
Інформація щодо діяльності видавництва «Право» 

за 1 квартал 2015 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.; 

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 здійснює підготовку і випуск : 

1) наукових видань, в яких науковці викладають результати теоретичних чи 
експериментальних досліджень з юридичної галузі  знань ( монографії, автореферати 
дисертацій, тези доповідей, матеріали конференцій, з’їздів, симпозіумів, збірники 
наукових праць); 

2) навчальних видань, які покликані допомогти широкому загалу користувачів - учням, 
студентам, аспірантам, викладачам; 

3) підручників та навчальних посібників по дисциплінам, які відповідають програмам, 
затвердженим МОН України; 

4) хрестоматій - збірка літературно-художніх, історичних творів, які вивчаються за програмою; 
5) довідкових видань; 
6) періодичних - журнали, щорічники, наукові профільні журнали, які містять результати 

теоретичних та прикладних досліджень. 

 

 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 напрямкам: 

-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 1кв.2015р. в 

порівняльному аналізі. 

           / тис.грн./ 

 1кв.2015р. 1кв.2014р. 

Чистий дохід/виручка від 
реалізації продукції 

973,4 963,1 

Інші доходи 64,9 127,6 

Усього доходів: 1038,3 1090,7 

   

Матеріальні витрати 373,5 370,3 

Витрати на оплату праці 200,9 198,5 

Відрахування від ФОП 81,4 77,7 

Інші операційні витрати 356,0 396,1 

Інші   витрати 16,2 21,9 

Разом витрати: 1028,0 1064,5 

Фінансовий результат 10,3 26,2 

Податок на прибуток 1,9 23,0 

Чистий прибуток 8,4 3,2 
  Політична ситуація, що склалася в країні призвела до погіршення економічного стану в 

2015р. Заплановані антикризові заходи, що призвели до  зросту  цін на енергоносії, імпортні 

товари та матеріали, інфляція  вплинули на  збільшення собівартості продукції  Видавництва,   яка 

складається з виробничих(матеріальних)витрат, які  враховують: послуги поліграфічних 

підприємств, папір на виготовлення книжок, плівки, обслуговування комп’ютерної техніки з якою 

пов’язаний виробничий процес; витрат на паливо та енергію, витрат на утримання орендованих 

приміщень. Збільшення вартості сировини та матеріалів, палива та електроенергії  спричинить  

збільшення матеріальних витрат Видавництва. 

 Попри загальні негативні тенденції, за даними Книжкової палати України за підсумками 

2014р. видавництво «Право» увійшло до ТОП-15 лідерів книжкового ринку України.У зв’язку зі 

складною економічною ситуацією  що склалася,  Видавництво залишає  витрати  на оплату праці 

робітникам , індексуючи їх та  зберігаючи  створені робочі  місця.                           

 За1кв. 2015 р. видавництво «Право» випустило в світ  59 видань  Із них: 

3 - довідкові  видання; 

4- підручники; 

20- навчальні  посібники; 

12- монографії (наукові роботи); 

3- періодичні  видання; 

17- кодекси; 

  


