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1.1.ПроблемаПроблема длядля аналізуаналізу::
МаленькаМаленька часткачастка вітчизняноївітчизняної продукціїпродукції нана

книжковомукнижковому ринкуринку вв УкраїніУкраїні..

ЗамовникЗамовник аналізуаналізу::
ВерховнаВерховна РадаРада УкраїниУкраїни,, КабінетКабінет МіністрівМіністрів УкраїниУкраїни

22.. ПідставиПідстави длядля державногодержавного втручаннявтручання::
НеспроможністьНеспроможність книговидавцівкниговидавців самостійносамостійно боротисяборотися ізіз
проблемоюпроблемою масовогомасового імпортуімпорту закордонноїзакордонної книжковоїкнижкової
продукціїпродукції.. ВтручанняВтручання державидержави необхіднонеобхідно задлязадля
перспективногоперспективного розвиткурозвитку галузігалузі.. ЦеЦе вв своюсвою чергучергу дозволитьдозволить
підвищитипідвищити культурнийкультурний рівеньрівень тата ідеологічнуідеологічну безпекубезпеку..



33аа.. ОрганізованіОрганізовані зацікавленізацікавлені групигрупи::
-- ОбОб’’єднанняєднання видавціввидавців літературилітератури тата обоб’’єднанняєднання розповсюджувачіврозповсюджувачів
літературилітератури резидентіврезидентів УкраїниУкраїни..
-- ОбОб’’єднанняєднання видавціввидавців літературилітератури тата обоб’’єднанняєднання розповсюджувачіврозповсюджувачів
літературилітератури нерезидентівнерезидентів,, групигрупи імпортерівімпортерів літературилітератури..
-- громадськігромадські організаціїорганізації тата програмипрограми сприяннясприяння,, вв томутому числічислі програмапрограма
МАТРАМАТРА МіністерстваМіністерства закордоннихзакордонних справсправ НідерландівНідерландів,, FundFund forfor CentralCentral andand
EastenEasten EuropeanEuropean BookBook PojectsPojects,, фондфонд ““ВідродженняВідродження””..
-- групигрупи імпортерівімпортерів паперупаперу тата витратнихвитратних матеріалівматеріалів длядля виробництвавиробництва
книжковоїкнижкової продукціїпродукції..
33бб.. ЗаінтересованіЗаінтересовані органиоргани владивлади::
-- ВерховнаВерховна РадаРада УкраїниУкраїни,, КабінетКабінет МіністрівМіністрів УкраїниУкраїни,,
ДержавнаДержавна наукованаукова установаустанова ««КнижковаКнижкова палатапалата УкраїниУкраїни іменіімені ІванаІвана
ФедороваФедорова»»,,
ДержавнийДержавний комітеткомітет телебаченнятелебачення тата радіомовленнярадіомовлення УкраїниУкраїни,,
ДержавнийДержавний комітеткомітет УкраїниУкраїни зз питаньпитань регуляторноїрегуляторної політикиполітики тата
підприємництвапідприємництва,,
МіністерствоМіністерство освітиосвіти іі наукинауки УкраїниУкраїни..



44аа.. ЦіліЦілі розврозв’’язанняязання проблемипроблеми
1.1. РозвитокРозвиток книговидавництвакниговидавництва вв УкраїніУкраїні..
2.2. СтворитиСтворити сприятливісприятливі умовиумови длядля книговидавництвакниговидавництва вв УкраїніУкраїні,, особливоособливо длядля
видавництвавидавництва україномовнихукраїномовних книжоккнижок..
3.3. ЗбільшитиЗбільшити часткучастку вітчизняноївітчизняної продукціїпродукції уу книжковомукнижковому ринкуринку УкраїниУкраїни..
44бб.. КритеріїКритерії досягненнядосягнення цілейцілей
1.1. ЗбільшенняЗбільшення обсягівобсягів книговидавництвакниговидавництва тата книжковогокнижкового ринкуринку вв УкраїніУкраїні нана 10 %10 %
щорічнощорічно,, впродовжвпродовж 55 роківроків..
2.2. ЗменшенняЗменшення обсягівобсягів імпортуімпорту книжковоїкнижкової продукціїпродукції іноземногоіноземного виробництвавиробництва нана 5%5%
щорічнощорічно..
3.3. ЗбільшенняЗбільшення часткичастки україномовнихукраїномовних книжоккнижок уу видавництвівидавництві тата нана ринкуринку УкраїниУкраїни додо
5 %5 % щорічнощорічно..
44вв.. ОбмеженняОбмеження..
1.1. БюджетнийБюджетний дефіцитдефіцит..
2.2. ПротестиПротести російськомовнихросійськомовних громадянгромадян вв УкраїніУкраїні..
3.3. БракБрак законодавчоїзаконодавчої базибази..
4.4. СкладністьСкладність застосуваннязастосування нормативнонормативно--правовихправових актівактів длядля реалізаціїреалізації механізмівмеханізмів якіякі
контролюютьконтролюють імпортімпорт книжковоїкнижкової продукціїпродукції відповідновідповідно додо вимогвимог СОТСОТ..
5.5. НепріоритетністьНепріоритетність длядля ВРУВРУ тата КМУКМУ..
6.6. ЗустрічнеЗустрічне лобіюваннялобіювання зізі сторонисторони російськихросійських видавництввидавництв..
7.7. МожливіМожливі зустрічнізустрічні заходизаходи зз бокубоку іншихінших державдержав..



5.5. АльтернативніАльтернативні варіантиваріанти::
55.1..1.ЗалишенняЗалишення чинноїчинної політикиполітики безбез змінзмін::
ВідмовитисьВідмовитись відвід будьбудь якихяких змінзмін додо книжковогокнижкового питанняпитання..
55.2..2.СприянняСприяння проведеннюпроведенню спеціальнихспеціальних розслідуваньрозслідувань тата
встановленнявстановлення тимчасовихтимчасових квотквот абоабо митамита::
ВпровадженняВпровадження змінзмін нана законодавчомузаконодавчому рівнірівні,, щощо враховуютьвраховують
створеннястворення умовумов длядля спеціальногоспеціального розслідуваннярозслідування щодощодо
масовогомасового імпортуімпорту книжковоїкнижкової продукціїпродукції вв УкраїнуУкраїну,, наслідкомнаслідком
якогоякого єє тимчасоветимчасове регулюваннярегулювання імпортуімпорту книжковоїкнижкової
продукціїпродукції..
5.3.5.3. ВведенняВведення дотаційдотацій тата пільгпільг::
РозробкаРозробка широкоїширокої нормативнонормативно--правовоїправової базибази,, щощо охоплюєохоплює
усіусі питанняпитання оподаткуванняоподаткування,, наданнянадання дотаційдотацій книжковомукнижковому
видавництвувидавництву,, щощо включаєвключає вв себесебе пільгипільги тата стимулюваннястимулювання
іншимиіншими чинникамичинниками..



223311РейтингРейтинг варіантуваріанту

1010111199СумарнаСумарна оцінкаоцінка
варіантуваріанту

221133АдміністративнаАдміністративна..
здійсненністьздійсненність

112233ПолітичнаПолітична
здійсненністьздійсненність

332211СправедливістьСправедливість
223311ЕфективністьЕфективність

223311РезультативністьРезультативність

ВаріантВаріант 33ВаріантВаріант 22ВаріантВаріант 11

ОцінкаОцінка варіантівваріантів ((альтернативальтернатив)) політикиполітики
КритеріїКритерії

6а. Порівняльний аналіз альтернатив



66бб.. РекомендованийРекомендований варіантваріант::
АльтернативаАльтернатива 22 –– ««СприянняСприяння проведеннюпроведенню
спеціальнихспеціальних розслідуваньрозслідувань тата встановленнявстановлення
тимчасовихтимчасових квотквот абоабо митамита»»..

66вв.. ЗаходиЗаходи щодощодо впровадженнявпровадження::
-- ПроведенняПроведення громадськихгромадських слуханьслухань зз питаньпитань
розврозв’’язанняязання цієїцієї проблемипроблеми;;
-- ВнесенняВнесення змінзмін додо законівзаконів пропро проведенняпроведення
спеціальнихспеціальних тата антидемпінговихантидемпінгових
розслідуваньрозслідувань;;
-- ПокладенняПокладення обовобов’’язківязків нана МіністерствоМіністерство
ЕкономікиЕкономіки попо координаціїкоординації українськихукраїнських
видавціввидавців підпід часчас проведенняпроведення розслідуваньрозслідувань..


