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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 
 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (405 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген.   

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ.  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 

года № 343 (Приложение 405).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

 

 

 

 

@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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Пікір жазғандар: 
филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

журналистика факультетінің деканы С. Медеубек 

саяси ғылымдардың кандидаты, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

қітапханасының директоры Ж. Сейдуманов 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

  

     «Баспа ісін ұйымдастыру мен басқарудың ғылыми негіздері»                                                

курысы докторанттардың баспа ісі, полиграфия, дизайн саласындағы  жаңа 

технологияларды және әлемдік деңгейдегі   баспа ісі және баспа саласына 

қатысты қазіргі мәселелер туралы білім  бере отырып,  ғылыми 

тұжырымдамалар  мен сараптамалар жасату пәннің негізгі мақсаты болып 

табылады. Сонымен бірге баспа ісін ұйымдастыру мен басқаруға  кәсіби 

мамандар даярлау. 

 Типтік бағдарламаны дайындауда А. Асфандияров, А.А. Беловицкая, 

Н.М.Сикорский, М.К. Мамажанов, А.М. Жиреншин, С. Рахимжанова, 

Н.Д. Эриашвили және Ф.Котлер т.б. отандық және шетелдік зерттеуші-

ғалымдардың ой-қорытындылары мен тұжырымдамалары негізге алынды. 

Пәнді игеру нәтижесінде білімгер: 

- жаңа ақпараттық технологияны қолдану негізіндегі өнімдердің шығарылу 

және таралуының даму жағдайы мен үрдістерін;  

- баспа өнімдерінің қызмет ету ерекшеліктерін;  

- қазіргі редакцияның техникалық құрылымының ерекшеліктерін;  

- баспа ісіндегі заманауи ақпараттық жүйелер;  

- баспагер-маман арсеналындағы техникалық құралдар;  

- полиграфиялық техника мен полиграфиялық үдерістер; 

- қазіргі электронды редакциялық-баспа техникасын; 

- басып шығарудың негізгі технологиялық схемасы меңгеруі керек. 

   Білімгердің: 

- баспаға дейінгі дайындықты жасау және басылымды бақылау, баспа 

параметрлерін тиісті қалыпқа келтіру;  

- редакциялық ұжымда жұмыс істеу; 

- аймақтық, ұлттық және халықаралық деңгейде кітап таратылымдарын 

ұйымдастыру, басқару үлгісін құру; 



4 
 

- баспа өнiмiндегi қоғамдық қажеттiлікті айқындау және сатып алу 

сұранысын бағалау; 

- баспа өнiмiнiң ассортиментін қалыптастыру; 

- веб-сайтты қолдану шыларды өзара үйлестiру, мәлiметтi өңдеу, сақтау, 

құрылымын қолайлы әрекеттестіру; 

- ақпараттық технологиялар және практикалық қызмет арқылы жаңа 

білім-бейімге қол жеткізу; 

      - баспалық ұйымдар мен кәсiпорындардың жұмысымен, тың 

тәжiрибесiмен алмасуды  меңгеруге дағдысы болу керек. 

   Түлек құзырлы болуы керек: 

- баспа кәсiпорнының жарнамалық саясатын үйлестiріп қалыптастыру; 

- баспалық және электрондық басылымдарды редакциялау, дайындау; 

-редакциялық-баспалық бөлімді ақпараттық технологиялармен, 

бағдарламалармен қамтамасыз ету, оларды  қолдану; 

- баспа өнiмiнiң сапасын басқару жүйесiн өндеу; 

-баспа үрдісінің барлық кезеңдерiне тән басқару мен шешiм қабылдауды 

таба білу; 

       - негiзгi қаржы құралдарын бақылау, қолдану басқару шешiмдерiн 

ұтымды, тиімді қабылдай  білуге құзырлы болуы керек. 

Курсты оқу нәтижесінде білімгер:  

- кітап басу және баспа ісінің қазіргі өзекті мәселелері жайлы; 

- өз зияткерлiгінің, жалпы мәдениетінің деңгейін жетiлдiру туралы; 

- жаңа идеялардың және кәсiби ұйымдарды құрудың шығармашылық 

шешiмдерiн табу; 

- баспа және электрондық басылымдардағы отандық және шетел 

нарықтарын дамыту тенденциялары туралы; 

-авторлық мәлiмдемелер және авторлық түпнұсқалар бойынша жұмысты 

үйлестiру; 

       -электрондық басылымдардың функционалдық мүмкiндiктері және 

технология аралық талаптары туралы түсінігі болуы керек. 

    Пәнді меңгеруші білімгер: 

- баспа жобалары бойынша бизнес-жоспар жасау;  

- баспа жобаларының тұжырымдамасын өндеу; 

-  баспалық түпнұсқалар бойынша   жұмысты үйлестiруді; 

- баспа қызметіне инновациялық технологияларды енгiзуді;  

- баспа үрдістерін басқару; 

- заманауи   ақпараттық технологиялардың жаңа жетістіктерін меңгере 

істей білуі керек: 

- әрiптестермен жұмыс iстесу, ұтымды өнiмдер шығару ісін жолға қоя 

білуді; 

- баспаның маркетингтік стратегиясын қалыптастыруды; 

- баспа құрылымының ақпараттық саясатын қалыптастыруды; 

- өз ұсынысын білдіру, жауапкершiлiк алуды және тәуекел жасауды; 
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-баспа өнiмiнiң әрбiр нарықтық сегментіне арналған тиiстi маркетинг 

үлгiлерiн қолдануды; 

- баспа кәсiпорнындағы өнiм ассортиментiн таратуды басқаруды меңгеруі 

керек. 

Пререквизиттер:   «Кітап ісіндегі  ғылым тақырыбын зерттеудің жаңа 

әдістері», «Баспа ісіндегі инновацияны басқару», «Ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру  және жоспарлау». 

Постреквизиттер: «Баспаны жоспарлау және баспа портфелін басқару», 

«Халықаралық баспа бизнесін басқару», «Кітап саудасындағы  ассортиментті 

моделдеу», «Баспа ісіндегі кәсіби іскерлік коммуникация», «Кітап 

бизнесіндегі менеджмент пен құқық» 

 

 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  

 

№ 
Аталуы 

 

1 Кіріспе.Курстың мақсаты мен міндеті. Кітап шығаруда ұйымдастыру мен 

басқарудың бүгінгі жүйесі. 

2 Кітап басу саласында  басқару мен ұйымдастырудың ғылыми негіздері: 

маркетингтік зерттеулердің мәні. 

3 Кітап нарығында  КСРО  ыдырағаннан кейінгі  ТМД елдерінің жалпы 

жағдайы.  

4 Кітап нарығында  мониторинг  пен  маркетингтік зерттеулердің 

ерекшелігі. 

5 Кітап нарығының  еліміздің әлеуметтік-экономикалық және қоғамдық-

саяси дамуына әсер етуі 

6 Кітап ісіндегі қазіргі заманғы ұйымдастыру мен  басқару негіздерінің 

ғылыми жолын орнықтыру. 

7  Бүгінгі кітап  маркетингінің келелі мәселелері. 

8 Кітап ісін реттеу мен басқарудың теориялық негіздерін қалыптастыру. 

9 Баспа ісін ұйымдастыру мен басқарудың құрылымдық элементтері мен 

кезеңдерінің ғылыми негіздерін әзірлеу. 

10 Әдіснама және зерттеу әдістерінің ғылыми негіздерін дайындаудың 

баспа ісін басқару мен ұйымдастырудағы мәні мен маңызы.  

11 Кітап шығару саласына  нарықтық қатынастар жағдайында қойылатын 

талаптар. 

12 Кітап өнімдерін шығаруда бәсекелестік нарықты қалыптастыру 

ерекшеліктері.  

13 Кітап шығару саласында заманауи талаптарды үйлестіру. 

14 Отандық және шетелдік кітап шығару саласындағы өзекті мәселелер. 

15 Кітап ісін басқару негіздерін ұйымдастырудың ғылыми негіздері.                    
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе.Курстың мақсаты мен міндеті. Кітап шығаруда 

ұйымдастыру мен басқарудың бүгінгі жүйесі 

Қазіргі қазақ баспаларының даму бағыттары, өнімдерінің ерекшелігіне, 

қаржыландырылуына, орналасқан орнына қарай жіктелуін зерделеп, жүйелі 

түрде көрсету. Қазіргі қазақ баспаларының типологиясы, нарыққа бейімделу 

жағдайына сараптама, әмбебап баспалардың өнімдік ерекшелігін талдау, 

Қазақстанда баспа ісінің ұйымдастырылуын көрсетіп, оның міндеттерін 

айқындау.Салалық баспа өнімдерінің негізгі бағыттары. Тәуелсіз 

Қазақстандағы алғашқы жеке меншік баспалардың нарыққа бейімделуі, 

қазіргі аймақтық баспалардың әлеуметтік-экономикалық жағдайы мен 

проблемаларына талдау жасау. ЖОО жанындағы  баспалардың құрылымдық 

ерекшелігі мен өнімдеріне талдау жасау. 

 

Кітап басу саласында  басқару мен ұйымдастырудың ғылыми 

негіздері: маркетингтік зерттеулердің мәні 

Кітап нарығында маркетингтік (кей жағдайларда әлеуметтік) 

зерттеулерді ұйымдастыру оқырмандардың сұранысын анықтаумен ғана 

шектелмейді. Мұнда «рухани құндылықтар», «қоғамдық жағдай» секілді 

ұғымдардың болуы ондай зерттеулердің жалпы әлеуметтану ғылымында да 

маңызды екендігін байқатады.  

Қазіргі кітап нарығы жағдайында уақыт факторы маңызды рөл атқарады.  

Тұтынушылардың тауарға деген сұранысы тез өзгеріп отырады, сол 

себепті тұтынушыға қажетті кітапты дер кезінде шығара білген баспагер ғана 

уақыт көшіне ілесе алады. Осы тұста баспа қызметін шығармашылық әрі 

экономикалық жағынан ұйымдастыра білетін білікті басшылар керек. 

Маркетингтік зерттеулердің жаңа әдістерін енгізу, қазіргі заманғы 

менеджменттік ұстаным негізінде стратегиялар мен әдіс-амалдар әзірлеу, 

шетелдік баспалар тәжірибесін қолдану және ірі баспалық-  өндірістік 

бірлестіктер құруға бағыт алу - қазіргі кітап басу ісінің өзекті мәселелері 

болып табылады. 

 

Кітап нарығында  КСРО ыдырағаннан кейінгі  ТМД елдерінің 

жалпы жағдайы 

1991 жылы желтоқсан айының 16 жұлдызында республиканың 

мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланып, Қазақ Советтік Социалистік 

Республикасы Қазақстан Республикасы деп аталды. Еліміз тәуелсіздік 

алғаннан кейін көкейкесті реформаларды жүзеге асыруға, демократиялық 

қоғамды, айқын экономиканы құруға кірісті. Еліміз егемендікке қол 

жеткізген соң ұлттық кітап ісінің дамуында жаңа кезең басталды. Қазақ 

кітабы жаңа Қазақстанның қалыптасуы мен дамуына үлкен үлес қосты. 

Дәрісте негізгі назар аударатын мәселелер:Қазақстан кітап рыногының 

қалыптасуы мен дамуының негізгі бағыттары, оны жоғары дамыған елдерде 
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кітап нарығының жетістіктерімен салыстыру; баспалар және баспа 

орындарының өсу қарқыны мен дамуын талдау; кітап өнімдері бағаларының 

құрылуын, кітап таратудың дамуын талдау және кітап шығарудың жаңа 

модельдерін дамыту қажеттілігіне назар аудару.  

 

Кітап нарығында мониторинг пен маркетингтік зерттеулердің 

ерекшелігі 

Қазақстан баспалары арасында бәсекелестік жағдай қалыптастырып, 

болашақта дүниежүзілік сауда ұйымына кірер болсақ, әлемдік бәсекеге төтеп 

бере алатындай иммунитет қалыптастыру мақсатын жүзеге асыру керек. 

 ХХ ғасырдың 90 жылдарының қыспағынан аман қалған баспалар енді 

нарыққа бейімделіп, жаңаша саясатпен жұмыс жүргізуде. Осы кезеңде 

баспалар жаңа нарықтық жағдайға бейімделе бастады. Ол негізінен 

мынандай шарттардан тұрды: 

- тақырыптық жоспарды өтімді деген кітаптармен толықтыру; 

- өз бетінше арзанға түсетін қағаз көздерін қарастыру; 

- кітап сатуды біртіндеп өз қолына ала бастау; 

- баспаның құрылымын неғұрлым тиімді боларлықтай ықшамдау; 

- баспалар жанынан коммерциялық негізде тапсырыспен кітаптар 

шығару ісін қолға алу; 

- редактордың бірнеше міндетті қатар атқаруына қол жеткізу. 

 

Кітап нарығының  еліміздің әлеуметтік-экономикалық және 

қоғамдық-саяси дамуына әсер етуі 

Қазақстан өз тәуелсіздігіне қол жеткізген, егеменді ел болған соң, 

қоғамда жариялылық, демократиялық принциптер ірге тепкенмен кейін 

республиканың экономика, ғылым, мәдениет, халық шаруашылығы 

салаларындағыдай баспа органдары мен кәсіпорында да бұрынғы болмаған 

мүлдем жаңа қызмет кезеңі басталды. 

Өте күрделі, аса қиын нарықтық қатынастарға бірден өтуді күтпеген, 

болжам болмайтын қатынастарға өту, ұжымдықтан дербестіктің іскерлік, 

пысықтық, тапқырлық көрсету жағдайына көшу бүкіл кітап ісі жүйесін 

түбірінен қайта құруға тура келтірді. 

Нарықтық экономикаға көшу барысында, баспаханалар да қатты 

дағдарысқа ұшырады. Республикада қағаз шығаратын өндіріс болмауы, 

түптеу материалдарының, бояулардың және басқа да полиграфия 

материалдарының тапшылығы олардың бағаларының бірнеше рет есе өсуіне 

себеп болды. 

Баспа ісіне мемлекет тарапынан көмек көрсетіліп, салалық министрлік 

бұл өндірістің өткір проблемаларына, назар аударып, олардың шешілуіне 

басшылық етті. 

Негізгі мәселелер - баспа өнімдерін ұлғайту, полиграфиялық базаны нығайту, 

технологиялық ізденістерді ұйымдастыру, мамандарды даярлау т. с. с. 
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Кітап ісіндегі қазіргі заманғы ұйымдастыру мен  басқару 

негіздерінің ғылыми жолын орнықтыру 

Кітап оқырманға қызмет етеді. Кітаптану ғылымы зерттейтін мәселелер 

сол оқырман талап-тілегіне байланысты болу керек. Кітапты оқырманмен, 

ондағы ақпаратты тұтынушымен байланыста зерттеу-қызметшілдік 

(функционалдық) әдіс осы талаптарға негізделді. Кітаптану ғылымының 

жалпы теориялық проблемелерын шешуде белгілі кітаптанушы А. И. Барсук 

елеулі еңбек етті. 

Сонымен бірге кітап нарығының методологиясын зерттегенде Н. 

Лисовский, А. Ловягин, Н. Рубакин, М. Куфаев, А. Малевин, А. Фомин, Н. 

Сомов, М. Щелкунов еңбектері негізге алынады.Кітаптанут ғылымының 

негізін зерттеренде  И. Баренбаум, А. Говоров, Ю. Григорьев, О. Коршунов, 

Г. Кузьмин, В. Ляхов, Е. Немировский, В. Свинцов, А. Сидоров, Н. 

Сикорский, Ю. Столяров, Д. Теплов, О. Чубарьянов зерттеулері оқылады. 

  

Бүгінгі кітап  маркетингінің келелі мәселелері 

Қазіргі бұқаралық ақпарат құралдарында маркетинг және нарықпен 

жұмыс туралы көптеген материалдар жариялануда. Соларға қысқаша шолу 

жасап көрсек. Біріншіден, тәжірибе жүзіндегі маркетинг неден құралуы керек 

екендігін неізге ала отырып даярланған алты пункт бар, екіншіден нарықта 

дұрыс бағытта қызмет ету үшін таптырмас тәсілдердің тізімін байқауға 

болады. Сонымен: 

1. Тұтынушы туралы міндетті түрде ойлаңыз.  

2.Ұзақ мерзімді перспективалармен жұмыс жасаңыз.  

3. Компанияның барлық ресурстарын пайданыңыз.  

4. Тың нәрсені тиімді кірістіре біліп, икемді болыңыз.  

5. Маркетинг өзара қарым-қатынастың жақсы болғандығын қалайды. 

Маркетингпен тыныш бөлмеде жалғыз өзің айналыса алмайсың. Тас 

ғасырында өмір сүрген адамдар дәнді дақылды теріге айырбастауды 

бастағанда-ақ түсінген. Бүгінгі таңда қарым-қатынастың маңыздылығы 

жоғалмады: мейлі ол фирманың ішіндегі, мейлі сыртындағы болсын, сіздің 

қызметкерлерініздің арасындағы болсын, мейлі нарықтағы жағдай мен 

акционерлер арасынлағы болсын.  

6. Маркетинг — логикалық жүйеге негізделген іс.  

Баспа ісін ұйымдастыру, жүргізу, басқару, жарнамалау, насихаттау, 

пайда табу, нәтижеге жету мәселелерінің отандық және шетелдік 

тәжірибелері бар. Қазіргі тілмен қысқартып айтқанда, баспа ісінің 

менеджменті мен маркетингін, дәстүрлі әрі заманауи талғамдар мен 

танымдарды, тәжірибелерді студенттің білуі, ұтымды қолдануды үйренуі 

қажет. 
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Кітап ісін реттеу мен басқарудың теориялық негіздерін 

қалыптастыру 
Баспа ісін ғылыми басқарудың мәнісі неғұрлым тиімді, аз қаражат 

жұмсап, табысы мол амалдарды ойлап табу. Ғылыми басшылықтың тағы бір 

талабы – кітап және кітап ісінің экономикалық тиімділігін қамтамасыз етуде. 

Кітапханалар мене библиографияны ұстап отырған мекемелер бюджетке иек 

артса, баспа, полиграфия, кітап саудасы өз бетімен күн көруде. 90 жылдарда 

жеке меншік баспалар өз мұқтаждықтарын өздері өтеп, кітап шығара 

бастады. Баспа ісіне мемлекет тарапынан жасалатын ғылыми басшылықтың 

үлкен міндеті кітап және кітап ісіне тиісті жағдай жасау болып табылады. 

Мұның мәнісі – баспа өнімдерін ұлғайтуға, өзіндік құнын кемітуге қолбайлау 

болып отырған кедергілерді жою амалын іздестіру жолдарын қарастыру.  

 

Баспа ісін ұйымдастыру мен басқарудың құрылымдық элементтері 

мен кезеңдерінің ғылыми негіздерін әзірлеу 

Қазіргі таңда кітап шығару мәселесіне мемлекет тарапынан атқарылып 

жатқан іс-шаралар. «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып 

шығару» мемлекеттік бағдарлама бойынша  шығарылатын басылымдар.  

Әлемдік кітап басу ісінің негізгі сипаттарын ғылыми зерттеу. Қазіргі 

әлемдік кітап басу ісі, оның негізгі құрамдық бөлімдері: баспа ісі, 

полиграфия, билиография және кітапхана ісі.  

 

Әдіснама және зерттеу әдістерінің ғылыми негіздерін дайындаудың 

баспа ісін басқару мен ұйымдастырудағы мәні мен маңызы 

Еліміздегі экономиканың нарықтық қатынастарға көшуіне байланысты 

жаңа типті басқару кадрлары дайындау және олардың жаңаша ойлау 

қабілеттерін қалыптастыру қажеттілігі туындайды. Осы тұрғыдан алғанда, 

кадрларды кәсіби тұрғыдан, әсіресе, басқару саласына лайықты дайындау 

мемлекеттің ұзақ мерзімді экономикалық саясатының құрамдас бөлшегі 

болуы тиіс. Баспаның негізгі ортақ мақсаты - айқын анықталған, 

экономикалық табысты миссия. Мақсаттар осы миссияны іске асыру үшін 

анықталынады. Басқарудың алғашқы аттану нүктесі болып басқару мақсатын 

анықтау, құрастыру, белгілеу есептелінеді. Мақсаттылық – бұл басқару 

жүйесінің негізгі қасиеттерінің бірі. Басқару мақсаты – басқару жүйесі 

тапсырмасының еңбек әрекеті, нәтижесі оған қол жеткізу үшін басқару 

объектісінің жұмыс жасауы бағытталынады.  

 

Кітап шығару саласына нарықтық қатынастар жағдайында 

қойылатын талаптар 

Оқырмандар сұранысын зерттеу процесі — кітап ісіндегі ең негізгі әрі ең 

маңызды міндеттерінің бірі. Мұндай зерттеудің негізгі мақсаты халықтың 

кітапқа деген сұранысын барынша ауқымды көлемде қанағаттандыру.  

Қоғам өкілдерінің белгілі бір баспа өніміне деген сұранысының көлемі 

баспаның сол өнімді қанша көлемде, қандай тиражбен шығуын жоспарлау 
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кезеңінде ауадай қажет болады. Оқырманның рухани азықтануы үшін, оның 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін кітаптың маңызды екені белгілі, ал оны 

қалай «тұтыну» - әрбір оқырманның өзіне, өзіндік қасиеттеріне байланысты. 

Кітаптарға деген сұраныс нарықтық экономикадағы басқа тауардағы 

сұраныстарға қарағанда дара, дербес түрде жүзеге асады. Ол объективті ғана, 

емес, субъективті бірнеше факторлардың (білім, мамандық, кәсіп, қызмет ету 

саласы, әлеуметтік рөлі, ұлты және т.б.) тізімінен құралады. Сондықтан да 

баспагерлер мен кітапсатушыларға өз оқырмандының талғамын білу 

маңызды: қандай кітаптар тез сатылады, неліктен дәл сол кітаптарға 

қызығушылық жоғары, кітап адамның қандай қажеттіліктерін 

қанағаттандырады, кітапты сатып алу туралы шешімді оқырман қалай 

қабылдайды, оның бағасының рөлі қандай және т.б.  

Сонымен бірге баспаның стратегиялық жоспарлау дегеніміз басшы 

қабылдаған іс-әрекеттер мен шешімдер жиынтығы, баспаның болашақта 

тиімді, ұтымды жұмыс жасау мақсатын қамтамасыз етуге қажетті 

ресурстарды белгілеу, анықтау, алу және оларды үнемді бөлу. 

Стратегиялық жоспарлау тиімді басқару шешімдерін қабылдау құралы. 

Оның негізгі міндеті - жаңалықтар енгізу, баспада мақсатқа сай, яғни 

мақсатқа жетуді қамтамасыз ететіндей өзгерістер енгізуді қамтамасыз ету. 

 

Кітап өнімдерін шығаруда бәсекелестік нарықты қалыптастыру 

ерекшеліктері 

Кітаптың өсіп өркендеуінде сөзсіз баспа менеджменті мен маркетингі 

үлкен роль атқарады. Бүгінгі заманда қоғамға кітапты жеткізудің бірден бір 

көзі ол баспа менеджменті мен маркетингі болып табылады. Сондықтан да 

осы салаға үлкен көңіл бөліп зер салу өте маңызды болып саналады.  

«Manage» - ағылшын тілінен аударғанда басқару, әсер ету, басшылық 

жасау, тіл табыса білу, тығырықтан шыға білу, әдіскер болу деген мағынаны 

білдіреді. Менеджмент термині «әлеуметтік басқару» терминінің синонимі 

болып табылады. Ол техникалық, технологиялық және биологиялық 

басқаруда қолданылмайды. Бұл салаларда рет-теу, өзін-өзі реттеу, тіршілікті 

қамтамасыз ету, бақылау ұғымдары қолданылады. Баспа менеджменті - 

әлеуметтік басқарудың бір түрі. Бұл ұғымның мағынасы өте кең, ол 

өндірістің ғана емес, сонымен бірге қызметкерлердің ұжымдық қызметінің 

түрлі жақтарын, қыр-сырларын және сипаттарын білдіретін ұғым. Баспа 

менеджментінің ұйымдастырушылық функцияларын екі сипатта қарастыруға 

бола-ды: бірінші, баспаның ұйымдастырушылық құрылымын қалыптастыру, 

екінші, баспа қызметкерлерінің арасындағы қарым-қатынасты (вертикальды 

және горизонтальды түрде) орнату. 

 

Кітап шығару саласында заманауи талаптарды үйлестіру 

Кітап ісін мемлекеттік қолдаудың 3 негізгі түрі бар: нормативтік-

құқықтық (кітап шығару, кітап тарату, кітап оқуды белсенді дамыту үшін 

құқықтық кеңістік құру), экономикалық (салық жүйесінде кітап бағасының 
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төмендеуіне ықпал ететін мемлекеттік саясат жүргізу), әлеуметтік-мәдени 

(қоғам санасына кітап және кітап оқу мәдениетін сіңіру). 

Кітап ісі саласындағы мемлекет саясаты жүйелі сипатта болуы қажет, 

яғни аталған саланы ұлттың интеллектуалды деңгейін көтеруде зор маңызға 

ие, еліміздің мәдени мұрасын сақтаудағы маңызды мәселе ретінде дамыту 

қажет.Қазіргі кезде Қазақстанда кітап шығару саласын мемлекеттік қолдау 

«ҚР Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған 

бағдарламасы», «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару»,  

мемлекеттік бағдарламалары аясында қаржыландырумен  жүзеге асады.  

 

Отандық және шетелдік кітап шығару саласындағы өзекті 

мәселелер 

Кітап шығару, кітап таратуды мемлекеттік қолдаудың маңызды шарасы  

ретінде мамандар кітап және кітап оқуды дамыту мен қолдаудың ұлттық 

бағдарламасын қабылдау, жалға алудың жеңілдіктерін заңнамамен бекіту, 

кітап өнімдеріне салық құнын төмендету деп біледі. ТМД елдерінің 

бірқатарында кітап ісін қолдаудың барлық талаптары жүзеге асуда. Мысалы, 

Украинада кітап саласы мына заңдар негізінде дамиды: «Баспа ісі туралы»  

"Украинада кітап баспа ісін мемлекеттік қолдау" «Құжаттың міндетті тегін 

данасы», «Редакция, бұқаралық ақпарат құралы, баспа, кітап дүкендері, кітап 

тарату ұйымдары, шығармашылық одақтардың мүлкін қорғауды күшейту 

туралы». Сонымен бірге,2013 жылы Украина Министрлер кабинетімен 2014–

2018 жж. отандық кітап баспа өнімдерін және оқуды насихаттаудың ұлттық-

мәдени мақсатты мемлекеттік бағдарламасының Тұжырымдамасы бекітілді. 

Ресейде кітап оқуды қолдау мен дамытудың Ұлттық бағдарламасы 

қолданыста. Ресейдің кітап шығару саласы «Ресей мәдениеті» Федералды 

мақсатты бағдарлама арқылы қаржыландырылады.  

Әлем елдерінде кітап шығару ісін мемлекеттік қолдау туралы айта келе, 

аталған саладағы салық саясатына аса назар аудару қажет, ірі баспа 

нарықтарында (Франция, Германия, Италия, Жапония, Оңтүстік Корея, 

Испания, Ұлыбритания) қосымша құн салығын төмендету қарастырылған 

немесе дәстүрлі кітаптарға салық салынбайды. 

  

Кітап ісін басқару негіздерін ұйымдастырудың ғылыми негіздері      

Біріншіден, елімізде кітап ісін жетілдіру үшін кітап ісін қолдауда, баспа 

ісі мен кітап таратуға байланысты шараларды есепке алғанда, ұзақ мерзімді 

ұлттық бағдарламаларды әзірлеу мен қабылдау қажет. Елімізде кітап ісін 

заңнамалық тұрғыдан реттеу қажет, кітап нарығы нысандары үшін салық 

салудың жеңілдетілген түрлерін енгізу қажет. Республикада кітап ісін 

дамытудың оңтайлы жолдарын анықтау үшін кітап нарығына бірыңғай 

маркетингтік зерттеулер жүргізу қажет. Баспалармен, кітап дүкендері және 

кітапханалармен жүргізілген маркетингтік зерттеулердің қорытындысы 

шектеулі сипатқа ие. Кітап тарату үдерісін белсендіру жолдарының бірі – 

пайдаланушыға кітап туралы және бағасы туралы ақпарат беретін бірыңғай 
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орталық құру қажет, мысалы, Қазақстан кітаптарының реестрі. Мұндай 

жүйелер «Книги в наличии и печати» (Books in Print) көптеген ісі 

мемлекеттерде, сонымен бірге Ресейде бар. 

 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

                         

 

1. Баспа ісін ұйымдастыру мен басқарудың ғылыми негіздері туралы жазылған 

ғылыми еңбектер. 

2. Баспа ісін ұйымдастыру мен басқарудың ғылыми негіздерін салған отандық 

және шетелдік теоретиктер. 

3. «Баспа ісін ұйымдастыру мен басқарудың ғылыми негіздері» курысының  

міндеттері мен мәні 

4. Нарық кезеңіндегі кітаптану ғылымының қалыптасуы мен дамуы : Қазақстан 

және ТМД елдерін салыстыра зерттеу. 

5. Н.Д. Эриашвили еңбектерін талдай отырып, рецензия жазу. 

6. Баспа ісін ұйымдастыру мен басқаруда отандық және шетелдік заманауи 

зерттеулер туралы хабарлама жасау. 

7. Нарық кезеңіндегі кітап басу ісі: өзекті мәселелері. 

8. Нарық заманында баспа ісін ұйымдастыру мен басқаруды жетілдіруде Н.Д.  

Эриашвилидің   ғылыми көзқарасы. 

9. Нарық кезеңінде  кітап өнімдерінің менеджменті мен  мониторингіне 

шетелдік зерттеуші ғалымдардың көзқарасы. 

10. Тәуелсіздік кезеңіндегі ТМД елдеріндегі кітапбасу саласы, негізгі кезеңдері. 

11. Белгілі кітаптанушы А.А. Беловицкаяның  «кітап» және «кітаптану» 

еңбектерінің концепциясы. 

12. Кітаптану ғылымына  А.М. Жиреншиннің теориялық көзқарастары. 

13. Кітап зерттеу саласында М.К. Мамажановтың ғылыми көзқарасы.  

14.  М.Н. Кобзеваның ғылыми тұжырымдамасының негіздері. 

15. Заманауи қазақстандық кітаптану ғылымының өзекті мәселелерін талдау. 

 

ОҚЫТУШЫМЕН АТҚАРАТЫН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА  

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. 1. «Заманауи қазақстандық баспа саласына инновациялық көзқарас» деген 

тақырыпқа хабарлама дайындау. 

2. Заманауи баспа ісін ұйымдастыру мен басқарудың әдіс-тәсілдерінің зерттеу 

жолдарын анықтау. 

3. Дүниежүзілік дағдарыс кезеңінде (осы тақырыптағы журнал, 

монографияларға) кітап басылымы туралы Қазақстан, Ресей, Европа және 

АҚШ елдерін салыстыра отырып талдау жаса.  

4. Заманауи Қазақстандық баспа өнімдерінің ерекшелігі: газет және журнал 

саласының шығуы мен таратылуына талдау. 
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5. "Қазіргі заманғы кітаптану ғылымы зерттеулерінің әдістемелік базасы" 

тақырыбы бойынша шолу дайындау.  

6. Баспа ісін ұйымдастыру мен басқарудың ғылыми негіздері туралы  

Кравченко В.Ф., Эриашвили Н.Д. и М.Н. Кобзевалардың  дағдарыс пен 

нарық    кезеңіне әртүрлі көзқарастары. 

7. А.М. Жиреншиннің «Қазақ кітабының тарихы» еңбегіндегі негізгі ой-

толғамдары. 

8.  Ш.Р.Елеукенов пен Ж. Шалғынбаеваның  «Қазақ ктабының  тарихы» еңбегі 

бойынша жоба-пкірталас дайындау.   

9. Д.А.Атабаевтың «Қазақ кітабының  тарихы» еңбегіндегі кітаптану 

негіздеріне көзқарасы.  

10. М.К.Мамажановтың «Книги Казахстана» еңбегі бойынша реферат дайындау. 

11.  М. Коротовский мен Ж. Калиевтің  «Книгоиздательское дело Казахстана» 

еңбегіне рецензия жазу.                                                                                             

12. В.Ф. Кравченконың кітап баспа саласына арнаған еңбектеріне реферат жазу. 

13. «Заманауи баспа саласында PR-технологиясы» деген тақырыпқа презентация 

дайындау. 

14. Қазақстандағы мәдениет пен өнер тақырыбына шығарылатын журнал 

басылымдарын атап өтіп, талдау жасау. 

15. Қазақстан баспа, полиграфия  және кітаптаратушылар ассоциациясы туралы 

хабарлама дайындау. 
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА 

  объем 3 кредита  

 

Автор: 

кандидат филологических наук, доцент кафедры редакторского, 

издательского и дизайнерского искусства Жанабаев К. 
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МЯ имени Абылай хана Ахатова Б.А.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

  Основное назначение дисциплины «Научные основы управления и 

организации издательского дела» - профильное направление – состоит в 

более качественной профессиональной подготовке и совершенствовании 

специалистов самых разных направлений в сфере организации и управления 

современного казахстанского книгоиздания  в эпоху рынка.  

Новые методы исследования в книгоиздании – это фундаментальная 

теоретическая наука, раскрывающая новейшие аспекты предмета, 

особенности функционирования ее основных идей в сфере организации и 

управления современного книжного казахстанского производства, ее 

понятийно-категориальную систему.     

 Дисциплина имеет практический характер и охватывает основные 

сферы современного казахстанского книгоиздания, уровни его научно-

практического развития, его перспектив в эпоху рынка и кризисного 

состояния. Она призвана обобщить теоретический и практический опыт 

лучших зарубежных и казахстанских исследователей в сфере современного 

книгоиздания и выходу этой отрасли из кризиса.     

 Основу настоящей типовой программы составили научные идеи и 

концепции ученых-исследователей А. Асфандиярова, А.А. Беловицкой, 

М.Н. Кобзевой, М.К. Мамажанова, А.М. Жиреншина, С. Рахимжановой, 

Н.Д. Эриашвили и других отечественных и зарубежных историков и 

теоретиков общего книговедения и современного  книгоиздания, издавших 

монографии и учебные пособия по данной дисциплине.      

 Курс «Новые методы темы исследования в книгоиздании» по 

специальности «Издательское дело» относится к числу дисциплин, 

способствующих дальнейшему совершенствованию специального 

профессионально-ориентированного знания в сфере практического его 

применения и его использовании в организации и управлении издательского 
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книжного производства.          

 Цель преподавания дисциплины связана с общей профессиональной 

подготовкой будущих издателей, редакторов и работников сферы книжного 

распространения и пользования: сформировать общее представление о 

сущности и тенденциях современного казахстанского книгоиздания, в его 

целостности, сложности и функциональности, освоить его концептуальную и 

теоретико-понятийную базу и новейшие методы, электронные и цифровые 

технологии в условиях глобализации и острой мировой книгоиздательской и 

книготорговой конкуренции.       

 Задачи изучения дисциплины: изучение важнейших проблемных 

аспектов организации и управления современного книгоиздания, его 

типологии и новых форм функционирования, овладение передовым научным 

методом, анализом и электронно-цифровым инструментарием в целях 

формирования компетентной профессиональной личности организатора и 

книгоиздателя в условиях рынка и в непосредственной кризисной практике. 

 В результате изучения курса магистрант должен приобрести 

следующие навыки и компетенции:                          - 

- иметь представление о современных тенденциях в науке книгоиздания и 

новых методах организации и управления книжного дела, сущности, задачах, 

и практической значимости модернизации в условиях рынка и мирового 

кризиса; 

          -   знать (освоить) важнейшие концепции, основные понятия и категории 

современной науки об организации и управлении книгоизданием, овладеть 

основными научными и технологическими методами современного 

управления в книгоиздании, концептуальными идеями и антикризисным 

практическим опытом в книжной сфере;                                           

-   уметь практически использовать в различных сферах издательского дела 

конкретные достижения отечественных и зарубежных практиков книжного и 

книготоргового производства.     

 Пререквизиты дисциплины: Преподается после курсов «Общее 

книговедение», «История казахской книги», «История казахской критики», 

«Основы электронного издательства», «Электронное издание», 

«Инновационные технологии в издательском деле».  

 Постреквизиты:  последующие дисциплины – весь блок 

фундаментальных специальных дисциплин.      

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Тема 

1.  Введение. Цели и задачи дисциплины. Современное состояние 

в системе управления и организации книгоизданием 

2.  Обоснование научных основ управления и организации на 

примере книгоиздания: значение маркетинговых исследований 

3.  Общая ситуация на книжном рынке СНГ после распада СССР 
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4.  Необходимость мониторинга и маркетинговых исследований 

5.  Попытка концептуализации в координации социально-

экономических систем 

6.  Научные основы современных основ организации и 

управления 

7.  Проблемы книжного маркетинга 

8.  Теоретическое обоснование научных основ регулирования и 

управления книжным делом 

9.  Структурные элементы и этапы разработки научных основ 

управления и организации книжного дела 

10.  Значение методологии и методов исследования для разработки 

научных основ управления и организации издательского дела 

11.  Требования, предъявляемые к книгоиздательской деятельности 

в условиях рыночных отношений 

12.  Особенности формирования конкурентного рынка книжной 

продукции 

13.  Современные требования к координации книгоиздательской 

деятельности 

14.  Проблемы в книгоиздательской сфере 

15.  Научное обоснование основ управления и организации 

книжного дела 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Цели и задачи дисциплины. Современное состояние в 

системе управления и организации книгоизданием 

Общая характеристика социально-экономических и народно-

хозяйственных систем конца XX — начала XXI века в странах СНГ. 

Результативность и координация отдельных систем, «своеобразная и 

ускоренная смена вех» (Эриашвили Н.Д.), или «смена действующих 

парадигм» (Т. Кун) в управлении системной трансформацией 

государственного и корпоративного регулирования» книгоиздательскими 

процессами. 

Актуализация научно-методических и хозяйственно-практических 

проблем в отношении госрегулирования, менеджмента и маркетинга. 

Востребованность концептуального теоретического обоснования, с точки 

зрения структуры и организации книгоиздательского процесса. Негативный  

фактор: всесилие и развитие административно-бюрократических структур 

управления книгоиздательской деятельностью. Стремление этих структур к 

эффективной координации рыночных интересов и отношений в социально-

экономических системах с помощью регулирования по жесткой вертикали 
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сверху вниз, усиление роли корпоративных (в том числе глобальных) и 

региональных систем, т.н. «эффект самоорганизации субъектов рынка в 

форме горизонтальных сетей с теневой составляющей» (Эриашвили Н.Д); 

чрезмерная избыточность внимания деловой и научной общественности к 

традиционным канонам регулирования, менеджмента и маркетинга. 

Противоречие между ними и реальным бизнес-процессом; появление 

множества принципов координации, не поддающихся количественному 

анализу и воздействию и т.д. 

 

Обоснование научных основ управления и организации на примере 

книгоиздания: значение маркетинговых исследований 

Перспективы книгоиздания в условиях новых рыночных отношений. 

Своевременность и успешность книгоиздания отражает вызов времени, 

целесообразность принципиальной смены прежних традиционных парадигм.  

 Маркетинговые исследования современного книгоиздательства. 

Значение среды и функционирования. Дальнейшая разработка важных 

теоретических и методологических аспектов особой книгоиздательской 

дисциплины, объединяющей три сферы: книгоиздательство, полиграфию, 

книгораспространение. 

Значение и роль книжного маркетинга в книжном деле: сочетание 

производства с потреблением, обеспечение единства производственного 

процесса. Проблемы регулирования книжного рынка через предметную 

область книгоиздательской деятельности и товарное обращение. Учет 

взаимодействия фаз жизненного цикла (воспроизводства и обмена в нем). 

Производство книжной продукции как исходный  пункт системообразования, 

а потребление — как конечный.  

 

Общая ситуация на книжном рынке СНГ после распада СССР 

Сравнительно-сопоставительный анализ состояния книжного рынка в 

СССР, Российской Федерации и государствах СНГ. Причины четкой системы 

взаимодействия и координации структур книгоиздательской системы при 

плановом развитии.  

Разрушение научно-производственных и промышленных связей между 

независимыми государствами бывшего СССР, а также – между регионами, 

издательствами, структурами распространения. 

Тотальная коммерциализация книгоиздательского дела, отсутствие 

централизации. Прибыль – основной экономический двигатель современного 

рыночного книгоиздания. Плюсы и минусы. Падение качества выпускаемой 

литературы. Опустошение духовного мира читателя. Пропаганда 

«свободного» и безнаказанного образа жизни. Понятие литературы и 

«чтива». 
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Необходимость мониторинга и маркетинговых исследований  

Издание научной литературы без маркетинговых исследований по 

принципу: книга отвечает спросу читателей – ее тираж допечатывается, а нет 

– она издается минимальным тиражом, либо не издается вообще – 

современный подход книгоиздателей. 

Неразвитость маркетинговых исследований, высокая себестоимость 

книжной продукции, высокий тариф перевозки и доставки книг. Проблема 

книжных магазинов в отдаленных регионах. Переход их 

на коммерческую основу и неспособность приобрести необходимое 

количество экземпляров литературы. Проблема экономических затрат. Остро 

встает проблема маркетинговых исследований и мониторинга книжной 

торговли  как в центре, так и в  отдаленных регионах.  

 

Попытка концептуализации в координации социально-

экономических систем 
Появление множества принципов в различных отраслях знаний. Их 

эклектичное «вторжение» в концептуализацию координации социально-

экономических систем. Изменение действующей парадигмы. Отказ от 

параллельности функционирования государственно-корпоративных систем 

регулирования, менеджмента и маркетинга и построение единой парадигмы 

системной координации. 

Падение эффективности влияния регулирования, менеджмента и 

маркетинга на конечный полезный результат книгоиздательского и 

книготоргового бизнеса. Доминатность каждого из воздействий и 

безусловное влияние самоорганизации. Госрегулирование, менеджмент, 

маркетинг в новой смене своей экономической парадигмы. 

 

Научные основы современных основ организации и управления  

Слабость исследования исторических, теоретических и научных 

предпосылок  развития и формирования новых направлений маркетинга, в 

том числе книжного. Формирование его понятийно-терминологического 

аппарата: Востоков О. С., Генов Р.Г., Лобко А., Новикова О., Ющик И.И., 

Пешкова М., Разработка методологии книжного маркетинга в трудах: X. 

Алчевской, Н. Лисовского, А. Ловягина, Н. Рубакина, М. Куфаева, А. 

Малевина, А. Фомина, Н. Сомова, М. Щелкунова. Методы книговедческих 

исследований: А. Барсук, И. Баренбаум, А. Говоров, Ю. Григорьев, О. 

Коршунов, Г. Кузьмин, В. Ляхов, Е. Немировский, В. Свинцов, А. Сидоров, 

Н. Сикорский, Ю. Столяров, Д. Теплов, О. Чубарьянов. Вопросы 

методологии: А. Беловицкая, А. Гречихин, В. Крейденко, С. Омилянчук. 

Проблемы книжного маркетинга: Б. Ленский, Е. Марголин, Ю. Майсурадзе, 

Н. Маковеев, О. Новикова, М. Морозовский, А. Воропаев, М. Масловатый, Л. 

Ошарина,  Ю. Санников, Ю. Торсуев.  

Работы зарубежных авторов и аналитические обобщения материалов в 

области книжного маркетинга в специализированных журналах: 
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«Книжный бизнес», «Витрина», «Полиграфия», «Книжное обозрение», 

«Университетская книга»: Ф. Котляра и П. Допл., Бем Х., Бэйверсток Э., 

Грэм Г., Бук Чембэр Интернэшнл. 

 

Проблемы книжного маркетинга  

Книжный маркетинг. Отсутствие системной глубокой  методологии и 

развитого понятийно-методологического аппарата. Теоретические 

разработки в системной координации. Сочетание регулирования, 

менеджмента и маркетинга с учетом области книжного маркетинга.  

 Осмысление сложившегося положения дел приводит прагматическому 

аспекту. Причины слабости теоретических разработок. Отсутствие 

отлаженного научно-методологического аппарата и модели 

методологического анализа объекта и предметной области исследования.  

 Книгоиздательский комплекс – сложная социально-экономическая 

система, включающая в себя органически связанные между собой 

редакционно-оформительские, маркетинговые, производственные и многие 

другие структурные подразделения. 

Социально-экономические и культурологические отношения субъектов 

книжного рынка. Состояние книгоиздательского комплекса в условиях 

развития рыночных отношений на современном этапе его трансформации. 

Отношения, возникающие в процессе деятельности книгоиздательских 

организаций, строятся на основе децентрализации и демократизации 

субъектов книжного рынка. 

 

Теоретическое обоснование научных основ регулирования и 

управления книжным делом  

Эклектичность принципов регулирования, менеджмента и маркетинга. 

Их множественная трактовка. Неизмеримость результатов в условиях 

нарастания сложности возникающих задач. Повышение эффективности 

книгоиздательского за счет согласования государственного регулирования, 

менеджмента и маркетинга.       

 Теоретическое обоснование необходимости замены организации 

книгоиздательской деятельности на основе действующих параллельно 

принципов государственного регулирования, менеджмента и маркетинга, 

организацией данной деятельности на основе системной координации этих 

трех процессов. 

Разработка научных и практических рекомендаций по формированию 

стратегии и механизмов координации деятельности книгоиздательского 

комплекса в свете общей тенденции развития книгоиздательского и 

книготоргового бизнеса на современном этапе развития рыночных 

отношений. 

 

Структурные элементы и этапы разработки научных основ 

управления и организации книжного дела. 
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Процесс разработки научных основ управления и организации книжного 

дела. Определение понятий: «книгоиздательский комплекс», «книжная 

продукция», «книжный рынок». Описание принципов организационной 

структуры книгоиздательского комплекса, характер внешней и внутренней 

среды его функционирования. Определение двойственного характера 

книжной продукции как товара и вытекающие отсюда противоречия, 

связанные с его производством и продажей.     

 Анализ современного книгоиздательского дела. Выявление форм и 

методов книгоиздательской деятельности и книжного рынка. 

Обоснование принципов формирования издательского репертуара: 

изучение конъюнктуры рынка.  

Статистические и экономико-математические методы и модели. 

Разработка и обоснование нового подхода к организации и управлению 

книгоиздательского комплекса. Системная координация принципов 

государственного регулирования, сетевого менеджмента и сетевого 

маркетинга.  

Синергетическое сочетание в условиях иерархии и самоорганизации. 

Анализ практики и взаимодействия издательских и книготорговых 

организаций. Разработка рекомендаций по повышению ее эффективности.  

Анализ причинно-следственных связей. Риски в издательской сфере. 

Методика их учета. Новые подходы к введению единых твердых цен на 

книжную продукцию в условиях рынка. Обоснование оценки эффективности 

книжной торговли в условиях кредитных отношений. 

 

Значение методологии и методов исследования для разработки 

научных основ управления и организации издательского дела 

Значение методологии и методов исследования для разработки научных 

основ управления и организации книжного производства. Методологическая 

база. 

Научные подходы ведущих отечественных и зарубежных ученых в 

сфере управления и регулирования макро- и микроэкономикой: М. Альберта, 

И. Ансоффа, А. Богданова, О. Виханского, М. Вудкока, И. Герчиковой, В. 

Глухова, С. О'Доннела, Э. Короткова, Г. Кунца, И. Ладонова, М. Мескона, А. 

Наумова, Т. Питерса, A. Прокопьева, М. Разу, Ф. Русинова, Г. Саймона, 

Д. Смитбурга, Ф. Тейлора, B. Томпсона, Р. Уотермена, Э. Уткина, Л. 

Фаткина, Р. Фатхутдинова, А. Файоля, Д. Фрэнсиса, Ф. Хедоури, К. Ховарда, 

В. Хопера, Г. Эмерсона, C. Янга, С. Бороздина, Л. Брагина, А. Егорова, Л. 

Никулина, А. Люкшинова, П. Пимашкова, К. Мамедова, Н. Моисеева, В. 

Набокова и Ю. Цыпкина, Г. Беккера, П. Дракера, Т. Куна, Э. Ласло, Н. 

Моисеева, Г. Мучнина, И. Пригожина и других. Информационная база.  

 Статистические данные и материалы по финансово-хозяйственной 

деятельности книгоиздательских и книготорговых организаций. 

Статистические и экономико-математические методы анализа: группировки, 
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сравнения, динамические ряды, графика, факторный и корреляционно-

регрессивный анализ. 

Раскрытие сущности понятия «книгоиздательский комплекс» как 

сложной социально-экономической системы. Отражение двойственного 

характера книжной продукции: товара и источника развития духовных 

потребностей общества. 

 

Требования, предъявляемые к книгоиздательской деятельности в 

условиях рыночных отношений 

Современные требования, предъявляемые к книгоиздательской 

деятельности; предпосылки рациональной организации и функционирования 

российских издательств в рыночных условиях. Целесообразность замены 

существующего подхода к организации книгоиздательской деятельности на 

основе одновременного, независимого использования принципов 

государственного регулирования, сетевого менеджмента и сетевого 

маркетинга концепцией системной координации этой деятельности, 

использующей возможности синергетического сочетания принципов 

регулирования, менеджмента и маркетинга в условиях иерархии и 

самоорганизации. Новые парадигмы системной координации как 

концептуальная модель интеграции принципов регулирования, менеджмента 

и маркетинга. 

Новые социально-экономические системы. Традиционные формы 

регулирования и менеджмента и новые направления сетевого менеджмента и 

сетевого маркетинга. 

 Неравновесность и «пульсация» предметной области координации и 

динамичное развитие системообразования на виртуальной основе трехмерное 

пространственное моделирование. 

 

Особенности формирования конкурентного рынка книжной 

продукции 

Особенности формирования конкурентного рынка книжной продукции. 

Принципы исследования конъюнктуры книжного рынка: применение 

статистических и экономико-математических методов и моделей. 

Экономические преимущества использования маркетинговых механизмов 

при планировании и контроле производства и сбыта книжной продукции. 

Методические подходы к повышению эффективности 

книгоиздательской деятельности на основе выработанной ценовой политики, 

сбытовой методологии, учета фактора риска и др. 

Закономерности формирования потребительского спроса на книжном 

рынке. Оценка его в свете формирования концепции реализации книжной 

продукции. Роль и значение книгоиздательских комплексов в экономической 

и социальной сферах. Двойственная природа выпускаемой продукции: 

прибыль, бизнес и духовные потребности общества.     
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 Целесообразность и эффективность использования результатов спроса 

населения на книжные издания.  

Основные факторы: коммерциализация книгоиздательства; ориентация 

на ценности «свободного, демократического» мира; негативное влияние 

СМИ на формирование читательских интересов; высокая стоимость книжной 

продукции и отсутствие механизма государственного регулирования издания 

и продажи книг и др.  

 

Современные требования к координации книгоиздательской 

деятельности 
Современные требования к координации книгоиздательской 

деятельности на основе принципов новой парадигмы и учета факторов, 

определяющих конфигурацию книжного рынка: методическое обеспечение 

технологических процессов исследования, анализа и экспертизы 

конъюнктуры рынка книжной продукции; обоснование необходимости 

проведения государством активной и гибкой политики в отношении 

установления единых и твердых цен на различные виды книжной продукции 

Обоснование подходов к разработке концепции развития 

книгоиздательства в России на основе новой парадигмы организации 

деятельности книгоиздательских комплексов; методическое обеспечение 

научных исследований конъюнктуры книжного рынка; продуманная ценовая 

политика и учет требований к повышению экономической эффективности 

книгоиздательских организаций. 

 

Проблемы в книгоиздательской сфере 

Либерализация книгоиздательской деятельности. Отмена 

лицензирования на открытие издательств.  

Развитие книготорговой отрасли. Организация грамотно отлаженного 

маркетинга и мониторинга. Оценка полезности книг. Четкая система 

взаимодействия и координации действий всех структур, входящих в 

книгоиздательский комплекс. Централизованное изучение спроса населения 

и выпуск тиражей. Роль тематических планов издательств. 

Проблемы в книгоиздательской сфере в условиях трансформирующейся 

экономики: сохранение отраслевого подхода при размытости процессов, 

происходящих в сфере книжного дела; замедленное корпоративное 

системообразование; не учитывается специфика регионов как социально-

экономических систем; область влияния книгоиздательского комплекса все 

еще принимается равновесной, анализируемой методами и средствами 

традиционного маркетинга (динамика результатов считается поддающейся 

статистическим количественным оценкам); активно 

развивающиеся мировые тенденции глобализации бизнес-процессов, 

снижение значимости иерархического регулирования, переход от 

вертикальных жестких структур к горизонтальным сетям при временном 
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характере отношений субъектов книжного рынка чаще всего оцениваются 

субъектами управления книгоиздательских комплексов негативно. 

Отсутствие координации деятельности элементов книгоиздательской 

сферы, учитывающая как системные специфики современного глобального 

переходного процесса развития, так и необходимость формирования 

количественно-качественного результата параллельно-последовательного 

воздействия государственно-корпоративного вертикального регулирования, 

сетевого менеджмента, традиционного и сетевого маркетинга.   

Необходима разработка и реализация новой парадигмы, учитывающей 

как современные особенности развития бизнес-процессов в 

книгоиздательской сфере, так и сочетающей совокупное воздействие 

государственного регулирования, маркетинга и менеджмента. 

 

Научное обоснование основ управления и организации книжного 

дела 
Негативные тенденции в книгоиздательской и книготорговой сферах. 

Повышение эффективности книгоиздательского комплекса в условиях 

рыночных отношений.         

 Стратегия управления книгоиздательским комплексом на основе 

нового подхода, системной координации этой деятельности. Обеспечение 

возможности синергетического сочетания принципов государственного 

регулирования, сетевого менеджмента и сетевого маркетинга в условиях 

сохраняющейся иерархии управления книгоиздательским комплексом 

и динамично развивающейся самоорганизации книгоиздательских и 

книготорговых сетей; формирование издательского репертуара и 

книготоргового ассортимента на основе результатов 

маркетинговых исследований; формирование ассортимента книг из 

ретроспективного и текущего анализа книгоиздательской и книготорговой 

деятельности. Перспективы ее развития.   

Определение оптимального тематического и типологического 

ассортимента: по широте выбора и способности удовлетворения самых 

разнообразных потребностей; по устранению морально устаревших изданий; 

по поддержке функционирования с минимальными затратами; по 

эффективному книгообороту. Оптимизация книготоргового ассортимента. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1. Научные работы, посвященные научным основам управления и 

организации издательского дела  

2. Ведущие казахстанские и зарубежные теоретики управления и 

организации книгоиздания 

3. Предмет и задачи курса «Научные основы управления и организации 

издательского дела» 
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4. Становление и развитие книгоиздательской науки в эпоху рынка в 

Казахстане и странах СНГ: сравнительно-сопоставительный анализ 

5. Конспект и рецензирование трудов Н.Д. Эриашвили 

6. Справочная информация в области современного отечественного и 

зарубежного книгоиздания, организации и управлении книжным делом 

7. Предмет книгоиздания в эпоху рынка: актуальный спектр 

8. Научные взгляды Эриашвили Н.Д.  на предмет организации и 

управления в современном книгоиздании в эпоху рынка 

9. Научные взгляды современных зарубежных исследователей в сфере 

менеджмента и мониторинга книжной продукции - обзор 

10. Книгоиздание в СНГ периода независимости: основные этапы. 

11. Концепция «книги» и книговедения» в трудах А.А. Беловицкой 

12. Теоретические взгляды А.М. Жиреншина. 

13.  Научная деятельность М.К. Мамажанова.  

14. Основные положения научной концепции М.Н. Кобзевой.  

15.  Анализ и состояние современной науки казахстанского книгоиздания. 

 

ТЕМАТИКА  ЗАДАНИЙ ДЛЯ СРС И СРСП 

 

1. Законспектировать и ответить на вопросы по теме: «Научные основы 

управления и организации издательского дела в Казахстане».  

2. Проблемы организации и управления казахстанских фирм в условиях рынка. 

3. Подготовить сообщение по теме «Инновационный подход в деятельности 

современных казахстанских издательств». 

4. Раскрыть основные методы и способы организации и управления 

современным казахстанским книгоизданием.     

5. Провести сопоставительный анализ: книгоиздание в Казахстане, в России, 

Европе и США в эпоху мирового кризиса (анализ журналов и монографий по 

изученной теме). 

6. Специфика современного книгоиздательского дела в Казахстане: обзор газет 

и журналов, с точки зрения организации и управления производством. 

7. Подготовить обзор по теме «Методическая база современного исследования 

книгоиздания».  

8. Проанализировать разные подходы (Кравченко В.Ф., Эриашвили Н.Д. и М.Н. 

Кобзевой) к теме исследования и организации современного книгоиздания: 

эпоха рынка и кризиса.  

9. Подготовиться по теме «Науковедческие источники в сфере современного 

книгоиздания.                                                                                                                     
10. Раскрыть основные идеи А.М. Жиренчина «Из истории казахской книги». 

11.  Подготовить проект-дискуссию по книге Елеукенова Ш.Р. и Шалгынбаевой 

«История казахской книги».   

12.  Систематизировать актуальные проблемы современного казахстанского 

книгоиздания. 
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13.  Выявить книгоиздательские проблемы в книге Атабаева Д.А. «История 

казахской книги».    

14.  Выявить специфику административно-командной политики СССР в сфере 

книгоиздания.  

15.  Подготовить реферат по научному творчеству Мамажанова М.К. «Книги 

Казахстана». 

16. Написать рецензию на книгу М. Коротовского и Ж. Калиева 

«Книгоиздательское дело Казахстана».                                                                                             

17.  Реферат: «Сильные и слабые стороны книгоиздательской концепции В.Ф. 

Кравченко». 

18.  Эссе: Раскрыть сущность, значение Интернета и электронно-цифровых 

технологий в сфере современного книгоиздания. 

19. Плюсы и минусы системного подхода в книгоиздании СССР. 

20.  Подготовить презентацию по теме: «Роль PR-технологий в современном 

казахстанском книгоиздании». 
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