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Державне управління у книговидавничій сфері 

та видавничій діяльності: 

 анотований бібліографічний список 

 2019. – Вип. 8. – 3 с. 
 

                               (http://nplu.org/article.php?id=423&subject=3) 

 

1. Бондар Ю. В.  Третя комунікаційна. Розвиток видавничої 

справи в процесі суспільно-політичних трансформацій Новітнього часу : 

монографія / Ю. В. Бондар ; [за заг. ред. В. В. Різуна]. — Київ : ДП "Вид. дім 

"Персонал", 2018. — 660 с.    Простежено розвиток видавничої справи у 

процесі суспільно-політичних трансформацій Новітнього часу. Проаналізовано 

практику використання видавничої продукції з метою здійснення політики та 

налагодження соціальних комунікацій у різні періоди та в різних країнах, а 

також у професійному середовищі. 

2. Бондар Ю. В.  Четвера українська. Розвиток видавничої справи 

у процесі суспільно-політичних трансформацій України Новітнього часу : 

монографія / Ю. В. Бондар ; [за заг. ред. В. В. Різуна]. — Київ : ДП "Вид. дім 

"Персонал",  2019.  — 514 с.  Простежено розвиток видавничої справи у 

процесі суспільно-політичних трансформацій Новітнього часу в Україні, 

проаналізовано практику використання видавничої продукції з метою 

здійснення політики та налагодження соціальних комунікацій під час 

визвольних змагань, радянської доби, подій кінця XX - початку XXI століть. 

3. Дружбинський В. Непрочитані книжки вміють мститися … / 

Валерій Дружбинський // Дзеркало тижня. — 2019. — 20 – 26 лип. (№ 28). —  

С. 16.  Йдеться про те, що книжка, а точніше книжковий ринок, є 

об’єктивнішим показником стану суспільства, ніж статистичні дані. 

Наголошено, що книжка не хліб, але продукт доволі ходовий. Вважається, що 

деморалізоване суспільство не читає книжок, а зубожіле не купує. Зазначено, 

що треба видавати ті книжки, які купує народ, а в народу, виявляється, 
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ставлення до книжки переважно споживацьке: в ціні цікавість, 

розважальність, а літературні переваги – діло десяте. Голова Всеукраїнського 

рейтингу ”Книжка року” Костянтин Родик у книжці ”Актуальна 

література” пише, що за роки незалежності в нашого народу  книжками,  які 

читають найбільше, стали ”Польові дослідження з українського сексу” 

Оксани Забужко і ”Рекреації” Юрія Андруховича. Текст: 

https://dt.ua/ART/neprochitani-knizhki-vmiyut-mstitisya-317959_.html 

4. Котик І. В.  Про перетворення тіла на слово / Ігор Котик ; відп. за 

вип. Євген Нахлік ; НАН України, Ін-т Івана Франка. — Львів, 2019. —  400 с.  

Шифр зберігання в Бібілотеці: Б359986. Представлено збірку літературно-

критичних текстів, у якій розглянуто книжкові новинки останніх років.  

5. Мариніч І. Перспективи розвитку книжкової галузі в Україні / 

І. Мариніч // Наук. вісн. : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Одес. 

нац. екон. ун-т, Всеукр. асоц. молодих науковців. — Одеса, 2018. — № 8 (260). 

— С. 97-111. Шифр зберігання в Бібліотеці: Бп16218-8(260). Зазначено, що 

наразі у книжковій галузі України існує низка проблем. За умов низьких 

показників книгодруку, зниження читацького попиту на друковане видання, 

вихід на кінцевого споживача є стратегічно важливим завданням для кожного 

конкретного видавництва, а також і самого автора. Щоб викликати 

зацікавлення до випущеної літератури, видавцеві та авторові необхідна 

продумана ефективна стратегія з формування споживачів про книги, 

формування за її допомогою позитивного іміджу видавництва і, зрештою, 

пропагування читання. 

6. Прокопенко І. Книжок закуплять менше / Ілля Прокопенко // 

Газета по-українськи. — 2019. — 16 лип. (№ 54). — С. 2. Подано інформацію, 

що для бібліотек України цьогоріч закуплять 677 460 книжок. На це з 

державного бюджету виділили 87 млн грн. Зазначено, що перелік і кількість 

книжок, які закуповують для читалень, визначає Експертна рада Українського 

інституту книги. Свої пропозиції їм надіслало 151 видавництво, запропоновано 

3013 назв. Указано, що експерти визначили для закупівлі 557 найменувань від 79 
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видавництв. Видавці пропонують запровадити поняття максимальної квоти 

— коли у жодного видавництва не можна закупити книг більше, ніж на              

5 відсотків від загальної суми. Також буде обмежено участь російських 

видавництв, більше уваги приділено ветеранській літературі. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_knizhok-zakuplyat-menshe/915604 

7. Прокопенко І. У Донецьку відповідали українською / Ілля 

Прокопенко // Газета по-українськи. — 2019. — 2 серп. (№ 59). — С. 21. 

Подано інформацію, що 33 листи з різних куточків України та світу ввійшли 

до дебютної книжки ”Країна призначення” київської фотографині, блогерки 

Тетяни Давиденко, написані протягом подорожей 2010 – 2018 років. 

Зазначено, що роман у листах вийшов у чернівецькому ”Видавництві 21”. В 

епіграф винесені рядки з вірша Юрія Андруховича — основний мотив книжки: 

”Взагалі ж я не проти помандрувати. Не тому, що не син землі своїй рідній, а 

тому, що корисно ночувати то в півкулі західній, то у східній”. Текст: 

https://gazeta.ua/articles/culture-newspaper/_u-donecku-vidpovidali-

ukrayinskoyu/919241 

8. Родик К. СІЗІФ XX: книжка vs. політика / Костянтин Родик. — 

Київ : Балтія-Друк. —  352с. Шифр зберігання в Бібліотеці: Б359917. Спогади 

про постання сучасного українського книжкового ринку на тлі Всеукраїнського 

рейтингу ”Книжка року”. Про людей, які прищепили вітчизняній книжці 

світові стандарти, і про тих, хто ”здавав” її корупціонерам та окупантам.  

 

Підготовлено відділом інформаційного забезпечення органів влади  

Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого 

Відповідальний за випуск: Зайченко Н.Я.    
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