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Успішне функціонування кожного видавництва значною мірою визначається його
ефективною організацією.Видавниче підприємництво,як навчальна дисципліна,
передбачає вивчення сучасної правової бази з організації видавничого бізнесу,
організаційних форм побудови видавництв і редакційно-видавничого процесу(РВП) в них,
системи взаємовідносин між учасниками РВП.У економічній складовій дисципліни
передбачено вивчення питань тематичного планування,методики розрахунку потреби у
редакційно-видавничому персоналі,матеріалах, витрат на видання та ціноутворення,а
також напрямів підвищення ефективності видавничого підприємництва.
Метоювивчення курсу є формування в студентівсистеми теоретичних знань і практичних
навиків з раціональної організації видавничого підприємництва на знанні засад
українського законодавства,особливостей взаємовідносин між субєктами РВП, аналізу та
оцінки економічних результатів.
Основні завдання навчальної дисципліни полягають у засвоєнні концептуальних засад
організування, функціонування та управління видавничою підприємницькою діяльністю,
формування в студентів цілісного бачення суті та змісту започаткування та провадження
видавничого бізнесу,знанні особливостей його економіки, аналізу та планування.
ПР 8. Обізнаність у існуючих інформаційних технологіях для вирішення професійних
задач фахівців у ІТ-галузі та здатність до їх обґрунтованого вибору, налаштування та
подальшої експлуатації
ПР 9.Здатність демонструвати знання з існуючих методологій та інструментальних засобів

Зміст програми (основні теми)

Система оцінювання студента
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Технічне та програмне забезпечення

щодо моделювання, аналізу та оптимізації бізнес-процесів та здатність до їх
обґрунтованого використання
ПР 12. Здатність ефективно працювати в групі, в тому числі і на лідерських позиціях з
метою вирішення різноманітних дослідницьких та практичних завдань
Основні теми:
-підприємництво у видавничій діяльності як вид бізнесу та його специфіка;
-організація видавничого підприємництва;
-видавнича продукція;
-організація РВП і оперативність випуску видавничої продукції;
-організація
взаємовідносин
із
суб’єктами
РВП
(авторами,поліграфічними
підприємствами,споживачами);
-тематичне планування у видавництві;
-персонал видавництва як ресурс підприємництва;
-матеріальні ресурси видавництва;
-витрати видавничої продукції ;
-система цін у видавничому підприємництві;
-аналіз видавничо-господарської діяльності видавництва;
-підвищення ефективності роботи видавництв у ринкових умовах.
Поточний контроль, модульний контроль. Залік
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