Інформація щодо діяльності
видавництва «Право»
за 2014 рік
1.Видавництво «Право» створене у системі Академії правових наук України згідно Указу
Президента України «Про Академію правових наук України» №275/93 від 23.07.1993р.;
Постановою Кабінету міністрів України від 18.05.1994р. №321; Постанова №6/8-Н Академії
Правових наук України від 25.01.1996р.
Оскільки видавництво «Право» є юридичним Видавництвом, цілями діяльності виступає
популяризація та доведення результатів різноманітної наукової діяльності до відома
суспільства та всіх зацікавлених суб’єктів шляхом видання наукових, науково-практичних і
навчальних робіт, нормативно-правових актів.
Видавництво забезпечує юридичною літературою навчальні заклади і наукові установи,
правоохоронні та судові органи, а також практикуючих юристів, які працюють в установах,
організаціях, підприємствах різних форм власності.
2. Стратегія розвитку Видавництва полягає в більш щільнішій роботі з реалізації
юридичної літератури по наступним направленням:
-ВИШІ /робота з кафедрами та бібліотеками/;
- Заклади різноманітної форми власності та підпорядкованості / міністерства, суди,
прокуратури, спілки, пенітенціарні служби/;
- Спеціалізовані книжкові ринки / Харків, Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк/;
- Інтернет - продажі;
- Інші / роздрібні продажі, приватні підприємці, спеціалізовані книжкові магазини/.
Результат фінансово-господарської діяльності видавництва «Право» в 2014р. / тис.грн./
Чистий дохід/виручка від реалізації
продукції
Інші доходи
Усього доходів:

5014,2

Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Відрахування від ФОП
Інші операційні витрати
Інші звичайні витрати
Разом витрати:
Фінансовий результат
Податок на прибуток
Чистий прибуток

2810,1
794,0
326,0
472,7
948,8
5351,6
38,1
67,6
-29,5

375,5
5389,7

За результатами діяльності в 2014р. Видавництво отримало збиток в сумі 29,5 тис.грн.
Внески до пенсійного фонду склали – 234,7 тис.грн., до місцевого бюджету було
відраховано податку з доходів в сумі – 184,1 тис.грн. , інших податків сплачено
68,0тис.грн.( 4,9 тис.грн-військовий збір та 63,1 тис.грн.-податок на прибуток).
За 2014р. видавництво «Право» сплатило до бюджету оренди за державне майно - 110,2
тис.грн.
Всього підприємство сплатило до бюджету – 597,0 тис.грн.
Виплачена заробітна плата за 2014р. склала 633,0 тис.грн. Заборгованості по виплаті
заробітної плати та сплаті податків Видавництво не має.
Зростання цін на матеріали коливається в залежності від курсу національної валюти та
автоматично спричиняє збільшення витрат Видавництва. У зв’язку зі стрімкими темпами
внесення змін не тільки у чинне законодавство, а також і у ті нормативно-правові акти, які
ще не набрали законної сили, ми не маємо можливості випускати книги великими
тиражами, адже вони втрачають свою актуальність майже щодня. Ціни на наші видання не
можуть зростати порівняно із собівартістю, тому що попит на навчальну літературу
знизився до мінімуму. У зв’язку зі зниженням попиту на літературу, залишки
неактуальних видань було здано в макулатуру, що вплинуло на неотримання вигоди від
реалізації застарілих видань.
Також , хотілось зауважити на те, що видавництво «Право» є спеціалізованим юридичним
видавництвом з випуску юридичної літератури - офіційних видань законів, кодексів, інших
нормативно - правових актів органів державної влади та управління , збірників
законодавства з різних галузей права, наукової літератури, підручників, навчальних
посібників, довідкової літератури, які покликані допомогти широкому загалу конкретного
користувача ( учня, студента, аспіранта, викладача, працівників законодавчої та
виконавчої влади). Тому на планові показники Видавництва та їх виконання впливають
зовнішні показники - соціально-політична ситуація в Україні , показники навчальних
програм учбових закладів, бюджетної політики Держави , а саме , виділення коштів на
закупівлю спеціальної літератури бібліотечними фондами навчальних закладів, органам
виконавчої та законодавчої влади , судам, прокуратурам , обласним та місцевим
бібліотекам.

Середньооблікова кількість штатних працівників по Видавництву в 2014р. склала – 29 осіб
( апарат управління-4 особи, спеціалісти- 21 особа та робітничий склад- 5 осіб, в т.ч. 2
особи зайняті на неповний робочий день-тиждень,3 особи із спеціалістів знаходяться у
відпустці по догляду за дитиною до 3-х років). Середньомісячна заробітна плата по
Видавництву за звітний період склала- 2456,3 грн.

роки

2013
2014

Коефіцієнтний аналіз в порівнянні 2013-2014 р.р.
Коеф.рентаб Коеф.рентаб. Коеф.абсолют
Коеф.фінан
Активів/ +
Діяльності/≥0 Ліквідності/0,2- Стійкості/≥1
0,35 та більше
0,07
0,06
1,54
2,24
0
0
0,90
1,44

Коеф.фінанс
Незалежн/≥
0,5
0,61
0,59

За показниками аналізу 2014року в порівнянні з 2013 роком відчутна динаміка
зниження росту , що свідчить про вплив зовнішніх показників , які вплинули на
діяльність Видавництва. Але більшість показників знаходяться в рамках допустимих
норм.
За 2014 р. видавництво «Право» випустило в світ 152 видання. Із них:
10 - довідкові видання;
14- підручники;
58- навчальні посібники;
42- монографії (наукові роботи);
26- періодичні видання;
36- кодекси;
32- наукові видання;
4- підручники та навчальні посібники - перевидано.

