

структурування і здійснення практик. Попри унікальність кожного суб’єкта 

подібність організаційних структур часто зумовлює близькі за багатьма 

характеристиками процеси і результати, хоч поширеними є і суттєві відмінності 

– як результат дії суб’єктивних сил. Це дає підстави розглядати організаційний 

статус, організаційну структуру як важливу передумову функціональної 

специфіки, а їх разом як синергетичну платформу результату з його 

позитивними чи негативними значеннями. 

Дослідження специфіки організаційних структур, залежності від них 

функціональних і результативних показників поширені в теорії і практиці 
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управління. Різні аспекти цієї проблематики опинялися в центрі уваги багатьох 

дослідників. На характер цього дослідження суттєво вплинули своїми ідеями  

П. Друкер, А. Гальчинський, Ф. Хміль, О. Кузьмін та ін. 

У теорії менеджменту організаційна структура фігурує як 

диспозиціонування управлінських і виробничих підсистем (підрозділів), 

характер взаємодії між ними, розподілу повноважень, чинників ініціативи й 

обмежень, що виявляють себе на структурному й індивідуальному рівнях. 

Проектування й аналіз організаційної структури є інтелектуальними 

механізмами генерування й розпізнавання філософії організації, чинників її 

розвитку, стагнації чи деградації, а також засобом пробудження й ефективного 

використання її потенціалу. Саме в цій площині визрівають ідеї та рішення 

щодо окреслення повноважень структурних одиниць, спрямованості й 

інтенсивності взаємодії між ними, правил підпорядкування і меж ділової 

ініціативи, методів контролю і регулятивних впливів, застосування 

мотиваційних механізмів і системи стимулів. Це дає підставу розглядати 

організаційну структуру і як платформу діяльності, і як метафору майбутнього 

конкретної організації, і як діагностичне поле в разі вибуху несприятливих,  

деструктивних чи навіть руйнівних чинників її функціонування. 

Перехід від капіталоцентристської до соціоцентристської і знання-

центристської моделей світу об’єктивно працює в інтересах видавництв, 

зосереджених на випуску інтелектуальної продукції, одне із чільних місць 

серед яких природно належить університетським видавництвам, що забезпечує 

актуальність цього дослідження.  

Усе це зумовлює трансформацію визначальних акцентів у сфері 

виробництва: зміну пріоритетів у системі корпоративних організаційних 

структур (зниження потенціалу механістичних і нарощення можливостей 

органічних, адаптивних); домінування таких стимулів до праці, як довіра і 

визнання цінності працівника; модернізацію управлінських акцентів, серед 

яких на перше місце виходять інноваційність, самоініціативність, які 

витісняють адміністративно-директивну волю; відкриття нових можливостей 
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для самопрограмованої праці, де провідну роль відіграє пошук відповіді на 

питання розвитку справи, самовключення працівників в управлінські процеси; 

трансформацію відносин підлеглості у відносини партнерства, що посягає на 

незамінність управлінської вертикалі. На аналізі цих явищ базується 

твердження А. Гальчинського [43] про мережеву інноваційну структуру як 

основу соціоцентричної моделі економіки, у ландшафті якої природним 

бачиться університетське видавництво, якщо його статус й організаційна 

модель будуть звільненими від непродуктивних обмежень. 

Із організаційно-управлінського погляду видавництво, видавнича 

організація є соціально-господарськими формуваннями, суб’єктами 

соціоекономічного середовища, а їхня діяльність підпорядковується 

конкретним правовим, соціоекономічним, політичним умовам і навіть 

ментальним етнокультурним і субкультурним традиціям. Усе це позначається 

на особливостях їхньої структури, доборі кадрів, системі взаємодій і відносин, а 

також визначає місце в національній видавничій системі і функціональну 

своєрідність конкретних видавничих структур. Від статусних характеристик 

(місця в системі, масштабу й повноти повноважень, передумов ділової 

мобільності) будь-якої виробничої організації, особливостей управління і 

внутрішньоорганізаційно-управлінських технологій значною мірою залежать 

спрямування, зміст, кількісно-якісні показники діяльності, ключові чинники 

успіху і конкурентних позицій (керована і керівна система), а також горизонт 

очікувань на конкретний час і загальні перспективи розвитку. 

Як соціально-економічна організація, об’єкт–суб’єкт управління 

видавництво підпорядковане загальноуправлінській культурі, специфічним 

(властивим галузевій специфіці) і ситуативним (притаманним конкретним 

середовищу і часові – часопросторовим) управлінським тенденціям. Іноді воно 

може започатковувати і визначати їх. Усе це переконує у правомірності 

застосування теорії і практики менеджменту як методологічної системи 

дослідження організаційно-функціональної специфіки університетського 

видавництва. Інші аспекти методологічної платформи цієї праці стосуються 
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теорії і практики маркетингу, зокрема його підрозділу, яким є видавничий 

маркетинг, а також історії, теорії і практик видавничої справи. 

У структурі університету видавництво не є бізнес-одиницею, і звідси 

походять усі якісні параметри його функціонування. Організаційну структуру 

видавництва, університетського зокрема, визначають національна правова 

система, освітні та видавничі досвіди і традиції світової та національної вищої 

школи, сповідувана вищим навчальним закладом стратегія функціонування і 

розвитку. Виходячи із цих методологічних засад, структуру організації 

узалежнював від обраної стратегії А. Чандлер у книзі «Стратегія і структура» 

(1962) [238]: на його переконання, «структура йде за стратегією», внутрішні 

чинники забезпечують досягнення стратегічних цілей, а стратегія окреслює 

довгострокові цілі підприємства [238, с. 13]. Такої позиції дотримувалися  

А. А. Томпсон та А. Дж. Стрікленд [209], Дж. Траут [210], в Україні –  

П. Клівець [116]. 

Методологічний висновок полягає в неприпустимості консервування 

організаційного статусу, організаційної структури. Вони завжди мають бути 

гнучкими, динамічними, а конкретні їхні параметри бути підпорядкованими 

умовам і цілям діяльності. 

Про це веде мову і Г. Тарасюк: «Стратегія як комплексний план, який 

розробляється для того, щоб забезпечити виконання місії і досягнення цілей 

організації, визначає і організаційну структуру». Тому важливо, досліджуючи 

організаційну структуру, переконатися, що вона забезпечуватиме корпоративні 

цілі, не припускаючись помилки, яка найчастіше може полягати в «накладанні 

нової стратегії на існуючу структуру» [199, с. 43]. 

Стратегія системи оперативних дій має використовувати сприятливі 

можливості, бути адаптивною до змін і ризиків [15, с. 82] і розраховувати на 

адаптивність організаційної структури, переконують Л. Балабанова та  

В. Сліпенький.  

«Тотальні зміни умов діяльності потребують бачення, конструювання та 

використання інноваційних моделей та пробивних стратегій», – зауважує  



78 

 

 

В. Теремко, акцентуючи на тому, що «жодній стратегії не гарантовано 

тривалого майбутнього», «сильна стратегія має бути оригінальною і 

самодостатньою», а її побудова відбуватися на маркетингових засадах [201,  

с. 4, 17, 20]. 

При виборі організаційної структури передусім найважливіше масштабно 

бачити потенціал ринку і ринкові тенденції, динаміку його структури, яка 

змінюється під дією макроекономічних тенденцій, режиму конкуренції, 

характеру попиту цільових аудиторій. За такого розуміння амбітний бізнес має 

формувати організаційну структуру, наділену потенціалом структурного 

зростання [75, с. 538–539], щоправда, раціональніше міркувати про потенціал 

структурного розвитку.  

Відомий у світі фахівець із стратегічного управління М. Портер 

виокремлює три основні функціональні стратегії, які може обрати підприємство 

будь-якого типу і галузевої прописки на ринку: мінімізація витрат, спеціалізація 

у виробництві продукції та зосередження зусиль на конкретному сегменті 

ринку [180], які також узалежнені від організаційно-структурних особливостей 

суб’єкта діяльності. Організаційна структура, на його погляд, це оптимальне 

групування компетентностей, необхідних для досягнення запланованих 

показників розвитку організації. Їх можна досягти по-різному, тому оптимальна 

універсальна організаційна структура неможлива, вона є специфічною 

проекцією цілей і планів, реакцією на особливі виклики. Не завжди 

організаційні структури за однотипних умов однаково ефективні, бо повсюдно  

і повсякчас працюють, взаємодіючи по-різному (антагоністично, 

неантагоністично), особливі зовнішні і внутрішні сили. 

На основі його положень можна міркувати, що видавництво, яке прагне 

лідерських позицій за рахунок мінімізації витрат, першочергово вишукує 

шляхи зниження собівартості видань. Низькі витрати на видання надають 

видавництву певні цінові преференції, створюючи на «локальному ринку»  

[125, с. 73] важкоподоланний вхідний бар’єр для видавництв-конкурентів і 

даючи змогу обслуговувати групу покупців з відповідними (як правило, 



79 

 

 

невисокими) фінансовими можливостями. Щоправда, дієвість цієї стратегії 

надто обмежена, якщо не підсилити її ефектами економії на масштабі як 

результатом послідовного використання ефекту навчання й ефекту досвіду, на 

що має бути зорієнтована робота з видавничим персоналом. І це – одне із 

завдань ефективного використання ресурсів організаційної структури. 

Певний потенціал для видавництва вищого навчального закладу обіцяє 

стратегія диференціювання, оскільки активними авторами і споживачами 

продукції такого видавництва є викладачі й амбітні студенти. Передумови 

успіху – високий авторитет навчального закладу, його наукових, навчально-

методичних шкіл. Використання цієї стратегії також створює труднощі для 

конкурентів у зв’язку із зорієнтованістю студентів на якісні, адаптовані до 

навчального процесу конкретного вищого навчального закладу видання 

авторитетних авторів [125, с. 73]. Однак над потенціалом будь-якого 

стратегічного вибору потрібно кваліфіковано, послідовно і далекосяжно 

працювати. Найчастіше університетські видавництва сповідують стратегію 

зосередження на конкретному книжковому сегменті і працюють за нішевим 

принципом, що також корелює з їхньою організаційною структурою. 

Організаційна структура акцентовано оприявнює стратегію розвитку і 

функціонування університетського видавництва: нішевість – обмежена 

ресурсна база, вузька цільова аудиторія, сфокусовані сегменти потреб і види 

продукції. Як свідчить досвід, багато університетських видавництв виходять за 

межі організаційно окресленої ніші і досягають там помітних успіхів: 

видавництва Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана, Міжрегіональної Академії управління персоналом, 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного 

університету «Львівська політехніка», Львівського національного університету 

імені Івана Франка, Харківського політехнічного університету [57, с. 15]. 

Економічна нестабільність зумовлює нетривалий період функціонування 

навіть успішної стратегії управління організацією: як правило, вона охоплює  

3–5 років [202, с. 43], відтак постає потреба раціоналізації організаційних 
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структур, вдосконалення механізму управління ними, їх функціонування і 

трансформації.  

Остаточний вибір організаційної структури – специфічний для кожного 

суб’єкта видавничої діяльності, залежить від його потенціалу, цілей і завдань, 

покликаний забезпечувати ефективне використання ресурсів задля досягнення 

результатів на основі багатьох ситуаційних чинників (технології, середовище, 

стратегії). На цій підставі можна зробити висновок, що місія, мета і завдання 

університетського видавництва, його місце у структурі вищого навчального 

закладу, рівень його організаційної свободи, стиль стратегічного й 

ситуативного управління значною мірою увиразнюють погляд університету на 

закумульовані в його середовищі інтелектуальні ресурси і на роль наукової, 

навчальної, навчально-методичної книги, наукової періодики в його 

функціонуванні і розвитку. 

 

2.1.1. Вплив управлінських ідей на функціональність  

суб’єкта видавничої діяльності 

 

На проблемі вибору ефективної організаційної структури зосереджено 

дослідження представників різних управлінських шкіл: наукового управління, 

адміністративного управління, людських відносин, біхевіоризму та ін. [62, с. 139]  

У 1911 р. Фредерік Вінслоу Тейлор сформулював методи наукової 

організації праці, покликані сприяти підвищенню її продуктивності в період 

бурхливого індустріального розвитку, загострення конкуренції і посилення 

економічних криз («Принципи наукового менеджменту»). На ту пору 

припадають інтенсивний розвиток видавничої сфери, організаційне 

оформлення галузевої управлінської культури [62, с. 140],  випробування 

різноманітних внутрівидавничих управлінських технологій. Завдяки цьому 

сформувалися ключові галузеві інститути (норми конкурентних відносин, 

критерії ефективності й успішності видавництв, імперативи ділової етики). 

Книга стала доступною широким масам, чому сприяла акцентована політика 
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багатьох держав на подолання неписьменності, що було зумовлено передусім 

потребами індустріалізації, і це помітно посилило її освітньо-культурну і 

комунікаційну функції. Тоді ж розпочалася індустріалізація видавничої справи. 

Структурний розвиток галузі, нарощення видавництвами обсягів випуску 

продукції загострили конкуренцію і сприяли пошуку нових джерел 

конкурентного успіху. Одне із них: вдосконалення організаційної структури 

видавництв задля максимально ефективного використання кадрових сил.  

У розквіті індустріальної епохи університети втратили статус найбільших 

видавничих центрів. Стратегічними вершинами галузі оволоділи  

диверсифіковані (спеціалізовані на різних типах видань) видавництва, 

зосереджені передусім на комерційному успіхові. Видавництва, спеціалізовані, 

в т. ч. і на випуску наукової, навчальної, навчально-методичної книги, 

отримали новий імпульс для розвитку і суттєво модернізували свою діяльність. 

Університетські видавництва зберегли свої позиції в онтологічно приписаних 

їм нішах, раціонально придивляючись до процесів в інших типологічних нішах 

і переймаючи в них практики, які сприяли встиганню за фундаментальними 

тенденціями книготворення.  

У тогочасній Україні, крім того, стимулювали типологічне 

урізноманітнення видавничої продукції і медіа заснування й діяльність 

зосереджених на соціокультурних функціях книги громадських утворень – 

«Громада», «Просвіта» [62, с. 140]. Підвищення ролі освіти як 

соціоінженерного чинника, розквіт читання як соціокультурної функції, 

гуманістичної практики і життєвої стратегії зумовлені нарощенням сили й 

університетських видавництв, продукція яких не обмежувалася 

університетськими стінами. Нові можливості здобула наукова і навчальна 

книга, чому сприяли амбіції і можливості профільних аудиторій споживачів, а 

фінансове становище й амбіції вищих навчальних закладів виводили на 

реалізацію ідеї університетського видавництва як обов’язкового компонента 

структури, наукової й освітньої діяльності. Наявність в університетах 

видавництв ставала нормою.  
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Формування і розвиток методологічних основ нормування праці, 

стандартизації робочих операцій, наукового добору кадрів, стимулювання, 

навчання та розвитку працівників поступово проникали й у видавничу сферу. 

Заснована Тейлором школа наукового управління, утвердженню якої сприяли 

пошуки Френка Банкера Гілбрета та Ліліан Гілбрет, Черча Гамільтона, Генрі 

Гантта, Гаррісона Емерсона, Франка Джільберта [142, с. 57], збагативши теорію 

і практику менеджменту, значною мірою прислужилася розвитку видавничої 

системи у світі на індустріальних засадах.  

Засновник школи адміністративного управління Анрі Файоль, керуючись 

практичним досвідом, виокремив п’ять стадій управління: передбачення, 

розпорядництво, організування, узгодження і контроль. Передумовами 

ефективного функціонування організації він вважав чітке формулювання цілей, 

єдність організування та контролю, ієрархію управління, раціональний розподіл 

праці між підрозділами й виконавцями, рівність прав співробітників, 

відповідальність. Особливого значення надавав формальній структурі 

організації. Ці ідеї (цілетворення, планування, організування, координування, 

контроль, управління горизонтальними взаємодіями) приживалися й у 

видавничих осередках, і тепер багато з них зберегли актуальність [62, с. 140]. 

Представники школи адміністративного управління Ліндалл Урвік, 

Джеймс Д. Муні, Алан Рейлі, Макс Вебер перевагу надавали технологіям 

адміністрування, зорієнтованим на вище керівництво [141, с. 37–40]. У 

видавничій сфері такі підходи також знаходили собі застосування, особливо – в 

адміністративну добу. Не вичерпали вони свого потенціалу і тепер, будучи 

поєднаними з більш сучасними управлінськими культурами. На такий висновок 

наводять спостереження за актуальною видавничою практикою, аналіз 

публікацій (статті, інтерв’ю), в основі яких позиція керівників видавничих 

структур щодо управлінських джерел їхнього успіху. 

Альфред Прічард Слоун запропонував ідею децентралізації управління. 

Вона виявилася актуальною для диверсифікованих компаній з широкою 
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номенклатурою продукції, в тому числі – диверсифікованих, вертикально чи 

горизонтально інтегрованих видавничих структур.  

Пошуки представників поведінкової (біхевіористської) школи і школи 

людських відносин були спрямовані на управління мотивами людської 

поведінки та людськими відносинами, побудову організації та управління нею 

на основі потенціалу кожного працівника. Найвагоміші напрацювання на цьому 

поприщі запропонували Мері Паркер Фоллетт, Елтон Мейо, Честер Барнард, 

Фрід Ротлісбергер, Гюго Мюнстенберг. З огляду на психосоціальні особливості 

працівників видавництв, їх ділових партнерів і культуру ділових відносин у 

видавничій сфері ця організаційно-управлінська доктрина виявила 

результативний потенціал і дотепер живуча у практиці українських видавництв 

[62, с. 140–141], оскільки правильно вибудовані відносини є передумовою 

успішності видавничих проектів, програм і стійкості видавництв. А гнучкість 

поведінки, комунікаційна пластичність представників видавництва у взаємодії з 

автором є особливо важливою компетенцією. 

Представники біхевіористської школи Кріс Арджиріс, Дуглас Мак-Грегор, 

Фредерік Херцберг розглядали ресурси соціальної взаємодії, мотивованість 

працівників, моделі влади і повноважень, організаційні структури  як важливі 

чинники стійкої мобільності й ефективної її діяльності [199, с. 6–7]. Їхні 

концепції організаційного розвитку, а також організацій, що самонавчаються, 

націлених на самоуправління команд, збагатили теорію і практику управління 

суб’єктами видавничої діяльності. Видавництва інноваційного типу активно 

знаходять у цьому можливості для збагачення сукупного мотивувального 

потенціалу, пробудження ініціативи й відповідальності персоналу. 

Представники школи наукового управління Пітер Фердинанд Друкер, 

Альфред Дюпон Чандлер, Вільям Ньюмен, Воррен Гамаліел Бенніс, Ігор 

Ансофф, Герберт Александер Саймон акцентували на особливій ролі системи 

цілей, стратегічних ідей і сил, стратегічного планування, стратегічного 

позиціонування тощо. На творчій інтерпретації їхніх положень тримаються 

успіхи і бачення перспектив сучасних видавництв [62, с. 141]. На цю тему 
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захищені й дисертації з видавничої проблематики, зокрема В. Теремка 

«Видавничі стратегії в умовах суспільних трансформацій» [201].  

У праці «Практика менеджменту» П. Друкер підкреслив особливо важливу 

роль організаційного чинника: «Організація – не самоціль, вона служить 

підвищенню ефективності бізнесу і поліпшенню його результатів… 

Організаційну структуру потрібно розробити таким чином, щоб цілі, поставлені 

перед бізнесом на 5, 10, 15 років, могли бути досягнуті» [240, с. 23]. На відміну 

від багатьох теоретиків, П. Друкер вважав неможливим існування ідеальної 

організаційної структури, причиною чого – неповторюваність ситуацій і завдань 

різних організацій. Він особливо наголошував на необхідності дослідження й 

активного застосування організаційних структур змішаного типу, що характерно 

для багатопрофільних, неспеціалізованих видавництв. Замість пошуку єдино 

правильного типу організації радив вибудовувати і випробовувати організаційні 

структури відповідно до їх цілей і завдань, оскільки можливе одночасне 

функціонування кількох типів організаційних структур [74].  

Для видавничої діяльності сукупність цих міркувань спонукає розглядати 

її як бізнес, і ця концепція не повинна бути чужою університетському 

видавництву. Організаційна структура в цьому контексті – чинник 

(організаційний інструмент) досягнення цілей – економічних, креативних, 

соціальних тощо. Є сенс бачити в цьому і платформу для розуміння 

організаційного статусу, кількісних і якісних горизонтів функціонування 

університетського видавництва. 

 

2.1.2. Університетське видавництво як соціосистема  

і виробничо-господарська організація 

 

Університетське видавництво можна розглядати як соціосистему, не 

випускаючи з поля зору його функціонування в межах масштабнішої 

соціосистеми, якою є вищий навчальний заклад. 
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Організація як соціальне утворення виробничого характеру є 

підприємством. У реаліях сучасної України університетське видавництво 

здебільшого – квазіорганізація і квазіпідприємство, оскільки воно (за 

незначними винятками) структурно, організаційно і фінансово-економічно 

несамодостатнє: не є виокремленою структурною одиницею, не має 

самостійного балансу, банківського рахунку, не функціонує в режимі 

самоуправління й економічного ризику [68, с. 181], не несе відповідальності за 

свою діяльність, як будь-яке самостійне підприємство, в т. ч. видавництво.  

Ознаками організації є: мета діяльності; множина осіб або суборганізацій; 

структурована взаємодія між складовими частинами; поділ праці; ієрархія; 

планування внутрішньої і зовнішньої діяльності; замінність персоналу [219,  

с. 129]. Певною мірою університетське видавництво цим критеріям відповідає, 

однак стосовно нього виправданіший класифікаційний термін – 

«суборганізація», створена цілеспрямовано й усвідомлено, покликана 

координувати і регулювати спільну діяльність людей задля досягнення 

конкретних цілей, стимулювати процеси й активність виконавців. Найбільше із 

вищезазначеного переліку йому притаманні ієрархічна структура, формалізація 

відносин, розподіл соціальних і технологічних ролей. Єдина особливість – 

організаційна підпорядкованість і відносна (обмежена) управлінська 

самодостатність [68, с. 181]. 

Формальна організація діє на основі статуту, університетське видавництво 

– на основі положення. Горизонтальний поділ праці, її спеціалізація, ієрархія 

функцій і посад, стандартизоване ділове спілкування йому також притаманні. 

Реальність для університетського видавництва – неформальні, товариські 

відносини, наявність «малих» груп і сегментованих інтересів. Формальна та 

неформальна структури університетського видавництва також відображають 

взаємозв’язки підрозділів і ланок, психологічні особливості працівників, тому 

їм також притаманна складна система людських відносин [68, с. 181].  

Є підстави розглядати університетське видавництво як 

соціотехноекономічну систему, зорієнтовану на виробництво продукції (випуск 
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видань різних видів) або послуг (редагування, коректура, розробка дизайн-

концепції, верстання) [68, с. 181], на формування людської культури, 

інтегрування людини в нові умови буття, конфігурування людських спільнот 

(читачі, поціновувачі автора, прихильники конкретних тем та ін.).   

Виробничо-господарську організацію характеризують: організаційно-

правова форма; організаційна форма управління; організаційна та виробнича 

структура; система управління (менеджменту) [219, с. 132], вибудована на 

основі організаційної структури, управлінських концепціях й індивідуальних 

уподобаннях суб’єктів управлінської діяльності. Університетське видавництво 

за всіма критеріями обов’язків і необхідностей є виробничою структурою, 

однак за критеріями можливостей, прав і свободи маневру йому бракує 

повноцінності, самостійності і самодостатності [68, с. 181]. 

Отже, університетське видавництво як виробничо-господарська 

організація поєднує залежність і відносну автономність, зумовлену 

законодавчими й адміністративними нормативами – особливостями статусу, 

формальної і неформальної структур, координації дій, підпорядкованості 

адміністративно-управлінського центру. Не завжди його базова мета –    

отримання прибутку, що позначається на мотивації та організаційно-

управлінських аспектах діяльності [68, с. 182]. Певною мірою воно є відкритою 

системою – взаємодіє із зовнішнім середовищем, яким значною мірою є 

університетські структури, а також (менше) суб’єкти національного 

видавничого простору. Повноцінний вихід у конкурентне (зовнішнє) 

середовище – важлива проблема функціонування і, за певних обставин – 

сильний стимул розвитку. 

 

2.1.3. Роль маркетингових ідей  

у діяльності університетського видавництва 

 

У конкурентному середовищі ефективна діяльність видавництва 

неможлива без маркетингових ідей і маркетингових технологій. Його 
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повноцінно стосуються слова П. Форсайта, який бачив у маркетингу «щось 

значно більше, ніж просто відділ видавництва чи комплекс прийомів і напрямів 

діяльності», самооснову «самоіснування компанії, адже саме маркетинг 

визначає її зв’язок з ринком» [213, с. 36].  

Університетському видавництву не обійтися без маркетингової філософії, 

маркетингових принципів, підходів і способів діяльності. Спонуки цього – 

функціонування у специфічному конкурентному середовищі, що примушує 

панорамно бачити всі складники діяльності, обирати методи і технології, 

спроможні забезпечити досягнення цілей. Це можливе за оптимальної 

організаційної структури, якісних кадрів і фахово забезпеченої культури 

діяльності. За цими критеріями університетське видавництво відрізняється від 

видавництв, не пов’язаних з інтересами вищого навчального закладу. 

По-перше, універсальною місією університетського видавництва є 

максимальне сприяння розвитку наукової діяльності, освітньої справи, а також 

досягненню цілей вищого навчального закладу – його засновника. Цю місію 

генерують дві різноспрямовані мегацілі: 1) спрямованість старань у зовнішнє 

середовище (наука, освітня сфера), конкурентний режим якого визначають 

глобальні та національні наукові, освітні й видавничі тенденції;  

2) спрямованість діяльності в університетське середовище, його структурні 

підрозділи, колективи викладачів і студентів. Йому теж притаманний 

конкурентний режим (між зовнішніми і внутрішніми джерелами інформації; 

між типами її носіїв, між авторами, між авторами і споживачами), виникають 

специфічні конфлікти інтересів [57, с. 15]. 

За таких умов стратегічна цілетвірна система університетського 

видавництва (місія, мета, цілі), корпоративна культура є основою формування 

його організаційного середовища (структура; принципи добору кадрів, 

конфігурація компетенцій і комплектування конкретними фахівцями; 

вироблення і впровадження засад діяльності, важливий компонент яких – 

організування відносин) [57, с. 15]. 



88 

 

 

Аналіз фундаментальних праць  дає підстави для висновку, що маркетинг – 

це світогляд і функція. У цьому контексті університетське видавництво 

покликане зреалізувати свою місію, завданні і цілі на основі актуальних для 

конкретного часу і середовища діяльності маркетингових знань, ефективних 

маркетингових технологій, на основі чого за ідеальних умов відбуваються 

оптимізування його організаційної структури і маневр компетенціями. 

Організаційна структура (наявність/відсутність підрозділу, фахівця, функції) 

також впливає на цю сферу і визначає зміст процесів [57, с. 15]. 

Такий підхід увиразнює погляд Ф. Котлера на маркетинг як 

«управлінський і соціальний процес, функціонально спрямований на 

задоволення потреб індивідів та груп шляхом створення і пропозиції товарів і 

послуг, що мають цінність, або обміну ними з іншими людьми» [86, с. 22]. 

Зреалізувати його спроможна якісно укомплектована і дозріла до такої праці 

організаційна структура. 

Ця ідея проглядається і в міркуваннях П. Друкера, який вбачав мету 

маркетингу в «досягненні такого рівня знань та розумінь потреб клієнтів, за 

якого пропоновані товари і послуги будуть повноцінно їм відповідати і самі 

продавати себе» [241, с. 64–65]. Забезпечити досягнення цього покликані 

маркетингові інструменти (маркетинг-мікс), які Дж. Маккарті об’єднав у 

чотири групи: товар, ціна, місце і просування, більш відомі як чотири «Р» 

маркетингу – Product, Price, Place, Promotion. З погляду видавничої 

проблематики ці інструменти передбачають сукупність інтелектуально і 

технологічно забезпечених самодостатніх у своїй основі і належно 

взаємозумовлених, взаємопов’язаних і згармонізованих функцій [57, с. 15]. А це 

– надважливі спонуки до формування організаційної структури на 

маркетинговому усвідомленні завдань, цілей і середовища діяльності, 

багатовимірній роботі щодо створення ключових чинників успіху, забезпечення 

стійкої конкурентоспроможності і конкурентних переваг. 

Маркетингові знання і культура допомагають видавництву усвідомити 

перспективи і ризики діяльності й убезпечитися від надмірних сподівань.  
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В одній із праць В. Теремко акцентує увагу на тому, що «трансформація 

концепцій маркетингу, який подолав етапи зосередження на оптимізації 

виробництва, вдосконаленні товару, активізації комерційних зусиль, 

фокусування на конкуренції, потребах клієнтів, тепер наголошує на важливості 

культури співучасті – спільного створення споживчих цінностей» [202, с. 41], 

оскільки новітні маркетингові стратегії орієнтуються саме на цінності й ефект 

причетності споживача.  

Найдоступнішими для стратегій творення книги як спільного продукту є 

сегменти навчальної, прикладної, довідково-енциклопедичної літератури. 

Останнім часом проявилися подібні тенденції в сегментах дитячої, поетичної та 

арткниги. Усе це мотивує важливість розуміння маркетингової особливості 

книги як специфічного товару, який, залишаючись непохитним у 

фундаментальних ознаках, зазнає потужних трансформацій у різних своїх 

іпостасях. А це означає, що, незалежно від наявності/відсутності в 

організаційній структурі університетського видавництва спеціалізованої 

структурної одиниці, така функція вкрай важлива, якщо воно налаштоване на 

здійснення своєї місії, що автоматично означає – досягнення конкурентного 

результату [57, с. 15]. 

Маркетингова стратегія університетського видавництва також спрямована 

на пізнання динаміки потреб цільових аудиторій; пошук можливостей у їх 

задоволенні, відмови від хронічних домагань диктувати споживачам свою 

волю, що простежується в діяльності багатьох сучасних видавництв. Останніми 

десятиліттями результативною стратегією персонального маркетингу стало 

поширення технології «друк на вимогу», яку активно застосовують провідні 

університетські видавництва світу. Поступово приживається вона і в Україні 

[57, с. 15]. 

На важливості дієвої маркетингової системи наголошують вітчизняні 

дослідники А. Савощенко та М. Сірук: «Маркетинг як стратегічна функція 

підприємства, що функціонує в умовах розвинених ринкових відносин і 

конкуренції, пріоритетності потреб споживача, може бути реалізована тільки за 
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допомогою власної комунікаційної системи» [187, с. 502]. Суб’єкти сучасної 

видавничої галузі величезного значення надають зв’язкам з клієнтами 

(реальними і потенційними) та «формуванню комплексу маркетингових 

комунікацій для просування на ринки» [182]. Провідні українські видавництва 

активно використовують інструменти маркетингових комунікацій, неухильно їх 

оновлюючи і шукаючи нові шляхи до цільових аудиторій.  

На думку Ю. Мельник та О. Драчук, система видавничого маркетингу в 

ринкових умовах охоплює такі основні елементи: автор, видавництво, система 

збуту, споживач, які формують маркетинг послуг і маркетинг товару. На цій 

підставі автори роблять малопереконливий висновок, що структура 

книговидавничого маркетингу поєднує видавничий маркетинг (маркетинг 

послуг) і книжковий маркетинг (маркетинг книги) [140, с. 91–92]. Насправді це 

є свідченням недостатнього розуміння маркетингу як складноешелонованої 

системи – поліфункціонального і багаторівневого процесу. 

За сформованістю маркетингової стратегії серед українських видавництв 

можна умовно вирізнити чотири групи: 1) видавництва, що мають добротно 

згенеровану видавничу стратегію, маркетингову політику, ефективні 

організаційні структури і системно здійснюють взаємопов’язані компоненти 

маркетингового комплексу; 2) видавництва, які розглядають маркетинг в 

контексті розрізнених ситуативних акцій і відповідно цьому розумінню 

працюють; 3) видавництва, які через низьку маркетингову культуру, дефіцит 

інтелектуальних, організаційних і фінансових ресурсів цією роботою 

займаються спорадично або взагалі не доходять до неї [57, с. 16];  

4) видавництва, для яких усе, що пов’язане з маркетингом, – недосяжність.  

Дещо іншу класифікацію видавництв за критерієм маркетингової культури 

і маркетингової активності запропонувала А. Бужбецька. На її погляд, за 

критерієм маркетингової зрілості і маркетингової активності можна 

сформувати своєрідну градацію видавництв вищих навчальних закладів, 

побачивши серед них маркетингово самодостатні й ініціативні, маркетингово 

спонтанні і маркетингово сковані, пасивні видавництва [22, с. 19]. 
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Серед складників успіху виокремлюють: якісний продукт, автора, роботу з 

аудиторією, планування накладу, ціноутворення, дистрибуцію – поєднання 

«маркетингу і метафізики» [186]. Це певною мірою стосується й видавництв, що 

функціонують у системі вищої школи. Задля успішної діяльності їм необхідно 

знайти себе на парадигмі маркетингового розуміння книги і відмовитися від 

застарілих схем, шукати ідеї і новий діловий простір, урізноманітнювати поле 

для комунікації, дбати про унікальний продукт, його високу затребуваність й 

об’єктивне визнання своєї конкурентоспроможності [57, с. 16]. 

Основні теоретичні концепти і досвід практики переконують, що основою 

успішної діяльності сучасного університетського видавництва є гармонійне 

конструювання і синхронний розвиток концептуальних засад, організаційної 

структури, кваліфікованість і саморозвиток персоналу, що є передумовою 

динамічного функціонування маркетингового комплексу. Структура 

видавництва має сприяти мобільній ефективній діяльності, кожний підрозділ 

нести відповідальність безпосередньо за бачення перспектив і виконану ним 

роботу. Стратегічне й оперативне планування, гнучке управління, сильні 

взаємодії, цілеспрямовані комунікації (сайт, мережі, спільноти) виходять у цій 

системі на провідні ролі [57, с. 16]. 

Маркетингова тактика видавництва стосується кожного видання, а загальні 

її принципи мають бути витримані або аргументовано переглянуті і 

переінтерпретовані. Про все це реально вести мову, коли університетське 

видавництво функціонуватиме як самостійна маркетингова одиниця, а праця 

його кадрів безпосередньо залежатиме від умов і результатів, а не тільки від 

управлінської волі, сформованої поза ним і директивно нав’язаної [57, с. 16]. 

 

2.2. Організаційно-структурні форми видавничої діяльності  

сучасних університетів України 

 

Закон України «Про видавничу справу» [91] визначає видавництво як 

спеціалізоване підприємство, основним видом діяльності якого є підготовка і 
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випуск у світ видавничої продукції. Це положення фіксує статус видавництва 

як основної структурної ланки видавничої справи (точніше було б – видавничої 

діяльності), а ефективність його роботи значною мірою залежить від вибору 

організаційної структури й оперування організаційно-структурними 

можливостями [66, с. 26]. Закон фіксує також видавничу організацію як 

підприємство, установу чи організацію, статут якої передбачає підготовку і 

випуск видавничої продукції як один з видів діяльності. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» [92]  від 01.07.2014  

№ 1556-VII, видавництво входить до переліку структурних підрозділів вищого 

навчального закладу: «Структурними підрозділами вищого навчального 

закладу можуть бути: […] підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, інститути післядипломної 

освіти, лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та 

інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-

дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні 

комплекси, заклади культурно-побутового призначення, центри студентського 

спорту» (стаття 33, пункт 7). 

Закон визначає основні завдання вищого навчального закладу: 

провадження на високому рівні освітньої діяльності; провадження наукової 

діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої 

діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої 

кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі; участь 

у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави; формування 

особистості і моральних цінностей, соціальної активності, громадянської 

позиції та відповідальності; забезпечення органічного поєднання в освітньому 

процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності; налагодження 

міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, 

науки, спорту, мистецтва і культури [92]. 

Відповідно до положень закону, основні завдання видавництва як 

структурного підрозділу університету полягають у якісній підготовці й 
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оперативному забезпеченні студентів, викладачів і співробітників вищого 

навчального закладу підручниками і навчальними посібниками, методичними 

матеріалами, науковими виданнями; функціонуванні як платформи для 

оприлюднення наукових здобутків; співпраці з авторами і залученні нових; 

активному просуванні продукції і пошуку нових споживачів, зацікавлених у 

навчальній і науковій книзі; розвитку власної поліграфічної бази та інших 

можливостей [66, с. 26]. 

Університет не може повноцінно існувати, не маючи власного видавничого 

осередку, тому виникають і функціонують такі видавництва у відповідь на 

потребу стимулювання наукової і навчально-методичної діяльності, поширення 

результатів досліджень, яку не може задовольнити традиційний видавничий 

сектор. Вибір організаційно-структурної форми видавничої діяльності визначає 

і характеризує рівень розвитку університетського видавництва як системи, 

безпосередньо впливає на його функціонування в коротко- і довгостроковому 

періодах і досягнення поставлених цілей [223, с. 201].  

На думку дослідників, сучасне університетське видавництво не повинно 

бути складною бюрократичною структурою. Невеликий колектив спроможний 

активізувати всіх співробітників, найбільш ефективно використовувати 

виробничі і творчі можливості. «Модель видавництва як мікропідприємства в 

умовах вищого навчального закладу не тільки найефективніша, а й, швидше за 

все, єдиноможлива» [46, с. 121]. Такі видавництва «не можуть стати 

монополістами, а це гарантує змагання між ними, боротьбу за якість» [46,  

с. 122], мінімізацію витрат, підвищення ефективності діяльності на всіх 

напрямах.  

У процесі зростання (розширення) університетського видавництва 

організаційна структура може стати більш складною, проте збільшення 

ієрархічних рівнів погіршує рух інформації, зворотний зв’язок між вищими та 

нижчими ланками управління, нівелює деякі мотиваційні чинники, 

бюрократизує корпоративну культуру. Повноцінне функціонування 

організаційної структури забезпечують кваліфіковані фахівці на основі 
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посадових інструкцій і ділової ініціативи, налагоджений документообіг, 

поточний моніторинг структури з метою відпрацювання взаємодії на рівнях 

«підрозділ – підрозділ» та «індивід – організація», перевірка порядку реалізації 

структурної схеми [223, с. 202, 206], а також сильна цілетвірна система й 

зосереджена на максимальну роботу людського капіталу корпоративна 

культура. 

 

2.2.1. Типологія організаційних структур і можливості застосування  її 

університетськими видавництвами 

 

Організаційну структуру як внутрішню будову комбінують 

організаційний, соціальний і технічний компоненти. Організаційна структура 

університетського видавництва відображає склад, логіку підпорядкування та 

систему взаємозв’язків його ланок; соціальна структура охоплює інформацію і 

різноманітні поведінкові вияви (психокультурні, психографічні тощо) 

працівників; технічна структура поєднує набір одиниць, технологічні зв’язки і 

характеристики технічних засобів, які використовує видавництво у 

повсякденній практиці [125, с. 27]. 

Менеджмент як філософія управління може бути затребуваний чи 

незатребуваний в усіх типах структур. Теорія управління фіксує такі види 

організаційних структур: лінійна, функціональна, лінійно-функціональна 

(змішана), лінійно-штабна, дивізіональна, проектна, продуктова (товарна), 

орієнтована на споживача, регіональна, матрична [66, с. 27]. Розвиток 

управлінської науки зумовлює появу так званих «нових» організаційних 

структур, до яких належать модульні, венчурні, підприємницькі, атомістичні, 

мережеві, віртуальні [7, с. 25–31], та «компаній майбутнього» – горизонтальних 

корпорацій та мережевих організацій [31, с. 28–30]. 

Вагомо впливають на вибір організаційної структури обрана видавництвом 

стратегія, різноманітність послуг, що надає воно, рівень розвитку технологій, 

відносини між вищими і нижчими ланками управління, взаємодія із зовнішнім 
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середовищем та ін. [30, с. 334]. У видавничій галузі найбільш затребувані 

типові організаційні структури – лінійно-функціональна (утворена  синтезом 

лінійної і функціональної структур), лінійно-штабна, меншою мірою – товарна і 

дивізіональна (притаманна диверсифікованим, мультимедійним компаніям). 

Лінійна структура вибудовує чіткі вертикальні зв’язки з безпосереднім 

підпорядкуванням нижньої ланки управління вищій. За таких умов кожен 

працівник має лише одного керівника, який відповідає за результати діяльності 

закріплених за ним підрозділів і повинен бути висококваліфікованим фахівцем 

[134, с. 28]. Лінійні організаційні структури характеризує низька адаптивність, 

проте їх елементи є своєрідним фундаментом для побудови дієвої 

організаційної структури університетського видавництва в поєднанні з іншими 

видами оргструктур. 

За організаційним масштабом більшість університетських видавництв 

можна кваліфікувати як мікропідприємства або малі підприємства. Структура 

видавництва вищого навчального закладу має враховувати: обсяг виробництва, 

спеціалізацію (переважно навчальні і наукові видання) і кваліфікацію 

співробітників [66, с. 26]. Досліджуючи університетські видавництва,  

Є. Комаров та М. Маковєєв характеризують їх як підприємства з кількістю 

працівників від 2 до 7, простою організаційною структурою, поєднанням 

функцій і ролей, відносно коротким циклом видавничого процесу, невеликим 

ступенем свободи у виборі тематики і назв видань [125, с. 21]. Для забезпечення 

стабільних економічних показників видавництво має випускати книг у 3–10 

разів більше, ніж кількість його працівників. Врахування лише кількісних 

показників без належного оцінювання якості [131, с. 71] інтелектуального 

продукту видається хибною практикою.  

За невеликого обсягу випуску й однорідного характеру продукції 

прийнятною для видавництв малого і середнього  масштабу є функціональна 

структура, яка передбачає поділ на окремі блоки – редакційний, виробничий, 

маркетинговий, кадровий, фінансово-економічний. На чолі видавництва – 

директор, а конкретні блоки очолюють менеджери. Основними структурними 
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частинами видавництва є редакційна, виробнича та служба реалізації, поруч з 

якими у різних видавництвах функціонують допоміжні відділи: бухгалтерія, 

комп’ютерні служби, відділи художнього оформлення та ін. [66, с. 26–27; 127]. 

Можливе інтегрування (поєднання) структурних одиниць, оскільки на 

практиці головне – функція, а не структурна одиниця. Складна, громіздка 

функціональна структура утруднює управлінські процеси, тому все більше 

видавництв (у т. ч. – університетських) орієнтуються на мобільність, 

адаптивність як чинники конкурентної стійкості і живучості та віддають 

перевагу лінійно-функціональній (комбінованій) оргструктурі, яка акумулює 

переваги лінійної та функціональної моделей. При цьому враховують також 

можливість створення і функціонування тимчасових проектних груп для 

підготовки конкретного видавничого продукту [66, с. 27].  

Лінійно-функціональна організаційна структура не гарантує оперативного 

реагування на процеси у внутрішньому і зовнішньому середовищі, їй бракує 

гнучкості, оскільки обмін інформацією уповільнений через нерозуміння 

фахівцями одних підрозділів специфіки і проблем інших, до того ж у багатьох 

випадках працівники нижніх ланок отримують суперечливі вказівки від різних 

керівників. 

Більш адаптивною є лінійно-штабна структура (структура staff and line), в 

якій лінійні підрозділи безпосередньо виконують завдання, а штабні 

обслуговують лінійні. Відомий польський маркетолог Я. Влодарчик [32] вважає 

її однією з найсучасніших. Її застосовують малі та середні видавництва, до яких 

і належать видавництва вищих навчальних закладів. Фахівці з маркетингу, 

збутових служб, фінансів утворюють підпорядкований директору своєрідний 

«штаб», який виконує стратегічні функції: дослідження стратегічних 

можливостей, вироблення стратегічних рішень, контроль виконання. Виконавчі 

функції здійснює оперативний персонал ієрархічної лінії (line). Видавництва із 

лінійно-штабною організаційною структурою оперативні у прийнятті 

управлінських рішень, оскільки спираються на інформацію, отриману 

безпосередньо з ринку [32, с. 111–112; 66, с. 27–28].  
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Як зауважує Я. Влодарчик, структура видавництва – це організаційна 

схема, яка демонструє «офіційні, узгоджені шляхи обігу інформації, обсяг 

обов’язків і відповідальності окремих працівників» [32, с. 108]. Відношення 

між елементами структури характеризують погоджувальні горизонтальні 

(найчастіше однорівневі), вертикальні підпорядкування, а також лінійні і 

функціональні зв’язки, що відображають рух управлінських рішень та 

інформації між лінійними керівниками і відповідність функціям управління. 

Поширеною у видавничій галузі, на його думку, є ієрархічна структура, 

притаманна великим видавництвам. В її основі три компоненти («редакція, 

продажі, фінанси» [32, с. 110]) і принцип єдності управління. Ієрархічна 

структура чітко визначає підпорядкування підрозділів, однак їй притаманні 

недостатньо розвинені горизонтальні комунікації, що часто породжує проблему 

взаємодії [32, с. 108–112]. Випукло проявляються її вади в напружених, 

екстремальних ситуаціях. Найбільші її слабкості – притлумлення ініціативності 

працівників, управлінський параліч через відсутність контролю керівників 

вищої ланки управління, індивідуальні і групові фобії, контрпродуктивне 

внутрішньовидавниче суперництво [66, с. 27]. 

Суперечливою є класифікація видавництв, запропонована М. Тимошиком, 

який вирізняє «традиційну (радянську) структуру» та «класичні структури 

видавництв західноєвропейського та американського типів» [207, с. 52–55]. Цій 

класифікації бракує чіткого критерію, а застосування в критеріальній основі 

географічних чи політичних ознак розминається із теорією і практикою 

менеджменту.  

Традиційну організаційну структуру М. Тимошик вважає застарілою і 

непридатною до умов конкурентного середовища, оскільки вона надто 

розгалужена і переобтяжена штатними одиницями з функціями контролю. У 

трактуванні дослідника, за класичної структури західноєвропейського 

видавництва «власником є одна особа» [207, с. 54], а структура видавництва 

американського типу, заснованого «двома (як правило) чи кількома (рідше) 

особами як товариство з обмеженою відповідальністю», побудована «за 
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принципом менеджменту» [207, с. 55]. У цьому тлумаченні поєднано 

непоєднуване: структура – принцип організації системи; менеджмент – вид 

управлінської практики, в основі якої місія, цілі і корпоративна культура. Це 

стосується і невмотивованого твердження, що у видавництвах американського 

типу усі справи здійснюють за принципом менеджменту (менеджмент є 

системою інших, ніж названі тут, принципів). Як особливість цієї структури 

визнано «спільне розв’язання важливих питань усім колективом» [207, с. 56]. 

Теорія і практика визнають, що і сформовані за іншим принципом структури не 

позбавлені таких можливостей і необхідностей, а менеджмент є видом 

управлінської діяльності, зосередженим на людському (в широкому сенсі) 

потенціалі організації.  

Дивізіональна структура сприяє швидкому реагуванню на зміни 

зовнішнього середовища; їй притаманні доволі прості зв’язки між 

працівниками; серед недоліків – великі витрати, спричинені дублюванням 

окремих видів робіт; загострена конкуренція між структурними підрозділами; 

невисокий рівень спеціалізації працівників та ін. 

Доцільність застосування товарної організаційної структури 

університетськими видавництвами викликає сумніви, оскільки апріорі вони є 

спеціалізованими (наукова, навчальна, навчально-методична, довідкова 

література).  

Організаційна структура видавництва, орієнтована на споживача, швидко 

реагує на тенденції в зовнішньому середовищі, менше програмує відставання 

від потреб часу, запитів цільової аудиторії, а за сильного форсайтингового 

управління передбачає урахування майбутніх тенденцій і потреб. Специфіка 

організаційного статусу, середовища діяльності і продукції університетських 

видавництв свідчить про доцільність застосування елементів такої структури, 

оскільки її переваги – інноваційність як проектування і створення нових видів 

продукції для задоволення швидко змінюваних потреб цільової аудиторії  

[66, с. 27]. 
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Матрична організаційна структура видавництва може бути гнучкою або 

ригідною (жорсткою), стабільною або змінною, створеною за принципом 

подвійного підпорядкування структурних одиниць і виконавців  – керівникові 

функціональної служби і керівникові програми. Університетські видавництва 

можуть застосувати окремі елементи такої організаційної структури. За 

матричного принципу директор університетського видавництва за одними 

функціями підпорядковується ректорові, а за іншими – проректорові з науки 

[125, с. 31]. До прикладу, згідно із Положенням про видавничо-поліграфічний 

центр «Київський університет» [175], директора Центру призначає ректор 

університету, у своїй діяльності він підпорядковується першому проректору. 

Відповідно до Положення про видавництво Української академії друкарства 

[84, с. 30–35], видавництво є структурним підрозділом без права юридичної 

особи, адміністративно підпорядковане ректору академії, а видання наукових 

збірників координує проректор з наукової роботи. Вагомим аргументом на 

користь матричних структур є залучення фахівців-універсалів, які забезпечують 

функціональну гнучкість організації.  

Кожна організаційна структура, в т. ч. університетського видавництва, не 

може бути сталою, оскільки постійно змінюються цілі, завдання і зовнішнє 

середовище, іноді – нормативна база. Неспроможність організаційної структури 

забезпечити ефективну діяльність видавництва – підстави для її вимогливого 

аналізу, оптимізації, навіть радикальної реструктуризації з урахуванням 

цільової системи й ефективних актуальних досвідів [66, с. 28]. Один із 

прийнятних варіантів – спрощення організаційних структур, коли скорочення 

кількості рівнів управління шляхом децентралізації і делегування повноважень 

перетворює лінійні структури на більш пласкі. На доцільності якомога 

пласкішої структури наголошував і П. Друкер, оскільки «кожна додаткова 

ланка подвоює перешкоди і вдвічі знижує цінність повідомлення» [76, с. 103]. 

Інший варіант оптимізації організаційної структури видавництва – створення 

всередині ієрархічної структури проектних структур (інноваційні відділи, 

експертні групи та ін.). 
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Вітчизняні і зарубіжні науковці розглядають організацію, якою є і 

видавництво вищого навчального закладу, як суб’єкт господарювання, 

соціально-економічну організацію і як організаційну систему [194]. 

Класифікуючи організаційні структури як суб’єкти господарювання,  

О. Віханський та А. Наумов розглядають взаємодію на рівнях «організація – 

зовнішнє середовище», «підрозділ – підрозділ», «індивід – організація» [30,  

с. 334]. Відповідно до розробленої ними класифікації, за взаємодією із 

зовнішнім середовищем організаційні структури поділяють на механістичні 

(бюрократичні) та органічні (адаптивні); взаємодію між підрозділами найбільш 

вдало відображають традиційна, дивізіональна і матрична структури; результат 

взаємодії з людиною втілюють корпоративна та індивідуалістична структури. 

Крім зазначених, автори цієї класифікації виокремлюють нові типи організацій, 

до яких відносять едхократичну, багатомірну, партисипативну, підприємницьку 

та ринково зорієнтовану структури [30, с. 334]. 

Дослідник В. Антонов розглядає формальні (механістичні й органістичні) і 

неформальні організаційні структури. Відповідно до цієї класифікації, 

механістичні організаційні структури представлені лінійними, 

функціональними, лінійно-штабними, лінійно-функціональними та 

дивізіональними структурами, у більшості своїй придатними і для українських 

видавництв, зокрема й університетських [7, с. 25–31]. 

За можливістю адаптації організацій до змін класифікує їх на механістичні 

(консервативні, негнучкі) організаційні структури й органістичні (динамічні, 

гнучкі) організаційні структури з високим ступенем самоконтролю і 

демократизацією комунікацій Ф. Хміль, зауважуючи при цьому потребу 

розглядати сучасні організації як відкриті системи, складники яких взаємодіють 

між собою та із зовнішнім середовищем [219, с. 140]. 

Досліджуючи вплив інновацій на організаційні структури управління,  

Р. Вільгуцька вважає, що суттєвим недоліком традиційних організаційних 

структур є «незацікавленість до впровадження інновацій, зацикленість на 

обов’язках, повноваженнях, неприймання неформального управління» [29,  
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с. 102]. Тому все більше організацій здійснюють перехід від механістичних 

організаційних структур, надміру бюрократичних, до більш гнучких – 

органічних, коли кожен працівник розв’язує конкретне завдання в межах 

завдання підприємства. Цей процес розпочався ще у 60-х роках ХХ ст., коли  

Т. Бернс і Д. Сталкер у книзі «Управління інноваціями» (1961) вперше 

використали і витлумачили термін «органічні структури управління» [17, с. 10], 

і триває донині.  

Комбінована організаційна структура університетського видавництва, як 

свідчить аналіз, має ознаки механістичної й органічної структур у різних для 

кожного конкретного випадку пропорціях. Так, ознаками структури 

механістичного типу є стійка ієрархія, чітко сформульовані права й обов’язки 

працівників, розподіл конкретного завдання на окремі етапи та ін. Ознаками 

структури органічного типу є певна система норм і цінностей, що панують у 

колективі, можливість саморозвитку працівників, створення тимчасових 

робочих груп для окремих видавничих проектів. Комбінована механістично-

органічна організаційна структура дає змогу університетському видавництву 

краще маневрувати на ринку. Підтверджують це і дослідження А. Шаповалової 

та С. Шаповалової, які відзначають більш швидку адаптацію до економічної 

ситуації підприємств із механістично-органічною структурою [223, с. 203]. 

На сучасному етапі, який визначають гнучкість, мережевість, 

людиноцентризм, інтелектуалізм, механістичні структури і базована на них 

ділова культура вичерпують свій потенціал, про що свідчить розпросторення 

ідеї «відкритого офісу», добротно представленої у книзі Е. Шмідта і  

Дж. Розенберга «Як працює Google» [227]. За суттю це є зразком органічної 

структури, в якій повноцінно працюють новітні стимули до праці (довіра, 

взаємоприсутність, взаємоучасть, взаємопредставленість), очищені від 

очікувань у сфері матеріального, управлінські сили (залучення всіх в 

інноваційний процес, само- і взаємопрограмована праця, ослаблення 

адміністративної сили в генеруванні управлінських рішень, самоінтегрування 

працівника у виробничий та управлінський процеси), що підвищує 
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адаптивність організації. Саме такі моделі найближчі для сучасного 

університетського видавництва і відповідають духові вищої школи. 

За перспективнішого з погляду ділової мобільності органічного 

(адаптивного) типу організаційної структури університетського видавництва є 

всі можливості збереження повноцінних зв’язків із центром й одночасного 

урахування процесів у зовнішньому середовищі – на ринку загалом і в цільових 

аудиторіях. Йдеться про проектно-цільову, матричну й мережеву підструктури, 

які чіткіше пов’язують діяльність із конкретними університетськими 

підрозділами, продуктами, споживачами і виводять видавництво у простір 

відповідальної ініціативи. 

Чинником високої адаптивності організаційної структури 

університетських видавництв до зовнішніх умов може бути децентралізація 

управління. Невеликі структури легше пристосовуються до змін, менш залежні 

від сезонних (циклічних) перепадів. Тепер, як і раніше, конкурентну перевагу 

мають університетські видавництва, укомплектовані універсальними 

працівниками, кожен із яких володіє й унікальними вміннями. Саме 

універсалізм в єдності із сильними унікальностями є джерелом ключових 

чинників успіху університетського видавництва. 

Вибір організаційної структури для конкретного університетського 

видавництва неможливий без розуміння її «архітектури», типології та їх  

основних характеристик, переваг і недоліків поширених організаційних 

структур і конкурентних амбіцій у діловому просторі. 

  

2.2.2. Організаційні моделі  сучасних університетських видавництв  

 

Одним із викликів, перед яким опинились сучасні українські 

університетські видавництва, є оптимізування його структурно-функціональної 

моделі [63, с. 41] з огляду на місію, цілі, місце у видавничому просторі вищої 

школи і в національному вимірі. 
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У сукупності моделей організації університетського видавництва –  

а) видавництво як структурний підрозділ вищого навчального закладу (Модель 

А); б) видавництво як афільоване з вищим навчальним закладом самостійне 

підприємство (Модель Б); в) видавничо-поліграфічний комплекс при вищому 

навчальному закладі (Модель В) [63, с. 41]. 

Модель А (структурний підрозділ вищого навчального закладу) 

передбачає, що видавництво як структурний підрозділ здійснює повноваження 

юридичної особи і «від імені вишу […] вступає в договірні відносини з 

юридичними і фізичними особами», «має змогу займатися підприємницькою 

діяльністю», наділене «правом оперативного управління» [125, с. 31] своїм 

майном. Видавництво такого типу має рахунок у банку, печатку, штампи, 

фірмові бланки й товарний знак. Склад і взаємозв’язки підрозділів – у 

компетенції директора, організаційна структура і штатний розпис – ректора.  

Організоване за такою моделлю видавництво «самостійно планує 

виробничо-господарську діяльність» [125, с. 31] згідно із затвердженим вищим 

навчальним закладом планом, а його тематичний план випуску літератури 

затверджує редакційно-видавнича рада університету, після чого його розглядає 

ректор. Видавництво, що функціонує як структурний підрозділ вищого 

навчального закладу, крім штатних, може залучати і найманих працівників за 

трудовими угодами. 

Модель Б (самостійне підприємство) передбачає, що університетське 

видавництво також має рахунок у банку, печатку, штампи, фірмові бланки й 

товарний знак, але діє як юридична особа і самостійно відповідає за взяті 

перед замовниками зобов’язання. Воно на власний розсуд визначає свою 

структуру і кількість штатних працівників, планує і здійснює економічну 

діяльність [125, с. 32].  

Модель В означає функціонування видавничо-поліграфічного комплексу 

при вищому навчальному закладі, коли видавництво й університет, об’єднавши 

зусилля, діють як рівноправні партнери. Діяльність видавничо-поліграфічного 

комплексу координує й контролює орган управління, у складі якого – 
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представники обох сторін. До повноважень органу управління належить 

призначення генерального директора, планування разом із ним перспектив 

розвитку комплексу, затвердження розцінок на видання для навчального 

закладу і сторонніх замовників [125, с. 32–33]. 

Проблема вибору ефективної моделі організаційної структури видавництва 

вищого навчального закладу полягає в тому, що відокремлені видавництва 

більш гнучкі і самостійні у прийнятті рішень, а видавництва як структурні 

підрозділи, зорієнтовані на забезпечення університету науковою, навчальною і 

методичною видавничою продукцією, – мають широке коло авторів, більш 

убезпечені від ризиків, однак не є самодостатніми [135]. Видавництва-

структурні підрозділи мають і перевагу у формуванні собівартості продукції, 

оскільки частину витрат може бути покладено на адміністрацію університету 

(видатки на електроенергію, опалення, амортизаційні відрахування, сплату 

податків тощо), тоді як видавництва-юридичні особи таких переваг не мають і 

несуть витрати самостійно [125, с. 109]. Це свідчить, що на вибір організаційно-

правової форми видавництва вищого навчального закладу безпосередньо 

впливають й економічні чинники. 

Українські університетські видавництва діють поки переважно в межах 

моделей А (видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 

видавничо-поліграфічний комплекс «Видавництво ―Політехніка‖» 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», видавництва Національного університету 

«Львівська політехніка», Львівського національного університету імені Івана 

Франка, Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана, Української академії друкарства, Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, Дніпровського університету імені 

Альфреда Нобеля та ін.) і Б (Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 

видавництво Українського католицького університету, ДП «Видавничий дім 

―Персонал‖») [63, с. 44].  
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Значна кількість видавництв у вищій школі не виходить за рамки свого 

навчального закладу,  обслуговуючи лише його внутрішні потреби в науковій і 

навчальній книзі. Для респектабельних статусних позицій у видавничому 

середовищі і динамічного розвитку цього замало, тому система 

університетських видавництв потребує нових моделей, спроможних 

забезпечити вихід їх авторів у національний інтелектуальний та освітній 

простір, а видань – на всеукраїнський ринок [63, с. 42]. Цьому може сприяти 

оптимізування їх статусу (надання більшої управлінської свободи, підвищення 

відповідальності за результат і зацікавленості в ньому), осучаснення всіх 

аспектів діяльності на підприємницьких засадах. Нейтралізація 

підприємницького чинника блокує їх ініціативу, мобільність і відповідальність, 

а отже – організаційний, функціональний і кадровий розвиток. 

Однією з оптимальних моделей можна розглядати університетське 

видавництво як відкрите акціонерне товариство (колективна форма власності) 

для кількох вищих навчальних закладів, що може виявитися актуальним у 

сучасних умовах [70, с. 95]. Це значно унезалежить їх від одного центру, 

розширить поле можливостей і ділових амбіцій, сприятиме употужненню 

економічних показників. Видавничі проекти у вищій школі економічно 

підтримують і спеціальні фонди, які акумулюють грошові надходження і 

спрямовують їх на випуск книг, придбання сучасного обладнання, витратних 

матеріалів [46, с. 118–119]. 

Аргументи на користь нової моделі університетського видавництва – 

глобалізаційної – наводить Л. Гітіс. Проблему якості, культури 

університетської книги і видавничо-поліграфічних технологій він вбачає в 

ізольованості і самозамкнутості видавництв, різких коливаннях кон’юнктури 

книжкового ринку та демографічних й економічних кризових чинниках, кризі 

науки, тому перспективним вважає об’єднання університетських видавництв на 

засадах франчайзингу (франшизи) і створення регіональних філій. На його 

думку, це дасть змогу зберегти належний рівень якості і культури продукції, 

оптимізувати роботу з малорентабельними і нерентабельними  виданнями. 
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Видавничі філії у вищих навчальних закладах можуть ініціювати відкриття 

асортиментного кабінету з метою забезпечення науковою і навчальною книгою 

користувачів; пошук актуальних і якісних текстів регіональних авторів; 

зосереджувати багато робіт – редагування, набір, верстання, підготовку 

ілюстративного матеріалу [45, с. 87]. 

За іншою моделлю (моделлю глобалізації науково-технічного видавничого 

бізнесу), вертикальні ієрархічні зв’язки компенсує зосередження уваги на 

розвитку горизонтальних зв’язків. Ця модель була апробована у технічному 

вищому навчальному закладі й, за свідченням її розробника, не цілком 

придатна для гуманітарних університетів [45, с. 86–87], оскільки є реальний 

дефіцит конкурентоспроможного у глобальному інтелектуальному середовищі 

контенту з гуманітарної проблематики. У вищих навчальних закладах 

природничого і технічного спрямування такі можливості вищі.  

Глобалізаційна модель актуальна за наявності конкурентоспроможного і 

високозатребуваного на світовому ринку інтелектуального продукту, 

функціонування його в англомовному (принаймні) варіанті, використання 

сучасних форматів контенту й надійних програмних продуктів. Вона потребує 

масштабних стартових інвестицій, якісних кадрів, сучасних маркетингових 

підходів й управлінських технологій, що в теперішніх українських реаліях 

проблематично. Застосування глобалізаційної моделі може зіштовхнутися і з 

недостатньою мотивацією, непідготовленістю нормативної бази тощо [63, с. 42]. 

Залежно від місця розміщення контенту та рівня замкненості виробничого 

циклу розрізняє функціональні моделі видавництв С. Водолазька. Відповідно, 

університетські видавництва вона відносить до «моноплатформних» або 

«мультиплатформних» (залежно від їх зорієнтованості лише на друковану, 

електронну платформи чи розповсюдження контенту у кількох форматах), а «за 

замкненістю виробничого циклу – класичне видавництво замкнутого циклу; 

класичне видавництво відкритого циклу; аутсорсингове видавництво та 

аутсорсингове хмарне видавництво» [38, с. 11–12]. Така класифікація, що має в 

основі технологічний принцип діяльності, безперечно потребує відповідних 
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організаційних структур, адекватних викликам і цілям. Діяльність щодо 

підготовки і розповсюдження наукової, навчальної і навчально-методичної 

продукції цілком природна для таких типів організаційних структур. 

 

2.2.3. Організаційні і технологічні інновації у практиці  

сучасних університетських видавництв 

 

У багатьох видавництвах вищих навчальних закладів України є розуміння 

необхідності і готовність до мультиплатформного функціонування, а також для 

переходу від організаційної форми видавництва замкнутого циклу до 

видавництва класичного циклу із поступовим впровадженням бізнес-

аутсорсингу (виконання непрофільних завдань іншою організацією) та 

аутстафінгу (тимчасове залучення працівників для виконання певних робіт 

через кадрову агенцію, яка є їхнім фактичним роботодавцем). Вдавшись до 

осучаснення моделі організаційної структури, університетське видавництво 

може використати елементи моделі аутсорсингового хмарного видавництва, 

коли «алгоритм видавничої діяльності здійснюється за моделлю повного або 

часткового заміщення виконавців виробничого процесу аутсорсерами, причому 

додрукарську підготовку видання автор здійснює самостійно традиційним 

шляхом або через онлайн-конструктори» [38, с. 12].  

Бізнес-аутсорсинг передбачає залучення для розв’язання непрофільних 

завдань сторонніх осіб, орієнтацію не на персоналії, а на функції, тому для 

виконання певних видів робіт доцільніше запросити фахівця-універсала, ніж 

утримувати штатного співробітника з вузькою спеціалізацією. Аутсорсинг 

доволі актуальний для невеликих видавництв, оскільки дає змогу закумулювати 

зусилля персоналу на основних процесах [63, с. 42].  

Сучасні видавництва найчастіше вдаються до аутсорсингу на всіх етапах 

видавничого процесу, а також бухгалтерського і податкового обліку, 

юридичного обслуговування і маркетингових комунікацій, якщо бюджетом і 

штатним розписом видавництва не передбачений відділ маркетингу як окрема 
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структурна одиниця чи хоча б зосереджений на цій проблематиці фахівець 

[212]. Діяльність провідних університетських видавництв України (Видавничий 

дім «Києво-Могилянська академія», видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка», видавництво «Політехніка» Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», видавництво Львівського національного університету імені Івана 

Франка та ін.) засвідчує розуміння ролі маркетингових інструментів у їх 

функціонуванні [63, с. 42].  

Добре укомплектовані університетські видавництва можуть і самі 

функціонувати як аутсорсери, надаючи послуги з редагування і коректури 

текстів, розробки дизайну продукції, електронних каталогів, створення 

інтернет-версій друкованих видань та ін. [212]. Попри переваги використання 

видавництвами аутсорсингу (менші витрати на оплату праці), неминучі й 

ризики, пов’язані переважно з неякісним або невчасним наданням послуг 

аутсорсерами. 

За аутстафінгу компанія-провайдер комплектує свій штат працівниками, 

які постійно чи тимчасово працюють в іншій компанії. Це своєрідний «лізинг 

персоналу» – добір тимчасового персоналу і виведення його за межі штату [87, 

с. 112]. Чинник, який робить застосування аутстафінгу малопридатним для 

університетських видавництв, – наявність двох управлінських центрів і втрата 

оперативного управлінського контролю над видавничим процесом і 

повноцінних чинників впливу на всі мотиваційні чинники [63, с. 42]. Не 

прижився у видавництвах вищих навчальних закладів України й аутсорсинг, що 

позбавляє їх гнучкості у використанні кваліфікаційних компетенцій, а 

відповідно консервує культуру продукції і послуг. 

В Україні поволі набувають розвитку хмарні сервіси і технології, хоча у 

сфері книговидання вони швидше епізодичні. Хмарні технології суттєво 

відрізняються від аутсорсингу тим, що «клієнти не передають в управління 

зовнішній організації власні ІТ-ресурси, а підключають їх до хмари сервісів 

(інфраструктурних, платформ або програмних)» [195, с. 111].  
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Із появою хмарних технологій суттєво розширилися можливості 

додрукарської підготовки видань, зокрема і наукових, навчальних, навчально-

методичних, набув поширення сервіс само публікації [63, с. 42]. Значно 

прискорити опрацювання авторського оригіналу дають змогу цифрові 

платформи й онлайн-конструктори. 

Базовані на хмарних технологіях послуги авторам наукової і навчальної 

літератури може надавати й видавництво вищого навчального закладу за умови 

використання онлайн-конструкторів, що прискорює додрукарську підготовку 

авторського оригіналу [63, с. 43]. Потребує вивчення можливість адаптувати до 

реалій українських університетських видавництв досвід видавництва «Нобель 

Прес» (працює в сегменті наукового книговидання) із застосування онлайн-

конструктора, який може бути безкоштовно використаний для створення 

обкладинки видання (крім обов’язкової інформації –  імені і прізвища автора, 

назви і підназви книги є змога розмістити додаткову – інформацію про автора, 

його фото, а також штрих-код) [101]. 

Із трансформацією видавничої діяльності все більше видавців 

послуговуються стратегією мультиформатного підходу (концепція «360 

градусів»), яка має диверсифікаційний характер і зорієнтована на  різноманітні 

носії [212]. У Дніпровському національному університеті залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна при виданні наукової періодики 

застосовують змішану модель опублікування статей, коли традиційний 

друкований варіант наукового журналу доповнений публікацією «Epub ahead of 

print» (електронна публікація перед друком) [124, с. 188], що відкриває 

оперативний доступ до інформації широкій читацькій аудиторії, зменшує 

потребу в кількості друкованих примірників і витрати на них. Тут розроблено і 

апробовано програму «Цифровий верстальник» при підготовці журналів 

«Наука та прогрес транспорту», «Антропологічні виміри філософських 

досліджень». «Цифровий верстальник» автоматизує верстання наукових 

журналів, автоматично інтегрує метадані й тексти статей на сервер 

університету (на платформах OJS, Dspace), а також в Index Copernicus, 
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CrossRef, РІНЦ та ін. Програма підтримує формати DOC, PDF, HTML, XML 

[124, с. 188–189]. Така модель підготовки і випуску університетської наукової 

періодики сприяє раціональному застосуванню людських ресурсів, 

оптимізуванню редакційних штатів [63, с. 43]. 

Використання інтернет-технологій для поширення результатів наукових 

досліджень спонукало бібліотеки, які безпосередньо зацікавлені в якісній 

науковій і навчальній літературі, відмовитися від ролі «стороннього 

спостерігача» і стати активним учасником видавничого процесу. Модель 

«Бібліотечне видавництво» (Library Рublishing), що об’єднала наукову і 

видавничу діяльність, була започаткована університетами Північної Америки і 

набула розвитку в європейських країнах, підвищивши статус університетської 

бібліотеки. Її запроваджують наукові й університетські бібліотеки в Україні  

[63, с. 43].  

Видавнича діяльність бібліотеки, як правило, субсидована і не передбачає 

отримання прибутку від опублікування наукових журналів, монографій, 

матеріалів конференцій та іншої продукції. Задіяність сучасної бібліотеки у 

видавничому процесі не становить загрози (як може здатися) функціонуванню 

видавництв вищих навчальних закладів [63, с. 43]; навпаки, сильні їхні старання 

сприятимуть активізації пізнавальної активності і розвитку читання. 

У науковому середовищі утвердилася думка, що організувати ефективний 

процес створення і розповсюдження наукового контенту в електронному 

форматі можливо, закумулювавши зусилля наукових товариств, вищих 

навчальних закладів, університетських видавництв, бібліотек і маркетингових 

агенцій. Підтвердження цьому ефективна діяльність електронного видавництва 

HighWirePress (засновник – бібліотека Стенфордського університету), 

успішність проектів ProjectMUSE (фінансований університетом Джона 

Гобкінса) та BioOne (кооперація он-лайн видавництва, 23 бібліотек, наукових 

товариств, Канзаського університету). Європейський досвід такої співпраці 

представлений проектом FIGARO (засновники – Утрехтський, Дельфтський 

університети, бібліотеки Гамбурзького та Олденбурзького університетів, 
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видавництво Флорентійського університету, виробник програмного 

забезпечення «Dialog»), який надає он-лайн доступ до наукових журналів, 

монографій, препринтів і постпринтів [85]. 

Електронна книга сформувала нову специфіку читання. Стрімке 

поширення різноманітних пристроїв для цифрового читання на перших порах 

викликало побоювання, що невдовзі вона складе значну конкуренцію книзі 

друкованій [63, с. 43]. Пізнанню ситуації в сегменті наукового книговидання 

сприяло дослідження наукової і навчальної книги, проведене Association of 

Learned and Professional Society Publishers (ALPSP), участь у якому взяли  

400 академічних і наукових видавництв – від найменших (до 20 нових назв на 

рік) до великих (понад 200 нових назв на рік). Частка некомерційних 

видавництв, які видають наукову літературу, становила 76 %, комерційні 

видавництва (24 %) в середньому публікують в чотири рази більше книг. 

Найзатребуванішими в цьому сегменті є: монографії (85 %), посилання на 

наукові роботи (66 %), підручники (58 %), професійні довідники (47 %), 

доповіді конференцій (35 %), звіти про наукові дослідження (26 %) [239, с. 347]. 

У сфері електронного книговидання 63 % видавництв публікують книги на 

власній платформі або через агрегатори (забезпечують домовленість з 

окремими контент- або сервіс-провайдерами для зручності користувача), 

хостинг-компанії (надають послуги з розміщення обладнання на власних 

технічних майданчиках), що відкриває доступ до даних через мережу Інтернет.  

Найпопулярніші бізнес-моделі безумовної купівлі, річної передплати, 

безкоштовного он-лайн доступу з купівлею друкованих продуктів. 

Безпосередньо кінцевому споживачеві електронні книги продає 31 % видавців, 

диференціюючи ціну залежно від типу клієнта (корпоративний чи 

академічний). Згідно з результатами опитування, видавництва навчальної і 

довідкової літератури адаптовуватимуть свою продукцію до технічних 

характеристик пристроїв для читання (78 %), залучатимуть до співпраці нових 

провайдерів (65 %) і випробовуватимуть нові бізнес-моделі (66 %) [239,  

с. 349–352]. 



112 

 

 

Попри оптимістичні прогнози, останні дослідження засвідчили, що у 2015 

році продажі е-книги в багатьох країнах більшими не стали, а у Великобританїї 

«сукупний обсяг продажів електронних книг знизився на 2,4 %» [250]. Серед 

причин – значна конкуренція, яку складають сервіси самопублікацій і друку на 

вимогу, а також суттєве здорожчання електронної книги [63, с. 44].   

Для підготовки і розповсюдження наукових, навчальних, навчально-

методичних видань ефективний сервіс «print on demand» («друк на вимогу»), 

що суттєво оптимізувало видавничий процес в умовах невисоких накладів 

університетської книги. «Друк на вимогу» від появи в 1997 р. затребуваний у 

провідних світових і європейських видавництвах вищих навчальних закладів, 

які пропонують «мобільні» електронні видання, а за потреби можуть 

оперативно віддрукувати замовлену кількість примірників, уникнувши 

проблеми зберігання продукції на складах, загрози нерозпроданого накладу й 

ін. [63, с. 44]. 

Існують різні моделі здійснення друку на вимогу: трикомпонентна зі 

складниками «читач (покупець) – книгорозповсюджувач – видавець» і 

двокомпонентна «покупець – книгорозповсюджувач» [35, с. 7]. Переважна 

кількість університетських видавництв використовує двокомпонентну модель 

(виступають у ролі продавця і видавця), виконуючи замовленням протягом 

кількох днів. 

Суттєво стримують впровадження сервісу «друк на вимогу» в практику 

низька мобільність, залежність від оперативних рішень керівництва вищого 

навчального закладу, інноваційна інертність, низькі інвестиційні можливості, 

слабке техніко-технологічне забезпечення. Із запровадженням сервісу «друк на 

вимогу» пов’язані проблеми обліку видань, використання в них міжнародних 

ідентифікаторів; незначний асортимент; піратство, дотримання авторського 

права; бізнес-ефективності та ін. [63, с. 44]. 

Активний розвиток видавничих технологій знівелював протистояння 

друкованої та електронної книг, адже теперішня друкована книга є певною 

мірою і книгою електронною – множенням цифрового варіанту. Крім того, 
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завдяки сервісу «друк на вимогу» електронна книга в будь-який час може стати 

книгою друкованою з усією її атрибутикою [128]. 

Поле реалізації інтересів і можливостей видавництв суттєво могло б 

розширити розміщення електронних книг на платформах університетів на 

засадах вільного доступу або платного друку [63, с. 44].  

Подібну роль відіграла б і співпраця з агрегаторами контенту і 

дистрибуторами, яка останніми роками розвивається дещо активніше. Значна 

кількість університетських видавництв не готова до співпраці з комерційними 

агрегаторами через організаційно-нормативні бар’єри, домінування хибної тези 

про те, що конкурентний успіх і комерційні цілі для видавництва вищого 

навчального закладу є вторинними [63, с. 44]. 

 

2.3. Ділова мобільність університетських видавництв 

 

2.3.1. Чинники стримування в діяльності видавництв   

вищих навчальних закладів 

 

Виклики, що постають перед університетськими видавництвами, зумовлені 

сучасними трансформаціями медійної, в т. ч. видавничої, сфери, якісно новими 

процесами у вищій школі, об’єктивними потребами наукового і навчального 

середовищ, конкуренцією на ринках освітніх послуг, а також законодавчими 

нормативами, які наразі стримують їх функціонування як повноцінних 

господарсько-економічних (передусім) структур. Сукупність стримувальних 

чинників можна класифікувати на такі підгрупи: а) нормативно-організаційні; 

б) нормативно-господарські; в) управлінсько-організаційні [61, с. 165]. 

На ділову мобільність видавництва вищого навчального закладу 

безпосередньо впливають організаційно-правова форма та умови фінансування. 

Найчастіше видавництва функціонують як підрозділи навчальних закладів, не 

маючи юридичної і фінансової (за деякими винятками) самостійності. Така 

практика поширена в Польщі, Німеччині, Франції, Великобританії [61, с. 165]. 
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У деяких країнах діють і стимулювальні нормативи. Зокрема, у Німеччині вищі 

навчальні заклади, у структурі яких є видавництва, отримують податкову пільгу 

з огляду на суспільно-корисну значущість діяльності видавництв [110, с. 100]. 

Українські університетські видавництва у своїй більшості діють як 

структурні підрозділи вищого навчального закладу, є залежними від його 

політики, часто – і від суб’єктивних уподобань керівництва. Фінансування 

наукової і навчальної продукції, оновлення матеріальної бази, стратегічні 

аспекти діяльності таких видавництв цілком залежать від керівництва вишу, що 

породжує ділову пасивність, інертність і незацікавленість кадрів у 

професійному зростанні, маркетингову несформованість ділової культури, 

неспроможність працювати в режимі комерційного ризику і продукувати 

ринково вивірені ініціативи. Із цих причин багато їхніх видань ні за 

наповненням, ні за якістю видавничої роботи не відповідають тенденціям у 

книжковій сфері, потребам і смакам цільових аудиторій [61, с. 166], а 

відсутність маркетингових знань і вмінь ускладнює адаптування до 

конкурентних обставин, які за багатьма критеріями глобалізуються. 

Стримувальним чинником фінансово-господарської діяльності є і 

відносини між автором і видавництвом, що переважно публікує праці 

співробітників свого вищого навчального закладу для забезпечення 

навчального процесу [61, с. 166]. На практиці немає чіткого розуміння 

специфіки службового твору, а також твору, підготовленого у процесі 

виконання службових обов’язків, чіткого розмежування прав, передумов для 

винагород і санкцій, хоч національне законодавство у сфері інтелектуальної 

власності, авторського і суміжного права достатньо прозоро формулює 

імперативи. 

У більшості ситуацій автор, який публікує твір у видавництві вищого 

навчального закладу, позбавлений багатьох преференцій, які мають його колеги 

за кордоном: виплата авторської винагороди; отримання пожиттєвого 

контракту викладача за систематичну публікацію наукових досліджень; висока 

культура видання, ефективна маркетингова робота з ним [232, с. 318].  
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Видавництва вищої школи (крім лідерів) не мають чіткої маркетингової 

стратегії й маркетингових комунікацій, а діють ситуативно, що унеможливлює 

налагодження ефективних «зовнішніх» і «внутрішніх» продажів продукції. 

Впровадження системи «зовнішніх» продажів передбачає активну співпрацю 

університетського видавництва з дистрибуторами та агрегаторами. «Внутрішні» 

продажі мають на меті вибудувати ефективну взаємодію із суб’єктами середовища 

на комерційних засадах за маркетинговими принципами  [170, с. 170].  

Відсутність маркетингового підходу до пошуку актуального контенту, 

несформованість комунікації з автором і потенційним споживачем, 

маркетингова короткозорість видавництва вищого навчального закладу, яке 

обмежується лише виданням наукової і навчальної книги і не спроможне 

самостійно просувати свою продукцію, зумовлюють перехід амбітних авторів 

до комерційних (неуніверситетських) видавництв [61, с. 166].  

Аналіз виявляє, що більшість університетських видавництв базується на 

механістичних (ієрархічних) засадах, які є платформою лінійної структури в 

різних її модифікаціях (лінійно-функціональна, лінійно-штабна). Їх 

характеризують: ієрархічна ригідність, примат формальних, бюрократичних 

норм, централізація управлінських і виробничих процесів, що на системному 

рівні притлумляє їх адаптивність, ініціативність, вилучає із конкурентного 

простору. Такі структури зорієнтовані на управлінські і донорські центри, що 

обмежує їх повноцінність. 

 

2.3.2. Маркетингові комунікації й маркетинговий образ  

університетського видавництва 

 

В умовах тотальних змагань за увагу й імідж ефективність 

університетського видавництва неможлива без належно організованих програм і 

заходів комунікаційної конкуренції. Комунікаційна конкуренція, за визначенням 

М. Толкачової, – «інформаційне суперництво видавництв на конкретному 

книжковому ринку у визначений період часу, яке базується на комплексі 
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маркетингових комунікацій, розроблених з урахуванням цілей і наявних ресурсів 

організацій видавничої галузі та особливостей цільових читацьких аудиторій, 

зорієнтованих на створення і збільшення обізнаності споживачів щодо 

видавництва і його друкованої продукції та формування лояльності до цієї 

організації як постачальника видань, що найкраще задовольняють їхні потреби у 

друкованій продукції» [208, с. 112]. Перевагу в «інформаційному суперництві» 

на ринку навчальної і наукової літератури мають університетські видавництва, 

які не вважають маркетинг «чимось зовнішнім і епізодичним» [208, с. 115], а 

розглядають ефективну маркетингову комунікацію як один із вагомих чинників, 

що забезпечує конкурентоспроможність університетської книги. 

Багато допомогли б у цьому інтегровані маркетингові комунікації, 

передусім – у створенні єдиного іміджу, необхідного для брендування [208,  

с. 113], або так званого маркетингового образу. 

Маркетинговий образ видавництва – «асоціативні, емоційні, чуттєві реакції 

при згадуванні видавництва, використанні, спогляданні його продукції» [200,  

с. 257] – вияскравлює його репутацію. Для університетського видавництва, 

попри всі особливості його функціонування, він має також непересічну 

цінність, оскільки фіксує і виявляє якісний рівень його роботи, визнання в 

цільових аудиторіях і статусні позиції в конкурентному середовищі. Усе це 

працює і як чинник забезпечення навчального процесу, і як репутаційний актив 

університету. В силу структурно-організаційних передумов, а також 

суб’єктивності сприйняття і оцінних суджень, результатів діяльності, 

асортиментної і цінової політики, тиску конкурентів, специфіки управління 

попитом і споживанням та інших передумов сформувати маркетинговий образ 

видавництва і підтримувати його в сучасних умовах непросто і вдається далеко 

не всім. Ще складніше трансформувати привабливий маркетинговий образ у 

бренд, енергетика якого поширюється і працює далеко за межами материнської 

університетської структури. 

Брендові ознаки характеризують Видавничий дім «Києво-Могилянська 

академія», видавництва Національного університету «Львівська політехніка», 
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Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, 

Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. 

Горбачевського, ДП «Видавничий дім ―Персонал‖» (Міжрегіональна Академія 

управління персоналом). Вважати хоч одне з них повноцінним брендом не 

вистачає підстав. Їх статусно-функціональних характеристик значною мірою 

стосується поняття «згасання» брендів. 

Відокремлене видавництво, що діє як юридична особа, має більше спонук 

для формування і реалізації маркетингової стратегії. Попри ці очевидні 

переваги, остаточно відокремитися від університету-засновника і брати на себе 

комерційні ризики ні американські, ні європейські, ні більшість українських 

видавництв вищих навчальних закладів не поспішають. Трансформації, які 

вони переживають, значною мірою є реагуванням на випробування зовнішнім 

середовищем.  

На якісну наукову і навчальну книгу завжди є попит (серед індивідуальних 

споживачів продукції – студенти, аспіранти, викладачі, науковці; колективні 

споживачі – університетські наукові бібліотеки). Університетське видавництво, 

що намагається встигати за динамічними викликами часу, має обрати модель, 

зорієнтовану не лише на виконання виробничих операцій, отримання прибутку, 

а й на розширення сфери своїх ділових домагань і розпросторення репутаційної 

сили. Ефективною маркетинговою стратегією може стати «персоналізація 

публікацій» і відносин із споживачем освітніх послуг.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Університетське видавництво є соціогосподарським формуванням 

(організацією),  суб’єктом соціоекономічного середовища, а його діяльність 

підпорядковується притаманним конкретному часові соціоекономічним 

умовам, етнокультурним традиціям. Воно також підпорядковане 

загальноуправлінській культурі, специфічним (властивим галузевим реаліям) і 
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ситуативним (притаманним конкретному середовищу і часові – 

часопросторовим) тенденціям, а за певних обставин може започатковувати і 

визначати їх. 

Організаційний статус та організаційна структура зумовлюють важливі 

параметри його функціонування, передусім спроможність самоініціативно 

використовувати ресурси і потенціал ринку. З цим пов’язані  консервування чи 

мобільність діяльності. Місія, мета і завдання видавництва, місце у структурі, 

рівень організаційної свободи, стиль управління віддзеркалюють позицію 

університету стосовно ролі навчальної, наукової книги і періодики в його 

функціонуванні і розвитку. 

Системна специфіка університетських видавництв України полягає в їхній 

статусній та організаційній несамодостатності. Переважна їх більшість діє як 

квазіорганізація і квазіпідприємство, не є виокремленими структурними 

одиницями (за незначними винятками), не функціонує в режимі 

самоуправління. Із цим пов’язані скованість ділової ініціативи, обмежена 

відповідальність за результат, неготовність мислити ринковими категоріями і 

працювати в режимі комерційного ризику, організаційна недорозвиненість і 

ригідність організаційної структури (відсутність служб, компетенцій і практик, 

необхідних для роботи в конкурентному середовищі).  

Функціонування видавництва як виробничо-господарської організації 

відбувається під впливом взаємодії сил залежності і відносної автономності, 

зумовлює особливості його формальної і неформальної структур, характер 

координації дій, особливості шляху до мети і результат, який, за експертними 

судженнями, нижчий від потенціалу. 

Більшість українських університетських видавництв функціонує за 

традиційними організаційними моделями: а) видавництво як структурний 

підрозділ університету (видавничо-поліграфічний центр «Київський 

університет», видавничо-поліграфічний комплекс «Видавництво 

―Політехніка‖» Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», видавництва Національного 
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університету «Львівська політехніка», Львівського національного університету 

імені Івана Франка, Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана, Української академії друкарства, Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, Дніпровського 

університету імені Альфреда Нобеля та ін.); б) університетське видавництво як 

самостійне підприємство (Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 

видавництво Українського католицького університету, ДП «Видавничий дім 

―Персонал‖»). 

Під тиском трансформацій видавничої галузі інноватори університетського 

книговидання шукають нові моделі, форми діяльності й організаційні 

структури, залучають послуги аутсорсерів, впроваджують сервіс «друк на 

вимогу», розміщують електронні книги на видавничих платформах 

університетів на засадах вільного доступу або платного друку, дбають про свій 

привабливий маркетинговий образ.  

Ігнорування необхідності трансформування організаційних моделей 

університетських видавництв вищої школи може спричинити занепад 

університетського книговидання в умовах глобальної конкуренції на ринку 

інтелектуальної книги і періодики, тотального відставання їх ділової культури 

від сьогоденних і прогнозованих реалій. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ  

СУЧАСНИХ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ВИДАВНИЦТВ  

 

3.1. Організаційні структури і діяльність видавництв  

провідних університетів світу  

 

3.1.1. Видавнича діяльність університетів США 

 

Видавнича діяльність провідних університетів США охоплює близько 

п’яти століть, у її змісті (функціональності) і надбаннях (досвіді, традиціях, 

продукції) закумульовано важливі етапи історії університетської книги, які за 

сутнісними параметрами багатоманітніші, ніж за організаційно-структурними. 

Потужну культуру університетського книговидання репрезентують 

видавництва вищих навчальних закладів у США, об’єднані в Асоціацію 

університетських видавництв США (Assotiation of American University Presses) 

[235]. Засновано її в 1937 році за ініціативи сімнадцяти університетських 

видавництв. На сьогодні вона об’єднує понад сто тридцять суб’єктів видавничої 

діяльності в системі вищої школи. Асоціація допомагає їм у підготовці і 

перепідготовці працівників, пошуку донорських ресурсів, надає консалтингові 

послуги з юридичних питань, організовує корпоративну рекламу, модерує банк 

даних наукових публікацій американських університетів, досліджує ринок 

наукової і навчальної книги. Видавництва, які входять до Асоціації, є 

неприбутковими. Бюджет Асоціації формують членські внески (третина 

фінансових надходжень), а також доходи від послуг.  

Діяльності університетських видавництв і бібліотек сприяє Товариство 

наукового книговидання (Society for Scholarly Publishing), засноване у 1979 

році, місія якого – «просувати наукові публікації і комунікації», а також 

допомагати у професійному розвитку працівників організацій-учасниць 

«шляхом освіти, співробітництва та створення мереж» [248]. Певний вплив на 
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діяльність університетських видавництв має Американська асоціація видавців 

(Association of American Publishers), у структурі якої функціонує комітет 

«Свобода читання», мета його – в  протидії  проявам цензури. 

Перше у США вишівське видавництво було засноване в 1869 році при 

Корнеллському університеті – Cornell University Press. У 1964 році таких 

видавництв було вже близько 60 [18, с. 25, 165–169]. У 90-ті роки минулого 

століття університетські видавництва суттєво підтримувала держава – закупівлі 

бібліотеки Конгресу США (800 примірників кожного видання у палітурці) 

[102], завдяки чому вони мали змогу покрити витрати на підготовку видання, а 

згодом видрукувати книгу в обкладинці й отримати прибуток. Значною 

популярністю в американських студентів користуються видання у так званій 

«рухомій палітурці»  (для довідкової та навчальної літератури), що дає змогу 

сформувати добірку потрібних для навчання матеріалів і систематично їх 

оновлювати. 

Книготорговельні мережі США, як правило, мало зацікавлені в науковій 

книзі. Навіть видавництва Гарвардського, Каліфорнійського, Чиказького 

(Іллінойського) університетів через складнощі збуту пропонують своїм 

аудиторіям доволі обмежений асортимент друкованої книги (близько 150 назв 

на рік). Виняток – Колумбійський університет [40, с. 17–18].  

Організаційна структура університетських видавництв США акцентує на 

застосуванні маркетингових інструментів вростання в ринок наукової і 

навчальної книги, передбачає поліфункціональність працівників, активну 

співпрацю із різноманітними суб’єктами зовнішнього середовища. 

Організування внутрішніх процесів значною мірою корелює зі специфікою 

структури і масштабом виробництва: у малих видавництвах рішення стосовно 

видавничого проекту генерує, а часто – і приймає редактор, у середніх його 

ухвалюють на щотижневих нарадах; у великих видавництвах – на засіданні 

редакційної ради/комітету. 

Штатні розписи університетських видавництв здебільшого охоплюють 

типові посади: керівник видавництва; головний редактор (відповідальний 
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редактор, віце-президент із редакційної роботи); редактор із роботи з 

авторськими пропозиціями (старший редактор, редактор проекту); редактор-

керівник; помічник редактора; редактор тексту; редактор-коректор; технічний 

директор; директор із виробництва (керівник виробничих служб, віце-

президент із виробництва); координатор виробництва; фахівець із економічного 

планування; помічник із виробництва; директор із маркетингу, менеджер із 

дослідження ринку; менеджер зі збуту; менеджер із реклами та стимулювання 

збуту; головний художник; дизайнер та ін. [18, с. 94–98]. Згідно із штатним 

розписом і посадовими інструкціями, кожен працівник має чітко окреслене 

коло функціональних обов’язків. 

Більшість університетських видавництв США отримує часткове 

фінансування з бюджету навчальних закладів – 15 %, решту коштів залучає з 

різноманітних фондів, регіональних і федеральних програм [100, с. 69–70]. 

Наприклад, видавництво Мічиганського університету The University of 

Michigan Press, яке успішно діє на ринку наукової та навчальної книги (видання 

монографій і підручників для вивчення англійської мови як другої), має 

фінансову підтримку з бюджету штату, а також за рахунок пожертв 

випускників  [232, с. 317]. 

У штаті видавництва є сорок п’ять фахівців. Очолює його директор, якому 

підпорядковані відділи: редакційний, виробничий, цифрової обробки, 

маркетинговий, роботи з клієнтами, відділ реалізації, бізнес-офіс і склад. У 

редакційному відділі працюють п’ять редакторів, кожному з яких 

підпорядковано по чотири асистенти [232, с. 318]. Попри те, що у США 

«спостерігається постійне зростання кількості малих і середніх видавництв» 

[34, с. 40], деякі з них змушені скорочувати штат і поточні витрати, 

відмовлятися від паралельного випуску друкованої книги та її електронної 

версії. Практики відтермінованого виходу електронної версії видання 

дотримуються і британські університетські видавництва. Традиційно у 

більшості американських університетських видавництв домінують наукові 
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монографії, часто вони пропонують видавничим концернам права на їх випуск 

[18, с. 36].  

Видавництво Колумбійського університету (Columbia University Press, 

1893) спеціалізується на виданнях з історії літератури, політичних, юридичних 

наук, біології, економіки, видає довідкову літературу – словники, енциклопедії, 

бібліографічні довідники та ін. Висока собівартість, спричинена передусім 

малотиражністю видань, а також зменшення обсягів субсидіювання від 

університетів (на 8–10 %) змушують більше видавати комерційної літератури, 

як це роблять видавництва Прінстонського, Каліфорнійського та інших 

університетів, переходити в нішу регіонального книговидання (видавництва 

університетів Нєбраски та Оклахоми) [226]. Крім цього, університети 

вимагають від своїх видавництв переходу на самоокупність, прибуткову 

діяльність. За таких умов університетська книга, передовсім наукова, 

опинилась у лещатах комерціалізації, а її майбутнє – перед новими викликами. 

Видавництво Каліфорнійського університету (University of California Press, 

1893) функціонує як автономний підрозділ Канцелярії його президента. Очолює 

його директор, фінансовий нагляд за діяльністю здійснює рада директорів 

(призначає проректор з академічних питань), у складі якої – Канцелярія 

президента університету, співголови редакційного комітету University of 

California Press, голова та заступник голови ради піклувальників Фонду. 

Фінансуванням видавничих проектів опікується Фонд, створений у 1980 році як 

Associates of the University of California Press для акумулювання коштів для 

університетського видавництва і діє як незалежна некомерційна організація. 

Розгляд авторських оригіналів і затвердження до друку оригінал-макетів 

здійснює редакційний комітет, склад його формує академічний сенат 

університету [246; 251].  

У рейтингу найпотужніших університетських видавництв США 

видавництво Каліфорнійського університету посідає сходинку після 

Гарвардського, Йельського, Принстонського, Чиказького (Іллінойського) 
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університетів, Массачусетського технологічного інституту і є серед них єдиним 

видавництвом державного університету. 

У каталогах видавництва представлений широкий асортимент електронних 

видань, його автономний підрозділ активно співпрацює з розповсюджувачами 

контенту Amazon.com (Kindle), Barnes & Noble, а також із Американською 

радою вчених товариств (ACLS), eBooks.com та ін. Широкий вибір видань з 

архітектури, антропології, мистецтва, літературознавства, філософії, 

політології, наукових журналів (купівля/доступ) пропонує сайт видавництва 

[251]. Крім коштів від реалізації видань, суттєвим інвестиційним джерелом є 

виручка від сувенірної продукції з логотипом видавництва університету – 

філіжанок, листівок, сумок, футболок та ін. 

Сайт University of California Press [251] систематично інформує про 

вакантні посади й вимоги до претендентів. Наприклад, у переліку обов’язків 

старшого редактора відділу редагування, дизайну та виробництва зазначено: 

обсяг робіт – близько 30 книг на рік різної складності; попереднє оцінювання 

проекту; формування бюджету; нагляд за редагуванням, додрукарською 

підготовкою; найм, інструктаж і контроль за роботою копірайтерів, коректорів; 

співпраця з позаштатними художниками та ін.  Претендент на посаду повинен 

мати ступінь бакалавра, 3–5 років досвіду редакторської роботи і подолати 

вимоги обов’язкового відбору. За потреби до співпраці залучають позаштатних 

копірайтерів, коректорів та ін. 

Зниження накладів і доходів від продажу друкованих видань зумовили 

вихід видавництва в цифровий простір з програмами відкритого доступу до 

журналів (Collabra) та монографій (Luminos) [246]. Це кардинально змінило 

модель монографії, уможливило до них ширший доступ і на цій основі 

окреслило нові перспективи наукового контенту. Під тиском змін у підходах і 

роботі видавництво, завдяки реорганізації структури і предметним інноваціям, 

утримує провідні позиції на ринку університетської книги і періодики США. 

University of California Press одним із перших (разом із видавництвами 

університетів Нью-Йорка, Мігичана та Цинциннаті) взяло участь у спільному 
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проекті Асоціації американських університетів (AAU), Асоціації наукових 

бібліотек (ARL), яка об’єднує 124 наукові бібліотеки США і Канади, та 

Асоціації американських університетських видавництв (AAUP) щодо відкриття 

вільного доступу до монографій. Витрати на реалізацію цього проекту 

учасники покривають за рахунок університетських грантів, фінансових 

надходжень від спонсорів. Обов’язкові умови для участі університетів – 

«університетський грант на 15 тис. доларів США (монографія обсягом до  

90 тис. слів; праці більшого обсягу потребують додаткового фінансування); 

надання протягом року трьох грантів; участь у проекті не менше 5 років» [5]. 

Добротно організаційно розвинуте видавництво Гарвардського 

університету (Harvard University Press, 1913), яке має офіси в Кембриджі 

(обслуговує замовлення, що надходять з Північної та Південної Америки, 

Австралії, Азії) та Лондоні (зосереджений на обслуговуванні запитів 

британських споживачів, країн Європи, Ближнього Сходу й Азії). Онлайн-

замовлення у США та Канаді виконує компанія Triliteral LLC [243]. 

Очолює видавництво директор. Організаційними, творчими і виробничими 

аспектами займаються працівники редакційного відділу: помічник директора 

(головний редактор); виконавчий головний редактор; старший виконавчий 

редактор в Європі (старший виконавчий редактор з економіки); старший 

виконавчий редактор з історії і сучасних питань; виконавчий головний 

редактор; виконавчі редактори з наук про життя, фізичних наук і технологій, 

історії, гуманітаристики. Видавництво публікує книги з історії, філософії, 

літератури, права, економіки та ін. Автори надсилають пропозицію з 

інформацією про книгу на адресу редактора відповідної спеціалізації [243].  

Просування продукції Harvard University Press – сфера діяльності 

працівників редакційного відділу і відділу реклами, менеджерів з маркетингу. У 

2017 р. свою продукцію видавництво популяризувало на 32 конференціях у 

США, Канаді, Великій Британії, Португалії. Як й у видавництвах 

Каліфорнійського та Оксфордського університетів, у Гарварді активно 

використовують каталоги: сезонні – виходять двічі на рік (осінь/зима, 
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весна/літо); тематичні – «Азійські дослідження», «Освіта і психологія», 

«Історія», «Література і культура», «Філософія», «Релігія», «Наука», «Соціальні 

науки і право». Високою популярністю у світі користуються проекти 

«Середньовічна бібліотека Думбартон-Окс», «Бібліотека Ренесансу Татті», 

«Класична бібліотека Леба» (5000 томів грецьких і латинських текстів з 

перекладом англійською), «Мурті. Класична бібліотека Індії» [243]. Цінну 

інформацію про видавничі проекти містять довідники і додатки до них: Book 

Industry Trends, Books in Print, Books in Print Supplement, Directory of Directories, 

Medical Books and Serials in Print, Scientific and Technical Books and Serials in 

Print. 

Автори видавництва Гарвардського університету неодноразово 

отримували Пулітцерівську премію (Едвард Вілсон – двічі за книги «On Human 

Nature» і «The Ants»), нагороди Bancoft Prizes, National Book Award. 

Партнерами видавництва є потужні розповсюджувачі – Amazon Kindle, Barnes 

& Noble Nook, Kobo, Apple iBooks та ін. Видавництво активно використовує 

для просування видань відео- та аудіоінтерв’ю з авторами, технології SPIM-

маркетингу та ін. [243] 

В останні роки заявила про себе перспективна організаційна модель 

альтернативного (краще назвати – партнерського) видавництва, створеного 

здебільшого університетським видавничим структурним підрозділом. Такий 

досвід у США має Чиказький (Іллінойський) університет. На базі 

університетського там було створено видавництво «Dalkey Archive», яке 

працює в наданому університетом приміщенні. Директор видавництва – 

штатний працівник університету, звільнений від викладання, працівники його – 

аспіранти [226]. «Dalkey Archive» працює з творами художньої літератури, 

активно просуваючи продукцію в різноманітних каталогах. Така організаційна 

структура дає змогу зосередитися на науковому книговиданні, а освоєння 

інших напрямів делегувати альтернативному (партнерському) видавництву. 

На сучасному етапі видавництва американських вишів є мобільною, 

фінансово спроможною, відносно автономною системою, впливовою в 
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розвитку вищої освіти і в національному книжковому просторі. Не будучи 

інноваційними лідерами, вони не відмежовуються від інновацій, а отже від 

розвитку всіх складників живучості і конкурентоспроможності. 

 

3.1.2. Організаційні аспекти функціонування  

університетських видавництв Європи 

 

Університетське книговидання провідних європейських країн, як і США, 

визначає ключові тенденції, їх перепади діагностують передумови і характер 

проблем, а інноваційні моделі підказують   сфери докладання зусиль і напрями 

руху для систем і суб’єктів, які використовують модель наслідувальних 

трансформацій. 

Історичним трендсетером у вищій школі світу й університетському 

книговиданні є Великобританія. Видавництва британських вишів значною 

мірою генерували традицію університетської книги, ключові аспекти її 

розвитку. Характерно, що у Великобританії «сегмент наукової книги у перші 

десятиліття ХХІ ст. зростає швидше, ніж ВВП» [204].   

 Беззаперечним лідером британського наукового і навчального 

книговидання є видавництво Оксфордського університету (Oxford University 

Press), яке випускає продукцію більш ніж 45 мовами світу у друкованому і 

цифровому форматах для різноманітних споживачів. Значну частку його 

цільової аудиторії становлять школярі (більше 11 млн видань забезпечують 

освіту 8 млн школярів Великобританії) [247]. 

Організаційна структура управління Oxford University Press зафіксована у 

Статуті університету. Діяльність видавництва контролює спеціально 

сформована група делегатів академічних співробітників університету. Її 

засідання відбуваються двічі на тиждень під головуванням віце-канцлера 

університету. У складі фінансового комітету, який керує активами і фінансами 

видавництва,  –  голова і віце-канцлер університету, старший проректор, шість 

делегатів, чотири висококваліфіковані фахівці з фінансових питань, головний 
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виконавчий директор, п’ять членів комітету та зовнішні члени виконавчого 

комітету. Крім цього, видавництво курують також комітети з аудиту і 

персоналу [247]. 

Архів Oxford University Press зберігає інформацію про видавничу 

діяльність університету з XVII ст. до наших днів. Результатом семирічної праці 

(2006–2013 рр.) дослідників є масштабний проект «Історія видавництва 

Оксфордського університету». Видані перші три томи охоплюють видавничу 

діяльність Оксфордського університету від 1478 року, коли тут було 

надруковано першу книгу, до 1970 року. Четвертий том відданий сучасним 

реаліям.  

За результатами діяльності Oxford University Press у 2016 р., обіг коштів 

склав 847,4 млн фунтів стерлінгів (зріс на 3,3 % проти попереднього звітного 

періоду), прибуток за рік склав 93,7 млн фунтів стерлінгів [247]. У видавничому 

процесі задіяно більше 6 тис. працівників. Продукція видавництва відома у  

190 країнах, щорічні продажі складають 110 млн примірників (більша частина 

реалізується за межами Великобританії). У 2016 році опубліковано 5100 назв 

видань.  

Видавництво і всі його філії, як й Оксфордський університет, звільнені від 

оподаткування. Крім традиційних ринків, видавництво розвиває бізнес у 

Пакистані, Китаї, Індії, впроваджує у свою діяльність інновації – цифрові 

платформи, онлайн-дослідницькі інструменти та ін.  

З огляду на активний наступ нових реалій, видавництво було змушене 

відмовитись від деяких донедавна респектабельних проектів. За рішенням 

фінансового комітету припинено випуск творів сучасної літератури, а також 

роботу над інтелектуальними серіями «Моdern Masters» та «Оpus». 

Проблематичною стала робота над серією «Clarendon Press» (найпрестижніші 

монографії). Очільник фінансового комітету Кейт Томас пояснив це «тиском на 

університетські видавництва книготорговельних мереж, які вимагають все 

більших знижок на продукцію» [226], та посиленням конкуренції з боку 

неуніверситетських видавництв. І це попри той факт, що «обсяг річних 
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продажів Oxford University Press перевищує сумарні продажі всіх 

американських університетських видавництв (близько 0,5 млрд доларів США)» 

[226], передусім завдяки випуску книг у форматі «трейд», видання якого мають 

спільне з популярною і прикладною книгою. 

Видавництво Кембриджського університету (1534) функціонує як відділ 

вищого навчального закладу. За змістом і масштабом діяльності воно перебуває 

на провідних позиціях у міжнародному книговиданні. Це потужна, розгалужена 

структура, про що свідчить хоча б 50 офісів по всьому світу. Щороку Cambridge 

University Press публікує близько 1500 книг і понад 370 наукових журналів. 

Серед його авторів – 60 лауреатів Нобелівської премії [244]. За результатами 

річного звіту за 2016-2017 н. р., загальний обсяг продажів становив 306 млн 

фунтів стерлінгів (на 14 % більше, ніж за попередній звітний період), прибуток 

– 16,3 млн фунтів стерлінгів (проти 6,5 млн фунтів стерлінгів за попередній 

звітний період). Обсяг цифрових продуктів видавництва у загальному продажі 

склав 36 % [236].  

Лідерство зобов’язує вишукувати можливості щодо збереження 

актуальних позицій у сегменті сучасних досліджень, розвитку 

конкурентоспроможності у змаганнях за кращих авторів й увагу нових 

читацьких поколінь, а також конструювання адекватних сучасним викликам 

моделей фінансування і знаходження необхідних ресурсів. 

Керівництво Cambridge University Press дбає про своєчасне реагування на 

ринкові процеси, внесення коректив у видавничі програми, комунікаційну 

гнучкість у цільових аудиторіях, вважаючи це передумовою самодостатності 

видавництва. Останні тенденції на ринку засвідчили активізацію уваги до 

журнальних публікацій, суттєве зниження попиту на монографії [236]. На цій 

підставі акцент зроблено на розвитку журнальних видань, робота з книжковою 

продукцією відбувається відповідно до  технології «друк на вимогу». 

Стратегія видавництва орієнтує на проникнення на нові ринки й 

збільшення інвестицій у цифрові технології. У цьому кембриджські видавці 

вбачають передумови ділової мобільності та інноваційності, не руйнуючи 
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традицій академічного книговидання. Найпомітнішим явищем стало 

впровадження нової платформи Cambridge Core для цифрових публікацій, що 

об’єднала академічні книги (30 тис. електронних книг) і журнали (1 млн 

статей), – 18,5 млн завантажень. Платформа замінила сайти Cambridge Jornals 

Online та Cambridge Books Online. Для авторів функціонує спеціальний онлайн-

центр, де можна отримати інформацію про технологічний етап, на якому 

перебуває публікація, та іншу важливу інформацію [244].  

На 2018 р. масштабно проанонсована співпраця з Королівським коледжем 

психіатрів, який вперше за 200-річну історію видаватиме продукцію за межами 

навчального закладу. Із цим пов’язаний випуск у видавництві Кембриджського 

університету відомих журналів із психіатрії: BJPsych,  BJPsych Open, BJPsych 

Advances, BJPsych Bulletin, BJPsych International. На інтегрованій основі 

передбачено здійснення і програми книговидання. 

Як і більшість університетських видавництв, Cambridge University Press 

всіма каналами просуває свою видавничу продукцію – через виставки, каталоги 

і прайс-листи. У жовтні 2017 р. продукцію й інноваційні технології 

видавництва на Франкфуртському книжковому ярмарку презентували 

керуючий директор Cambridge University Press, директор з глобального 

маркетингу і видавничої діяльності, керівник відділу роботи з клієнтами [236]. 

Давні видавничі традиції і стабільні позиції на ринку наукової і навчальної 

книги мають також Манчестерський, Ліверпульський та Единбурзький 

університети. Видавництва, що неухильно трималися за сегмент академічних 

видань, на рубежі століть опинились у скрутному становищі або перед 

загрозою закриття. 

Позитивні процеси в новітній історії університетських видавництв 

Великобританії окреслилися в 2015–2016 роках у результаті заснування 

видавництв відкритого доступу і підтримки бібліотек: Університетського 

коледжу Лондона (University College London Press), Кардиффського 

університету (Cardiff University Press), Голдсмітського коледжу Лондонського 

університету (Goldsmiths Press), Вестмінстерського університету (University of 
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Westminster Press), які, вивчивши надбання університетських видавництв 

Австралії, Канади, США, Південної Африки, зосередилися на інноваційних 

формах роботи з науковою літературою. 

До складу редакційної колегії Cardiff University Press входять: голова; 

головний редактор; секретар; науковий керівник публікацій; відповідальний за 

видавництво університету; директор бібліотеки; представники студентів, які 

працюють в університетському видавництві [237]. 

Видавництво Goldsmiths Press забезпечує відкритий доступ до монографій 

невеликого обсягу (автономні або у складі серії), науково-популярної 

літератури, поезії, прози. Для цього воно вишукує джерела зовнішнього 

фінансування [245], дбає і про конкретну специфіку як передумову вигідного 

позиціонування. Видання серії «Future Media» зорієнтовані на розуміння 

проблеми і не пропонують миттєвих рішень.  

На чолі редакційної колегії Goldsmiths Press – директор видавництва, у 

його підпорядкуванні – консультант видавництва; редакційний і видавничий 

менеджер; редакційний координатор (опікується маркетингом, веб-сайтом і 

просуванням видавництва у соціальних мережах) [242].   

Видавництво Вестмінстерського університету забезпечує відкритий доступ 

праць із соціальних і гуманітарних наук, дизайну, бізнесу, архітектури, у роботі 

з авторами і тематичним планом орієнтується на міждисциплінарні 

дослідження. Завдяки цьому активно розвиває цільову аудиторію і підвищує 

привабливість результатів своєї праці. Обов’язковим, як і в усіх видавництвах, є 

допублікаційне експертне оцінювання. На чолі редакційної колегії видавництва 

– голова, який опікується науковими дослідженнями й інноваціями. У його 

підпорядкуванні – експерти-консультанти з різних галузей знань [252]. 

Книжкові видання доступні безоплатно у форматах EPUB і PDF, також є 

змога придбати їх друковані версії [245]. Редакційну підготовку видань 

здійснюють за співучасті й підтримки університетської бібліотеки здебільшого 

власним коштом. Пріоритетними є проекти, що відповідають видавничій 
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стратегії. Поширений також випуск профільних видань на платній основі за 

умови безкоштовного доступу до їх контенту. 

Варіативність організаційних структур університетських видавництв у 

західному світі дає підстави для вироблення інтегрованого погляду на 

потенційні можливості університетського книговидання загалом, розробити 

універсальну критеріальну систему оцінювання їх діяльності й добирати 

специфічні її варіанти при розгляді справ у видавництві конкретного 

університету. 

У системі наукової книги і періодики усталилися тенденції розвитку 

інтегрованих видавництв і видавництв відкритого доступу, бізнес-модель яких 

базується на цифрових технологіях. Ця модель ще остаточно не сформована і 

не перевірена кризами, вона перебуває у фазі становлення. З урахуванням цього 

більшість, наприклад, американських і британських видавництв обирають 

компромісну стратегію: впроваджують відкритий доступ, не відмовляючись від 

академічних традицій книговидання. 

Університетські видавництва Великобританії, як і видавництва США, 

зорієнтовані на самодостатність за всіма критеріями, розраховуючи на 

мінімальне субсидіювання. Їхні комерційні орієнтири зосереджені на роботі з 

академічними журналами і використанні можливостей видавничої 

інфраструктури. Значну увагу приділяють експорту наукової і навчальної книги 

(серед лідерів – Оксфордський і Кембриджський університети [40, с. 18]), 

освоюючи нові ринки (Кенія, Об’єднані Арабські Емірати, Пакистан, Китай, 

Індія та ін.). 

Виважену політику сповідують університетські видавництва у Польщі. 

Вона спрямована на поширення досягнень польських науковців у світі, 

забезпечення дослідників, студентів і викладачів якісними науковими і 

навчальними виданнями, поєднання традицій із сучасними цифровими 

технологіями. Публікування електронних версій книг, журналів з усіх галузей 

науки сприяє представленню доробку науковців у міжнародних 

наукометричних базах даних [56, с. 359].  
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У 2016 році у Польщі функціонували 415 вищих навчальних закладів, з 

них 132 державні, в яких навчалося 76,5 % студентів [50, с. 47]. На сьогодні в 

рейтингу освіченості населення поляки посідають 10 сходинку серед країн 

Євросоюзу. Характерна ознака вищої освіти – профільність навчання: крім 

університетів класичного типу, затребувані освітні послуги, що надають вищі 

технічні, економічні, аграрні, педагогічні школи, медичні університети. 

Лідерами освіти є провідні вищі навчальні заклади, зосереджені переважно у 

визнаних академічних центрах – Варшаві, Кракові, Познані, Лодзі, Гданську, 

Вроцлаві: Варшавський, Ягеллонський, Лодзький, Гданський, Вроцлавський 

університети; Університет ім. Адама Міцкевича; Варшавська і Вроцлавська 

політехніки [50, с. 48] та ін. 

Конкурентоспроможність наукової і навчальної літератури видавництва 

Ягеллонського університету забезпечує співпраця з книгарнями, іншими 

місцями продажу книг, бібліотеками, науково-дослідними інститутами. 

Потужними інструментами є: інтернет-книгарня, яка забезпечує польських і 

закордонних читачів якісними книгами у паперовому й електронному варіантах 

(формати PDF, EPUB); спеціальні ціни; знижки на книги для постійних 

клієнтів, крім електронних; система знижок для бібліотек, наукових установ. 

Швидку доставку видань у межах країни забезпечують пошта Польщі та 

кур’єрські служби [254]. Іноземними партнерами видавництва Ягеллонського 

університету є виші Великобританії, Франції, Австрії, Італії, Іспанії, 

Німеччини, Швейцарії, США, Канади, Австралії та ін. [56, с. 359]. 

Наукова продукція видавництва Варшавського університету неодноразово 

була відзначена престижними нагородами. Значну увагу видавництво приділяє 

просуванню продукції. Доволі інформативними є анотації представлених на сайті 

видань, а також анонси тих, що готуються до друку. Зацікавлені особи мають змогу 

зв’язатися з представниками університетського видавництва з будь-якого питання, 

а також знайти сторінку в соцмережах [56, с. 359–360; 255]. 

Видавництво Університету імені Марії Склодовської-Кюрі – одне з 

найбільших наукових видавництв у Польщі, про що свідчить статистика:  
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139 назв (2008 р.), 144 (2009 р.), 173 (2010 р.),  200 (2011 р.), 172 (2012 р.),  

204 (2013 р.), 157 (2014 р.), 235 (2015 р.), 190 (2016 р.) назв видань [253]. Серед 

його продукції значну частку становлять монографії, наукові журнали, 

підручники, інформаційні бюлетені та ін. Зручною є навігація на сайті, де, крім 

опису видання, можна ознайомитися із змістом [56, с. 360]. 

Спільною проблемою університетських видавців у зарубіжному світі є 

забезпечення всіх аспектів авторського права на монографії і наукові статті у 

відкритому доступі.  

Як і завжди, університетські видавництва формують читацький канон. 

Вони активно працюють над якістю і впізнаваністю своєї продукції й 

авторитетом бренду, що безпосередньо працює і на статус університету. 

Важливу роль у розвитку університетського книговидання відіграють: 

співпраця з бібліотеками; зв’язки з асоціаціями видавців, які часто виявляють 

донорські ініціативи; відносна організаційна свобода й організаційна гнучкість; 

відкритість до видавничих інновацій. Це дає змогу стійкіше почуватися під 

натиском кризових явищ й оптимістичніше бачити перспективи на глобальному 

видавничому ринку.  

 

3.2. Організаційно-структурні і функціональні параметри 

університетських видавництв сучасної України 

 

Концептуально-методологічною основою дослідження університетського 

книговидання  в сучасній Україні є концепції розвитку видавничої справи і 

книги на сучасному етапі, евристичне усвідомлення історичної і новітньої 

специфіки університетської книги, нормативної зумовленості організаційного 

статусу та організаційної структури університетських видавництв, 

особливостей ділової мобільності і фахового етосу кадрів, які на цьому 

поприщі працюють. Емпіричний вимір заданий доступною статистичною 

інформацією місцевих і загальноукраїнського рівнів, актуальними 

дослідницькими працями, пізнавальними спостереженнями і висновками під 
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час участі у спеціалізованих науково-практичних конференціях, документами 

Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів, опрацювання 

установчих та організаційно-управлінських документів, відкритих джерел 

інформації (сайти, прайс-листи, каталоги виставок, виставкові стенди і 

культура виставкової роботи, оперативні публікації в медіа), співбесіди з 

працівниками університетських видавництв тощо. Завдяки цим даним і 

пошуковим старанням вдалося змоделювати картину університетського 

книговидання в Україні на сучасному етапі, побачити варті уваги перспективні 

явища і рудиментарні чинники. 

За інформацією Державної служби статистики, у 2016-2017 навчальному 

році в Україні нараховувалось 287 вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів 

акредитації (без урахування тимчасово окупованих територій), 1369,4 тис. 

студентів [71]. Кожен вищий навчальний заклад серед пріоритетів культивує 

видавничу діяльність з метою забезпечення студентів, співробітників і 

науковців необхідною навчальною, навчально-методичною і науковою 

літературою, розвитку наукових досліджень і поширення наукових здобутків, 

підтримання свого іміджу. Цим опікуються самостійні або невідокремлені 

структурні підрозділи – видавництво як самостійне підприємство; видавництво 

або редакційно-видавничий відділ як структурний підрозділ університету.  

Як свідчать дані Державної наукової установи «Книжкова палата України 

імені Івана Федорова», за останні роки найбільше друкованих одиниць 

припадає на 2012–2013 рр. (26036 і 26323 відповідно), у 2014–2015 рр. випуск 

книг і брошур значно знизився (22044 і 19958). Подібна тенденція стосується і 

накладів: найвищі зафіксовано у 2012–2013 рр. (62120,5 і 69575,7 тис. 

примірників  відповідно), найнижчі – у 2015 р. (36409,8 тис. примірників). 

Найвищий показник друкованих аркушів-відбитків був у 2013 р. (986504,7 

тис.), найменший у 2015–2016 рр. (446396,0 і 693706,5 тис. відповідно) [79–83].  

У цьому статистичному потоці наукові видання займають: 2012 р. –  

20,4 %; 2013 р. – 20,9 %; 2014 р. – 21,9 %; 2015 р. – 22 %; 2016 р. – 21,1 %. 

Наклади наукових видань протягом 2012–2016 рр. становили зовсім незначну 
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частку від загальної кількості: 2012 р. – 2,9 %; 2013 р. – 2,6 %; 2014 р. – 2,8 %; 

2015 р. – 3,5 %; 2016 р. – 2,6 %. Та сама тенденція характерна і для друкованих 

аркушів-відбитків: у 2012 р. – 4,3 %; 2013 р. – 3,8 %; 2014 р. – 3,5 %; 2015 р. – 

5,6 %; 2016 р. – 3,7 % [79–83]. Менше половини серед одиниць видавничої 

продукції становлять наукові монографії, незначна їх кількість припадає на 

підручники і навчальні посібники – базову продукцію для видавництв такого 

типу (Додатки А, Б). 

Значною мірою сегмент книги для вищої школи формувала продукція 

видавництв вищих навчальних закладів. А в останні роки, у зв’язку з 

переорієнтацією на інші сегменти книжкового ринку недержавних видавництв 

він майже цілком залежить від них. 

Статистичні дані цього періоду засвідчують деградацію наукового 

книговидання. У цій точці зійшлися різноманітні несприятливі тенденції: 

організаційна слабкість і низька ділова культура університетських видавництв; 

невиразність університетської книги в національному книжковому полі; 

слабкий голос університетських видавництв у видавничому просторі; 

охолодження до інтелектуальних текстів у потенційних цільових аудиторіях, 

байдужість видавництв до роботи з ними, а також економічна нестабільність у 

вищій школі і низька адаптивність (значною мірою зумовлена організаційним 

статусом) університетських видавничих структур до викликів зовнішнього 

середовища. 

 

3.2.1. Діяльність видавництв-структурних підрозділів університетів 

 

Видавництво як структурний підрозділ університету чітко зорієнтоване на 

реалізацію його освітньої і наукової політики, в усіх базових питаннях 

підпорядковане його стратегічній волі, за всіма параметрами діяльності 

контрольоване ним, але в оперативних питаннях може мати значний простір 

свободи, що стимулює ініціативу і підвищує відповідальність його керівництва 

і персоналу. Це проявляється у характері структури (деякою мірою), системі 
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управлінських взаємодій, функціональності (змісті, культурі роботи) і в 

кількісно-якісних показниках. 

Ринкова зорієнтованість характеризує видавництво Національного 

університету «Львівська політехніка», створене відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту», іншого чинного законодавства України, статуту вищого 

навчального закладу та наказу ректора від 18.11.1998 р. № 375-1-10.  

Відповідно до Положення [174], видавництво має статус окремого 

спеціалізованого структурного підрозділу  і випускає видавничу продукцію, 

послуговуючись як повною назвою – Видавництво Національного університету 

«Львівська політехніка» (Publishing House of Lviv Polytechnic National 

University), так і скороченою – на інтернет-сторінці й у вихідних даних – 

Видавництво Львівської політехніки (Publishing House of Lviv Polytechnic), 

використовує знак для товарів і послуг, університетську символіку й 

атрибутику [64, с. 4].  

За параметрами функціонування видавництво належить до моделі А 

(видавництво як структурний підрозділ вищого навчального закладу): формує 

видавничу програму за погодженням з керівництвом університету; видану 

продукцію розповсюджує самостійно; на підставі генерального доручення 

укладає господарські й цивільно-правові договори з фізичними та юридичними 

особами; має круглу печатку та кутовий штамп із найменуванням 

Національного університету «Львівська політехніка» і видавництва, фірмові 

бланки, штампи з реквізитами; розпоряджається коштами та майном, 

отриманими від господарської діяльності. Однак не може самостійно укладати 

договори на отримання банківських кредитів [64, с. 4], його діяльність 

обмежена і в інших питаннях, від чого може потерпіти репутація або 

фінансовий стан університету.  

Видавництво Львівської політехніки безпосередньо підпорядковане 

ректорові, органи управління університетом затверджують щорічні плани 

видання навчальної, навчально-методичної та наукової літератури, 
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контролюють його фінансово-господарську діяльність і бухгалтерський облік 

[64, с. 4]. 

Управління видавництвом на підставі генерального доручення, виданого 

ректором, і Положення здійснює директор, який представляє видавництво у 

відносинах «з авторами, видавцями, виготівниками та розповсюджувачами 

видавничої продукції, державними органами, об’єднаннями громадян і 

окремими громадянами, а також в суді, арбітражному суді та третейському 

суді; подає на затвердження ректору штатний розпис та кошторис видавництва, 

за дорученням Львівської політехніки розпоряджається майном і коштами, 

отриманими за результатами господарської діяльності видавництва» [174] та ін.   

Директорові видавництва підпорядковані: відділ замовлень (очолює заступник 

директора); редакційно-видавничий відділ (головний редактор, редактор, 

технічний редактор, керівник групи комп’ютерного центру, художник-

дизайнер); редакція рекламної інформації (редактор); відділ маркетингу та 

розповсюдження (завідувач відділу розповсюдження книжкових видань, 

організатор зі збуту видавничої продукції); центр прикладних інформаційних 

технологій (заступник директора, інженер-програміст, спеціалісти – 2); 

поліграфічний центр (головний технолог) [24]. 

Фінансування видавництва здійснюється за рахунок коштів університету, 

надходжень від його господарської діяльності (т. зв. спецкошти). Майно 

перебуває на балансі університету, а грошові надходження і видатки бухгалтерія 

обліковує за субрахунками. Приріст майна видавництва відбувається і за рахунок 

грантів, а також внесків юридичних і фізичних осіб за прикладом американських 

і європейських університетських видавництв [64, с. 4]. 

Згідно з колективним договором Національного університету «Львівська 

політехніка» на 2017–2019 роки [123], підручники, навчальні посібники, 

монографії, що відповідають вимогам вищого навчального закладу і 

забезпечують потреби викладачів, студентів, науковців, видавництво випускає 

за рахунок централізованих коштів і коштів інститутів. Комерційна 

зорієнтованість видавничої продукції стала можливою і завдяки фінансуванню 
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маркетингової та рекламної діяльності університету за рахунок коштів 

спеціальних фондів [64, с. 4]. В орієнтовному переліку посад працівників 

університету з ненормованим робочим днем, яким може бути надана додаткова 

відпустка, зазначено і посади працівників видавництва: директор; заступники 

директора; керівники редакційно-видавничого відділу, комп’ютерного центру, 

поліграфічного центру, відділу маркетингу і розповсюдження, центру 

прикладних інформаційних технологій, відділу розповсюдження книжкових 

видань; головний редактор і редактори; головний технолог; спеціаліст; інженер-

програміст; художник-дизайнер І категорії [123] та ін. 

З 2006 року на базі видавництва почав працювати інформаційно-

виробничий вузол ІВС «Освіта», з 2008 року – інтернет-сторінка. Того ж року 

було відкрито першу книжкову крамницю, а в 2017 р. об’єктів розповсюдження 

вже працювало вісім.  

Перевагою сайту видавництва «Львівської політехніки» є зручна навігація, 

що дає змогу користувачам легко орієнтуватися і оформляти замовлення. 

Придбати книги і періодику можуть зареєстровані користувачі, переглянувши 

каталог видань або використавши функцію «Пошук». Термін доставки по 

Україні після оплати замовлення становить до десяти робочих днів і залежить 

від обраного способу доставки («Укрпошта», «Нова пошта», кур’єрська служба, 

транспортні перевізники) [24; 56, с. 360–361].  

Про діяльність видавництва свідчать показники за 2015 рік: підготувало і 

видало 127 назв книг (підручники – 8; навчальні посібники – 75; монографії – 

31; довідкові та інші видання – 13), 428 назв навчально-методичних брошур. 

Систематично виходять наукові журнали – усього їх 31. Загалом упродовж року 

видавництво виконало понад 1000 замовлень (загальний наклад близько 800 

тис. примірників), загальний обсяг видавничої діяльності – 1,3 тис. обліково-

видавничих аркушів. Реалізовано продукції на суму 5,1 млн грн, у т. ч. 

стороннім замовникам  – на суму близько 1,8 млн грн [160]. Це зумовлено і 

реалізацією Програми модернізації поліграфічного обладнання, на виконання 

якої в 2015 р. придбано нову цифрову друкарську машину, що дало змогу 
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модернізувати виробництво, впровадити технологію «друк на вимогу» [64, с. 4]. 

Відділ маркетингу та розповсюдження реалізував видавничої продукції на суму 

понад 1,5 млн грн, з цієї суми понад 1 млн грн [160] надійшов від реалізації 

через мережу книжкових крамниць «Львівської політехніки». 

У 2016 р. видавництво Львівської політехніки видало 96 назв книжкових 

видань (у т. ч. одне електронне): підручники – 7; навчальні посібники – 63; 

монографії – 19; довідкові та інші видання – 7, а також 371 навчально-

методичне видання. Побачили світ 19 випусків наукових журналів,  а також  

17 випусків Вісника Національного університету «Львівська політехніка»,  

27 збірників матеріалів і тез наукових конференцій (у т. ч. 8 електронних 

збірників) [161].  

Загальний обсяг видавничої діяльності становив 3,2 тис. обліково-

видавничих аркушів (у 2,5 раза більше, ніж у 2015 р.). Суттєво підвищились і 

фінансові показники: у 2016 р. видавництво реалізувало продукції і видавничих 

послуг на суму понад 8 млн грн, у т. ч. стороннім замовникам – на суму понад 

2,4 млн грн [161]. 

Упродовж тривалого періоду «Львівська політехніка» є лідером за 

кількістю видань і накладами. За статистикою випуску книг і брошур, у 2012 р. 

ці показники становили 153 друк. одиниці і 39,1 тис. примірників; у 2013 р. – 

159 друк. одиниць і 44,2 тис. примірників; у 2014 р. –  143 друк. одиниці і  

37,6 тис. примірників; у 2015 р. –  174 друк. одиниці і 39,4 тис. примірників 

[79–82]; у 2016 р. – 123 друк. одиниці накладом 27,9 тис. примірників. 

Більшість університетських авторів плідно співпрацюють саме з місцевим 

видавництвом. Підвищенню інтересу до його продукції сприяє конкурс кращих 

наукових і навчальних видань [177], який на підставі ухвали Вченої ради 

Університету від 25.10.2005 року визначає переможців у номінаціях «Краща 

монографія», «Кращий підручник», «Кращий навчальний посібник». 

Обов’язкова умова конкурсу – наявність у кожній номінації більше п’яти 

друкованих праць, які не менше року фігурують у навчальному процесі. 

Перший етап конкурсу проходить у навчально-наукових інститутах, на другому 
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етапі експертна комісія таємним голосуванням визначає рейтинг кожного 

видання, поданого на конкурс. Нагороджують лауреатів першої, другої і третьої 

премій у трьох номінаціях на засіданні Вченої ради університету [64, с. 5]. 

Культура книг видавництва відзначена авторитетними експертами. У  

2016 р. на Форумі видавців спеціальну відзнаку журі отримала книга «Фізика 

електромагнітних явищ. Електро- і магнітостатика» Григорія Понеділка, а 

персональну відзнаку голови 23-го Форуму видавців Тамари Смовженко – 

«Риторика» Зоряни Куньч. 

Загалом видавничий досвід «Львівської політехніки» переконливо 

доводить, що університетське видавництво може бути успішним [64, с. 5], 

маючи нормативно окреслений простір компетентнісної ініціативи, можливості 

структурного і кадрового маневру, стратегію розвитку, ініціативне 

стимулювання і сприяння в реалізації перспективних програм з боку 

університетського керівництва, плідні відносини з університетськими 

підрозділами, дбаючи про свій авторитет у науковому, навчальному і 

книжковому середовищах. Потужним чинником формування його статусу є 

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, активна 

участь в освітньому і книжному житті (книжкових форумах і виставках), робота 

з клієнтами не лише через мережу власних книгарень, а й завдяки можливостям 

сайту із зручною навігацією і структурованим каталогом продукції [64, с. 5], 

пропонування її тим, хто викладає і навчається у своєму університеті й усім, 

кому вона потрібна і хто належно її оцінить.  

За моделлю А діє видавництво Львівського національного університету 

імені Івана Франка. Спершу, до його інституювання, в університеті 

функціонував видавничий центр, створений на підставі рішення ректорату від 

01.07.1996 р. за № 42 на базі трьох окремих підрозділів – редакційно-

видавничого відділу, машинно-офсетної та поліграфічної лабораторій. Наказом 

ректора університету від 12.11.1998 р. за № 1819 затверджено штатний розпис 

видавничого центру, виведено з підпорядкування факультету журналістики 

поліграфічну лабораторію (6 посадових одиниць) і долучено разом із 
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редакційно-видавничим відділом до структури видавничого центру 

університету [23]. На момент створення у складі видавничого центру було  

14 працівників. Уже в 2002 р. підрозділ отримав нове приміщення й оновив 

матеріально-технічну базу (два різографи, фальцувальна машина і друкарська 

машина «Ромайор-315») [64, с. 5]. 

Однією з важливих передумов діяльності видавничого центру Львівського 

національного університету імені Івана Франка стало створення 05.10.2006 р. 

Видавничої ради, до якої входило 30 представників різних його підрозділів  

[23; 64, с. 5]. Щомісячні засідання Видавничої ради – суттєвий чинник 

програмування, налагодження і розвитку видавництва. 

Упродовж 2012–2017 рр. Видавнича рада університету рекомендувала до 

друку 659 видань, серед яких – підручники, навчальні й навчально-методичні 

посібники, монографії, збірники наукових праць та ін.  Так, у 2012 р. за кошти 

університету вийшло друком 137 назв видань: підручники – 9; навчальні 

посібники – 31; навчально-методичні посібники – 10; монографії – 30; збірники 

наукових праць – 46; інші – 11. У 2013 р. рекомендацію до друку отримали 137 

назв видань: підручники – 7; навчальні посібники – 43; навчально-методичні 

посібники – 14; монографії – 25; збірники наукових праць – 38; інші – 10. За 

статистикою 2014 року було рекомендовано 145 назв видань: підручники – 11; 

навчальні посібники – 38; навчально-методичні посібники – 7; монографії – 31; 

збірники наукових праць – 45; інші – 13. У 2015 р. вийшло друком 103 назви 

видань: підручники – 4; навчальні посібники – 28; навчально-методичні 

посібники – 5; монографії – 27; збірники наукових праць – 29; інші – 10. 

Упродовж  2016 р. світ побачили 111 назв: підручники – 6; навчальні посібники – 

24; навчально-методичні посібники – 3; монографії – 24; збірники наукових 

праць – 47; інші – 7. За інформацією на травень 2017 р., рекомендацію до друку 

отримали 26 назв: підручники – 2; навчальні посібники – 4; навчально-методичні 

посібники – 2; монографії – 12; збірники наукових праць – 5; інші – 1 [95].  

За даними Книжкової палати України імені Івана Федорова, у 2012 р. 

видавничим центром Львівського національного університету імені Івана 
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Франка було видано 100 друкованих одиниць; у 2013 р. – 66 друкованих 

одиниць; у 2014 р. – 44 друковані одиниці; у 2015 р. – 84 друковані одиниці 

[79–82]; у 2016 р. – 234 друковані одиниці. Про стабільну діяльність 

видавництва свідчать і наклади: у 2012 р. – 33,7 тис. примірників; у 2013 р. – 

20,6 тис. примірників; у 2014 р. – 12,5 тис. примірників; у 2015 р. – 28,0 тис. 

примірників [79–82]; у 2016 р. – 20,8 тис. примірників. 

Значні обсяги навчальної, навчально-методичної, наукової та іншої 

продукції, що забезпечує потреби університету, а також його коледжів та інших 

структурних підрозділів, зумовили необхідність реорганізації видавничого 

центру у видавництво Львівського національного університету імені Івана 

Франка (наказ «Про введення в дію Положення про Видавництво Львівського 

національного університету імені Івана Франка» від 20.04.2017 р. № 0-41)  

[64, с. 6; 173].  

Згідно з Положенням [173], видавництво є структурним підрозділом 

університету, підзвітним і підконтрольним ректорові, Вченій та Видавничій 

радам. Видавництво має субрахунок, печатку, фірмові бланки і діє відповідно 

до вимог Законів України «Про вищу освіту», «Про видавничу справу», 

законодавчих актів з питань видавничої справи, Статуту університету, Правил 

внутрішнього розпорядку, Колективного договору, Положення «Про порядок 

формування і затвердження Плану видання підручників і навчальних 

посібників та порядок їх розподілу і реалізації», Положення «Про реалізацію 

видавничої продукції Львівського національного університету імені Івана 

Франка», Положення про видавництво, договорів про надання видавничо-

поліграфічних послуг між університетом та юридичними і фізичними особами. 

Серед його основних функцій – реалізація видавничої продукції науковій 

бібліотеці, структурним підрозділам університету, а також іншим навчальним 

закладам, юридичним і фізичним особам – замовникам видавничо-

поліграфічних послуг на платній основі [64, с. 6]. 
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У штаті видавництва – 36 працівників різних спеціальностей. Директорові 

підпорядковані: відділ додрукарської підготовки, відділ друку, інформаційно-

видавничий відділ, відділ маркетингу [23; 64, с. 6].  

У відділі додрукарської підготовки під керівництвом завідувача працюють:  

провідні редактори (3); провідні спеціалісти (6); інженер І категорії (1); 

редактори І категорії (2); редактори ІІ категорії (3); редактори (2); коректор (1). 

Відділ друку має таких працівників: провідний спеціаліст (1); технік ІІ категорії 

(1); оператори копіювальних та розмножувальних машин (5). Виробничі 

завдання, покладені на інформаційно-виробничий відділ, виконують: провідний 

інженер (1); інженери-програмісти І категорії (2). В організаційній структурі 

видавництва діє відділ маркетингу, укомплектований фахівцями: провідний 

спеціаліст (1); економісти І категорії (2); спеціаліст (1); касир (1); комірник (1) 

[23; 64, с. 6]. 

Результати діяльності видавництва Львівського національного 

університету імені Івана Франка на видавничому ринку безпосередньо 

пов’язані з вагомою підтримкою університетського керівництва й актуальністю 

видань. Так, у 2014-2015 навчальному році університет виділив 996 тис. грн для 

провадження видавничої діяльності. Того ж 2014 року для закупівлі 

поліграфічних матеріалів видавничому центру було виділено 150 тис. грн [93]. 

У 2015 році університет профінансував випуск навчальної і наукової літератури 

на суму 530,6 тис. грн [94]. 

Упродовж 2016-2017 навчального року коштом університету видрукувано 

10 назв монографій загальним накладом 2300 примірників на суму 251,95 тис. 

грн [147]: М. Кічурчак «Відтворення суспільних благ в економічній системі 

України: концептуальні засади теорії та практики»; І. Довгалюк 

«Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції»; 

Ф. Бацевич «Лінгвокомунікативні та риторико-прагматичні виміри художнього 

тексту (на матеріалі роману Івана Франка ―Перехресні стежки‖)»; Л. Сафонік 

«Буттєвість сенсу людського життя»; Л. Сеник «Доба розстріляного 

відродження. Роман опору. Національна ідентичність. Література в час 
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тоталітаризму»; І. Крупський «Василь Лизанчук. Від коректора до академіка»; 

О. Шаблій «Суспільна географія: у двох книгах. Книга перша. Проблеми теорії, 

історії та методики дослідження», «Суспільна географія: у двох книгах. Книга 

друга. Проблеми українознавства, регіоналістики і краєзнавства»; Н. Бобечко 

«Апеляційне та касаційне провадження у кримінальному судочинстві України: 

правове регулювання, доктрина, практика»; Т. Заболоцький «Моделювання в 

управлінні портфелем фінансових активів». За цей же період Інформаційно-

виробничий вузол виготовив продукції на загальну суму 367,95 тис. грн, у т. ч. 

на замовлення – на суму 45,74 тис. грн (студентські квитки, дипломи, додатки 

до дипломів) [64, с. 6]. 

Придбати видання можна лише у видавництві та в університетській 

книгарні, яка почала функціонувати у березні 2008 р. Упродовж 2012–2016 рр. 

книгарня реалізувала продукції на суму 1536,5 тис. грн: у 2012 р. – 258,2 тис. 

грн; у 2013 р. – 726, 5 тис. грн; у 2014 р. – 155,9 тис. грн; у 2015 р. – 226, 5 тис. 

грн; у 2016 р. – 169,4 тис. грн [95]. Опції придбання книг через мережу Інтернет 

та «друку на вимогу» ще не задіяні. Враховуючи значну кількість продукції на 

складі, розвиток потреб цільових споживачів започаткування цієї діяльності 

можна вважати резервом розвитку видавництва. 

Популяризації наукової і навчальної продукції видавництва Львівського 

національного університету імені Івана Франка сприяє щорічний конкурс на 

визначення кращих підручника і навчального посібника, переможців якого 

відзначають грамотами та грошовими преміями (зі спеціального фонду) під час 

святкування Дня університету. Інформацію про видання й авторів-переможців 

конкурсу «Найкращий підручник і навчальний посібник» висвітлює газета 

«Видавничий вісник», а також інформаційно-аналітичний часопис «Каменяр». 

Більшість авторів-науковців співпрацюють з університетським видавництвом 

на основі принципу «видавати для університету в університеті» [64, с. 6].  

Якість співпраці підтверджують численні нагороди і відзнаки Форуму 

видавців, Всеукраїнської виставки навчальної та наукової літератури,  а також 

Всеукраїнського конкурсу «Університетська книга», виставок «Освіта», 
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Міжнародних інвестиційних ярмарків та ін. Гордістю видавництва є монографія 

Любомира Гузара «Андрей Шептицький, Митрополит Галицький (1901–1944) – 

провісник екуменізму», яка в 2016 р. була відзначена Міжнародною премією 

імені Івана  Франка в номінації «За визначний внесок у розвиток суспільно-

гуманітарних наук», а також Спеціальною відзнакою Міністерства культури 

України на ХХІІІ Форумі видавців у конкурсі «Найкраща книжка Форуму 

видавців у Львові». Серед  переможців цього конкурсу і навчальний посібник 

«Нариси історії західної філософії ХІХ–ХХ ст.» Андрія Дахнія. У фінальному 

етапі Міжнародної премії імені Івана Франка 2017 року видавництво 

представлене науковою працею Олега Шаблія – двотомним виданням 

«Суспільна географія» [64, с. 6–7]. У 2017 р. у конкурсі «Краща книга Форуму 

видавців» у номінації «Класична українська література» перемогу здобула 

книга Івана Франка «Мойсей».  

Завдяки реорганізації університетське видавництво  здобуло фінансову й 

організаційну самостійність, що відкриває оптимальніші можливості для 

ділового і творчого маневру. Серед орієнтирів його діяльності – дослідження 

ринку; маркетингова самостійність; брендовість і вибудова привабливого 

«маркетингового образу» [200, с. 257]; створення інтернет-крамниці; 

впровадження електронної книги і сервісу «друк на вимогу»; заохочення до 

співпраці сторонніх авторів; формування для постійних покупців системи 

знижок; розширення «видавничого горизонту» та ін. У перспективі можливий 

перехід на повне самофінансування, а згодом – самостійна діяльність з правом 

юридичної особи, що відповідає моделі Б (видавництво як самостійне 

підприємство) [64, с. 7]. 

У Національному технічному університеті України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» спершу функціонував 

спеціалізований структурний підрозділ, створений на базі редакційно-

видавничого відділу та офсетної лабораторії. Він здійснював видавничу 

діяльність як Інформаційно-видавничий центр «Видавництво ―Політехніка‖», а 

згодом був трансформований у Видавничо-поліграфічний комплекс 
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«Видавництво ―Політехніка―» (наказ ректора НТУУ «КПІ» № 1-109 від 17.01.2001 

р.). «Видавництво ―Політехніка‖» послуговується повною та скороченою 

офіційними назвами – Видавничо-поліграфічний комплекс «Видавництво 

―Політехніка―» та «Видавництво ―Політехніка‖» КПІ. 

 Видавництво «Політехніка» здійснює самостійну організаційну та 

виробничо-господарську діяльність залежно від попиту на продукцію та 

послуги, має печатку з відповідним найменуванням, фірмові бланки, товарний 

знак, емблему та ін. У діяльності користується юридичними правами 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського». Майно видавництва складається з основних 

фондів та обігових коштів, інших цінностей, вартість відображається у 

відокремленій частині університетського балансу. Його утворюють прибутки 

від господарської діяльності, дотації з бюджетів цільового призначення, 

благодійні внески від фізичних і юридичних осіб. Фізично зношене 

устаткування та витратні матеріали, що були придбані за рахунок прибутків 

підрозділу, списуються з балансу за згодою адміністрації університету. 

Організаційна структура видавництва побудована за принципом 

«функціональної департаменталізації» [135, с. 120]. Очолює видавництво 

директор, у підпорядкуванні якого перебувають невиробничі підрозділи – 

редакційно-видавничий відділ, відділ верстки, відділ маркетингу та реалізації, 

бухгалтерія, книгарня і два книжкові кіоски та виробничий – навчально-

поліграфічний комплекс, у складі якого палітурний відділ, офсетний цех, 

монтажний відділ, відділ ризографії й трафаретного друку  [135, с. 190]. 

У штаті видавництва – директор; заступник директора; начальник 

редакційно-видавничого відділу (0,5 штатної посади); редактор першої 

категорії (1,5 штатної посади); оператор ЕОМ; палітурник 3-го розряду; друкар 

5-го розряду (0,5 штатної посади); палітурник 5-го розряду (0,25 штатної 

посади); начальник відділу реалізації та маркетингу (0,25 штатної посади); 

провідний економіст (0,25 штатної посади); економіст 2-ї категорії; старший 

товарознавець-касир; товарознавець-касир; касир (0,25 штатної посади); до 
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адміністративно-господарської групи входять бухгалтер 1-ї категорії; 

провідний бухгалтер (0,5 штатної посади); завідувач складу (0,25 штатної 

посади) [150]. 

Видавництво «Політехніка» провадить свою діяльність згідно з 

перспективним, річним, статистичним і технологічним планами, а також 

планом редакційно-підготовлювальних робіт. Використовує власну технічну 

документацію (переважно в електронному форматі), в якій відображено 

загальну інформацію про видання, технологічні операції й норми часу на їх 

виконання, конструктивні особливості основного блоку й покриття та ін. На 

кожне видання є технологічна карта [135, с. 121–122]. Вичерпну інформацію 

щодо надання грифа НТУУ «КПІ» навчальним друкованим та електронним 

виданням, оформлення супровідної інформації, зразки рецензій, довідок про 

авторів/укладачів містить «Положення про підготовку навчальних видань та 

електронних засобів навчального призначення» [178]. Серед обов’язкових 

документів для отримання грифу – довідка відповідального редактора, що 

авторський оригінал відповідає нормативним документам і стандартам. 

З огляду на важливість конкурентоспроможності продукції, видавництво 

«Політехніка» активно досліджує й аналізує процеси, тенденції і потреби 

ринку, дбає про підвищення якості видань, розвиток електронних засобів 

навчального призначення, а також про залучення авторів з інших вищих 

навчальних закладів, рекламування продукції (газета «Київський політехнік», 

веб-портал «Друг читача») [53, с. 471], через інтернет-книгарню видавництва, 

за допомогою розсилання прайс-листів та під час книжкових виставок, 

ярмарків. На підставі вивчення цільової аудиторії видавництва створено 

«профіль покупця» – абітурієнт/студент/викладач/науковець переважно 

чоловічої статі (з урахуванням специфіки навчального закладу) віком 20–23 і 

50–60 років з невисокою платоспроможністю [53, с. 471]. 

Дещо відстає за інтенсивністю просування нових видань у соціальних 

мережах, хоч саме в цьому полі зосереджена увага активних представників його 

цільових аудиторій. Аналіз виявив недостатньо сформовану систему 
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заохочення постійних покупців, недорозвинену збутову мережу, спонтанне (з 

великим відставанням) оновлення інформації на сайті та в інтернет-крамниці.  

 Видавництво «Політехніка» стабільно входить до когорти лідерів 

університетського книговидання. За кількістю видань і накладами його 

характеризують такі показники: у 2012 р. – 105 друкованих одиниць і 25 тис. 

примірників; у 2013 р. – 70 друкованих одиниць і 14,6 тис. примірників; у 2014 

р. –  43 друкованих одиниці й 10,2 тис. примірників; у 2015 р. – 102 друковані 

одиниці і 26,7 тис. примірників [79–82]; у 2016 р. – 31 друкована одиниця 

накладом 13,5 тис. примірників. За відносної стабільності функціонування 

видавництва, у 2013–2014 рр. відбулося збіднення асортименту і зменшення 

накладів, що пов’язано з проблемами попиту, матеріально-технічного 

забезпечення. Є в цьому і сліди недостатніх організації внутрівидавничих 

процесів і маркетингової мобільності. Потребує оптимізації і структурно-

функціональний вимір діяльності видавництва.  

Видавництво «Політехніка» – стабільний оператор національної програми 

«Українська книга»: у 2012 році вийшло друком довідкове видання 

«Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи» (укладачі 

П. О. Киричок, О. М. Величко, С. Ф. Гавенко, О. В. Зоренко, Т. Ю. Киричок,  

Т. В. Розум), 70,0 умовних друкованих аркушів; у 2016 році до переліку 

книжкових видань, передбачених до випуску за програмою «Українська книга» 

включено довідники М. З. Згуровського «Київські політехніки біля витоків 

світової авіації, космонавтики та ракетобудування» (23,25 умовних друкованих 

аркуша) і Т. Ю. Киричок та О. І. Лотоцької «Мережеві електронні видання» 

(19,3 умовних друкованих аркуша) [168]. 

Щороку в університеті згідно з «Положенням про премії Національного 

технічного університету України ―Київський політехнічний інститут‖» [179] 

визначають кращі підручник, навчальний посібник і монографію. Роботи на 

конкурс автори/авторські колективи подають упродовж 1 вересня – 31 грудня 

поточного року разом із необхідними документами. За результатами 2016 року 

кращими виданнями експертна комісія визнала комплект навчальних 
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посібників (у двох книгах) «Контроль і керування хіміко-технологічними 

процесами» (М. В. Лукінюк), підручник «Аналіз часових рядів» (П. І. Бідюк,  

В. Д. Романенко, О. Л. Тимощук) та комплект підручників (у трьох томах) 

«Теоретичні основи електротехніки» (В. С. Бойко, В. В. Бойко, Ю. Ф. Видолюб, 

І. А. Курило, В. І. Шеховцов, Н. А. Шидловська). 

Наукова періодика Київської політехніки представлена широкою палітрою 

видань: науково-технічний журнал «Наукові вісті НТУУ ―КПІ‖», збірники 

«Вісник НТУУ ―КПІ‖» («Приладобудування», «Гірництво», «Радіотехніка, 

радіоапаратобудування», «Машинобудування», «Філософія. Психологія. 

Педагогіка», «Інформатика, управління та обчислювальна техніка», 

«Політологія. Соціологія. Право») та ін. 

Кадровий потенціал, можливість оновлювати його за рахунок власних 

вихованців, інтелектуальний потенціал авторів, масові клієнтські ради дають 

підстави бачити оптимістичні перспективи і перехід діяльності у простір 

більшої ініціативи і відповідальності. 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

видавнича діяльність зосереджена у видавничо-поліграфічному центрі 

«Київський університет», історія якого веде відлік з 2001 року, коли було 

затверджено Положення «Про видавничо-поліграфічний центр ―Київський 

університет― (Центр)» [175] як наступник редакційно-видавничого відділу 

(заснований у 1977 р.). Центр підпорядкований ректорові університету і діє на 

підставі Статуту університету, нормативно-правових актів, Положення як 

структурний підрозділ без права юридичної особи, використовуючи кутовий 

штамп, торговий знак, фірмові бланки з найменуванням. Його фінансування 

відбувається з коштів загального та спеціального фондів, а також коштів від 

видавничих послуг, грантів, добровільних внесків та ін.  

Керівництво видавничим підрозділом здійснює директор (затверджує 

ректор університету), підпорядкований першому проректорові університету і 

самостійно вирішує питання оперативної діяльності. В його компетенції – 

управління штатним розписом, використання кошторису, прийом на роботу та 
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звільнення працівників, розподіл функціональних обов’язків, матеріальне і 

моральне заохочення та ін.  

Організаційну структуру видавничо-поліграфічного центру «Київський 

університет» утворюють редакційний і виробничий відділи, які очолюють 

головний редактор і начальник друкарні [175]. Згідно із штатним розписом 

(станом на 01.01.2017 р.), кількість штатних одиниць – 70,5, у переліку посад – 

директор центру, провідний економіст, провідний інженер, провідний інженер-

технолог, провідний редактор, провідний технолог, провідний фахівець, 

редактор 1-ї категорії, редактор, старший майстер, завідувач складу, друкар, 

оператор, секретар-друкарка, ВКР робітник різних професій 6-го розряду, 

прибиральник. 

За даними Книжкової палати України імені Івана Федорова, випуск книг і 

брошур видавничо-поліграфічним центром «Київський університет» становив: 

у 2012 р. – 131 друкована одиниця накладом 31,9 тис. примірників; у 2013 р. – 

64 друковані одиниці накладом 15,5 тис. примірників; у 2015 р. – 144 друковані 

одиниці накладом 45,4 тис. примірників [79–80; 82]; у 2016 р. – 80 друкованих 

одиниць накладом 14,7 тис. примірників. Середній наклад видань коливається 

між 183,75 і 315,3 примірника, що для такої структури з огляду на середовище 

її функціонування – мізер. З метою розширення доступу до нових видань 

практикується їх розміщення на сайтах інститутів і факультетів. 

Суттєво консервують діяльність Центру відсутність досліджень ринку, 

запитів цільової аудиторії, несформованість стратегії розвитку, несвоєчасний 

вихід видань. Проблематичною щодо фахових вимог є і культура видань. 

Потенційна аудиторія позбавлена повноцінної інформації про видавничі 

новинки: відсутня можливість ознайомитися з каталогом і придбати продукцію 

в інтернет-книгарні. Інформація про видання Центру представлена на сторінці у 

соціальній мережі «Фейсбук», востаннє її було оновлено 15 грудня 2016 року 

(дата звернення: 29.09.2017). Серед представлених видань –  «Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (серії 

«Державне управління», «Економіка», «Історія», «Юридичні науки», 
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«Філософія. Політологія», «Військово-спеціальні науки», «Геологія», 

«Астрономія» та ін.), навчальні посібники Л. Ф. Гуляницького, О. Ю. Мулеси 

«Прикладні методи комбінаторної оптимізації» (2016), Н. П. Шумарової 

«Соціолінгвістика» (2015), монографія С. В. Кончі «Билинний Ілля Муромець: 

витоки епічного образу» (2015) та ін.  

Університетські автори, зацікавлені в оперативному випуску своїх видань і 

небайдужі до культури книги, часто виходять у пошуках видавця за межі 

вищого навчального закладу. Намагання авторів зреалізувати свої інтереси поза 

межами видавничо-поліграфічного центру «Київський університет» свідчить 

про низьку його оперативність і недостатню ефективність у взаємодії з ним. 

Структура, зміст і стиль роботи Центру застрягли в організаційній і видавничій 

культурі минулого. Організаційні прогалини – відсутність служб, які б 

забезпечували дослідницькі, комунікаційні та інші зв’язки з ринком, про зміст 

діяльності свідчить архаїчна стилістика видань і майже нульове інформування 

про них. Підтвердження – непомітність видавничо-поліграфічного центру у 

видавничому просторі України, а його продукції – в системі національної 

книги. Із цих причин його маркетинговий образ не відповідає статусові лідера 

національної освіти, яким є Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка.  

Тривалий час лідером у виданні наукової і навчальної літератури 

економічного спрямування було видавництво Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана, створене у 1996 р. за 

рішенням Вченої ради (протокол № 6 від 29.02.96 р.). Очолює видавництво 

директор, у його підпорядкуванні – редакційний і виробничий відділи, а також 

відділ реалізації продукції.  Штатний розпис на 01.01.2017 р. передбачає такі 

посади: директор; заступник директора; провідний бухгалтер; провідний 

інженер; провідний економіст (0,5 штатної посади); провідний редактор; 

редактор 1-ї категорії; інженер (5 штатних посад); технік 1-ї категорії (3 штатні 

посади); експедитор; оператор комп’ютерного набору (8 штатних посад) – 

загалом 23,5 штатних посади [113]. За доцільності директор видавництва має 
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право укладати угоди з позаштатними працівниками – перекладачами, 

науковими редакторами, художниками та ін.  

Діяльність видавництва регламентована «Положенням про видавництво 

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана» 

[172]. Діє воно як самостійний структурний підрозділ, підпорядковане 

проректорові з навчальної роботи. Його фінансово-господарська діяльність 

відбувається згідно з кошторисом спеціального фонду, має товарний знак, 

штампи «До друку», «На випуск у світ» та печатку із відповідними реквізитами. 

До обов’язків віднесено планування своєї діяльності; формування проекту 

кошторису; розроблення тематичних планів з видання наукової, навчальної і 

навчально-методичної літератури для потреб університету; забезпечення 

якісного редакційно-видавничого опрацювання; вивчення запитів цільової 

аудиторії на літературу економічного спрямування; виконання замовлень 

кафедр, бібліотеки університету та ін.   

Завдяки моделюванню діяльності, вдумливому  підходу до тематики 

видань, взаємодії з відомими і кваліфікованими авторами, солідній 

організаційно-фінансовій підтримці з боку керівництва університету, а також 

мобільній маркетинговій діяльності видавництво швидко вписалося в 

національний видавничий процес і тривалий час вигідно вирізнялося в 

національному видавничому просторі загалом, а не тільки в сегменті 

вишівських видавництв. Його продукція знайшла свого читача по всій Україні, і 

вже у 2000 році на Міжнародному книжковому ярмарку у Франкфурті-на Майні  

видавництво КНЕУ отримало пропозиції щодо співпраці з німецькими, 

американськими та британськими колегами [113]. Пік діяльності припадав на 

перше десятиліття цього століття. 

Аналіз випуску книг і брошур видавництвом Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана підтверджує спад показників 

діяльності в цьому десятилітті: у 2012 р. вийшло друком 58 видань накладом 

40,3 тис. примірників; у 2013 р. – 46 одиниць накладом 21,2 тис. примірників; у 

2014 р. – 54 видання накладом 22,6 тис. примірників; у 2015 р. – 56 друкованих 
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одиниць накладом 18,5 тис. примірників [79–82]; у 2016 р. – 4 друковані 

одиниці накладом 1,9 тис. примірників. Упродовж 2015 р. у видавництві КНЕУ 

побачили світ 5 підручників (170 друкованих аркушів), 14 навчальних 

посібників (275 друкованих аркушів), 14 навчально-методичних посібників 

(180 друкованих аркушів), 15 монографій (314 друкованих аркушів),  

40 наукових збірників (720 друкованих аркушів) та 15 електронних видань. 

Видавництво КНЕУ пропонує свою продукцію в інтернет-книгарні 

books.if.ua [103] – 44 видання. Однак відсутні новинки; наявна література 

датована 2000–2007 роками і репрезентує напрацювання у сфері маркетингу, 

економічних трансформацій, антикризового управління підприємствами, 

економічної діагностики та ін. В інтернет-книгарні yakaboo.ua [104] –  

152 видання КНЕУ, датовані 2001–2009 роками випуску. Вони – на спеціальній 

сторінці видавництва (у форматі Pdf). 

Про нові надходження систематично інформує на своєму сайті бібліотека 

університету. Крім власної продукції, тут є змога ознайомитися з новинками 

інших університетських видавництв – Києво-Могилянської академії, 

Львівського національного університету імені Івана Франка, Житомирського 

державного університету імені Івана Франка, Житомирського державного 

технологічного університету, Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника, Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича та ін.  

З метою стимулювання авторів розроблено і затверджено «Принципи 

матеріального стимулювання видання навчальної літератури у Державному 

вищому навчальному закладі ―Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана‖» [122, с. 43–45] та «Принципи організації 

та фінансування підготовки монографій у державному вищому навчальному 

закладі ―Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана‖» [122, с. 46–48]. Матеріальну винагороду за створення навчальних 

видань отримують автори-штатні працівники, незалежно від способу публікації 

(друкований чи електронний формати). Підставою для виплати матеріального 
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заохочення є: витяг із протоколу засідання Науково-методичної ради з 

рекомендацією до друку; заява на ім’я ректора про укладання цивільно-

правового договору з автором; акт приймання-передачі виконаної роботи. Після 

реалізації видавничого проекту і вирахування з отриманої суми витрат на друк і 

розповсюдження, кошти розподіляються між вищим навчальним закладом і 

автором/колективом авторів: 20 відсотків надходжень залишається у 

видавництві КНЕУ, 80 відсотків – авторська винагорода [122, с. 45]. 

Відчутно стимулює якісний рівень наукових і навчальних текстів 

конкурсний відбір монографій до загального плану наукових видань КНЕУ, 

який затверджує Науково-експертна рада. Крім обов’язкового пакету 

документів (текст монографії, витяг з протоколу засідання кафедри про 

рекомендацію праці, дві зовнішні і одна внутрішня рецензії докторів наук), 

конкурсант особисто доповідає на засіданні Науково-експертної ради про 

результати наукових пошуків. У разі схвалення видавничого проекту, за 

рішенням Вченої ради зі спецфонду університету здійснюються виплати 

авторам у розмірі посадового окладу за кожен авторський аркуш. Матеріальне 

заохочення за видання індивідуальних монографій виплачується не більше, ніж 

за 10 авторських аркушів, для колективних монографій – не більше, ніж за 20 

авторських аркушів [122, с. 48].  

Гнучка стимулювальна політика авторської активності й маркетингу, 

управлінська ініціатива видавництва – передумови його недавніх успіхів. В 

останні роки видавництво КНЕУ почало втрачати свої позиції. 

Видавництво Української академії друкарства було створене на базі 

редакційно-видавничого відділу, і як новий структурний підрозділ почало 

функціонувати у 2003 році. Організаційна побудова видавництва, як і в 

попередніх прикладах, відповідає моделі А (видавництво як структурний 

підрозділ вищого навчального закладу): структурний підрозділ без права 

юридичної особи, який має субрахунок у складі академії; в діяльності 

адміністративно підпорядкований ректорові академії, а видання наукових 

збірників курує проректор з наукової роботи [65, с. 3].  
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Згідно із Положенням про видавництво Української академії друкарства, 

«академія безкоштовно забезпечує видавництво виробничими площами, 

складськими приміщеннями, автотранспортом, меблями, інвентарем, засобами 

оргтехніки та комплектуючими і витратними матеріалами» [84, с. 32]. 

Діяльність видавництва спрямована на забезпечення навчального процесу 

якісною науковою, навчальною, навчально-методичною і довідковою 

літературою. Академія фінансує потреби видавництва з позабюджетних коштів. 

У практиці випуск видань коштом замовника. План роботи затверджує ректор.  

До додаткових видів діяльності, які здійснює видавництво, віднесені 

редакційно-видавничі, поліграфічні, рекламні послуги, а також організація й 

проведення семінарів з підвищення кваліфікації, випуск спільних видань з 

іншими видавничими організаціями. Юридичний супровід видавництва 

здійснює юрисконсульт академії [65, с. 3]. 

Очолює видавництво директор, підпорядкований ректорові академії. На 

посаду директора може бути призначена «особа з повною вищою освітою 

відповідного напряму підготовки (спеціаліст, магістр) та стажем роботи не 

менше п’яти років і досвідом роботи на керівних посадах» [84, с. 56]. Директор 

вносить пропозиції щодо структури видавництва, штатного розпису, посадових 

обов’язків працівників, кандидатур при прийомі на роботу. У його компетенції 

– вирішення поточних питань, що стосуються звільнення, заохочення або 

стягнень, умов праці та режиму роботи. Він безпосередньо відповідає за 

організацію редакційно-видавничих справ, видає розпорядження щодо 

діяльності видавництва. Важливими аспектами його відповідальності є «робота 

на перспективу», генерування і побудова видавничої стратегії задля 

ефективного конкурування з іншими видавництвами в сегменті наукового і 

навчального книговидання [84, с. 3]. Штатним розписом у видавництві було 

передбачено таку структуру: директор видавництва; завідувач редакційно-

видавничого відділу; провідні спеціалісти  (2 штатні посади); редактор першої 

категорії, редактори (4,5 штатної посади), коректор (0,5 штатної посади), 

інженер-програміст І категорії [211].  
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Для кожного працівника розроблені і затверджені ректором академії 

відповідні посадові інструкції. Згідно з посадовою інструкцією, посаду 

завідувача редакційно-видавничого відділу може обіймати «особа з повною 

вищою освітою відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), яка має 

трудовий стаж не менше трьох років і досвід роботи з редакційно-видавничої 

справи» [84, с. 59]. Подібна вимога стосується і працівника, якого наказом 

ректора, за поданням директора, призначають на посаду провідного спеціаліста 

видавництва. За відсутності директора його обов’язки виконує завідувач 

редакційно-видавничого відділу, в компетенції якого: якісне виконання 

замовлень у встановлені терміни; забезпечення підрозділу витратними 

матеріалами і контроль за їх використанням; контроль за технічними засобами. 

За терміни проходження авторських оригіналів і виготовлення тиражу, облік 

виконаної роботи, рекламування та реалізацію видавничої продукції відповідає 

провідний спеціаліст, який за відсутності завідувача редакційно-видавничого 

відділу виконує його обов’язки [65, с. 3]. 

Значну увагу працівники видавництва приділяють розробленню 

нормативних та інформаційних матеріалів з видавничої діяльності для 

внутрішнього використання. Певним синтезом практик видавництва є видання 

Б. В. Дурняка та О. В. Мельникова «Організація видавничої діяльності у 

вищому навчальному закладі. З досвіду роботи Української академії 

друкарства» [84], в якому вміщено нормативні документи, посадові інструкції, 

рекомендації щодо організування та провадження видавничої діяльності 

видавництвом вищого навчального закладу [65, с. 3]. 

Видавництво Української академії друкарства опікується підготовкою і 

випуском фахових науково-технічних збірників «Поліграфія і видавнича 

справа», «Наукові записки», збірників наукових праць «Комп’ютерні технології 

друкарства», «Квалілогія книги» [65, с. 4].  

Реалізація видавничої продукції зосереджена у книгарнях академії. Першу 

книгарню, яка на момент відкриття пропонувала близько 100 назв книг 

видавничо-поліграфічного спрямування, було відкрито у вересні 2011 року в 
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рамках Форуму видавців. Невдовзі почала діяльність і друга книгарня, у 

перспективі – створення книготорговельної мережі, співпраця з іншими 

видавництвами, організація доставки видань, зустрічі з авторами і видавцями 

[153]. Такі цілі доведеться, вочевидь, скоригувати у зв’язку зі зміною характеру 

попиту і дигіталізацією видавничої діяльності. 

Про обсяги видавничої діяльності Української академії друкарства 

впродовж 1990–2008 рр. можна отримати інформацію із бібліографічних 

покажчиків: «Видавнича діяльність Української академії друкарства (1990–

2002)» [26] та «Видавнича діяльність Української академії друкарства: 2003–

2008» [27].  

Кадровий, технологічний, компетентнісний потенціал Української академії 

друкарства є передумовою для створення видавництва як майданчика для 

ринкової моделі функціонування видавництва вищого навчального закладу як 

мобільного і самодостатнього видавничого простору, але з багатьох обставин 

(національна законодавча база, внутрішні інтенції) цей потенціал не 

зреалізовано. 

На відміну від видавництв Національного університету «Львівська 

політехніка» і Львівського національного університету імені Івана Франка, 

непросто знайти детальну актуальну інформацію про видавничі новинки 

Української академії друкарства, каталог видань, асортимент продукції, наявної  

у книгарнях та їх розташування. На сайті інформація про видавництво надто 

скупа, немає окремої сторінки видавництва у соціальних мережах. Дещо 

компенсує цю проблему інформація про нові видання на веб-сторінках кафедр. 

До прикладу, на сторінці кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і 

оподаткування вміщено перелік видань, що вийшли друком упродовж 2009–

2014 рр.: 16 монографій, 15 підручників і посібників, практичні розробки (щодо 

норм часу і виробітку на процеси поліграфічного виробництва і галузевих норм 

часу і виробітку на процеси брошурувально-палітурного виробництва). У 2015–

2016 рр. вийшли друком 3 монографії, 6 підручників і посібників за авторством 
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викладачів кафедри [111]. Впродовж 2016 р. було видано 27 друкованих 

одиниць накладом 6,9 тис. примірників. 

 «Замкнене» функціонування видавництва академії унеможливлює 

придбання цікавих для потенційних покупців видань, і взагалі не сприяє 

належному інформуванню про них. За сучасних умов, однією з 

найхарактерніших ознак яких є розвиток цифрових технологій і «друку на 

вимогу», можливостей, які відкривають у популяризації продукції соціальні 

мережі, така політика видавництва, як і ставлення до його «маркетингового 

образу», навряд чи є продуктивними [65, с. 4]. 

Видавництво Чернівецького університету імені Юрія Федьковича (на сайті 

представлене як видавництво «Рута»), згідно із Статутом, є структурним 

підрозділом вищого навчального закладу. Директорові підпорядковані: 

літературно-редакційний відділ (головний редактор, редактор І категорії, 

провідні фахівці – 2); комп’ютерно-видавничий відділ (завідувач відділу, 

фахівці І категорії – 2, редактор ІІ категорії, фахівець ІІ категорії) та 

поліграфічний відділ (завідувач відділу, провідні фахівці – 3, коректор, 

оператор КРМ, палітурниці – 2) [221]. Тривалий час видавництво демонструє 

достатні показники: у 2012 р. – 241 друкована одиниця накладом 28,7 тис. 

примірників; у 2013 р. – 159 друкованих одиниць накладом 19,2 тис. 

примірників; у 2014 р. – 82 друковані одиниці накладом 11,3 тис. примірників; 

у 2015 р. – 118 друкованих одиниць накладом 15,2 тис. примірників [79–82];  

у 2016 р. – 76 друкованих одиниць накладом 9,4 тис. примірників. 

Видавництво Дніпровського університету імені Альфреда Нобеля діє як 

самостійний підрозділ і підпорядковане у своїй діяльності першому 

проректорові. Видавництво безпосередньо керується внутрішніми 

нормативними документами: Статутом ПВНЗ «Дніпровський університет імені 

Альфреда Нобеля», Положенням про видавництво, Положенням про видавничу 

діяльність і планом випуску літератури на поточний рік. 

Очолює його завідувач видавництва (призначає ректор), у підпорядкуванні 

якого перебувають: відповідальний секретар наукової редакції; редактор; 
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технічний редактор; художній редактор; оператор комп’ютерного верстання 

[171]. Власної поліграфічної бази видавництво не має.  

Підрозділ демонструє стабільні показники за кількістю видань, 

випускаючи їх досить низькими накладами (157–180 примірників): у 2012 р. 

було видано 61 друковану одиницю накладом 9,6 тис. примірників; у 2013 р. – 

54 друковані одиниці накладом 10,5 тис. примірників; у 2014 р.  –  

50 друкованих одиниць накладом 8,3 тис. примірників; у 2015 р. – 23 друковані 

одиниці накладом 3,6 тис. примірників [79–82]; у 2016 р. – 18 друкованих 

одиниць накладом 3,0 тис. примірників. 

Аналіз організаційних структур видавництв, що діють як структурні 

підрозділи вищих навчальних закладів переконливо доводить, що кожне 

університетське видавництво вибудовує власну структуру відповідно до місії і 

цілей університету, обраної видавничої стратегії. Така структура відповідає 

завданням і викликам, що постають перед видавництвом, у конкретний часовий 

проміжок. Вона може бути гнучкою, мобільною, адаптивною щодо викликів 

діяльності, однак значною мірою залежить від сукупності суб’єктивних 

чинників: волі засновника і ділових амбіцій керівництва і персоналу 

видавництва; об’єктивні стимулювальні чинники (режим самоокупності, 

конкуренція тощо) за цієї моделі недостатньо задіяні. Приклад видавництв 

Української академії друкарства і Чернівецького університету імені Юрія 

Федьковича засвідчує, що ефективність організаційної структури не залежить 

від її розгалуженості. 

 

3.2.2. Видавництво вищого навчального закладу  

як самостійне підприємство 

 

Адаптивніші щодо умов функціонування вищої школи і до ринкових 

процесів, мобільніші і сильніше зацікавлені в результатах діяльності 

видавництва недержавних вищих навчальних закладів, не настільки сковані 
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законодавством й усталеними практиками. Із цим пов’язані їхній 

організаційний статус, структурна гнучкість і функціональні можливості. 

Основні організаційні моделі і функціональні практики репрезентують 

Український католицький університет, Міжрегіональна Академія управління 

персоналом (МАУП), а також інноваційно зорієнтований Національний 

університет «Києво-Могилянська академія». 

Український католицький університет (УКУ), наприклад, на відміну від 

багатьох провідних вищих  навчальних закладів, здійснює видавничу діяльність 

за малопоширеною в Україні моделлю Б (видавництво як самостійне 

підприємство). Її вибір значною мірою зумовлений приватною формою 

власності, що відкриває ширший простір для ініціативи. Це мотивує 

зорієнтованість на світові освітні практики, готовність і здатність до 

комерційних ризиків. Згідно із Статутом від 3 лютого 2016 р., серед основних 

напрямів задекларовані «видавнича діяльність, переклад та видання книг, в т. ч. 

наукових видань, часописів, видання афіш, листівок, брошур, літургійних 

текстів, газет, журналів, збірників, обіжників та ін., гуртовий та роздрібний 

продаж книг українських видавництв» [197], а також виготовлення різноманітної 

рекламної і сувенірної продукції з логотипом університету [65, с. 4]. 

В Українському католицькому університеті функціонує видавничий відділ і 

видавництво, діяльність яких регулює Положення про засади видавничої 

діяльності в УКУ [176]. Видавничий відділ є структурним підрозділом, який 

підпорядкований ректорові. Видавництво зареєстроване 25 липня 2003 р. як 

підприємство, що має юридичний статус, приватну форму власності та 

госпрозрахункову форму фінансування. Специфіка Українського католицького 

університету зумовлює роботу не лише зі світськими науковими і навчальними 

виданнями, а й із церковними документами, катехитичною, духовно-

просвітницькою літературою, а також активну перекладацьку діяльність [65, с. 4]. 

Видавничий відділ і видавництво керуються стратегією видавничої 

діяльності університету, безпосередній контроль за їх діяльністю покладено на 

Видавничу раду, у складі якої – проректори з наукової  і науково-педагогічної 
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роботи, керівник видавничого відділу, директор видавництва, декани 

факультетів, директори інститутів та експерти. Видавнича рада затверджує 

видавничі плани, бюджети і звітність, визначає пріоритетність проектів, 

контролює діяльність видавничих підрозділів, здійснює моніторинг якості 

продукції та ін. [176] 

Для перекладацьких проектів обов’язковий конкурс пробних перекладів, за 

результатами якого після погодження із головою Видавничої ради укладають 

угоду на виконання перекладу. Наукове редагування текстів перекладу 

виконують структурні підрозділи, що забезпечують реалізацію проекту. На 

розгляд Видавничої ради через видавничий відділ надходять також видавничі 

проекти інститутів, позафакультетських підрозділів, зовнішніх авторів і 

замовників, що проходять обов’язкове анонімне рецензування [65, с. 4; 176].  

Рекомендація до друку монографій, рішення про заснування періодичних і 

серійних видань, переклад наукової літератури, співпраця з іншими науковими 

і вищими навчальними закладами, видавництвами з використанням логотипу 

університету належать до компетенції Вченої ради [176]. 

Серед повноважень видавничого відділу – приймання та реєстрація 

видавничих проектів; підписання заявки, в якій обумовлені терміни й умови 

виконання замовлення, джерела фінансування, наклад, кількість авторських 

примірників та ін.; експертне оцінювання готовності до друку; розроблення і 

погодження попереднього кошторису майбутнього видання [65, с. 4; 176]. 

Після схвалення Видавничою радою видання до друку керівник 

видавничого відділу розробляє графік виконання проекту й узгоджує його з 

автором (колективом авторів) або керівником проекту, координує всі роботи, а 

на завершенні їх підписує до друку оригінал-макет [65, с. 4]. 

У 2012 р. видавництвом Українського католицького університету було 

видано 16 друкованих одиниць видань накладом 5,3  тис. примірників; у 2013 р. 

– 30 друкованих одиниць накладом 8,7 тис. примірників; у 2014 р. –  

12 друкованих одиниць накладом 8,2 тис. примірників; у 2015 р. –  

20 друкованих одиниць накладом 10,2 тис. примірників [79–82]; у 2016 р. –  



163 

 

 

14 друкованих одиниць накладом 8,8 тис. примірників. Нижчі показники 

порівняно з видавництвами інших вищих навчальних закладів зумовлені 

специфікою видавничих проектів Українського католицького університету. 

Фінансування видавничих проектів надходить із цільових фондів, 

грантових і спонсорських джерел, а також із коштів видавництва. Всі фінансові 

надходження на втілення видавничих проектів відповідно до затвердженого 

перспективного плану закумульовані в бюджеті видавничого відділу. Проекти, 

які не увійшли до перспективного плану, можуть бути зреалізовані на основі 

цільового або позабюджетного фінансування. Кошти від реалізації продукції 

видавничий фонд спрямовує передусім на нові видання тих авторів або 

структурних підрозділів, попередні проекти яких виявилися успішними за 

кваліфікаційними критеріями й ефективними економічно. В університеті діє 

система стимулювання авторів і структурних підрозділів: у разі залучення 

додаткових і цільових коштів такі проекти є пріоритетними щодо виконання, 

авторам надають більшу кількість авторських примірників, щодо них 

застосовують й інші форми заохочення [65, с. 5; 176]. 

Реалізація продукції відбувається переважно через інтернет-книгарню 

видавництва, а також під час книжкових виставок. Інтернет-навігація на 

сторінці доволі зручна, наявні інформація про оформлення й оплату 

замовлення, рубрикація (історія, філософія, богослов’я, видання структур УКУ, 

журналістика та ін.), представлені видавничі новинки з анотаціями і 

зазначенням ціни. Видавництво практикує систему знижок, однак ця 

інформація стає доступною лише на стадії  оформлення замовлення. Доречною 

для потенційних зовнішніх авторів і замовників була б детальніша інформація 

про видавництво, його продукцію, інтерв’ю з авторами та ін. [65, с. 5]. На 24-му 

Форумі видавців у номінації «Навчальна, довідкова, професійна література» 

кращою стала випущена видавництвом УКУ книга Альберто Каіро 

«Функціональне мистецтво: вступ до інфографіки і візуалізації».             

Унікальним є досвід видавництва Міжрегіональної Академії управління 

персоналом (МАУП) – найбільшого недержавного вищого навчального закладу 
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в Україні. Засноване одночасно з Академією (1989 р.), видавництво зі старту 

взяло за орієнтири «наслідування традицій справжньої науковості й етичної 

спрямованості» [28, с. 49] й високу якість продукції. Розпочавши з 

найпростіших видань – методичних рекомендацій, видавництво швидко 

забезпечило потреби студентів у якісній навчальній літературі, а згодом 

вийшло на новий рівень, видаючи наукові монографії, започаткувавши 

тематичну бібліотеку електронних видань [21, с. 16–17], книжкові серії 

«Бібліотека українознавства», «Бібліотека української героїки», періодичні 

видання – науковий журнал «Персонал», журнал «Книжковий клуб Плюс», 

всеукраїнський освітянський тижневик «Персонал Плюс», газети «Український 

лідер», «Українська газета Плюс», «За українську Україну», «За вільну Україну 

Плюс». Значне розширення асортименту, висока якість продукції, активна її 

затребуваність по всій Україні стали фундаментальною передумовою створення 

власної мережі книгарень «Бібліон» (2003 р.) і кількох реорганізацій структури 

видавництва. 

У 2001 р. основними в організаційно-функціональній структурі 

видавництва МАУП були редакційний та виробничий відділи та відділ 

дополіграфічної підготовки. Згідно з наказом президента МАУП від 21.01.2002 

р., було створено службу з питань видавництва та книжкової торгівлі, 

підпорядковану віце-президентові з питань видавництва та книжкової торгівлі-

директорові видавництва. Структурно-функціональний склад служби 

видавництва утворювали: віце-президент з питань видавництва та книжкової 

торгівлі – директор видавництва; заступник директора видавництва – головний 

редактор; відділ дизайну та верстання (начальник відділу, провідні оператори 

комп’ютерного верстання – 2, оператори комп’ютерного верстання – 3, 

оператори комп’ютерного верстання (художники-дизайнери) – 2); виробничий 

відділ (заступник директора видавництва  з виробництва та розвитку – 

начальник відділу, заступник начальника відділу, провідний фахівець, 

фахівець, друкарі – 2, палітурниця, референт з поліграфії); редакційний відділ 

(начальник відділу, науковий редактор, старший редактор, редактор, технічний 
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редактор, коректор); відділ замовних і комерційних видань (начальник відділу, 

редактори – 2); відділ маркетингу (заступник директора видавництва з 

маркетингу та регіонального розвитку – начальник відділу, фахівці-аналітики з 

досліджень товарного ринку – 2).  

Того ж року був створений Центр мас-медіа, у складі якого працювали  

7 фахівців. Надалі структуру реорганізовували ще кілька разів, адаптуючи її до 

нових завдань і потреб Академії (було організовано прес-службу, головну 

редакцію періодичних видань, друкарню та ін.). З часом видавництво, що діяло 

як структурний підрозділ при МАУП, виокремилось у ДП «Видавничий дім 

―Персонал‖». 

Нині ДП «Видавничий дім ―Персонал‖» є юридичною особою, має 

приватну форму власності й госпрозрахункову форму господарювання. 

Упродовж останніх років видавництво, після кризового спаду попиту й 

адаптування до нових умов діяльності, демонструє стабільні показники: у  

2012 р. видано 33 видання накладом 32  тис. примірників; у 2013 р. –  

21 друковану одиницю накладом 14,4 тис. примірників; у 2014 р. – 32 друковані 

одиниці накладом 26,2 тис. примірників; у 2015 р. – 33 друковані одиниці 

накладом 26,4 тис. примірників [79–82]. 

Потреби Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 

наукових, навчальних і навчально-методичних виданнях забезпечують 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» і редакційно-видавничий 

відділ. При вищому навчальному закладі функціонує також видавництво «Дух і 

Літера», яке спеціалізується на філософській, історичній, правознавчій, 

літературознавчій, релігієзнавчій книзі, видає журнали «Дух і Літера» й 

«Єгупець». 

Загальне керівництво видавничою діяльністю Києво-Могилянської 

академії здійснює Видавнича рада, до складу якої входять директори 

Видавничого дому «Києво-Могилянська академія» і видавництва «Дух і 

Літера» та керівник редакційно-видавничого відділу [151]. У розпорядженні 

Видавничої ради – позабюджетні кошти (враховують поточні видавничі 
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витрати), а також грантові, спонсорські надходження та пожертви. На засіданні 

Видавничої ради затверджують звіт про виконання редакційного портфеля 

Академії. 

Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» розпочав свою діяльність 

у 1996 році як дочірнє підприємство Національного університету «Києво-

Могилянська академія». Пріоритетними є публікації перекладної художньої, 

наукової та навчальної літератури. Видавництво популяризує здобутки 

українських та зарубіжних письменників, філософів, науковців, забезпечує 

методичною літературою інші вищі навчальні заклади  і є помітним оператором 

наукової і навчальної книги на всеукраїнському ринку. Триває оцифровування 

друкованих видань та стародруків, створення мультимедійних видавничих 

продуктів [69, с. 340]. Такий багатовекторний підхід дає можливість більш 

повно та різноманітно висвітлювати український цивілізаційний феномен у 

контексті світової науки, освіти та культури. 

Складники організаційної структури Видавничого дому «Києво-

Могилянська академія» – редакційний, відділи реалізації, маркетингу, реклами і 

PR, підпорядковані директору. Враховуючи потреби цільової аудиторії, 

підприємство активно використовує для просування продукції соціальні 

мережі, можливості каталогів та інтернет-крамницю, систематично оновлює 

інформацію і публікує рецензії. 

У складі редакційно-видавничого відділу – начальник; заступник; 

провідний спеціаліст (2); інженер І категорії; спеціаліст І категорії [151], які 

діють згідно із затвердженими посадовими інструкціями. 

Загальна тенденція переконує, що видавництва вищих навчальних закладів 

недержавної форми власності більше готові до ринкових викликів  і швидше 

адаптуються до змін, вдаючись за потреби до організаційно-функціональних 

реструктуризацій, що підтверджує досвід видавництва МАУП. Перспективні 

видавничі структури – Видавництво Українського католицького університету, 

ДП «Видавничій дім ―Персонал‖», Видавничий дім «Києво-Могилянська 

академія» – функціонують за моделлю самостійного підприємства як 
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юридичної особи, що дає більші можливості для ділового маневру. Асортимент 

їхньої продукції, як і всіх вишівських видавництв, також зорієнтований 

передовсім на задоволення внутрішніх потреб навчальних закладів, а вже потім 

переслідує комерційні інтереси.  

Поширена теза, що державний виш витрачає, а недержавний – заробляє 

кошти, не завжди знаходить підтвердження на практиці, хоч видавництва 

недержавних вищих навчальних закладів позбавлені нормативних обмежень, 

які сковують діяльність видавництв державних університетів. Порівняльний 

аналіз переконує, що передумови їхньої інтелектуальної, організаційної і 

творчої мобільності в системі пріоритетів, управлінській волі керівництва 

вищих навчальних закладів, в якій визрівають рішення й організаційні зусилля. 

Багато залежить від амбіцій керівництва, у чому переконує досвід видавництва 

МАУП. А форма власності вищого навчального закладу – не ключова щодо 

цього передумова. Цю тезу підтверджує успішна видавнича діяльність Києво-

Могилянської академії – вищого навчального закладу державної форми 

власності. Певний час динамічні показники демонструвало видавництво 

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, а 

на сьогодні – видавництво «Львівська політехніка». 

 

3.3. Позиціонування університетського видавництва  

стосовно суб’єктів зовнішнього середовища 

 

3.3.1. Вплив зовнішніх умов на видавництво  

вищого навчального закладу 

 

Діяльність університетського видавництва, попри специфічність його 

організаційного статусу, зазнає впливу багатьох системних сил (політичний 

клімат, стан економіки і соціальної сфери, суспільний настрій, купівельна 

спроможність, усталені практики і традиції використання інтелектуального 

видавничого продукту), а також суб’єктів зовнішнього середовища 
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(постачальники ключових ресурсів – видавничих ідей, авторських текстів та 

інших можливостей, партнери, клієнти тощо). Цей вплив може бути прямим і 

опосередкованим. Складність чіткого розмежування сил прямого та 

опосередкованого зовнішнього впливу пояснюють зв’язаністю в українських 

реаліях ознак адміністративно-командної та ринкової економіки [219, с. 145], 

свідомості і ділової культури, трансформацією організаційно-управлінських 

реалій, за якої  минуле переплетене в хиткому сьогоденні з майбутнім.  

Специфіка університетського видавництва полягає в тому, що суб’єкти 

університетського життя (викладачі, студенти, структурні одиниці) за своїм 

позиціонуванням і впливом значною мірою виявляють себе як зовнішня щодо 

нього сила, яка може діяти і спонтанно, і керовано, але майже ніколи не 

впиратиметься проти його справи, що зумовлено місією університету, етикою 

університетського життя і корінними інтересами усіх суб’єктів, по-своєму 

причетних до освітнього процесу. За багатьма критеріями є підстави вважати їх 

суб’єктами проміжного типу – мезосередовища, і в цьому  полягає одна із 

ключових організаційних особливостей університетського видавництва, яка 

визначає його функціональність.  

Впливу зовнішнього середовища на підприємства присвячені праці  

В. Базилюка, О. Віханського,  Ф. Котлера, М. Портера, О. Тараненко,  

В. Теремка, А. Томпсона, Л. Швайки та ін. Зовнішнє середовище видавництва є 

сукупністю економічних, соціальних, технологічних, політичних та етичних 

чинників [219, с. 140], які безпосередньо або опосередковано впливають на 

його діяльність (чинники прямої і непрямої дії). Щодо цього повноцінно 

функціонують поняття «зовнішнє макросередовище» і «зовнішнє 

мікросередовище» видавництва [200, с. 62], які позначають важливі для будь-

якої організації впливові сили і джерела можливостей. Попри значну кількість 

запропонованих класифікацій чинників зовнішнього середовища (Ф. Котлер,  

О. Головень, Ю. Іванов та ін.), єдиної, усіма визнаної, класифікації не існує – 

найчастіше виокремлюють політичні, економічні, правові, соціально-культурні, 

технологічні, демографічні, природно-географічні.  
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Чинники зовнішнього макросередовища опосередковано впливають на 

університетське видавництво (так звані чинники соціального плану). Зовнішнє 

мікросередовище формують постачальники, посередники, споживачі, 

конкуренти, контактні аудиторії, від роботи з якими значною мірою залежить 

життєспроможність будь-якої організації. На університетське видавництво вони 

впливають інакше, ніж на будь-якого суб’єкта видавничого ринку, оскільки воно 

захищене організаційною, інтелектуальною, часто – фінансовою, оболонкою 

вищого навчального закладу, який формує організаційний статус, контролює 

структурно-функціональні аспекти, генерує концептуальні параметри діяльності, 

тенденції попиту й основний загін споживачів продукції. Це є джерелом переваг 

університетського видавництва і водночас обмежувально-ослаблювальним 

чинником. Звідси походять ключові сили його функціонування (стимулювання-

стримування, ініціативності-іммобільності, свободи-скованості), і саме від її 

нормативного реформування залежатиме роль університетського видавництва в 

науково-освітньому просторі й університетського видавничого продукту в 

національному видавничому процесі. 

Зовнішнє середовище складається із взаємозалежних систем: економіки, 

суспільства, екології. Ключовим компонентом у цій тріаді для 

університетського видавництва є суспільство – стилі життя, характер потреб, 

способи їх задоволення, субкультура поколінь. На етапах цивілізаційних 

переходів вони різко змінюються, що демонструє ситуація останніх десятиліть. 

Усе це породжує суттєві виклики (необхідність змін) і обіцяє нові можливості 

тим, хто зумів перебудувати мислення, стратегії діяльності, опанувати нові 

технології і запропонувати осучаснені видавничі продукти. 

Дослідження науковців Української академії друкарства (Л. Швайка,  

В. Сеньківський, О. Мельников) доводять, що найбільший вплив на 

підприємства видавничо-поліграфічної галузі (відтак і на університетські 

видавництва) мають коливання валютного курсу, зниження платоспроможності 

цільової аудиторії, державне регулювання; меншою мірою – незначний обсяг 

інвестицій, кількість працівників, вартість активів й оборотних засобів. Одним 
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із вагомих чинників є зростання кількості електронних видань, які складають 

конкуренцію друкованій видавничій продукції [224, с. 98–99]. Вони 

детермінують діяльність будь-якого суб’єкта; університетське видавництво 

також відчуває їхній вплив, однак надавати їм специфічного для нього значення 

бракує підстав, бо їхня дія універсальна для всіх операторів ділового простору. 

Бачити специфічні детермінанти зовнішнього середовища, провідні з яких 

пов’язані зі статусно-організаційною проблематикою, вивірено діагностувати 

характер їхнього впливу й адекватно на них реагувати на кожному із рівнів 

можливостей (законодавчо-нормативному, засновницькому, управлінському) – 

це забезпечувати тотальну інноваційність підходів і практик відповідно до 

особливостей часу і потреб науково-освітньої справи. Започатковані 

університетськими видавництвами перспективні практики, зарубіжний досвід і 

сприймані багатьма як данність застиглі проблеми є підставою для їх розгляду 

на державному рівні (державна форма власності), вироблення зумовлених 

сучасністю рішень і задіяння організаційних, креативних ресурсів задля 

динамізації університетської видавничої діяльності як важливого компонента 

науки, освіти і культури.  

 

3.3.2. Методики контролювання чинників впливу  

зовнішнього середовища  

 

Намагання зберегти стійкі позиції на ринку наукової і навчальної книги 

зобов’язують університетське видавництво аналізувати, враховувати й 

контролювати вплив зовнішнього середовища, змінюючи залежно від ситуації 

свою поведінкову модель. Дієвим методом для аналізу впливу зовнішніх 

чинників є PEST-аналіз, послуговування яким дає змогу комплексно дослідити 

політичні, соціальні, економічні й технологічні чинники [51, с. 5]. Матриця 

РЕST-аналізу видавничої галузі України унаочнює нестабільність правового 

середовища, політичної ситуації, перепади рівнів платоспроможності 

споживачів, посилення конкуренції в сегменті наукової, навчальної книги і 
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періодики, нестабільність валютного курсу і фактичну відсутність комерційних 

інвестицій в університетське книговидання, високу вартість витратних 

матеріалів і поліграфічного обладнання та ін.  

Скоригувати діяльність допомагає SWOT-аналіз, який через оцінно-

порівняльний розгляд макросередовища, внутрішнього середовища і 

зовнішнього оточення виявляє проблеми видавництва, оптимізує його цілі і 

діяльність з урахуванням різноманітних чинників (демографічні, економічні, 

політичні, правові, соціальні, рівень культури споживачів і видавництва, 

конкурентний стан у сегменті наукового і навчального книговидання).  

Корисна для структурування основних чинників впливу зовнішнього 

середовища на економічну стійкість університетського видавництва методика 

Т.Е.М.P.L.E.S (Technology, Economics,  Market Politics, Laws, Ecology, Society) 

[44], яка пропонує напрями аналізу технологій, економіки, політики, 

законодавства, навколишнього середовища і суспільства (соціальні та 

демографічні чинники). 

Класифікація чинників впливу в зовнішньому середовищі враховує їх 

ознаки і групи: за якістю дії – позитивного і негативного впливу; за механізмом 

виникнення – об’єктивні й суб’єктивні; за рівнем керованості – керовані й 

некеровані; за підходом до визначення – реальні і потенційні; за структурою 

впливу – одиничні й комплексні; за тривалістю – постійні, тимчасові (сезонні), 

епізодичні [198, с. 120]. 

Для оцінювання взаємозв’язків університетського видавництва із 

зовнішнім середовищем слушною є «концепція групових претензій», 

сформульована Ф. Хмелем, за якою групи інтересів класифікують на внутрішні, 

господарські, громадські та інтереси захисників навколишнього середовища 

[219, с. 141–142]. Відносини у таких групах змінюються залежно від стратегії 

видавництва. 

Доцільне також урахування зацікавлень стейкхолдерів – «груп 

економічного впливу»: працівників, власників/засновників, споживачів, 

банківських установ, постачальників, державних органів влади, суспільства, 
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громадських організацій та ін. [158, с. 264]. Зацікавлені сторони безпосередньо 

впливають на університетське видавництво і перебувають під його впливом.  

Ефективна діяльність університетського видавництва базується на аналізі 

чинників прямого впливу – постачальників, посередників, споживачів і 

конкурентів, а найбільші ризики пов’язані з діями конкурентів і зменшенням 

цільової аудиторії. Дієвим є використання профілю покупців, який враховує 

їхні демографічні і соціально-психологічні характеристики, потребу у 

видавничому продукті, платоспроможність та ін. (такий профіль застосовує 

Видавничо-поліграфічний комплекс «Видавництво ―Політехніка―»).  

На часі систематизація інформації про видавництва вищих навчальних 

закладів та результати їх діяльності за допомогою профілю університетського 

видавництва, яка враховувала б не лише аналіз статистичних показників, а й 

глибинне якісне дослідження університетської продукції за різновимірними 

критеріями. Найпридатнішими з огляду на характер цього дослідження 

бачаться такі  критерії аналізу діяльності університетського видавництва: 

1. Організаційний статус. 

2. Засновник. 

3. Організаційна структура (відділи, служби, їхні компетенції і 

підпорядкування). 

4. Напрями діяльності (продукти, зміст). 

5. Масштаби діяльності (кількість назв, наклади, аркуші-відбитки, 

фінансовий оборот). 

6. Масштаб ринкової діяльності. 

7. Ефективність діяльності (прибуток, рентабельність). 

8. Чинники конкурентоспроможності. 

9. Актуальні інновації.  

10. Персонал (добір, розстановка, навчання). 

11. Комунікації, робота над іміджем, брендинг. 

12. Оцінки діяльності партнерів, клієнтів, незалежних експертів. 
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Важливий при цьому і статусно-функціональний профіль 

університетського видавництва як пізнавальна матриця. Залежно від 

дослідницьких інтересів її параметри можуть бути різні, а універсальну модель 

компонує інформація з таких питань: 

 1. Статус університетського видавництва: виокремлений суб’єкт 

видавничої діяльності; юридична особа. 

2. Засновник видавництва: вищий навчальний заклад (автономно; у 

співучасті з іншими вищими навчальними закладами, із трудовим колективом). 

Стратегічне управління діяльністю видавництва здійснює Засновник, 

оперативне забезпечення діяльності – орган управління відповідно до статуту і 

розпорядчих документів Засновника. 

3. Сфера компетенції: видавництво є спеціалізованим підприємством, 

функціонує в режимі комерційного ризику. Пріоритет діяльності – 

забезпечення потреб у видавничій продукції університету-засновника за чітко 

встановленою формулою ціноутворення. Інші видання (тематика, автори, 

наклади, розповсюдження) – відповідно до ринкової кон’юнктури.  

4. Організаційна структура  видавництва: директор; бухгалтерія; головний 

редактор (редакція – редагування, коректура, відділ дизайну і художнього 

оформлення, служба маркетингових комунікацій); заступник директора –   

дистрибуційно-комерційний (друкованих видань і цифрового контенту); 

логістична служба (складування, обслуговування клієнтів). Конфігурація і 

підпорядкування структурних компонентів, чисельність працівників – залежно 

від масштабу та ефективності діяльності. 

5. Функціональність видавництва: відповідно до потреб Засновника, 

цільових аудиторій, ринкових тенденцій і затверджених Засновником планів 

розвитку. 

Застосування при аналізі діяльності системи університетських видавництв 

сукупності специфічних критеріїв і статусно-функціонального  профілю – шлях 

до створення цілісної кількісно-якісної бази даних про функціонування 

означеного видавничого сегменту, його місця в національній видавничій 
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системі й у життєдіяльності національної вищої школи. Прислужилося б воно 

універсіалізації  статистичних показників, оптимізуванню методики їх аналізу, 

пізнанню новітніх тенденцій і розкриттю проблем, генеруванню  стратегій 

розвитку з урахуванням реальної ситуації та неминучих обставин на різних 

часових горизонтах. 

 

3.3.3. Трансформації чинників зовнішнього середовища  

університетського видавництва   

 

Більшість складників потенціалу університетського видавництва 

закорінені в чинному законодавстві України, норми якого більше стримують, 

ніж стимулюють динамічну видавничу діяльність. Безпосередньо впливають на 

університетське видавництво закони України «Про видавничу справу», «Про 

авторське право і суміжні права», «Про підприємництво», «Про підприємства в 

Україні», «Про інформацію», «Про обов’язковий примірник документів», «Про 

державну підтримку книговидавничої справи в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України, нормативні документи та ін. Суттєвою проблемою для нього 

є відсутність дієвих державних програм підтримки наукової і навчальної книги, 

її інвестиційна малопривабливість та ін.  

Видавництва, зорієнтовані на інноваційні технології і прибуткову 

діяльність, все більше використовують можливості новітніх систем управління, 

видавничого маркетингу, цифрового друку. Однак на заваді інноваційній 

активності стає низький рівень їх фінансових можливостей. Стримує їх 

розвиток перебування у структурі університету як неприбуткової організації. 

Отже, на часі обґрунтування і законодавче унормування статусу й 

організаційної моделі університетського видавництва як автономного 

господарського суб’єкта, що діяв би в режимі госпрозрахунку і господарської 

відповідальності. Університет мав би контролювати й управляти ключовими 

аспектами його діяльності (тематика і типологія видань, цільові аудиторії, 

стратегія розвитку), звільнившись від поточної опіки. Впровадження інновацій 
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такими видавництвами можливе передовсім за рахунок залучення ресурсів із 

різних джерел, власних активів, амортизаційного фонду, а також грантових 

коштів.  

Статусна специфіка університетського видавництва унеможливлює на 

сучасному етапі залучення позик, а стан ринку і культура діяльності 

деактуалізують ці тактики за кваліфікаційними критеріями. Щодо цього 

конструктивним є досвід канадських видавців, які користуються позиками і 

кредитуванням на пільгових умовах за «Програмою надання позик для 

канадських книговидавців і книгорозповсюджувачів» (діє з 1998 р.) [52, с. 115]. 

Модернізація діяльності університетського видавництва, впровадження 

інновацій вимагають ділової активності й управлінської волі, переходу до 

самостійної діяльності за моделлю Б, а для цього потрібні кадри іншої 

ментальності, ніж ті, що комплектують його штат. 

З огляду на організаційно-правову форму університетські видавництва 

України здебільшого функціонують як структурні підрозділи вищих 

навчальних закладів без прав юридичної особи і, будучи підпорядкованими 

ректорові або першому проректорові, залежать від них і їм підконтрольні. 

«Ієрархія суб’єктів інтересів» побудована наступним чином: «власник засобів 

виробництва, керівництво підприємства, команда управління підприємством, 

персонал» [6, с. 79]. Це зручно для структур, які радше схильні «пливти за 

течією» [61, с. 166] – тобто працювати в окресленому руслі, не переймаючись 

проблемами розвитку, конкурентної боротьби, через що вони не додають 

енергії для привабливості вищого навчального закладу.  

Значною мірою такі реалії виростають зі статусу університетського 

видавництва як неприбуткової організації, яка живиться із джерел цільового 

призначення. Економічні стимули розвитку, що впливають на кожного 

працівника, за таких умов не діють. Слабко функціонують мотиваційні 

системи, без яких залишаються пригніченими репутаційні чинники. Саме тому 

в університетському середовищі видавництва-бренди, продукція яких має 

національне визнання – рідкість. Маркетинговий відділ, якщо і представлений в 
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їхній організаційній структурі, функціонує формально (як відділ збуту) і не 

прагне управляти роботою задля задоволення потреб сучасного споживача чи 

управління ними. Тому видавництво продукує видання, які не завжди цікаві 

аудиторії.  

Інноваційно налаштовані університети орієнтуються на гнучкі моделі 

діяльності видавничих структур, знаходячи в національній нормативній базі 

правові засади для такого їхнього статусу.  

Перспективним, на наш погляд, є статус університетського видавництва, за 

духом зорієнтованого на тенденції, майбутнє в науці й освіті, інтереси 

вишівської науки й академічні потреби студентів, водночас небайдужого до 

різних граней їхнього життя і різноманіття їхніх смаків. За логікою, 

засновником такого видавництва мав би бути вищий навчальний заклад із 

компетенцією формувати органи управління, стратегічну політику, 

перспективні плани, контролювати економічну ефективність, бути замовником 

видавничих послуг і покупцем продукції, віддавши всі тактичні й оперативні 

питання у відання менеджменту видавництва. Усе це сприяло б повноцінній 

суб’єктивації університетського видавництва як помітної сили на полі науки й 

освіти, важливого оператора видавничого середовища. Поправки в закон, 

інструктивні документи органу управління освітою і наукою за певних старань 

могли б стати очевидною реальністю. 

Зовнішні чинники, які впливають на функціонування видавництва вищого 

навчального закладу, позбавляють його багатьох можливостей, які мають 

споріднені з ним структурні підрозділи за кордоном: нормативний статус, 

організаційні можливості, управлінські моделі, простір ділової мобільності, 

характер інтелектуальних і креативних ресурсів. Із цих підстав видання 

багатьох західноєвропейських й американських університетських видавництв є 

справжніми подіями у сферах функціонування їх авторів і в книжковому 

просторі. 

 В Україні консолідації і розвитку видавничих практик, актуалізації уваги 

до проблем видавництв, що функціонують у вищій школі, пошуку нових 
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можливостей могли б сприяти: діяльність Асоціації університетських 

видавництв (за прикладом США, європейських країн); конференції і семінари 

для видавців з метою підвищення кваліфікації, оновлення внутрішніх реалій з 

урахуванням змін у галузі; повсюдне запровадження цифрового друку і 

технології «друк на вимогу»; зближення діяльності видавництв й 

університетських бібліотек на основі неухильного дотримання норм 

авторського права.  Впровадження інновацій, сучасних управлінських рішень – 

прояви позитивного впливу зовнішнього середовища. 

Попри те, що більшість університетських видавництв в Україні 

зосереджені виключно на забезпеченні потреб власного навчального закладу, 

деякі з них, використовуючи маркетинговий інструментарій, можливості 

соціальних мереж, все частіше виходять за межі свого навчального закладу і 

залучають «зовнішніх» споживачів, розширюючи таким чином власні 

горизонти і збільшуючи потенційну аудиторію. Нехтування окремими 

видавництвами аналізом дій конкурентів із часом може спровокувати «відтік» 

зацікавлених осіб. 

 Значний конкурентний тиск університетські видавництва зазнають і від 

комерційних видавництв, які мають власні інтереси в сегменті наукової і 

навчальної книги. 

Суттєвою проблемою для університетського видавництва є придбання 

витратних матеріалів і оновлення матеріально-технічної бази. Нестабільність 

економічної ситуації, суттєве здорожчання матеріальних ресурсів (що не  

гарантує їх високої якості), брак вільних коштів не дозволяють створити 

значний запас матеріалів. Негативно впливає нестабільність цін на ринку 

паперу, поліграфічних фарб, устаткування та ін.   

Скрута, в якій перебувають українські виробники видавничо-поліграфічної 

техніки зумовила експансію на вітчизняний ринок іноземних виробників. На 

видавничо-поліграфічних підприємствах працюють офсетні друкарські машини 

«Man Roland», «Heidelberg», «KBA», «Adast» (для малих форматів), «Rizo» (для 

оперативної поліграфії) та ін. [13, с. 322].  
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Все активніше університетські видавці впроваджують цифровий друк. 

Одним із його лідерів є ДП «Коніка Мінолта Україна», яке співпрацює 

передусім з видавництвами вищих навчальних закладів, постачає і надає 

сервісне обслуговування техніки залежно від потреб і фінансових можливостей 

університетського видавництва. Витрати на придбання сучасного обладнання 

окуповуються за рахунок надання видавничих послуг на комерційній основі, 

оперативного якісного друку й енергоефективності, можливості внесення змін в 

оригінал-макет на будь-якому етапі, друку на вимогу потрібного накладу, 

уникнення поширеної проблеми нереалізованої продукції, що зберігається на 

складі. Такий підхід знижує кількість задіяного на виробництві персоналу, 

собівартість продукції. Використання обладнання монохромного друку Konica 

Minolta bizhub PRO 1052 дає можливість якісного й оперативного друку 

авторефератів дисертацій, методичних посібників, книг із можливістю 

буклетування (до 200 сторінок) та ін. 

Систематизацію інформації про діяльність університетських видавництв 

ускладнюють несвоєчасне надсилання ними обов’язкових примірників, звітності 

про випуск книжкової продукції та періодики, відсутність дієвої зворотної 

комунікації з окремими видавництвами вищих навчальних закладів та ін.  

Підвищенню якості видавничих проектів міг би прислужитися постійний 

Всеукраїнський конкурс на кращі видавництва, а також монографію, підручник 

і навчальний посібник. Такі конкурси організовують у більшості університетів. 

Всеукраїнський рівень автоматично задіяв би порівняльні інструменти, задав би 

параметри бачення й аналізу національного видавничого контексту й позитивно 

вплинув на практику. У 2010 році таку спробу зробила Українська асоціація 

видавців і книгорозповсюджувачів, яка провела Всеукраїнський конкурс видань 

для вищих навчальних закладів «Університетська книга», на якому було 

представлено продукцію видавництв, видавничих центрів (редакційно-

видавничих відділів та інших підрозділів) вищих навчальних закладів, науково-

дослідних і академічних інститутів, громадських і творчих організацій. Конкурс 

відбувався в шістнадцяти номінаціях, визначених за предметним принципом, а 
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також за критеріями культури книги. Серед провідних критеріїв були: 

дотримання видавничих стандартів та санітарно-гігієнічних норм; рівень 

викладу матеріалу, структура й архітектоніка видання; якість видавничої 

підготовки й поліграфічного виконання; наклад. За його результатами 28 із  

55 відзнак отримали видавничі структури вищих навчальних закладів, 28 – 

видавництв, юридично й економічно незалежних від суб’єктів вищої школи. 

Більшість відзнак, які отримали вишівські видавництва, стосувалася на той час 

рідкісних для видавничого ринку дисциплін – техніки і технологій, архітектури 

та будівництва, аграрної сфери та біотехнологій, програмування, фізики, 

квантової хімії тощо. 

Відчутно вирізнялися видання афільованих із вишами (Львівської 

політехніки, Києво-Могилянської академії) або із структурами Національної 

академії наук України («Наукова думка, «Академперіодика») видавництв. За 

інтегрованими показниками видавничої культури і конкурентної діяльності 

перевагу мали незалежні видавництва («Знання», «ВЦ ―Академія―», 

«Академвидав», «Медицина»). За культурою книги – Українська академія 

друкарства. 

Аналіз продукції, розподілу нагород і суджень експертів підтверджує тезу 

про беззаперечну ефективність видавничих структур, інтелектуально й 

методологічно зрощених із конкретним вищим навчальним закладом чи 

науковою установою і різною мірою незалежних в організаційному, 

фінансовому й функціональному аспектах. 

Започаткований Книжковою палатою України імені Івана Федорова  

конкурс для навчальних, наукових і довідкових видань оцінює лише якість 

оформлення вихідних відомостей у номінаціях «Краще оформлення вихідних 

відомостей підручника відповідно до положень нормативних документів», 

«Краще оформлення вихідних відомостей навчального (навчально-методичного) 

посібника відповідно до положень нормативних документів», «Краще 

оформлення вихідних відомостей монографії відповідно до положень 

нормативних документів», «Краще оформлення вихідних відомостей словника 



180 

 

 

відповідно до положень нормативних документів», залишаючи поза увагою 

загальну культуру й ефективність університетського видавничого проекту 

(конкурс відбувся у травні 2017 р. в Одеському національному університеті імені 

І. І. Мечникова у рамках Другої всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Сучасні видавництва вищих навчальних закладів», присвяченої 100-річчю 

Державної наукової установи «Книжкова палата імені Івана Федорова»). 

Сучасні тенденції роботи з інтелектуальним контентом вимагають 

лібералізації доступу, гнучкої дистрибуційної і комерційної політики, як це 

практикують американські й британські університетські видавництва, що 

спонукатиме адаптувати до українських умов організаційні моделі зарубіжних 

видавництв. Реалії спонукають університетські видавництва України вийти на 

рівень ініціативної взаємодії з цільовими аудиторіями, задіювати всі 

можливості для формування ділової репутації, працювати з книгою і читацьким 

середовищем як із ключовим чинником успіху, стратегічною силою і 

конкурентною перевагою.  

Подоланню стримувальних сил могли б сприяти вихід ділової амбіції 

університетського видавництва за межі навчального закладу, урізноманітнення 

проектів (асортименту, послуг), діалог із цільовими аудиторіями, що привабило 

б зорієнтовані на інтелектуальному контенті ширші читацькі кола, збагатило б 

маркетинговий образ, сприяло б задіянню надважливого для економічної 

стійкості ефекту масштабу. Завдяки цьому стало б можливим долати 

збитковість особливо затратних (трудомістких) видань і посилити ефект 

самодостатності структури. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Видавництва провідних університетів світу є важливими операторами 

ринку інтелектуальної книги і періодики, суб’єктами видавничої інноватики, 

формування інтелектуальних запитів і їх задоволення. Вони акумулюють 

надбання світової книжної, видавничої й організаційно-управлінської культури, 
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вміло використовують репутацію й інтелектуальний ресурс, зосереджений у 

«материнських» вишах, знаходять можливості і в позауніверситетському 

середовищі, ставлячи на перше місце ефективність (за всіма ключовими 

критеріями). 

Організаційний статус утримує їх діяльність у полі інтересів і потреб 

вищого навчального закладу, унормовує використання його коштів як 

інвестицій, залучення «позабюджетних» можливостей, орієнтує на здобуття 

додаткових потуг завдяки оперуванню продукцією на національному і 

глобальному ринках наукової, навчальної книги і періодики. Організаційний 

статус не є стримувальним, демотиваційним чинником їх роботи, 

неприбутковість – не є тотальним імперативом. 

Завдяки маркетинговій мобільності видавництва провідних університетів 

світу є інноваційними лідерами в сегменті інтелектуальної книги і періодики, 

ефективно конкурують на внутрішньому та глобальному ринках. 

Світова тенденція – вихід університетських видавництв у конкурентний 

простір, глобалізація ділових амбіцій, чутливість до інновацій, робота на 

випередження попиту і способів використання наукового і навчального 

контенту. 

Видавничі структури, що діють у системі вищої освіти України, значною 

мірою причетні до традицій творення університетської книги, і за багатьма 

критеріями їхні місце, роль, форми діяльності наближені до визначальних у 

світі тенденцій. У їх діяльності збережено і стереотипи командно-

адміністративної системи, що проявляється передусім на статусному й 

організаційно-функціональному рівнях. 

Стримувальні статусно-організаційні чинники блокують ділові амбіції, 

ініціативу, стримують розвиток культури наукових, навчальних, навчально-

методичних видань, технологій роботи з ними і системи комунікацій на ринку. 

Вони обмежують параметри функціональності, спричинилися до того, що 

університетські видавництва й університетська книга є малопомітним явищем у 

видавничому просторі сучасної України. 
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Функціонування видавництв у замкненому (неконкурентному) просторі 

консервує їхню структуру, можливість працювати поза межами предметної 

конкуренції (конкуренції видань), стримує розвиток університетської книги 

(книга, спеціально підготовлена для представлення на конкурс – не показник), 

робота в режимі неприбутковості не стимулює розвиток економічної культури, 

відштовхує за межі їхніх практик важливі для функціонування будь-якого 

господарського (економічного) суб’єкта критерії роботи й аналізує, 

деактуалізує їх застосування навіть на мисленнєвому рівні. 

Недостатня увага до стилів наукової і навчальної діяльності породжує 

скованість щодо інновацій, невстигання за попитом, ринковий скепсис щодо неї 

і відповідно – дефіцит організаційних, інтелектуально-креативних, фінансових 

ресурсів розвитку. 

Подолання відставання діяльності і продукції університетських 

видавництв України від загальної культури національного видавничого 

простору передбачає необхідність інституювання університетського 

видавництва як виокремленого суб’єкта діяльності – юридичної особи. 

Стратегічне управління ним – сфера компетенції засновника, оперативне 

забезпечення діяльності –  завдання підпорядкованого засновникові органу 

управління відповідно до статуту. За таких умов видавництво як спеціалізоване 

підприємство отримало б простір для функціонування в режимі комерційного 

ризику, забезпечуючи потреби  університету-засновника за чітко встановленою 

формулою ціноутворення і працюючи відповідно до планів розвитку і ринкової 

кон’юнктури. Його організаційну структуру конфігурували б: директор; 

бухгалтерія; головний редактор (редакція – редагування, коректура, відділ 

дизайну і художнього оформлення, служба маркетингових комунікацій); 

заступник директора – дистрибуційно-комерційний (друкованих видань і 

цифрового контенту); логістична служба (складування, обслуговування 

клієнтів) та інші доцільні функціональні одиниці. Конфігурація і 

підпорядкування структурних компонентів, чисельність працівників – похідні 

від масштабу, ефективності діяльності і горизонтів розвитку. 



183 

 

 

За окресленого підходу логічна така система аналізу діяльності 

університетського видавництва: організаційний статус; засновник; 

організаційна структура (відділи, служби, їхні компетенції і підпорядкування; 

напрями діяльності (продукти, зміст); масштаби діяльності (кількість назв, 

наклади, аркуші-відбитки, фінансовий оборот), у т. ч. масштаб ринкової 

діяльності; ефективність діяльності (прибуток, рентабельність); чинники 

конкурентоспроможності; актуальні інновації; персонал (добір, розстановка, 

навчання); комунікації, робота над іміджем, брендинг; оцінки діяльності 

партнерів, клієнтів, незалежних експертів. 

Перехід від адміністративно-обмежувальних до функціонально-

стимулювальних засад діяльності університетського видавництва потребує 

зняття контрпродуктивних обмежень на законодавчому рівні й актуалізації 

проблем університетського видавничого продукту в національному освітньому 

просторі.  
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ВИСНОВКИ 

 

Історія людства від утвердження писемності до сьогодення пов’язана з 

ідеєю університету як системотвірним чинником культури, розвитку людини й   

суспільства. Університет концентрує у своєму етосі культ знань, значущість 

освіти і науки, цінність книги як явища культури. В його стінах 

виформовувалася книга в усіх аспектах її феноменології й визрівали видавничі 

професії. Перші організаційно (статусно, структурно) оформлені видавництва, 

функціональні практики, їх розрізнення, розподіл і групування пов’язані з 

життєдіяльністю університетів. 

1. Університетське видавництво синтезувало і трансформувало досвід 

усного поширення знань (оприлюднення-опублікування), ранньої писемності,  

монастирської книги і бібліотек, долаючи шлях від створення усної (перші 

академії), рукописної, друкованої книг, аудіокниги до книги електронної, від 

індивідуального, колективного навчання до масового і персонального 

маркетингу наукової та освітньої справ.  

Завдяки книзі, спеціалізованій періодиці, видавничій діяльності 

університет є культурним маркером і чинником прогресу, забезпечує розвиток і 

транслювання наукових знань, формування людини для майбутнього. 

Друк індустріалізував генерування й поширення університетами знань і 

результатів наукових досліджень, сприяв формуванню національних наукових, 

освітніх, книжних і видавничих традицій, розвитку європейських мов, націй, 

капіталістичних відносин, гуманізму і модерних доктрин. На ранніх етапах їх 

центрами були міста, які мали авторитетні заклади освіти.  Організаційно і 

фінансово тодішні книжні осередки були цілковито підпорядковані керівництву 

вищих навчальних закладів, які опікування книгою вважали провідним 

завданням. Часто університети для задоволення потреб у книзі зверталися до 

послуг сторонніх структур, які мали більше ресурсних можливостей та 

організаційної свободи. Таким був початок університетської книжної справи. 
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2. В Україні традицію університетської книжності започаткували 

Острозька та Києво-Могилянська академії, її розвинули Харківський 

університет, Київський університет Святого Володимира, інші вищі навчальні 

заклади, які сформували домінанти сучасної університетської книги і діяльності 

університетських видавництв.  

Університетська книжна і видавнича культура забезпечила організаційне 

становлення видавництв (трансформація друкарень), типологічне 

урізноманітнення видавничої продукції.  

З урахуванням дефінітивних передумов у дисертації обгрунтовано 

поняття «університетське видавництво», «університетська книга», 

«університетська періодика», «університетське видання» як специфічні 

феномени (суб’єкти, артефакти) видавничої діяльності й багатоаспектного 

університетського життя.  

3. Університетське видавництво є соціально-господарським 

формуванням (організацією). Його організаційний статус та організаційна 

структура, місія, мета і завдання, місце у структурі університету, рівень 

організаційної свободи віддзеркалюють позицію органів керівництва 

стосовно ролі навчальної, наукової книги і періодики, а також стиль 

управління видавничою діяльністю. 

4. В Україні університетське видавництво діє як квазіорганізація, 

квазіпідприємство; структурно, організаційно й фінансово-економічно 

несамодостатнє: не є виокремленою структурною одиницею, не функціонує в 

режимі самоуправління, не в повному масштабі відповідає за свою діяльність.  

З цих причин воно не є бізнес-одиницею, що позначається на організаційно-

управлінських аспектах діяльності. Така його специфіка – усічена, зв’язана 

статусність (суб’єктність) є причиною структурно-компетентнісної (відсутність 

важливих для повноцінного функціонування елементів структури – 

маркетингових, комерційних служб) функціональної (відсутність для роботи в 

конкурентному просторі вмінь і навичок) несамодостатності: скованості ділової 

ініціативи, дефіциту ринкового мислення і спроможності працювати в режимі 
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комерційного ризику, інноваційної спаралізованості, невстигання за науковою, 

навчальною діяльністю і життям студентів. 

Статусна залежність і відносна автономність університетського 

видавництва зумовлені законодавчими, адміністративними нормативами і 

рудиментарною традицією. Конкурентну перевагу мають видавництва з 

гнучкою організаційною структурою, укомплектовані працівниками з ринковим 

мисленням.  

5. Для систематизації інформації про діяльність університетського 

видавництва  важливе застосування його статусно-функціонального профілю,   

змодельованого за різновимірними критеріями: організаційний статус; 

організаційна структура; напрями діяльності (продукти, зміст); масштаби 

діяльності (кількість назв, наклади, аркуші-відбитки, фінансовий оборот); 

масштаб ринкової діяльності; ефективність діяльності (прибуток, 

рентабельність); чинники конкурентоспроможності; актуальні інновації; 

персонал (добір, розстановка, навчання); комунікації, робота над іміджем, 

брендинг; оцінки діяльності партнерів, клієнтів, незалежних експертів. 

Використання профілю університетського видавництва суттєво полегшить 

якісний аналіз статистичних показників, окреслить проблеми і потреби, 

сприятиме виробленню нових і коригуванню традиційних організаційно-

функціональних моделей.  

6. У  діяльності українських університетських видавництв неподолані 

стереотипи адміністративної системи на статусному й організаційно-

функціональному рівнях. Стримувальні чинники мають нормативно-

організаційний, нормативно-господарський, управлінсько-організаційний 

характер. 

Функціонування у замкненому (неконкурентному) просторі консервує 

структуру, можливість працювати поза межами предметної конкуренції 

(конкуренції видань), стримує розвиток університетської книги, а 

неприбутковість не стимулює економічну культуру, віддаляє від важливих 
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критеріїв роботи. Із цих причин університетські видавництва й університетська 

книга є малопомітними у видавничому просторі. 

Більшість університетських видавництв функціонує за традиційними 

організаційними моделями: а) структурний підрозділ вищого навчального 

закладу; б) самостійне підприємство. Застиглість організаційних структур і  

несформованість маркетингових моделей діяльності стримують розвиток 

університетського книговидання.  

7. Подолання відставання діяльності і продукції університетських 

видавництв від сучасних тенденцій, що домінують в університетському 

книговиданні, і від загальної культури національного видавничого простору 

можливе за умови зняття контрпродуктивних обмежень на законодавчому рівні, 

актуалізації університетської книги в національному освітньому просторі.  

Перспективним є університетське видавництво, зорієнтоване на  майбутнє 

в науці, ключові потреби викладачів і студентів, небайдуже і до інших граней 

їхнього життя. Засновник його – вищий навчальний заклад – формує органи 

управління, стратегічну політику, координує перспективні плани, контролює 

економічну ефективність, є замовником видавничих послуг і покупцем 

продукції, віддавши всі тактичні й оперативні питання у відання видавництва. 

Рівноправне партнерство (модель В) утвердить його як автономну силу в науці 

та освіті, помітного оператора національного видавничого середовища.  

Для сучасного університетського видавництва оптимальна компактна 

організаційна структура: директор; бухгалтерія; головний редактор (редакція – 

редагування, коректура, відділ дизайну і художнього оформлення, служба 

маркетингових комунікацій); заступник директора – дистрибуційно-

комерційний (друкованих видань і цифрового контенту); логістична служба 

(складування, обслуговування клієнтів) та інші доцільні функціональні 

одиниці. Конфігурація і підпорядкування структурних компонентів, 

чисельність працівників – похідні від масштабу, ефективності діяльності і 

горизонтів розвитку. Основні параметри такої структури: максимальна 

ініціатива в генеруванні рішень; самоінтегрування працівників у виробничий та 
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управлінський процеси; витіснення статусу «підлеглий» статусом «партнер»; 

налаштованість на інновації. Адаптивність організаційної структури  

зберігатиме зв’язки з центром й динамічне реагування на процеси у 

зовнішньому середовищі – на ринку, в цільових аудиторіях, – забезпечуючи 

вихід видавництва у простір відповідальної ініціативи.  
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ДОДАТОК А 

 

Випуск наукових видань (2012–2016 рр.) 

 

№ 

з/п 

Рік Кількість 

друк. од. 

% від 

загальної 

кількості 

друк. од. 

Наклад, 

тис. пр. 

% від 

загальної 

кількості 

накладу 

Друковані 

аркуші- 

відбитки, 

тис. 

% від 

загальної 

кількості 

друкованих 

аркушів-

відбитків 

1. 2012 5303 20,4 1814,9 2,9 37597,9 4,3 

2. 2013 5500 20,9 1803,9 2,6 37495,1 3,8 

3. 2014 4819 21,9 1550,1 2,8 29999,5 3,5 

4. 2015 4381 22 1284,8 3,5 24966,2 5,6 

5. 2016 4494 21,1 1297,3 2,6 25428,1 3,7 

 

Джерело: статистичні збірники «Друк України» (2012–2016 рр.)  
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ДОДАТОК Б 

 

Статистика випуску за видами наукових видань (2012–2016 рр.) 

 

№ 

з/п 

Рік Вид наукового видання Кількість 

друк. од. 

Наклад,  

тис. пр. 

Друковані 

аркуші- 

відбитки, 

тис. 

1. 2012 Монографії 3321 1168,8 22373,2 

Наукові звіти 7 3,6 80,7 

Тези доповідей наукових конференцій, 

з’їздів та ін. 

198 33,8 604,2 

Матеріали наукових конференцій та ін. 854 199,6 3822,8 

Збірники наукових доповідей, праць, 

статей 

327 86,3 2062,8 

Документальні наукові видання (історія 

України) 

104 80,8 3178,9 

Інші наукові видання 492 242,0 5475,3 

Препринти – – – 

2. 2013 Монографії 3393 1149,5 22340,8 

Наукові звіти 22 5,7 78,5 

Тези доповідей наукових конференцій, 

з’їздів та ін. 

207 38,9 761,4 

Матеріали наукових конференцій та ін. 866 191,2 3554,3 

Збірники наукових доповідей, праць, 

статей 

378 97,6 2120,1 

  Документальні наукові видання (історія 

України) 

99 81,4 2325,0 

Інші наукові видання 523 238,0 6310,7 

Препринти 12 1,6 4,3 

3. 2014 Монографії 3108 1045,9 18744,0 

Наукові звіти 108 38,9 582,2 
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Тези доповідей наукових конференцій, 

з’їздів та ін. 

191 32,0 531,6 

Матеріали наукових конференцій та ін. 738 156,3 2605,7 

Збірники наукових доповідей, праць, 

статей 

339 103,6 2565,2 

Документальні наукові видання (історія 

України) 

71 44,9 1643,7 

Інші наукові видання 259 127,4 3323,5 

Препринти 5 1,1 3,6 

4. 2015 Монографії 2830 886,8 17328,3 

Наукові звіти 151 59,9 1243,6 

Тези доповідей наукових конференцій, 

з’їздів та ін. 

208 33,7 458,0 

Матеріали наукових конференцій та ін. 737 146,3 2591,4 

Збірники наукових доповідей, праць, 

статей 

314 105,5 2044,1 

Документальні наукові видання (історія 

України) 

41 17,9 523,6 

Інші наукові видання 99 34,6 776,6 

Препринти 1 0,1 0,6 

5. 2016 Монографії 2737 812,7 15459,7 

Наукові звіти 26 11,1 156,7 

Тези доповідей наукових конференцій, 

з’їздів та ін. 

174 29,7 495,9 

Матеріали наукових конференцій та ін. 847 187,6 2582,3 

Збірники наукових доповідей, праць, 

статей 

274 63,2 1478,7 

  Документальні наукові видання (історія 

України) 

53 23,5 802,4 

Інші наукові видання 383 169,5 4452,4 

Препринти – – – 

 

Джерело: статистичні збірники «Друк України» (2012–2016 рр.)  



224 

 

 

ДОДАТОК В 

 

Статистика випуску книг і брошур видавництвами «Світ»,  

«Либідь», «Основа (період університетського функціонування)  

 

«Світ» 
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«Либідь» 
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«Основа» 
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Загальна статистика випуску книг і брошур (1986–1988 рр.) 
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ДОДАТОК Д 

Статистичні показники діяльності  

видавництв вищих навчальних закладів у 2012–2016 рр. 
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Джерело: статистичні збірники «Друк України» (2012–2016 рр.)  

2012 2013 2014 2015 2016

"Львівська політехніка" 39,1 44,2 37,6 39,4 27,9

Видавництво "Політехніка" 25 14,6 10,2 26,7 13,5

Видавництво Київського 
національного економічного 

університету імені Вадима 
Гетьмана

40,3 21,2 22,6 18,6 1,9

Видавництво Українського 
католицького університету

5,3 8,7 8,2 10,2 8,8

ДП "Видавничий дім "Персонал"" 32 14,4 26,2 26,4

Видавництво Дніпровського 
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ДОДАТОК Е 

 

Положення видавництва, що провадить діяльність за моделлю А 
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1. Загальні положення 

1.1. Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – 

Видавництво) є структурним підрозділом Університету та забезпечує виконання покладених 

на нього основних завдань. 

1.2. Видавництво у своїй роботі підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним 

ректору Університету, Вченій раді Університету. 

1.3.  Видавництво очолює директор, якого призначає на посаду  та звільняє з посади 

ректор Університету на підставі подання проректора та в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України і Статутом Університету. Директор здійснює загальне керівництво 

Видавництвом, забезпечує організацію його діяльності та несе  особисту відповідальність за 

діяльність Видавництва. 

1.4. Видавництво у своїй діяльності керується чинним законодавством України,  

Законами України «Про вищу освіту», «Про видавничу справу», іншими законодавчими 

актами України з питань видавничої справи, Статутом Університету, Правилами 

внутрішнього розпорядку, Колективним договором університету, Положенням «Про порядок 

формування і затвердження Плану видання підручників і навчальних посібників та порядок 

їх розподілу і реалізації», Положенням «Про реалізацію видавничої продукції Львівського 

національного університету імені Івана Франка», Положенням про Видавництво, що є 

локальним нормативно-правовим актом та регламентує діяльність Видавництва. 

1.5. Створення, реорганізація та ліквідація Видавництва відбувається на підставі 

ухваленого рішення Вченої ради Університету, яке вводиться в дію наказом ректора в 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

1.6. Структуру та чисельність  працівників визначає штатний розпис Університету із 

врахуванням завдань та напрямів роботи Видавництва. 

1.7. Положення про Видавництво Львівського національного університету імені Івана 

Франка затверджує Вчена рада Університету у встановленому законом порядку. 

1.8. Видавництво у своїй діяльності використовує печатку та бланки зі своїм 

найменуванням і субрахунок, відкритий у встановленому законом  порядку, для обліку 

коштів. 

 

2. Основні завдання 

2.1. Головною метою діяльності Видавництва є задоволення потреб Львівського 

національного університету імені Івана Франка та інших навчальних закладів освіти і науки 

України, викладачів, науковців, студентів та інших громадян у науковій, навчальній, 

навчально-методичній літературі та іншому інтелектуальному продукті. Видавнича 
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діяльність Видавництва – це організаційно-творча, господарсько-виробнича діяльність, 

спрямована на підготовку і випуск у світ видавничої продукції. 

2.2. Видавнича  справа ‒ провадження або поєднання суб’єктами  

господарювання  таких  видів  діяльності:   

2.2.1.Видавничої  діяльності;  

2.2.2.Виготовлення   видавничої   продукції; 

2.2.3.Розповсюдження  видавничої продукції.  

2.3. Виконання інших завдань, які випливають з Положення про Видавництво.  

 

3. Функції Видавництва 

3.1. Видавництво, відповідно до покладених на нього основних завдань, виконує такі 

функції: 

3.1.1. Забезпечення підготовки до друку і виготовлення підручників, навчальних 

посібників, навчальної, методичної та наукової літератури та іншої видавничої продукції 

відповідно до Положення «Про порядок формування і затвердження Плану видання 

підручників і навчальних посібників та порядок їх розподілу і реалізації» та договорів про 

надання видавничо-поліграфічних послуг між Університетом та юридичними і фізичними 

особами. 

3.1.2. Забезпечення координації видавничо-поліграфічної діяльності факультетів, 

коледжів та інших підрозділів Університету. 

3.1.3. Підтримка видавничо-поліграфічної бази на сучасному науково-технічному рівні. 

3.1.4. Вивчення потреб факультетів, коледжів, інших структурних підрозділів 

Університету, а також потреб потенційних замовників видавничо-поліграфічних платних 

послуг у підручниках, навчальних посібниках, іншій видавничій продукції. 

3.1.5. Проведення  аналізу видавничої справи та розроблення плану заходів для усунення 

недоліків і підтримання цієї справи на належному рівні. 

3.1.6. Забезпечення реалізації виготовленої видавничої продукції Науковій бібліотеці 

Університету та іншим структурним підрозділам  для їхніх потреб, замовникам платних 

видавничо-поліграфічних послуг, іншим навчальним закладам України, реалізації цієї 

продукції іншим юридичним та фізичним особам у встановленому законодавством порядку. 

3.1.7. Забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом у межах своїх 

повноважень. 

3.2. Систематичне забезпечення звітності Видавництва перед Видавничою радою та 

Вченою радою Університету.  

3.3. Видавництво здійснює виконання інших функцій, покладених на нього. 
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3.4. Видавництво є навчально-методичною базою, на якій можуть стажуватись науково-

педагогічні працівники і проходити ознайомчу, навчальну і виробничу практику студенти 

Університету та студенти інших навчальних закладів. 

 

4. Права Видавництва 

4.1. Використовувати видавничу продукцію для забезпечення статутної діяльності 

Університету, розповсюджувати її самостійно або користуватися послугами іншого 

розповсюджувача. 

4.2. Приймати від юридичних і фізичних осіб замовлення на підготовку, виготовлення і 

реалізацію видань, у тім числі через книгарні Університету,  надавати їм редакційно-

видавничі та інші послуги відповідно до профілю своєї діяльності та чинного законодавства 

України. 

4.3. Налагоджувати виробничі відносини з іноземними видавцями, виготовлювачами чи 

розповсюджувачами видавничої  продукції з метою її ввезення або вивезення. 

 

5. Структура Видавництва 

5.1. Видавництво очолює директор.  

5.2. Структура Видавництва визначається штатним розписом Університету, 

затверджується відповідно до чинного законодавства України. 

5.3. До складу Видавництва входять:  

- редакторський відділ; 

- відділ друку; 

- відділ «Інформаційно-виробничий вузол»; 

- відділ маркетингу. 

 

6. Організаційні засади функціонування 

6.1. Фінансування Видавництва відбувається за рахунок: 

6.1.1. Загального фонду Університету. 

6.1.2. Спеціального фонду Університету:  

- коштів, одержаних за надання видавничих, рекламних, поліграфічних та інших робіт 

(послуг); 

- добровільних внесків і пожертвувань; 

- інших коштів, отримання яких не заборонено  чинним законодавством України. 
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7. Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами, 

 посадовими особами Університету  

7.1.  Видавництво в межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними 

підрозділами з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності 

щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації тощо, необхідної для 

належного виконання покладених на нього завдань. 

7.2. Видавництво та його працівники мають право на отримання  від адміністрації 

Університету, інших структурних підрозділів, органів та посадових осіб Університету 

інформації в обсязі, необхідному  та достатньому для належного виконання завдань, 

покладених на Видавництво та здійснення запланованих заходів. 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор_____________________ 

В.о. керуючого 

справами______________________ 

Нач. юрид. відділу______________ 

Гол. бухгалтер__________________ 

Нач. ПФВ _____________________ 

Керівник 

підрозділу_____________________ 

 



237 

 

 

ДОДАТОК Ж 

 

Зразок посадової інструкції працівника видавництва 

 

Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

―ЗАТВЕРДЖУЮ‖ 

Ректор проф. Мельник В. П. 

________________  2017 р. 

 

 

П о с а д о в а  і н с т р у к ц і я  

 

Провідного спеціаліста відділу маркетингу  

Видавництва Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

 

 

 

 

 

2017



238 

 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Дана Посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність 

провідного спеціаліста відділу маркетингу Видавництва (далі – провідного спеціаліста). 

1.2. Провідний спеціаліст відділу маркетингу належить до категорії спеціалістів. 

1.3. Провідний спеціаліст відділу маркетингу призначається на посаду і звільняється з неї в 

установленому чинним трудовим законодавством порядку за наказом ректора Львівського 

національного університету імені Івана Франка за поданням директора Видавництва. 

1.4. Провідний спеціаліст відділу маркетингу безпосередньо підпорядковується директору 

Видавництва. 

1.5. Основним завданням провідного спеціаліста маркетингового відділу є організація, 

здійснення і аналіз виробничо-збутової діяльності Видавництва. 

1.6. Провідний спеціаліст маркетингового відділу у своїй діяльності керується основними 

нормативно-законодавчими актами щодо виконуваної роботи, а також Статутом, Наказами 

Львівського національного університету імені Івана Франка та його Видавництва, 

розпорядженнями директора Видавництва, Посадовою інструкцією провідного спеціаліста 

відділу маркетингу та Правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

1.7. Режим роботи провідного спеціаліста визначається згідно з Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, встановленими у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка. 

II. Посадові обов’язки. 

2.1. Організовувати, здійснювати, аналізувати виробничо-збутову діяльність Видавництва. 

2.2. Сприяти збутові видавничої продукції та пропонувати додрукарські послуги 

Видавництва. 

2.3. Здійснювати збір ринкової інформації та аналізувати динаміку цін на даний вид 

продукції на державному, регіональному та обласному рівнях, брати участь у проведенні 

маркетингових досліджень. 

2.4. Рекомендувати види, обсяги і терміни постачання продукції, а також канали її 

реалізації.  
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2.5. Відпрацьовувати інформацію щодо покупців, реалізаторів і посередників зі збуту 

продукції, здійснювати організацію реклами книжкової продукції, зокрема, підготовку та 

постійне оновлення прайсів видань.  

2.6. Проводити оцінку (сертифікацію) якості продукції. 

2.7. Готувати статистичні та аналітичні матеріали щодо університетської видавничої 

діяльності й розробляти на цій основі організаційно-економічні та інші маркетингові 

програми.  

2.8. Здійснювати облік і контроль за виконанням планів забезпечення продукцією 

замовників та обслуговування торговельних посередників відповідно до укладених 

договорів. 

2.9. Регулярно наповнювати новими текстовими й ілюстративними матеріалами сайт 

Видавництва та періодично вдосконалювати й оновлювати його структуру.  

2.10. Вести підготовчу й організаційну роботу щодо участі у виставках, ярмарках, 

тендерах, презентаціях та інших торгово-комерційних заходах, де можуть бути укладені 

контракти на купівлю-продаж продукції Видавництва. 

2.11. Організовувати традиційні університетські книжкові конкурси для визначення 

найкращих підручників і навчальних посібників гуманітарного та природничого напрямів, 

подавати літературу Видавництва для участі в інших престижних книжкових конкурсах і 

заходах.  

2.12. Регулювати взаємини зі споживачами й торговельними посередниками та сприяти 

вдосконаленню засобів маркетингу з просування та збуту продукції Видавництва цільовим 

споживачам і торговельним посередникам. 

2.13. Упорядковувати та оновлювати електронний та друкований каталоги книжкової 

продукції, періодично готувати до випуску в електронному та друкованому варіантах 

газету Видавництва, а також популяризувати книговидавничу справу в інших засобах 

масової інформації. 

2.14. Відтворювати і наповнювати новими написаними сторінками історію 

книговидавничої справи Університету та Видавництва зокрема.  

Провідний спеціаліст повинен: 
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2.15. Мати достатньо високий рівень спеціальної освіти. 

2.16. Володіти здатністю здобувати інформацію у конкурентів Видавництва, споживачів, 

постачальників і у персоналу самого Видавництва. 

2.17. Мати аналітичне, стратегічне мислення та схильність до нововведень і постійного 

навчання. 

2.18. Вміти завчасно передбачити результати прийнятих стратегічних рішень. 

2.19. Знати основи маркетингової діяльності, основи психології, основи проведення 

маркетингових досліджень. 

2.20. Добре знати особливості діяльності Видавництва, його сильні та слабкі сторони. 

2.21. Володіти навичками роботи з технічними засобами збору та обробки інформації, 

оперативно реагувати на повідомлення, що надходять на електронну поштову скриньку 

Видавництва.   

III. Права.  

3.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва Видавництва стосовно його діяльності. 

3.2. Подавати пропозиції щодо вдосконалення роботи Видавництва та розширення надання 

його послуг, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками. 

3.3. У межах своєї компетенції повідомляти безпосередньому керівнику про всі недоліки в 

діяльності відділу, окремих його працівників, виявлені у процесі виконання своїх 

посадових прав і обов'язків та вносити пропозиції щодо їх усунення. 

3.4. Залучати спеціалістів усіх (окремих) структурних підрозділів до вирішення задач, 

покладених на нього (якщо це передбачено положеннями про структурні підрозділи, якщо 

ні – то з дозволу керівника Видавництва). 

3.5. Вимагати від директора Видавництва надання допомоги у виконанні обов'язків, 

передбачених даною посадовою інструкцією. 

IV. Відповідальність.  

Провідний спеціаліст несе відповідальність за: 

4.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією 

посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним трудовим законодавством України. 
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4.2. Правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, в межах, визначених 

чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України. 

4.3. Несвоєчасність і низький професіональний рівень виконуваних робіт. 

4.4. Нанесення матеріальних втрат, у межах, визначених чинним трудовим і цивільним 

законодавством України.  

V. Умови роботи.  

Режим роботи провідного спеціаліста відділу маркетингу Видавництва визначається згідно з 

Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими у Львівському 

національному університеті імені Івана Франка. 

VI. Кінцеві положення. 

Задачі, Обов'язки, Права і Відповідальність можуть бути уточнені відповідно до зміни 

Структури, Задач і Функцій структурного підрозділу і робочого місця 

У дану інструкцію можуть вноситися зміни і доповнення. 

Дана посадова інструкція складена в двох екземплярах, один із яких зберігається на 

підприємстві, інший – у працівника. 

Зміни і доповнення до даної Посадової інструкції вносяться наказом ректора. 

 

― У З Г О Д Ж Е Н О ‖  

 

Директор Видавництва ЛНУ ім. І. Франка _____________  Хом’як І. В. 

 

Начальник юридичного відділу   _____________  Гудз Б. Д.  

 

З інструкцією ознайомлений:   ______________   Копанський Б. М. 
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ДОДАТОК З 

 

Профіль університетського видавництва 

 

Назва вищого навчального закладу ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Назва видавництва ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Ступінь самостійності видавництва (видавництво внесено до Державного реєстру 

видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції України і діє як 

юридична особа; видавництво/видавничий центр) редакційно-видавничий відділ є 

структурним підрозділом вищого навчального закладу)  

Кількість працівників у видавництві згідно із штатним розписом 13 

Чи залучає видавництво для виконання певних видів робіт аутсорцерів? Якщо так, 

то який саме вид аутсорсингу (бухгалтерський, юридичний, маркетинговий 

аутсорсинг або інший) друк тиражів в палітурці 

Кількість нових назв книг, що виходять у видавництві протягом року 25–30 

Загальний тираж наукових/навчальних видань, що виходять у видавництві 

протягом року 2–3,5 тис. прим. 

Політика видавництва щодо роботи з авторами (автори – лише науковці/викладачі 

вищого навчального закладу; залучення до співпраці інших авторів) 90 % авторів – 

науковці нашого ВНЗ 

Організаційна структура видавництва (наявні відділи і рівні їх підпорядкування 

керівництву, ступінь самостійності у прийнятті управлінських рішень) редакційно-

видавничий відділ є структурним підрозділом УБС і підпорядковується проректору 

Наявність/відсутність в організаційній структурі видавництва відділу маркетингу 

як окремої структурної одиниці відсутній 

Проведення видавництвом маркетингових досліджень з метою з’ясування 

затребуваності запланованих до друку видань цільовою аудиторією/ відсутність 
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досліджень ринку план видань складається за поданням кафедр і наукової бібліотеки 

УБС 

Способи реалізації видавничої продукції (реалізацією займається 

автор/видавництво). Чи має видавництво власні відділи реалізації; угоди з 

книжковими магазинами щодо реалізації продукції? у РВВ є відповідальна особа, яка 

контактує із замовниками і організовує оплату і доставку 

Наявність/відсутність системи знижок для постійних покупців продукції 

видавництва немає знижок 

Наявність/відсутність каталогу з продукцією на сайті вищого навчального закладу 

чи власному сайті видавництва є інформація про книги, що продаються 

Наявність/відсутність послуги «друк на вимогу». Якщо видавництво надає цю 

послугу, то наскільки вона затребувана цільовою аудиторією немає 

Наявність/відсутність в асортименті видавництва електронної книги. Якщо 

видавництво пропонує електронну книгу, наскільки вона затребувана цільовою 

аудиторією електронні версії є у вільному доступі в репозитарії наукової бібліотеки 

Наявна організаційна структура видавництва  є оптимальною для його ефективного 

функціонування/ потребує змін з урахуванням інноваційних процесів у видавничій 

галузі, впровадження сервісу «друк на вимогу» і використання можливостей 

«хмарних» сервісів наявна структура спроможна тільки забезпечувати ВНЗ фаховими 

науковими виданнями, збірниками наукових конференцій, поповнювати асортимент 

наукової бібліотеки. Для функціонування як повноцінного видавництва необхідно 

створити або окрему юридичну особу, або підрозділ з окремим рахунком і розширеними 

повноваженнями. 

 

Начальник РВВ ДВНЗ «Університет банківської справи» 

І. В. Мазінг 
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ДОДАТОК К 

 

Положення  

про Всеукраїнський конкурс видань для вищих навчальних закладів 

«Університетська книга» 

 

1. Загальні положення 

1.1. Всеукраїнський конкурс видань для вищих навчальних закладів 

«Університетська книга» заснований Благодійною організацією «Українська асоціація 

видавців та книгорозповсюджувачів» (УАВК) з метою сприяння підвищенню якості їх 

змісту, художнього оформлення і поліграфічного виконання. 

1.2. Конкурс проводиться з 1 лютого по 10 листопада 2010 р. 

1.3. До участі у конкурсі запрошуються: 

— видавництва і видавничі центри (редакційно-видавничі відділи, інші підрозділи) 

вищих навчальних закладів, науково-дослідних і академічних інститутів, громадських і 

творчих організацій (надалі – видавництва ВНЗ), які видають навчальну літературу для 

студентів; 

— видавництва, видавничі організації (надалі — книжкові видавництва), що 

видають навчальні видання для ВНЗ; 

— книжкові видавництва і видавництва ВНЗ беруть участь у Конкурсі на основі 

заявок, поданих в Оргкомітет Конкурсу і перерахування організаційного цільового внеску 

(для покриття витрат, пов’язаних з організацією та проведенням Конкурсу). Організаційний 

цільовий внесок від учасника конкурсу становить 200 грн за кожне подане на Конкурс 

видання.  

1.4. На конкурс приймаються навчальні книги, видані 2008—2010 рр., яким 

присвоєно відповідні грифи і які відповідають державним стандартам і санітарно-гігієнічним 

вимогам (по 2 прим. кожної назви). Надіслані на Конкурс книги видавцям не повертаються і 

не оплачуються. 

1.5. Кількість назв книг, надісланих на Конкурс (у т. ч. і в електронному вигляді), не 

обмежується. 

1.6. Перелік книг, надісланих на Конкурс, буде опубліковано на сайті Української 

асоціації видавців та книгорозповсюджувачів http: //www.uabooks.info/, у Каталозі 

конкурсних видань та ЗМІ. 
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2. Номінації Конкурсу: 

— Краще навчальне видання з філологічних наук; 

— Краще навчальне видання з економічних наук; 

— Краще навчальне видання з юридичних наук; 

— Краще навчальне видання з природничих наук та математичних (фізика, хімія, 

біологія, астрономія, географія, математика); 

— Краще навчальне видання з технічних наук і технологій; 

— Краще навчальне видання з педагогічних наук; 

— Краще навчальне видання з психології; 

— Краще навчальне видання з медицини; 

— Краще навчальне видання з інформатики і обчислювальної техніки; 

— Краще навчальне видання з менеджменту і маркетингу; 

— Краще навчальне видання у галузі будівництва і архітектури; 

— Краще навчальне видання із соціально-гуманітарних наук (філософія, соціологія, 

історія, демографія, культурологія, бібліографія, краєзнавство та ін.); 

— Краще навчальне видання у галузі сільського господарства; 

— Краще навчальне видання з нових напрямів професійної підготовки; 

— За високу видавничу культуру (для книжкових видавництв, видавничих 

організацій); 

— За високу видавничу культуру видання навчальних книг (для видавництв ВНЗ); 

Оргкомітет Конкурсу, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів можуть 

встановлювати спеціальні (додаткові) номінації. 

 

3. Порядок оформлення заявок на участь у Конкурсі, передачі (відправки) книг 

і супровідних матеріалів 

3.1. З дня публікації Положення заявки на Конкурс надсилаються електронною 

поштою на адресу Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів e-mail: 

upba@ukr.net. 

У заявці потрібно зазначити:  

повну назву організації, реквізити для укладення договору і виставлення рахунку за 

участь у Конкурсі (організаційний цільовий внесок), електронну адресу, поштову адресу, 

телефон, факс, ПІБ виконавця. 

3.2. На основі заявки УАВК укладає договір із книжковим видавництвом/ВНЗ і 

виставляє рахунок за участь у Конкурсі. 
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3.3. Після оплати цільового організаційного внеску конкурсні навчальні видання і 

супровідні матеріали відправляються видавництвами/ВНЗ – учасниками Конкурсу на адресу: 

02094, м. Київ, вулиця Попудренка, 54, МСП 02660, ДНВП «Картографія» (з поміткою 

УАВК «На конкурс ―Університетська книга‖»).  

Відіслати книги необхідно до 15 березня 2010 р. Книги, що надійшли на конкурс після 

31 березня 2010 р., не допускаються до участі у Конкурсі, не включаються у список видань, 

надісланих на Конкурс, і в Каталог конкурсних видань; організаційний цільовий внесок 

повертається видавництву/ВНЗ. 

3.4. До видань, що надсилаються на Конкурс, додаються такі матеріали (в 

електронному вигляді і роздруковані на папері): 

— реєстраційна форма (див. додаток 1); 

— список видань, що надсилаються на Конкурс (див. додаток 2). 

 

4. Порядок проведення Конкурсу 

4.1. Конкурс проводиться так: 

— 1-й етап — підготовчий (лютий 2010 р. – березень 2010 р.). Протягом цього 

періоду видавництва/ВНЗ надсилають Оргкомітету, а Оргкомітет отримує і опрацьовує 

надіслані на Конкурс заявки і видання. 

— 2-й етап — первинного відбору (квітень – травень 2010 р.): оцінка відповідності 

державним стандартам та санітарно-гігієнічним нормам у галузі видавничої справи; 

основним елементам культури видань: оформлення, редакційне опрацювання та 

поліграфічне виконання; 

— 3-й етап — інформаційний (травень – вересень 2010 р.). Оргкомітет Конкурсу 

організує виставки конкурсних видань, які пройшли первинний відбір, створює умови для 

відвідування цих виставок зацікавленими фахівцями (видавцями, керівниками і викладачами 

ВНЗ, студентами, широкою громадськістю), публікує Каталог конкурсних видань. 

— 4-й етап — відбірковий (червень – серпень 2010 р.). Оргкомітет здійснює аналіз і 

оцінювання представлених на конкурс видань. 

— 5-й етап — підсумковий (вересень – листопад 2010 р.). Визначення переможців, 

нагородження лауреатів Конкурсу. 

4.2. Організаційний комітет Конкурсу формується за поданням Української асоціації 

видавців та книгорозповсюджувачів. Склад Оргкомітету буде опубліковано на її сайті 

http: //www.uabooks.info/ та у галузевій пресі. 

4.3. Оргкомітет Конкурсу створює Експертну комісію та організовує її роботу.  
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4.4. Експертна комісія визначає порядок і процедури експертного оцінювання, 

прийняття рішень про присудження призових місць, врегулювання суперечок. Всі рішення 

Експертної комісії оформлюються протоколами.  

4.5. В процесі експертного оцінювання якості навчального видання обов’язково 

будуть враховуватися такі показники: 

а) дотримання видавничих стандартів та санітарно-гігієнічних норм; 

б) науково-методичний рівень викладення матеріалу (архітектоніка книги, наявність 

необхідних елементів підручника чи навчального посібника (тексти, таблиці, графіки, 

рисунки, контрольні запитання і завдання, тести та ін.) правильність подання цих 

елементів, дотримання необхідних пропорцій між різними частинами і елементами книги; 

відповідність сучасним технологіям навчання; можливість використання книги для 

самостійного вивчення навчальної дисципліни); 

в) рівень редакційного опрацювання тексту навчального видання; 

г) якість поліграфічного виконання книги; 

д) використання книги у навчальному процесі (загальний наклад, кількість проданих 

книжок). 

4.6. У разі потреби Оргкомітет Конкурсу має право запросити додаткову інформацію 

щодо видань, представлених на конкурс.  

4.7. Рішення Експертної комісії про нагородження авторів навчальних книг, 

видавництв чи ВНЗ, які беруть участь у Конкурсі, розглядається Оргкомітетом Конкурсу і 

затверджується протоколами.  

4.8. Оргкомітет разом із Експертною комісією організують публікацію матеріалів 

про Конкурс у галузевих ЗМІ та на сайті Української асоціації видавців та 

книгорозповсюджуваців. 

 

5. Нагорода переможців Конкурсу 

5.1. Переможці Конкурсу нагороджуються спеціальними дипломами, почесними 

грамотами і пам’ятними призами. 

5.2. Оргкомітет має право відповідно організувати залучення додаткових коштів для 

заохочення (нагороди) учасників Конкурсу. 

5.3. Нагородження переможців конкурсу відбудеться в рамках святкування Дня 

української писемності і мови у листопаді 2010 р.  
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5.4. Навчальні книги – учасники конкурсу експонуються на спеціальних стендах 

Конкурсу на Форумі видавців у Львові, який відбудеться у вересні 2010 р. та спеціалізованих 

виставках. 

6. Особливі умови Конкурсу 

6.1. Видавництва ВНЗ і книжкові видавництва при перевиданні книг-переможців 

Конкурсу мають право у вихідних даних книги зазначити, що видання є переможцем 

Всеукраїнського конкурсу «Університетська книга» (із зазначенням року і номінації).  

Оргкомітет Конкурсу, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів через 

друковані та електронні ЗМІ популяризують книжки-переможці серед громадськості, а 

також офіційно інформують про них Міністерство освіти і науки України, вищі навчальні 

заклади з метою врахування результатів конкурсу при оцінюванні рівня діяльності ВНЗ 

України, творчих колективів та окремих авторів, формуванні планів закупівлі підручників 

для забезпечення навчального процесу. 
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Додаток 1 

 

Реєстраційна форма учасника Всеукраїнського конкурсу  

«Університетська книга-2010» 

 

1. Секція «Видавництва ВНЗ» / секція «Книжкові видавництва» (залишити потрібне). 

2. Повна назва видавництва / видавничого підрозділу ВНЗ (необхідна для заповнення 

сертифіката учасника і диплома переможця) ______________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Поштова адреса: ____________________________________________________________ 

(поштовий індекс, місто, 

_______________________________________________________________________________________________________ 

вулиця, будинок) 

4. Телефон (код, №): __________________________________________ 

5. Факс: _____________________________________________________ 

6. E-mail: ____________________________________________________ 

7. Директор видавництва _______________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові повністю, контактний телефон) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Додаток 2 

 

Список видань, що надсилаються на Всеукраїнський конкурс «Університетська книга-2010» 

 

№  

з/п 
Автор 

Назва 

ISBN 

Рік 

видання 

Вид 

видання 

Обсяг  

(обл.-вид. 

арк.) 

Форма 

(друкована, 

електронна) 

Додаток 

(СD) 

Назва можливої 

номінації (пропозиція) 
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ДОДАТОК Л 

Протокол 

засідання Правління  

Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів  

щодо підбиття підсумків І Всеукраїнського конкурсу видань  

для вищих навчальних закладів «Університетська книга» 

від 27.10.2010 року  

 

Присутні: Афонін О. В. – президент УАВК; Теремко В. І. – віце-президент УАВК; члени 

Правління: Вархолова С. А., Карасьов В. І., Руденко І. С., Сичевський О. В., Петрова Н. О., 

Бондаренко Н. С., Прибєга Н. Д.  

СЛУХАЛИ: Інформацію президента УАВК О. Афоніна щодо результатів оцінки видань, що 

надійшли на конкурс, Державною науковою установою «Книжкова палата України ім. Івана 

Федорова» та профільними експертами відповідно до номінацій, зазначених у Положенні 

про конкурс.  

Усього на конкурс надійшло 153 видання, що були розглянуті за 16-ма номінаціями.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Відповідно до суми балів, набраних виданнями у результаті проведення двох експертиз, 

визнати переможцями і лауреатами конкурсу такі видання у номінаціях:  

ПРИСУДИТИ:  

Номінація «Краще навчальне видання з філологічних наук» 

 

І місце – ТОВ «Видавничий центр «Академія» (м. Київ) за видання Крижанівської О. І. 

«Історія української мови»;  

ІІ місце – ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» за видання Мацько В. 

«Українська мова»;  

ІІІ місце – Національний університет «Львівська політехніка» за видання Весни М. 

«Німецька мова для магістрів (технічних університетів)»;  
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ІІІ місце – ТОВ «Видавничий центр «Академія» (м. Київ) за видання Білоуса П. В. 

«Історія української літератури ХІ–ХVІІІ ст.».  

Номінація «Краще навчальне видання з економічних наук» 

 

І місце – ТОВ «Видавництво «Знання» (м. Київ) за видання за ред. В. Д. Базилевича 

«Страхування»;  

ІІ місце – ТОВ «АСМІ» (м. Полтава) за видання за заг. ред. В. І. Аранчій «Фінанси»;  

ІІІ місце – ТОВ «Видавництво «Знання» (м. Київ) за видання за заг. ред. С. І. Юрія,  

В. М. Федосова «Фінанси».  

 

Номінація «Краще навчальне видання з природничих та математичних наук  

(фізика, хімія, біологія, астрономія, географія, математика)» 

 

І місце – Національний університет «Львівська політехніка» за видання Лукіянця Б. А., 

Понеділка Г. В., Рудавського Ю. К. «Основи квантової фізики»;  

ІІ місце – Видавництво НАН України «Наукова думка» (м. Київ) за видання Козлової  

І. П., Радченко О. С., Степури Л. Г., Кондратюк Т. О., Піляшенка-Новохатнього А. І. 

«Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти»;  

ІІ місце – Видавничий дім «Академперіодика» НАН України (м. Київ) за видання 

Мартиненко О. І. «Методи молекулярної біотехнології»;  

ІІ місце – Львівський національний університет ім. Івана Франка за видання Гудзя С. П., 

Гнатуш С. О., Білінської І. С. «Мікробіологія»;  

ІІІ місце – ТОВ «Видавничий дім ―Києво-Могилянська академія‖» (м. Київ) за видання 

Стрижака П. Є. «Квантова хімія»;  

ІІІ місце – Донецький національний університет за видання Опейди Й., Швайки О. 

«Глосарій термінів з хімії»;  

ІІІ місце – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за видання 

Палєхіна В. П. «Фізика».  

 

Номінація «Краще навчальне видання з технічних наук і технологій» 
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І місце – Національний університет «Львівська політехніка» за видання за ред.  

Ю. А. Бобала «Основи теорії електронних кіл»;  

ІІ місце – Кременчуцький державний університет ім. Михайла Остроградського за 

видання Загірняка М. В., Невзліна Б. І. «Електричні машини»;  

ІІ місце – Національний університет «Львівська політехніка» за видання Заячука Д. М. 

«Нанотехнології і наноструктури»;  

ІІІ місце – Кременчуцький державний університет ім. Михайла Остроградського за 

видання Федорця О. О., Cаленко О. Ф., Струтинського В. Б. та ін. «Гідравліка, гідро- та 

пневмопривод»;  

ІІІ місце – Державна льотна академія України (м. Кіровоград) за видання Лещенко Г. П. 

«Авиационная метеорология».  

 

Номінація «Краще навчальне видання з педагогічних наук» 

 

І місце – ТОВ «Академвидав» (м. Київ) за видання Фіцули М. М. «Педагогіка»;  

ІІ місце – Миколаївський державний університет ім. В. О. Сухомлинського за видання 

Докторович М. О. «Соціально-педагогічна робота з дітьми з неповних сімей»;  

ІІІ місце – Державний заклад «Луганський національний університет ім. Тараса 

Шевченка» за видання Демиденко В. В. «Мистецтво у світоглядному вихованні».  

 

Номінація «Краще навчальне видання з психології» 

 

І місце – ТОВ «Видавничий дім ―Києво-Могилянська академія‖» (м. Київ) за видання 

Копець Л. «Класичні експерименти в психології»;  

ІІ місце – ТОВ «Видавничий дім ―Києво-Могилянська академія‖» (м. Київ) за видання 

Гірника А. М. «Основи конфліктології»;  

ІІІ місце – ТОВ «Академвидав» (м. Київ) за видання Орбан-Лембрик Л. Е. «Психологія 

управління». 

Номінація «Краще навчальне видання з медицини» 
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І місце – ТОВ «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво ―Медицина‖» (м. Київ) за 

видання за ред. В. Ф. Москаленка , Р. Г.  Процюка «Туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД»;  

ІІ місце – ТОВ «Всеукраїнське спеціалізоване видавництво ―Медицина‖» (м. Київ) за 

видання за ред. О. Я. Бабака , О. М. Біловола, І. С. Чекмана «Клінічна фармакологія»;  

ІІІ місце – Сумський державний університет за тритомне видання Приступи Л. Н., 

Псарьової В. Г., Деміхової Н. В. «Внутрішня медицина».  

 

Номінація «Краще навчальне видання з інформатики і обчислювальної техніки» 

 

І місце – Запорізький національний технічний університет за видання Пінчука В. П., 

Лозовської Л. І. «Програмування мовою С/С++ з прикладами та вправами»;  

ІІ місце – Сумський державний університет за видання Довбиша А. С. «Основи 

проектування інтелектуальних систем»;  

ІІІ місце – Сумський державний університет за видання Любчака В. О., Назаренко Л. Д. 

«Методи та алгоритми обчислень».  

 

Номінація «Краще навчальне видання з менеджменту і маркетингу» 

 

І місце – ТОВ «Видавництво «Лібра» (м. Київ) за видання Гаркавенко С. С. «Маркетинг»;  

ІІ місце – ТОВ «Видавництво ―Знання‖» (м. Київ) за видання за ред. А. О. Старостиної 

«Маркетинг»;  

ІІІ місце – Київський національний університет будівництва і архітектури за видання 

Захарченка П. В., Сосновського А. О., Гавриша О. М., Ушацького С. А. «Проекти в галузі 

інфраструктури: партнерство державного та приватного секторів»;  

ІІІ місце – Державний заклад «Луганський національний університет ім. Тараса 

Шевченка» за видання Табачника Д. В., Каракая Ю. В., Гуржія А. М. «Маркетинг 

інновацій».  

 

Номінація «Краще навчальне видання у галузі будівництва і архітектури» 
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І місце – ТОВ «Видавництво ―Знання‖» за видання Тугая А. М., Орлова В. О. 

«Водопостачання»;  

ІІ місце – Київський національний університет будівництва і архітектури за видання 

Захарченка П. В., Ленги Г., Гавриша О. М., Півень Н. М. «Технологія та товарознавство 

систем сухого будівництва»;  

ІІ місце – Національний університет «Львівська політехніка» за видання Лінди С. М. 

«Архітектурне проектування громадських будівель і споруд»;  

ІІІ місце – Київський національний університет будівництва і архітектури за видання 

Захарченка П. В., Долгого Е. М., Гавриша О. М., Галагана Ю. О. «Тепло- та 

звукоізоляційні матеріали і вироби в енергозберігаючих технологіях».  

 

Номінація «Краще навчальне видання із соціально-гуманітарних наук» 

(філософія, соціологія, історія, демографія, культурологія,  

бібліографія, краєзнавство та ін.) 

 

І місце – ТОВ «Видавництво ‖Знання‖» (м. Київ) за ред. Л. В. Губерського «Філософія: 

Хрестоматія. Від витоків до сьогодення»;  

ІІ місце – Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка за видання 

Газіна В. П., Копилова С. А. «Новітня історія країн Європи та Америки, 1918–1945 рр.»;  

ІІ місце – Закарпатський державний університет за видання Артьомова І. В. у 2-х книгах 

«Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції»;  

ІІ місце – Державний заклад «Луганський національний університет ім. Тараса 

Шевченка» за видання Курила В. С., Семистяги В. Ф., Степикіної Т. В. «History of 

Ukraine»; 

ІІІ місце – ТОВ «Видавництво ―Книги-ХХІ‖» (м. Чернівці) за видання за заг. ред. А. 

П. Коцура, Н. В. Тереса «Історія України від найдавніших часів до сьогодення»;  

ІІІ місце – ТОВ «Видавництво ―Наші книги‖» (м. Чернівці) за видання Балуха В. О., 

Коцура В. П. «Історія середніх віків. У 2-х томах. Т. 1. Раннє середньовіччя: Курс лекцій».  

 

Номінація «Краще навчальне видання у галузі сільського господарства» 
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І місце – Житомирський національний агроекологічний університет за видання 

Блажкевич Т. П., Волочкова В. В. «Економіка природокористування»; 

ІІ місце – Житомирський національний агроекологічний університет за видання за ред. 

Ю. Ю. Довгія «Посібник з інвазійних, інфекційних та незаразних хвороб свиней»;  

ІІІ місце – Полтавська державна аграрна академія за видання Писаренко В. М., 

Писаренко П. В., Писаренко В. В. «Агроекологія».  

 

Номінація «Краще навчальне видання з нових напрямів професійної підготовки» 

 

І місце – ТОВ «Видавництво ―Знання‖» (м. Київ) за видання за ред. А. Ф. Мельника 

«Державне управління»;  

ІІ місце – ТОВ «Видавничий дім ―Києво-Могилянська академія‖» (м. Київ) за видання 

Яковця А. В. «Телевізійна журналістика: теорія і практика»;  

ІІІ місце – ТОВ «Грані-Т» (м. Київ) за видання Печенюк Т. «Кольорознавство»;  

ІІІ місце – ТОВ «Видавництво ―Лібра‖» (м. Київ) за видання Сирохмана І. В., 

Задорожного І.М., Пономарьова П. Х. «Товарознавство продовольчих товарів». 

 

Номінація «За високу видавничу культуру»  

(для книжкових видавництв, видавничих організацій) 

 

І місце – ТОВ «АСМІ» (м. Полтава) за видання Краснікової О. М., Капаєвої Л. М., 

Борисової І. С. та ін. «Фінанси»;  

ІІ місце – Видавничий дім «Академперіодика» (м. Київ) за видання Мартиненко О. І. 

«Методи молекулярної біотехнології»;  

ІІ місце – ТОВ «Видавництво ―Книги-ХХІ‖» (м. Чернівці) за заг. ред. А. П. Коцура,  

Н. В. Тереса «Історія України від найдавніших часів до сьогодення»;  

ІІІ місце – Видавництво НАН України «Наукова думка» (м. Київ) за видання Козлової  

І. П., Радченко О. С., Степури Л. Г., Кондратюк Т. О., Піляшенка-Новохатнього А. І. 

«Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти».  
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Номінація «За високу видавничу культуру видання навчальних книг»  

(для видавництв ВНЗ) 

 

І місце – Українська академія друкарства (м. Львів) за видання Предко Л. С. 

«Проектування додрукарських процесів»;  

ІІ місце – Запорізький національний технічний університет за видання Пінчука В. П., 

Лозовської Л. І. «Програмування мовою С/С++ з прикладами та вправами»;  

ІІ місце – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за низку видань для 

вищих навчальних закладів;  

ІІІ місце – Державний заклад «Луганський національний університет ім. Тараса 

Шевченка» за низку видань для вищих навчальних закладів.  

 

2. Нагородити переможців у номінаціях конкурсу почесними призами УАВК та 

дипломами, лауреатів конкурсу – дипломами.  

 

3. Відзначити активну участь у конкурсі таких вищих навчальних закладів, суб’єктів 

видавничої діяльності України та авторів:  

 

1. Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка».  

2. Української академії друкарства.  

3. Видавництва Львівської політехніки, м. Львів.  

4. Донецького національного університету.  

5. Видавництва «Астролябія», ТзОВ.  

6. Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет».  

7. МПП «Букрек».  
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4. Відзначити грамотою учасника конкурсу у номінації «Краще навчальне видання з 

юридичних наук» ТОВ «Видавництво ―Знання‖» (м. Київ) (на конкурс за цією номінацією 

подане одне видання, тому її було знято з розгляду).  

 

5. Направити подяки Правління Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів 

профільним спеціалістам, які взяли участь у проведенні змістовної професійної експертної 

оцінки видань, поданих на конкурс.  

 

«За» затвердження протоколу голосували 9 членів Правління.  

«Проти» — немає.  

«Утрималися» — немає.  

 

Президент Асоціації        О. В. Афонін  
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АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Основні положення дослідження обговорено на засіданнях кафедри видавничої справи 

та редагування Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Окремі положення і висновки були виголошені на міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференціях: 

Міжнародні наукові та науково-практичні конференції: 

ІІ Міжнародна наукова конференція «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи» 

(Житомирський державний університет імені Івана Франка, 24 квітня 2015 р.); ІV 

Міжнародна науково-теоретична конференція «Толерантність як соціогуманітарна проблема 

сучасності» (Житомирський державний університет імені Івана Франка, 1–2 жовтня 2015 р.); 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та 

світі» (Запорізький національний університет, 3–4 березня 2016 р.); ІІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук» (м. Київ, 

28–29 жовтня 2016 р.); ІІІ Міжнародна наукова конференція «Польща–Україна: спільні 
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шляхи до свободи. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та 

сучасності» (Житомирський державний університет імені Івана Франка, 4 листопада 2016 р.); 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. 

Львів, 2–3 грудня 2016 р.); Actual Problems of Science and Education APSE-2017 (Budapest, 29 

January 2017). 

Всеукраїнські наукові та науково-практичні конференції: 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Модернізація 

соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи» (Житомирський 

державний університет імені Івана Франка, 14–15 травня 2015 р.); ІV Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція «Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події» (м. Львів, 30 

вересня–3 жовтня 2015 р.); ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-

медійний простір: реалії та перспективи розвитку» (Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського, 12–13 жовтня 2016 р.); Всеукраїнська науково-

практична конференція «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології» (Класичний 

приватний університет (м. Запоріжжя), 16–17 грудня 2016 р.); Всеукраїнська науково-

практична конференція студентів та молодих вчених «Медіаконтент: види, форми подачі та 

особливості сприйняття» (Інститут журналістики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, 4 квітня 2017 р.); ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Сучасні видавництва вищих навчальних закладів» (Одеський національний університет 

імені І. І. Мечникова, 25–27 травня 2017 р.).  

 


