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Вступ. актуальність. Становлення і розвиток 
України як незалежної і самостійної держави 
неможливий без розбудови національного ін-

формаційного простору, визначальним складником 
якого є видавнича справа. 

Видавнича продукція є об’єктом культури, со-
ціальної і політичної інформації, найефективнішим 
інструментом передачі знань та ідей, вирішальним 
фактором удосконалення особистості, формування 
її мислення, переконань як активного індивіда і 
учасника суспільних відносин. 

Перехід до нової соціально-економічної систе-
ми, зміна політичного устрою, науково-технічний 
прогрес вимагають ретельного і постійного дослі-
дження процесів, які відбуваються в галузі. акту-
алізує необхідність суттєвого поглиблення аналізу 
нестабільність політичних та економічних префе-
ренцій владних інституцій, соціальна напруженість 
у суспільстві. 

Теоретичної уваги потребує визначення ролі 
книги у взаємодії держави і суспільства, осмислен-
ня  їх впливу як ідеологічного чинника національ-

ної безпеки країни. Враховуючи це, саме книгови-
дання обрано об’єктом дослідження. 

Розуміння проблем сучасного інформаційного 
суспільства, ролі та місця у ньому книговидання спо-
нукає науковців до постійного аналізу процесів, що 
відбуваються в галузі, та напрацювання пропозицій 
щодо оптимізації його розвитку. Найбільш значущи-
ми є доробки вітчизняних науковців: Ю. Бондаря, 
В. Бебика, В. лизанчука, І. Михайлина, а. Моска-
ленка, В. Набруска, В. Різуна, М. Тимошика та ін. 
автором зроблена спроба доповнити  та узагальни-
ти окремі аспекти розвитку книговидання України в 
контексті сьогодення.

Метою статті є аналіз розвитку випуску 
книжкової продукції часу української незалежнос-
ті, виявлення прогалин та основних тенденцій роз-
витку, вплив видавничої продукції на формування 
національного інформаційного простору. 

Для досягнення поставленої мети у статті ви-
значенні такі завдання: дослідити у ретроспективі 
кількісні та якісні показники галузі за кількістю 
випущених видань, їх накладами, тиражними гру-
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пами, цільовим призначенням та за укрупненими 
тематичними розділами; зробити узагальнювальні 
висновки. 

Для реалізації поставлених завдань використо-
вувалася методологія дослідження, що складає су-
купність загальнонаукових і спеціальних методів та 
підходів, які можна поділити на три основні групи: 
методи отримання і накопичення інформації; мето-
ди узагальнення; методи, які дозволяють пояснити 
отримані результати та зробити висновки. Джере-
лознавчий аналіз застосовано як універсальний емпі-
ричний метод вивчення фундаментальних концепцій 
стосовно закономірностей та певних специфічних 
особливостей розвитку і становлення видавничої 
справи. Працюючи з масивами  даних, використо-
вувалися методи математичної статистики. Систем-
ний метод дав змогу дослідити еволюцію видавничої 
справи як складової інформаційного простору.

Результати й обговорення. Станом на 01.09.2017 
р. до Державного реєстру видавців, виготівників і 
розповсюджувачів видавничої продукції внесено   6 
220 суб’єктів видавничої справи. 1 779 суб’єктів ви-
давничої справи займаються лише видавничою ді-
яльністю, 680 – виготовленням видавничої продук-
ції; 410 – розповсюдженням видавничої продукції. 
Решта суб’єктів видавничої справи поєднують 2–3 
види діяльності у видавничій справі, зокрема: 1 018 
– видавничою діяльністю і виготовленням видавни-
чої продукції, 882 – видавничою діяльністю і розпо-
всюдженням видавничої продукції, 1 417 – видавни-
чою діяльністю, виготовленням і розповсюдженням 
видавничої продукції [1]. Тобто видавничою діяль-
ністю займається 5 096 суб’єктів підприємницької 
діяльності. ця потужна видавнича машина продукує 
нині понад 20 тис. найменувань видань накладом до 
50 млн пр. [2]. Для порівняння: у 1991 р. 102-а ви-
давництва та видавничі організації видавали близько 
8 тис. назв книг накладом до 170 млн пр. [3; 4]. 
Таким чином маємо зростання кількості видавничих 
організацій у 5 разів, кількість виданих назв – у 6 
разів та зменшення накладів у 3,5 рази.  ці циф-
ри свідчать, що за часи незалежності вітчизняний 
книжковий ринок отримав певне розмаїття, але сут-
тєво збіднів щодо кількості реальних книжок.

Книговидання дедалі більше переходить у сферу 
приватного капіталу. Нині видавництва та видавни-
чі організації з державною формою власності виро-
бляють близько 30% від загальної кількості видань 
та 5% накладів. а 12 видавництв, що залишилися у 
сфері управління Держкомтелерадіо мають показни-
ки близькі до нуля (відповідно: 1,2% та 0,5%).

левова частка книжок видається на Харківщи-
ні, львівщині та місті Києві. У цих трьох регіонах 
продукується 65% назв видань та 88% загального 
накладу. Подібна нерівномірність нерідко призво-

дить до підвищення логістичних витрат та вартості 
книги [5, с. 32]. 

Близько 20% загальної кількості видань та 53% 
загального накладу припадає на 10 провідних ви-
давництв України: книжковий клуб «Клуб сімейного 
дозвілля», видавництво «Ранок», видавництво «Ві-
ват», видавництво «Фоліо», ВГ «Основа» з Харкова, 
«Видавництво Старого лева» зі львова,  видавни-
цтво «Навчальна книга – Богдан», редакція газети 
«Підручники і посібники» з Тернополя, видавництво 
«Генеза» з Києва, Науково-виробниче підприємство 
«Росток а.В.Т.» з Сум [5, с. 31]. Тобто на решту 
5 086 видавництв випадає 3,3 книжки на рік загаль-
ним накладом 4,5 тис. пр., або середнім накладом 
1,36 тис. пр. Проте статистичні дані свідчать про ще 
складнішу ситуацію. левова частка книжок в Україні 
(59%) видається накладом до 500 пр. [5, с. 31]. 

Наочно прослідковується тенденція, що держава 
фактично відсторонилася від процесів, що відбува-
ються у галузі, віддавши все на поталу ринку. зро-
зуміло, що тут виживають сильніші, або ті, хто має 
доступ до недорогих ресурсів та гарний менеджмент. 
Не сприяє розвитку галузі і соціально-економічний 
стан країни, де більшість населення поставлене на 
межу виживання.

Статистична служба ЮНеСКО і Міжнародна 
асоціація видавців (МаВ) головним критерієм сту-
пеня розвитку книжкової справи в тій чи іншій краї-
ні вважають кількість назв випущеної продукції. 

Важливим критерієм є якісна модель книговидан-
ня, яка передбачає не тільки забезпечення абсолютно-
го приросту кількості випущених назв, а й досягнення 
певних питомих показників, які враховують особли-
вості країни, чисельність її населення, специфіку і 
традиції книжкової культури, рівень грамотності. В 
цьому випадку орієнтуються на кількість назв, що 
припадають на один мільйон мешканців. Середньо-
світова величина цього показника складає приблизно 
160–170 назв. арифметика тут проста: маємо при-
близно 1 млн назв при загальній чисельності населен-
ня планети у 6 млрд осіб [6, с. 42].

Користуючись методологією ЮНеСКО, можна 
виділити певні періоди в розвитку книговидання 
України. Період з 1990 р. по 2000 р. можна назва-
ти «періодом стагнації» української книги, коли за 
10 років кількість назв книжок збільшилася ледь на 
2 тисячі. абсолютний провал стався 1994 р., коли 
було видано лише 4 752 назви книжок. це озна-
чало, що ми мали 91 назву на один мільйон меш-
канців. Наступні 7 років відбувалося нерівномірне, 
але стале зростання показників. 2008 р. відбувся 
стрибок, аж на 6 000 назв. цього року було ви-
дано 521 назву книжок на один мільйон громадян 
країни, що втричі перевищувало середньосвітовий 
показник. 2016 р. покажчик став ще вищим – 644 
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назви. Прогрес наочний, але слід зауважити, що це 
відбувалося на тлі постійного суттєвого зменшення 
населення країни з 51,8 млн осіб на 01.01.1990 р. до 
42,8 млн осіб на 01.01.2017 р. [7; 8, с. 308]. 

абсолютно протилежна картина виникає, коли 
розпочати аналізувати наклади видань. Тут найкращі 
показники випадають на 1990–1992 рр., коли річні 
наклади були, відповідно, 170 млн пр., 136 млн пр. 
та 130 млн пр. Далі – щорічне зменшення накладів, 
аж до 22 млн пр. 1999 р. цей рік став переломним і 
розпочалося дуже повільне відродження українського 
книгарства. До 2011 р. ми ледь вийшли на показник 
передпровального 1998 р., надрукувавши 45 млн пр. 
Об’єктивності заради, слід сказати, що були і дещо 
кращі роки, наприклад, 2008 р., коли було виготов-
лено 58 млн пр. [9, с. 1]. 2016 р. видавці видрукували 
практично 49 млн пр., на 134,5% покращивши показ-
ники попереднього року, але майже втричі відстаючи 
від показників початку 90-х рр. [5]. 

Маючи два протилежні результати, проаналізу-
ємо ще один важливий показник стану книговидан-
ня – середні наклади одного видання [9, с. 1]. І 
знову максимум припав на 1990 р. – 24 147 пр. Решту 
років відбувалося зменшення цього показника, аж до 
1 995 пр. у 2010 р. [10]. 2016 р. в середньому було 
виготовлено 2,3 тис. пр. одного видання, що понад 
10 разів менше ніж на початку 90-х та понад 2 рази 
менше показників початку нового тисячоліття.

аналізуючи випуск книг і брошур за цільовим 
призначенням можна констатувати стале доміну-
вання  навчальних та методичних виданнь, науко-
вої літератури. Слідом ідуть літературно-художні 
видання,  видання для дітей та юнацтва, науково-
популярні видання,  офіційні видання тощо. за на-
кладами ситуація практично подібна: навчальні та 
методичні видання, літературно-художні видання, 
видання для дітей та юнацтва,  видання для орга-
нізації дозвілля,  науково-популярні видання тощо. 
Перевага навчальних та методичних видань є дуже 
суттєвою. Так, 2016 р. з 49 млн пр. загального на-
кладу понад 27 млн пр. складає саме ця література. 
Виготовивши 8,1 млн пр. художньої літератури, ви-
давці запропонували на ринок 0,2 книжки на кожно-
го мешканця країни [5]. 

У більшості європейських країн частка навчальної 
літератури становить приблизно 20%–22% від загаль-
ної кількості виданих на ринок книжок і є складовою 
ринку. В Україні – це близько 55%, причому більша 
її частина виконується за рахунок держзамовлення і, 
відповідно, не є складовою ринку [11]. 

2010 р. українські видавництва випустили лише 
23 видання накладом понад 100 тис. пр. кожне. але 
не всі роки такі вдалі. 2015 р. таких видань було лише 
7, проте вже наступного – 30. Традиційно два із трьох 
накладів видань становлять тисячу або менше примір-

ників. за останні сім років накладом менше 500 пр. 
надруковано 50–60 % назв книг [12, с. 7]. 

2014 р. книговидання в Україні обвалилося на по-
над 20%. Книжковий наклад зменшився на 14,7 млн 
пр., або на 22,1% порівняно з показниками 2013 р. 
[2]. Тенденції до стрімкого зниження рівня спожи-
вання книги у суспільстві є очевидними. Ситуація 
перебуває в критичному режимі. У пересічного гро-
мадянина практично немає шансів придбати книжку 
бажаного автора. У тому самому становищі і 19,5 тис. 
вітчизняних бібліотек: одна книжка припадала на де-
сять бібліотек [10].

за висновками фахівців останнім часом видавни-
чий бізнес в Україні дещо активізувався, хоча пози-
тивні зміни стаються повільніше, ніж того хотілося 
б. зростає кількість назв як свідчення пошуку нових 
жанрових ніш або нових тем. Однак, нарощуючи 
кількість назв, видавництва переважно зменшують 
наклади, намагаючись втриматися на ринку за раху-
нок дорогих книг або підняття цін на видання. за 
інформацією УаВК, у 2010 р. збільшували кількість 
назв 55,5% видавництв [13, с. 2]. І хоча 2010 р., по-
рівняно з 2008-м, одержані від продажу книжок суми 
зросли, це пов’язано аж ніяк не зі збільшенням кіль-
кості проданих примірників, а зі зростанням ціни [2]. 

згідно з даними опитування 64% видавництв під-
вищили відпускну вартість своєї продукції в серед-
ньому на 30%. Максимальне її зростання, близько 
40%, стосується навчальної, художньої, дитячої і на-
уково-популярної літератури, дещо менший відсоток 
(20%–25%) – мистецької та юридичної літератури. 
Однак це відбулося не за рахунок механічного «на-
кручування» ціни, а за рахунок значного зростання 
накладних витрат видавництв та суттєвого зменшення 
накладів, що, відповідно, викликало подорожчання 
одного примірника [13, с. 3].

Говорячи про книжковий ринок, слід враховува-
ти держзамовлення на соціально значущі видання та 
підручники, призначені для поповнення фондів від-
повідно публічних і шкільних бібліотек, літературу 
спеціалізованого призначення, які виконуються за 
бюджетні кошти і не є предметом ринкових відносин. 
Наприклад, Держспоживстандартом України у 2011 
р. було видано 565 назв брошур сумарним накладом 
113 тис. пр., тобто по 200 пр. кожної назви, які були 
розповсюджені серед державних органів управлін-
ня для службового користування. І таких прикладів 
щороку чимало. за оцінками експертів (аналіз про-
ведено УаВК. – Прим. авт.) із числа працівників і 
власників підприємств книжкової торгівлі, у вільний 
доступ надійшло близько 15–16 тис. назв вітчизня-
них книжок із 45 тис., що вийшли друком протягом 
2010–2011 рр. Більшість їх відсутня на книжково-
му ринку для широких кіл потенційних споживачів, 
оскільки має відомчий характер, друкується в дру-
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карнях державних установ і хоча й фіксується Книж-
ковою палатою України, однак у вільний продаж не 
надходить [14, с. 15]. Отже, загальнодоступною для 
жителя України була ледь не третина книжки.

Природно, що ця кількість видань не може не 
тільки забезпечити ефективний вплив на моральний, 
духовний стан громадян, на формування культурно-
го середовища держави, а й не спроможна задоволь-
нити елементарні потреби українського суспільства 
у знаннях.

Крім того, як вважає експерт із цифрових медіа 
та колишній генеральний менеджер цифрової галузі 
компанії «Newsweek/DailyBeast» Джозеф Галарно: 
«Ми даємо споживачам те, що їм потрібно з точки 
зору видавця, а не те, що їм справді потрібно. Таким 
чином ми формуємо обмежений світогляд, і це не є 
позитивним» [6]. з цим важко не погодитися.

Маючи високу собівартість видань насамперед че-
рез малі наклади, а отже значні умовно-постійні ви-
трати, видання книжок стає або збитковим, або зму-
шує видавців піднімати ціни, що недоступні великій 
частині населення. Низькі показники роботи видав-
ництв  стримують розвиток вітчизняної поліграфії. 

Не все гаразд і з системою реалізації, яка було 
фактично зруйнована ще на початку 90-х рр. Ми досі 
не маємо офіційної статистики роздрібного продажу 
книжок в Україні. До 2010 р. не було й обліку кни-
готорговельних закладів. цей облік почав вестися 
лише після підписання Прем’єр-міністром України 25 
червня 2008 р. розпорядження № 902-р «Про вимо-
ги щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі 
книжковою продукцією», однак лише за двома облі-
ковими рівнями: 1) книжкові магазини; 2) книжкові 
кіоски та книжкові прилавки (в тому числі і в супер-
маркетах) [15]. за даними  УаВК середня торгова 
націнка на книжкову продукцію в Україні складає 
85% [14, с. 15].

Відсутність на ринку вітчизняної книжки активно 
використовували наші північні сусіди, проте через ві-
йну щорічно падають офіційні поставки, зменшилася 
і кількість піратської продукції. 

Багатьом фахівцям галузі видаються слушними 
пропозиції О. афоніна щодо розв’язання проблеми: 
«Слід терміново вносити до законодавства зміни, 
згідно з якими кожен торговець книжками, незалеж-
но від форми власності і юридичної реєстрації, пови-
нен буде мати документ, що підтверджує походження 
цього товару, а також копію авторського договору 
цього видавництва з автором. Крім того, необхідно 
зобов’язати продавців імпортної продукції надавати 
документи від постачальників, що підтверджують, що 
ця продукція пройшла митну очистку і завезена офі-
ційно. На практиці це нескладно» [14].

Потерпає Україна і від масового порушення ав-
торських прав. започатковані традиції ще 1990-х ро-

ків, коли масово копіювалася будь-яка література, що 
мала комерційний успіх і продавалася за демпінговою 
ціною. електронне піратство у нас взагалі практично 
поза контролем. Торік УаВК оприлюднила інформа-
цію, що на декількох піратських сайтах були по-
вністю викладені відскановані фонди бібліотеки 
імені В. Вернадського, включно з секретними дисерта-
ціями, кандидатськими, докторськими роботами [11].

На цей виклик часу потрібна реакція всієї видав-
ничої галузі, якщо вона не хоче втратити аудиторії 
і опинитися на узбіччі суспільного життя. Шукаючи 
шляхів подальшого розвитку економічно перспектив-
ного бізнесу, багато компаній вторглися в нову для 
них сферу діяльності, вкладаючи величезні кошти 
у виробництво електронної комерційної видавни-
чої продукції. Видавничий процес у цьому випадку 
складається з трьох основних компонентів: наявності 
тексту – необробленої інформації, проведення комп-
лексу робіт за допомогою технічних засобів і техно-
логій обробки тексту, управління ним і організацією 
доступу до нього через Інтернет та кваліфікований 
персонал, здатний виконати ці процеси максимально 
ефективно. чимало видавництв готують і передають 
електронну інформацію кінцевим користувачам, але 
доступ до неї обмежений. Тепер мова йде про «мере-
жеву видавничу справу» як інтегрований процес ство-
рення електронної інформації з різними формами її 
уявлення для кінцевих користувачів (у друкованому, 
відео- і аудіовигляді). Нині мережевою видавничою 
діяльністю займаються комерційні підприємства, на-
укові й навчальні установи, відомчі підприємства та 
приватні підприємці. У майбутньому кожний зможе 
стати мережевим видавцем, і видавнича діяльність 
буде більше спрямована на розширення інформації, 
ніж на її «проштовхування» на споживчому ринку, 
оскільки Інтернет усунув перешкоди на шляху по-
ширення електронної інформації, пов’язавши сотні 
мільйонів видавців і користувачів мережі один з од-
ним. ефективність і гнучкість роботи в мережі дадуть 
змогу знизити собівартість видавничої продукції, за-
довольнити потреби замовників і стануть джерелом 
нових грошових вливань у розвиток видавничого 
бізнесу. Споживачі матимуть доступ до потрібних ін-
формаційних ресурсів у будь-який час, у будь-якому 
місці, на зручному для користування пристрої в ін-
терактивному режимі з високоякісною візуалізацією 
та озвученням інформації.

Мережеві видавництва матимуть змогу одержу-
вати доходи від нового виду діяльності, зокрема ви-
дання електронних книг, створення сервісних служб 
для продажу інформації за запитами, розширення 
можливостей її персоналізації. Швидка доставка ви-
давничої продукції на ринок прискорить повернення 
ринкових інвестицій. Видавництва зможуть понизити 
витрати за рахунок можливості повторного викорис-
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тання інформаційних даних без потреби знову ство-
рювати їх тощо. електронна інформація стає дедалі 
більш затребуваною суспільством, і видавнича справа 
відіграватиме важливу роль у загальній трансформа-
ції сучасного життя. 

Висновки. за часи незалежності в Україні фак-
тично народилася нова  національна видавнича га-
лузь, розбудова якої відбувалася насамперед через 
створення нових видавничих організацій з приватною 
формою власності. з понад 5 тис. зареєстрованих ви-
давничих підприємств велика частка або тільки зна-
читься в реєстрі, або випускає від однієї до кількох 
назв книжок на рік. Узагальнюючи можна характери-
зувати ситуацію як кризову, що потребує  системних 
та послідовних кроків української влади щодо під-
тримки галузі. Серед стримуючих факторів видавці 
називають: зниження попиту на видавничу продук-
цію через низьку купівельну спроможність населен-
ня; відсутність реальної підтримки з боку держави; 
обмеженість обігових коштів та високий податковий 
тягар; постійне підвищення  цін на основні полігра-
фічні матеріали через цілковиту залежність від ім-
порту; неможливість своєчасного оновлення основних 
фондів;  малопотужність системи реалізації продукції 
тощо. Серед актуальних і дуже важливих факторів, 
які впливають на зменшення накладів, є помітна втра-
та інтересу населення до читання друкованої продук-
ції, зумовлена як загальносвітовими тенденціями, так 
і відсутністю в Україні цілеспрямованої пропаганди 
освіти і книжки як елементів життєвої потреби кож-
ної людини. Непокоять повільні темпи освоєння Ін-
тернет-технологій і випуску книжок на електронних 
носіях, брак реклами та непоінформованість потен-
ційних читачів про вітчизняні книжки.

Список літератури
1. Узагальнені дані Державного реєстру видавців, ви-

готівників і розповсюджувачів видавничої продукції ста-
ном на 1 січня 2013 року // Держкомтелерадіо [електро-
нний ресурс]. — 04.07.2013  р. – Режим доступу:  http://
comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_
article?art_id=79538. – Дата звернення:   07.09.2017.  

2. зведені адміністративні дані про випуск книг і 
брошур в Україні [електронний ресурс] // Видавнича 
справа: [сайт] / Державний комітет телебачення та раді-
омовлення – Режим доступу: http://comin.kmu.gov.ua/
control/uk/publish/article?art_id=106876&cat_id=34099. 
– Дата звернення: 07.09.2017. 

3. Історія [електронний ресурс] // Видавнича справа : 
[сайт] / Держкомтелерадіо. — Режим доступу: http://
comin.kmu.gov.ua/control/publish/article/main?art_
id=34096&cat_id=34095. – Дата звернення:  28.06.17. 

4. Бондар Ю. В. Становлення та еволюція національ-
ного інформаційного простору України в процесі форму-
вання демократичної політичної культури українського 
суспільства : дис. ... канд. політ. наук / Ю. В. Бондар. – 
Київ : Відкритий міжнародний університет розвитку лю-
дини «Україна», 2010. – 212 с.

5. Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за 
підсумками 2016 року / С. Буряк,  Н. Музиченко // Віс-
ник Книжкової палати. – 2017. – № 7. – С. 24–32.

6. Батуревич І. Майбутнє видавничої справи: тра-
диції чи інновації? [електронний ресурс] // Культур-
но-видавничий проект «читомо». Бібліотека. –  Режим 
доступу: http://www.chytomo.com/news/maybutnye-
vydavnychoyi-spravy-tradytsiyi-chy-innovatsiyi. – Дата 
звернення: 01.09.17. 

7. зведені адміністративні дані про випуск книг і 
брошур в Україні за 2013 рік (за інформацією Держав-
ної наукової установи «Книжкова палата України імені 
Івана Федорова») [електронний ресурс] //Державний 
комітет телебачення і радіомовлення України : [сайт]. – 
Режим доступу : http://comin.kmu.gov.ua/ control/
uk/publish/article?art_id=111425&cat_id=34099. – Дата 
звернення: 01.04.2017. 

8. Україна у цифрах, 2013 // Статистичний збірник 
Державна служба статистики України. – Київ : Консуль-
тант, 2014. – 240 с.

9. Мураховський а. Поточна статистика книг і бро-
шур у 2012 році / а. Мураховський, С. Буряк // Вісник 
Кн. палати України. – 2012. – № 12. – С. 1–7.

10. Культура [електронний ресурс] // Держком-
стат України, 1990–2013 (12.07.2013). – Режим доступу: 
http://www.ukrstat.gov.ua/.

11. афонин а. Украинская издательская отрасль 
напоминает рынки позднего европейского средневе-
ковья [електронний ресурс] // Независимый ауди-
тор : журнал. – 2014. – № 9 (32). – Режим доступу: 
http://n-auditor.com.ua/ru/component/na_archive/ 
1108?view=material . – Дата звернення: 20.08.2017. 

12. Статистичний збірник. Друк України (2011) 
[електронний ресурс] // Державна служба статистики 
України : [сайт]. – Режим доступу : https://ukrstat.
org/uk/druk. – Дата звернення: 23.02.17. 

13. афонін О. Українська книга 2011: рух по схо-
динках униз // Вісник Кн. палати України. – 2012. – 
№ 3 (166). – С. 1–3.

14. звіт про результати дослідження видавничого 
ринку України / Проект «Книжкова платформа». – 
Київ, 2014. – 64 с. 

15. Розпорядження Кабінету міністрів України «Про 
вимоги щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі 
книжковою продукцією» вiд 25.06.08 № 902-р / Кабмін 
України : офіц. вид. // Урядовий кур’єр. – 2008. – 15 
лип. – № 127.

reference list
1. State Committee for Television and Radio Broadcasting 

of Ukraine (2013), “Generalized data of the state register 
of publishers, manufacturers and distributors of publishing 
products as of January 1, 2013”, available at: http://comin.
kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_
id=79538 (accesses 07.09.2017). 

2. State Committee for Television and Radio Broadcasting 
of Ukraine, “Composite administrative data on the publication 
of books and brochures in Ukraine (according to information 
of the State Scientific Institution)”, “Publishing”, available 
at: http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article? 
art_id=106876&cat_id=34099 (accessed 07.09.2017). 

3. State Committee for Television and Radio Broadcasting 
of Ukraine (2008), “Publishing”, available at: http://comin.

Shpak Victor. The modern trends of Ukrainian book publishing



44

 І н т е г р о в а н і  к о м у н і к а ц і ї ,  2 0 1 7

Шпак В. и., д-р ист. наук, проф. кафедры издательского дела,
институт журналистики
Киевского университета имени Бориса Гринченко 

совреМенные тренДы УКраинсКого КнигоиЗДания

Аннотация. Эта статья рассматривает отдельные имеющиеся проблем современного книгоиздания как об-
щественного и культурного явления – составляющей национального информационного пространства. автор 
показывает ретроспективу развития, взлеты и падения выпуска книжной продукции как по количеству 
выпущенных изданий, так и по тиражам. сделан анализ выпуска книг и брошюр по тиражным группам, по 
целевому назначению и по укрупненным тематическим разделам. рассмотрены отдельные аспекты системы 
распространения издательской продукции. Проиллюстрированы характерные проблемы отрасли и тенденции 
развития, роль государства в этих процессах. названы лидеры издательского рынка. 
Ключевые слова: книга, книгоиздания, информационное пространство, издательство, государство, 
национальные интересы.

kmu.gov.ua/ control / publish/article/main?Art_id = 
34096 & cat_id = 34095 (accessed June 28, 177). 

4. Bondar, yu.V. (2010), The Formation and Evolution 
of National Information Space of Ukraine in the Process 
of Formation of Democratic Political Culture of Ukrainian 
Society, PhD diss. (polit. sci.), open International University 
of Human Development “Ukraine”, Kyiv, 212 p.

5. Buryak, S. & Muzychenko, N. (2017), “Books 
publishing activity in Ukraine in 2016”, Visnyk Knyzhkovoi 
Palaty Ukrainy [Bulletin of the Book Chamber of Ukraine], 
no. 7, pp. 24–32.

6. Baturevich, I. (2011), “The future of publishing industry: 
traditions or innovations?”, Chitomo, available at: http://
www.chytomo.com/news/maybutnye-vydavnychoyi-spravy-
tradytsiyi-chy-innovatsiyi (accessed 01.09.17).

7. State Committee for Television and Radio Broadcasting 
of Ukraine  (2013), “Composite administrative data on the 
publication of books and brochures in Ukraine for 2013 
(according to information of the State Scientific Institution”, 
available at: http://comin.kmu.gov.ua/ control / uk / 
publish / article? Art_id = 111425 & cat_id = 34099 (accessed 
01.04.2017). 

8. Statistical Digest.Ukraine in Figures2013 (2014), State 
Statistics Service of Ukraine, “Vydavnytstvo “Konsultant”, 
240 p.

9. Murakhovskyi, A. & Buriak, S. (2012), “Current 
statistics of books and brochures in 2012”, Visnyk Knyzhkovoyi 
Palaty Ukrainy [Bulletin of the Book Chamber of Ukraine], 
no. 12, pp. 1–7.

10. State Statistics Committee of Ukraine, 1990–2013 
(2013), “Culture”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

11. Afonin, A. (2014), “The Ukrainian publishing industry 
reminds the markets of the late european Middle Ages”, 
Nezavisimyj Auditor [Independent Auditor], no. 9. (32), 
available at: http://n-auditor.com.ua/en/component/na_
archive/l108?view= material (accessed 20.08.2017).

12. State Statistics Service of Ukraine (2011), Statistical 
Digest. Publishing Industry of Ukraine, available at: 
https://ukrstat.org/uk/druk. (accessed 23.02.17). 

13. Afonin, o. (2012), “Ukrainian book 2011: moving down 
the stairs”, Visnyk Knyzhkovoyi Palaty Ukrainy [Bulletin of 
the Book Chamber of Ukraine], no. 3 (166), pp. 1–3.

14. Report on the Results of the Ukrainian Publishing 
Market Research (2014),  Proekt “Knyzhkova platforma”, 
Kyiv, 64 p.

15. Uryadovyi Kuryer (2008), The Order of the Cabinet 
of Ministers of Ukraine “On requirements regardingfunctioning 
ofretail items for book products” №902-p as of 25.06.08, no. 127.

Подано до редакції 25. 12. 2017 р.

Шпак В. І. Сучасні тренди книговидання України


