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Специфіка конкуренції у видавничому бізнесі
Сьогодні видавнича галузь в Україні переживає не найкращі часи:

нерентабельність видавництв, великі затрати, висока собівартість продукту тощо.
Уміння ефективно реалізовувати видавничі ідеї, пропонувати видавничі проекти ті, в
яких будуть зацікавлені споживачі, результативно маневрувати в конкурентному
середовищі, розвивати та збільшувати активи - це і є загальний зміст бізнесу у
видавничій сфері. Умовою виживання та основою стабільного становища підприємств
галузі є здійснення ними ефективної конкурентної боротьби.

За такої ситуації, що склалась сьогодні у видавничій сфері, кожному видавництву
з особливою увагою треба ставитись до посилювання своїх конкурентних переваг у
галузі. На сучасному видавничому ринку доводиться боротися й за видавничі ідеї,
проекти, виробників тощо. І саме це спонукає суб’єктів видавничого бізнесу шукати
ефективні методи досягнення своїх ідей, цілей для здобуття позитивних результатів у
діяльності.

Конкуренція на видавничому ринку – змагання авторів, видавців, виготовлювачів,
розповсюджувачів видавничої продукції та інших суб’єктів видавничої справи за
якнайвигідніші умови придбання прав, випуску у світ і продажу видавничого
продукту[3]. Тобто боротьба на видавничому ринку йде не лише за фінансові чи
матеріальні активи, а й за продукт таланту людини – творчості. Саме нематеріальні
ресурси, до яких треба віднести знання, ідеї, місце на ринку, гнучкість, адаптивність
організаційної структури, якість відносин з партнерами, цінності й авторитет
видавництва та сильне бажання досягти успіху є одними з найважливіших аспектів, що
визначають конкурентоспроможність суб’єкта видавничого бізнесу.

Конкурентоспроможність є одним з основних факторів успішного розвитку
бізнесу підприємства. Під конкурентоспроможністю видавництва розуміють
можливість ефективної господарської діяльності та її практичної прибуткової реалізації
в умовах конкурентного ринку. Забезпечення конкурентоспроможності досягається
шляхом реалізації стратегій, які є основою здатності підприємства до попередження чи
прийняття загроз зовнішнього середовища без прояву їх негативного впливу на
діяльність підприємства або зменшення зовнішнього впливу до рівня несуттєвого.

Слід зазначити, що основними чинниками конкурентоспроможності у
видавничому бізнесі є :

· унікальні видавничі ідеї;
· потенціал авторів і характер відносин з ними;
· тематичний план;
· особливості видавничих угод;
· позиціювання суб’єкта діяльності і його продукції, послуг на ринку;
· якість редакційної роботи, асортимент видань, наділення їх ознаками

сильного виробу;
· висока видавнича культура, привабливість видавничої марки, цінова

політика;
· ефективність комунікацій, ділова надійність і надійність партнерських

відносин;
· креативність,мобільність і зручність;
· кваліфікація, відданість справі кадрів, конструктивний дух та ін. [3]

Видавничий ринок є ринком монополістичної конкуренції, специфікою якої є
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зосередження в одних руках певних видавничих продуктів, проектів. Про це свідчить
пакетне придбання авторських прав, створення видавництвами власних мереж збуту
продукції, цілеспрямоване формування та задоволення читацьких потреб.

Сучасні проблеми видавничого бізнесу викликані, в першу чергу, кризовим
станом в Україні. Підприємствам цієї галузі на сьогодні в нашій країні, на жаль,
доводиться виживати. Тому кожне видавниче підприємство для відстоювання свого
місця на ринку, повинно вивчати своїх конкурентів, а саме:

• підходи до вибору цільових сегментів, які використовуються конкурентами;
• стратегії позиціювання конкурентів;
• методи конкурентної боротьби, які використовуються ними;
• частку ринку, яку займають конкуренти;
• ціни, якість товарів, стратегії стимулювання, рекламні заходи конкурентів;
• методи збуту, які використовуються конкурентами.
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