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ТОВ «Видавництво «ЖНЕЦЬ»



СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

ВИДАВНИЧИЙ БІЗНЕС



Видавництво  “Жнець”— українське видавництво, засноване 

у 2004 році, засновниками якого є Женченко Марина Іванівна 

та Женченко Ігор Вікторович. Видавництво надає повний спектр 

редакційно-видавничих послуг. 

В асортименті видавництва — навчальні, наукові, літературно-

художні видання у друкованому та електронному форматах.

https://zhnets.com.ua



























Видавництво є 

лауреатом 

багатьох премій 

конкурсу 

мистецтва книги 

України, а також 

двічі переможець 

рейтингової 

програми лідерів 

реального сектору 



Видавництво «Жнець», також займалося державними

замовленнями в рамках програми «Українська книга».

Окрім випуску паперових видань, зараз видавництво

займається digital-напрямом, випускаючи електронні книги.

Більшість видань у видавництві просувається та

продається за допомогою прямого продажу, адже

видання видавництва не розраховані на масового

читача.

Видавництво «Жнець» тривалий час співпрацювало з

«Книгарнею Є», видання видавництва можна знайти в

найбільшій інтернет-книгарні «Yakaboo» та інших.



Штат видавництва складається 

з директора та головного 

редактора, інші обов’язки 

необхідні для функціонування 

видавництва виконують 

фрілансери, до яких належать: 

редактори та верстальники. 

Директором видавництва є 

Женченко Ігор Вікторович, 

який також займається 

художнім оформленням видань. 

Головним редактором у 

видавництві є Женченко 

Марина Іванівна.



Видавництво займається здебільшого випуском

авторської професійної літератури, зокрема це

випуск літератури на видавничу тематику, тому

конкуренція на ринку для видавництва слабка.

В межах надання повного спектру редакційно-

видавничих послуг, видавництво також

займається випуском авторських поетичних

творів у невеликих тиражах, реалізацією яких

займаються самі автори.

Для друкованих навчальних та наукових видань видавництво застосовує

прямий продаж видань, продаючи їх в університетах та інших закладах освіти.

Для видань видавництва це найзручніший спосіб, оскільки наукова та

навчальна література не є масовою.



Крім побачених, вже друкованих книг, ми мали

змогу побачити сам процес редагування оригіналу,

підготовки до друку (верстка) та ін.

Було дуже цікаво побачити та послухати як все відбувається. Нам

розповіли про «підводні камні» редагування та дали корисну пораду, як

ось: «після узгодження редактури сторінки з автором краще попросити

його поставити підпис під сторінкою, у разі чого у вас буде аргумент,

що він погодився, і до вас претензій не повинно бути».



Цей словник – найулюбленіший помічник у

видавництві «Жнець». Саме він допомагає при

редагуванні кожної книги.



Приклад ілюстрації 

Віктора Ігоровича Женченка 

до одного з видань





Одна зі сторінок книги, яка 

була заверстана у період 

проходження практики.



СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ

РЕКЛАМА І PR У ВИДАВНИЧІЙ 

СПРАВІ





Патріотична лірика

В розділі відкрито багато суспільних питань: 

правічне самоїдство, національний розбрат, 

державний безлад, розростання в суспільстві 

жадоби, наживи будь-якою ціною, злоби, 

заздрощів...

Зображено народ, який зневірився, і у якого 

намагаються забрати все найрідніше - мову, 

пісню, національну гідність. 



Патріотична та 

пейзажна лірика

Розділ наповнений глибокими 

внутрішніми роздумами ліричного 

героя, які перемежовуються в 

описами українських пейзажів, 

буденності, яку ми не помічаємо 

навкруги.



Патріотична лірика

Образи у формі ронделя Віктор 

Женченко вживає лаконічно і 

доцільно. А завдяки повноті та 

барвистості лексичного 

наповнення вірші складаються в 

гармонійній довершеності. 



Інтимна лірика

Найромантичніший розділ –

любовна лірика, багатослівне та 

багатозначне людське почуття, 

яке завжди присутнє в нашому 

житті. 



База потенційних покупців







Дякуємо за увагу!


