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Підтримка видавничої справи у будь-якій країні є надзвичайно 

важливою для суб'єктів цієї галузі, особливо якщо вона здійснюється на 

державному рівні. В Україні таке сприяння забезпечується програмою 

«Українська книга», яка в сучасних умовах є єдиним реальним інструментом 

державної підтримки книговидання. За її дванадцятирічне існування було 

видано й доведено до кінцевого користування сотні назв книжкової 

продукції. 

Позитивною тенденцією останніх років є зростання бюджетного 

фінансування цієї програми. Порівнюючи з 2014 роком, у якому на програму 

було виділено 37,5 млн. грн., у 2016 році обсяг державного фінансування вже 

становив 42 млн. грн. Зростання спостерігається й у кількості видавничих 

позицій та видавництв-учасників.  

Важливим є те, що програма підтримує не лише державні видавництва, 

а й приватні, хоча найпрестижніші та найбільш конкурентноспроможні з них 

займають по відношенню до програми швидше пасивну позицію, аніж 

активну, пояснюючи це тим, що програма є неефективною, недієвою та за 

переконаннями директора «Видавництва Старого Лева» Миколи Шейко «ці 

програми і ці гроші не можуть бути основою бізнесу для видавців». Стосовно 

ж інших приватних видавничих організацій, які беруть активну участь у 

програмі, перевага журі вже три роки поспіль надається таким: ТОВ 

«Видавництво Фоліо», ТОВ «Видавництво "Віват"», ТОВ «Видавничий 

центр "Просвіта"», ТОВ «Літературна агенція "Час читати"» та іншим, а 

серед державних видавництв лідерами є ДП «ДСВ "Мистецтво"», ДП «ВСВ 

"Світ"», ДП «СВ "Либідь"» та ДП «ДСВ "Техніка"».  

З-поміж типів і жанрів видань найбільш пріоритетними для видання 

вважаються науково-популярна література і художні твори класиків та 

сучасних українських письменників. Це має на меті популяризувати 

надбання вітчизняних авторів, у той час, як щороку свої позиції втрачає 

книжкова продукція зарубіжних класиків літератури. 

За роки існування програма «Українська книга» отримала значну 

кількість негативних відгуків, які, насамперед, пов'язані з організацією та 

фінансуванням проекту, що проявляється у непрозорості передання 

запланованих коштів, заборгованості держави перед відібраними 

видавництвами у великих розмірах, внаслідок чого виникає невідповідність у 
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термінах передання книг бібліотекам. Як зазначають керівники видавництв, 

недостатньо прозорою також залишається ситуація з відбором експертів та 

оцінкою видань за критеріями, які є дещо сумнівними з точки зору 

об'єктивності та компетентності. Про це зазначає директор «Видавництва 

Старого Лева» Микола Шейко: «...Окрім того, я не знаю, за якими 

критеріями вибирали ці книжки. До речі, цілком можливо, що всі видання 

задовольняють ті критерії, за якими їх і мали обирати. Адже не факт, що 

головний критерій у цьому випадку – вибрати найкраще. Вирішення ситуації 

– у прозорості. Хто вибирав? З чого вибирали? Чому вибрали саме це?...» [1].  

Виникають суперечності й у питанні відповідності й необхідності 

деяких відібраних до випуску видань, про що каже Олександра Коваль, 

президент ГО «Форум видавців»: «Книжки для бібліотек видаються за 

потребою, а не за «вартісністю». Навіщо бібліотекам 117-е видання 

«Кобзаря» та ще й по 100 чи більше грн. за примірник? Вони давали запит? 

Але ж книга вартісна, хто б сперечався. Всі вони вартісні, а підхід 

неправильний» [1].  

Окрім вищесказаного, важливою проблемою є «випадкові та 

недостойні» видавництва, деякі з яких є взагалі невідомими до початку 

програми та не мають відповідного «видавничого портфоліо», що є 

візитівкою будь-якого видавничого підприємства. Станом на 2016 рік дане 

питання вирішили у Держкомтелерадіо, внісши зміни до Порядку реалізації 

бюджетної програми «Випуск книжкової продукції за програмою 

«Українська книга», де нині зазначено обмеження кількості пропозицій, які 

може подавати один видавець на один тематичний розділ, обов'язковим є 

макет або рукопис майбутнього видання, а також дані про проекти, 

реалізовані в минулому, що вказується у заявці організації [2]. 

На нашу думку, незважаючи на певні недоліки, програма «Українська 

книга» все ж є доцільною та необхідною, насамперед, для державних 

видавництв, тому ми повністю розділяємо думку Богдана Червака, 

заступника голови Держкомтелерадіо, «Державні видавництва — це бренди, 

у них історія. Тому підтримка цих брендів — це підтримка української книги, 

української історії, української мови. Видавництво «Дніпро», «Наукова 

думка», «Мистецтво» — це все державні видавництва, які працюють у дуже 

складних умовах, збереглися і наше завдання — не ліквідувати їх, а 

підтримати за допомогою програми «Українська книга».  

Стосовно ж існуючих проблем, то безумовно їх необхідно вирішити 

якнайшвидше, адже якщо ситуацію не змінити, то необхідність та 

доцільність реалізації такої державної цільової програми буде під сумнівом 

видавців, а діяльність Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України як державної установи може знову викликати негативні відгуки. 
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Розвиток інформаційних технологій, зміни, що переживає суспільство, 

і разом з ним бібліотечна галузь поступово трансформують традиційну 

публічну бібліотеку і вимагають від неї відповідності сучасним канонам. 

Сьогодні вона залишається єдиним найбільш масовим безкоштовним 

центром інформації, дозвілля, спілкування, самоосвіти для місцевої громади. 

Об’єктивні соціально-економічні зміни спричиняють пошук нових форм 

роботи, впровадження сучасних сервісів та послуг, що мають відповідати 

потребам користувачів. У зв’язку з цим, перш за все, змінюється науково-

методична діяльність. 

Методичні служби, досконало володіючи передовими професійними 

знаннями, що базуються на організаційному, аналітичному, інформаційному, 

науково-дослідному, прогностичному грунті, мають виступити головними 

ідеологами бібліотечної справи. Здійснюється ця ідеологія шляхом 

використання різних методів, форм мотивації фахівців книгозбірень, з 

урахуванням передового вітчизняного та зарубіжного досвіду, механізму 

розповсюдження знань [1, с. 5]. 

Останніми роками практично відбувся перехід від методичного 

керівництва до більш демократичного стилю роботи – методичної підтримки 

бібліотек при глобальних  змінах у соціумі. Основна суть методичної роботи 

сьогодні полягає в управлінні змінами, тобто у виконанні своєї роботи – 

аналізуванні реального стану справ і наданні методичної допомоги у 

відповідності із соціальним замовленням бібліотек. Успішна реалізація 

кожної стадії процесу змін – підготовки, переходу, закріплення – 

визначається саме рівнем методичної роботи. При цьому зберігаються 

традиційні функції методичної діяльності: дослідницька, аналітична, 

інформаційна, консультативна, педагогічна, та впроваджуються інноваційні 

методи, які потребують знання основ маркетингу, менеджменту, public 

relations, тобто навичок керування інноваційними процесами. 

Саме з розвитком інформаційного суспільства на початку ХХІ століття 

перебудова традиційних науково-методичних відділів стала постійним 

предметом обговорень в професійній періодиці, під час проведення науково-
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