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«Мале підприємництво видавничої галузі України (1991–2010 рр.)», 

подану на здобуття наукового ступеня  
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за спеціальністю 07.00.01 – історія України 

Актуальність теми дослідження обумовлена тією обставиною, що 

відображає теоретичний і практичний інтерес до питань формування 

сучасної інформаційно-комунікативної системи, національного 

інформаційного простору. Сучасний стан державотворення активізує пошук 

нових теоретичних і практичних моделей поступального суспільного 

розвитку, осмислення трансформаційних змін, зумовлених процесами 

демократизації, вироблення нової суспільно-політичної думки.  

Для України, що донині перебуває у перехідному стані, з’ясування 

особливостей і тенденцій суспільного поступу, вироблення відповідних 

парадигм державної політики, практичних кроків у тій чи іншій сфері є 

принципово важливим. Актуальність таких досліджень зумовлена також 

інтеграційними процесами, глобальними викликами та загрозами. Дисертант, 

робота якого аналізується, зосередив свою увагу на становленні та еволюції 

національного видавничого бізнесу в контексті складової малого 

підприємництва, розглядаючи життєдіяльність редакцій засобів масової 

інформації та книжкових видавництв, як фундамент на якому будується вся 

видавнича галузь. Така постановка питання являється, на наш погляд, 

слушною, оскільки визначає об’єктивно взаємообумовлюючий характер, 

взаємозалежність економічного стану суб’єктів підприємницької діяльності  

та забезпечення інформаційних потреб громадянина й суспільства в цілому 

та рівня демократичності конкретного суспільства (в даному випадку – 

українського). Крім того, не слід забувати, що саме друковане слово 



 2

являється важливим чинником впливу на ментальність народу, його духовне 

життя та відродження історичних традицій.  

На жаль, творення нової власної видавничої галузі відбувається зі 

значними труднощами, під впливом колишньої політичної культури та 

ідеології, економічними негараздами, тиском зовнішніх політичних та 

інформаційних чинників. В цьому відношенні в значній мірі можливо 

погодитися з думкою Президента Української асоціації видавців та 

книгорозповсюдживачів О. Афоніна, що «Нині українська видавнича галузь 

нагадує ринки пізнього європейського середньовіччя: відсутні 

інфраструктурні елементи, системна торгівля, оптова торгівля, нормальна 

логістика. Якщо в Європі видавець припиняє займатися книгою з моменту, 

коли він передав плівки до друку на виробництво (у деяких країнах видавцям 

на законодавчому рівні заборонено займатися роздрібним продажем своєї 

продукції), то в Україні видавець займається всім самостійно... По суті, це 

рівносильне ручній зборці у розквіт епохи «фордівського конвеєра». І ще 

один парадокс: видавничою справою у нас займається Державний комітет 

телебачення і радіомовлення України – тобто з формального боку фахівці, які 

не мають прямого відношення до даного питання (видавничої діяльності).  

Викладені аргументи переконують в актуальності та своєчасності 

дисертаційного дослідження В.І. Шпака, предметом якого обрано «історію 

становлення та подальшого розвитку малого підприємництва видавничої 

галузі, умови функціонування видавничих структур  в економічній, 

соціальній та політичній площинах, їхній вплив на формування 

демократичних засад суспільства, розбудову національного інформаційного 

простору» (С. 8).  

Можна відмітити, що своєю роботою Шпак В.І. не лише довів потребу 

історичної науки та практики у комплексному погляді на цю актуальну 

проблему, але й поставив низку нових питань, від вирішення котрих 

залежить не тільки розбудова національного інформаційного простору, але й  

певною мірою сама безпека держави. Робота охоплює найважливіші 
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проблемні питання системного регулювання відносин у підприємницькій 

сфері, має безпосередній вихід на реальні економічні та соціально-політичні 

проблеми сучасної України. 

Зокрема, аргументовано доведено, що недостатня увага з боку держави 

до книговидання та друкованих засобів масової інформації як складових 

національного малого видавничого підприємництва не дозволяє виконати 

притаманні їм суспільно значущі функції. Відсутність протекціоністських 

державних дій призводить до узалежнення редакційних колективів, в першу 

чергу економічного, від політичних або бізнес-олігархічних структур. 

Виникає необхідність рішуче змінити ситуацію в цій сфері, чому достеменно 

сприяє пропонована дисертація. 

Актуальність теми підтверджується також і тим, що робота Шпака В.І. 

«Мале підприємництво видавничої галузі України (1991–2010 рр.)» виконана 

відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Дослідження проблем 

гуманітарних наук» та в межах науково-дослідної теми кафедри історії та 

філософії історії Інституту філософської освіти і науки «Державницьке, 

економічне, соціально-політичне життя в Україні ХХ–ХХІ ст.». 

Наукова новизна, оцінка обґрунтованості наукових положень 

дисертації та їх достовірності. Новизна наукових положень дисертаційного 

дослідження Віктора Івановича  полягає у тому, що вперше, на основі 

комплексного історичного різноаспектного аналізу, розглянуто умови та 

головні засади становлення вітчизняного видавничого бізнесу, як складової 

малого та середнього підприємництва, визначального елемента 

національного інформаційного простору, а також інструмента формування 

культурно-освітнього та політичного рівня суспільства. 

Шпак В.І. провів науковий системний аналіз наявних теоретичних 

конструкцій щодо сутності, змісту та системотвірних чинників 

підприємництва (С. 65–70), а також узагальнив формулювання основних 

категорій (С. 71–72). Чітке й обґрунтоване визначення критеріїв малого та 
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середнього бізнесу для країни має вкрай важливе значення, адже на їх основі 

уряд розробляє головні напрямки соціально-економічної політики, власне, 

визначає суб’єкти державної підтримки малого бізнесу. 

Проведений автором історіографічний аналіз становлення та розвитку 

підприємництва дозволяє провести певні паралелі щодо його ролі в 

суспільстві в різні історичні періоди. (С. 16–17; 94). Характерне особливе 

ставлення суспільства до видавничої діяльності. Ще в античні часи 

правидавнича діяльність понятійно не ототожнювалася з  підприємництвом, 

проте мала певні його ознаки (С. 17). 

Автор переконливо довів, що першочергові заходи щодо розвитку 

малого підприємництва в Україні, повинні здійснюватися комплексно у 

таких напрямах: нормативно-правовому; фінансово-кредитному; 

інформаційно-технічному; організаційному; кадровому, консультаційному і  

зовнішньоекономічному. Держава повинна запропонувати стандарти, які 

забезпечували б створення рівних умов як на початку, так і в період 

подальшої підприємницької діяльності. Слід відмовитися від надання прямих 

інвестицій або інших преференцій конкретним підприємствам, забезпечуючи 

страхування й надання гарантій під кредит суспільно значущим проектам. 

Необхідно створити стимулюючі умови для залучення іноземного капіталу та 

внутрішнього інвестування. Мале підприємництво, яке здатне із найменшими 

втратами для суспільства випробувати на власному досвіді і на свій ризик 

нові комерційні ідеї, вдосконалене обладнання і технології, повинно стати 

полігоном науково-технічного прогресу (С. 137–149). 

Серед найбільш значущих результатів новизни дослідження можна 

відзначити тезу про взаємозалежність складників у трикутнику: мова – 

держава – бізнес. (С. 294; 298–302) Автором переконливо доведено, що за 

чвертьстолітнього періоду незалежності українська держава так і не 

спромоглася відвернути населення від засилля в національному 

інформаційно-культурному просторі іншомовної продукції, чим суттєво 

обмежила вітчизняний мовний простір. Наявна у комерційному продажі 
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кількість україномовних видань не здатна задовольнити потреби 

вітчизняного суспільства у книзі. Не вирізняється патріотичністю і видавниче 

бізнес-підприємництво. Знаходячись перманентно у скрутній фінансово-

економічній ситуації, видавці вимушені вишукувати комерційно доцільні 

ніші для своєї продукції, виходячи із кон’юнктури ринку. (С. 301–302) 

Держава повинна створити для бізнесмена-видавця умови за яких йому було 

б і морально і комерційно вигідно випускати видавничу продукцію 

державною мовою. Такі висновки дозволяють комплексно поглянути на 

предмет регулювання в сфері мовних аспектів національного інформаційного 

простору. 

Дисертант обґрунтовано довів недолугість реформування системи 

книгорозповсюдження (С. 216–224). Непродумана приватизація 

книготорговельної мережі у 1992 р. практично знищила українську систему 

реалізації видавничої продукції. Ситуація дійсно абсурдна: в країні де ледь не 

найгірший в Європі показник випуску книжок на одну особу чимало вже 

виготовленої продукції просто «помирає» на складах видавництв. Відчутно 

впливає на вартість видань система їх доставки та продажу. Інколи 

посередницька вартість доставки видання від друкарні до споживача коштує 

більше, ніж вартість виробництва самого видання. Тим не менш, 

Міністерство інфраструктури України заявляє, що нові тарифи на доставку 

періодичних друкованих видань, які буде введено в дію з 1 січня 2016 р., 

зростуть порівняно з чинними в середньому на 56,1% (С. 222). 

Теоретично обґрунтованими являються положення роботи про зміст 

малого підприємництва, яке по своїй суті покликане потребою підвищувати 

ефективність використання факторів виробництва, сприяти зростанню 

зайнятості населення, отримувати підприємницькій дохід та в цілому 

забезпечувати підвищення ефективності економіки, створювати базис для 

формування середнього класу (С. 334–355).  

Вельми корисним є встановлення автором у найбільш проблемних 

точок видавничого бізнесу та малого підприємництва,  в цілому та основних 
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факторів активізації його впливу на соціально-економічний розвиток України 

(С. 167–169). 

Системну цінність мають пропозиції автора щодо необхідності 

конкретизації в законодавстві стратегії планування розвитку галузі, яке б 

спиралося на чіткі законодавчо підкріплені тактичні дії, зумовлені 

гарантованою фінансовою підтримкою. Дійсно, сучасна вітчизняна 

нормативно-правова база малого підприємництва є неповною, несистемною, 

нерідко містить багато суперечностей, не заохочує розвиток малого 

підприємництва, не сприяє залученню до підприємницької діяльності 

широких верств населення (С. 175–180). 

Дисертант доводить, що демократичний вільний розвиток суспільства, 

забезпечення прав і свобод громадян являються концептуально засадничими 

умовами повноцінного існування національного інформаційного простору, 

гарантування національних інтересів в інформаційній сфері, що є 

передумовою розвитку видавничої галузі (С. 156–171). З цим також, на наш 

погляд, варто погодитися.  

Основні наукові положення дисертації викладено у висновках та 

рекомендаціях даного дослідження. Окремої уваги, на наш погляд, 

заслуговують пропозиції застосування механізмів державної підтримки 

видавничої галузі через цільову підтримку шляхом цільового фінансування 

поповнення фондів загальнодоступних бібліотек та стимулювання 

видавничої підприємницької діяльності. 

Наукові положення, висновки та рекомендації дослідження достатньо 

науково обґрунтовані й  базуються на достовірному матеріалі. Наукова 

обґрунтованість й достовірність результатів дисертаційного дослідження 

підтверджена також їхньою широкою апробацією під час наукових 

всеукраїнських та міжнародних конференцій, у численних публікаціях автора. 

За тематикою дослідження В.І. Шпаком опубліковано 38 наукових праць, з 

яких 3 – монографії, 24 статті – у наукових фахових виданнях, 5 з них 

включені до міжнародних наукометричних баз, 5 публікацій у виданнях 
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іноземних держав, 4 – у збірниках наукових праць, 7 – у матеріалах і тезах 

конференцій. Аналіз цих публікацій засвідчив, що в процесі дисертаційного 

дослідження автором напрацьовано значний масив наукового матеріалу, який 

дав можливість обґрунтувати достовірні висновки, запропонувати на підставі 

аналізу власне бачення і пропозиції щодо вирішення актуальних проблем. 

Науково-практичне значення дисертаційного дослідження полягає і в 

тому, що його змістова частина, висновки можуть бути використані для 

подальших наукових пошуків у видавничій сфері; для впровадження нових 

напрямів фахової підготовки, удосконалення видавничої справи як складової 

державної інформаційної політики владними та державними інституціями; у 

розробленні програм щодо інформаційної безпеки країни; законотворчій 

роботі; для підготовки фахівців з історії галузі та, загалом, інформаційної 

сфери, практичній діяльності видавничих підприємств.  

Водночас із позитивним оцінками висловимо і деякі дискусійні 

зауваження й міркування щодо дисертації. 

1. Подаючи досить детальний і ґрунтовний історичний аналіз становлення 

розвитку підприємництва автор використовує сукупність знань лише західної 

цивілізації. Зокрема, спираючись на твердження Платона і Аристотеля, які у 

класичну епоху вважали торгівлю «поганим заняттям» (с. 17), повз уваги 

дисертанта проходять твердження представників східної цивілізації, які у ті ж 

часи прихильно ставилися до торговців і до торгівлі взагалі, вважаючи її 

інструментом добробуту та прогресу. З цього приводу слід хоча б згадати 

середньовічне арабське прислів’я: «Хто заробляє гроші, той угодний Аллаху». 

2. Автор чимало уваги приділив мовним проблемам видавничого бізнесу, 

зокрема розвитку україномовних та російськомовних друкованих засобів 

масової інформації, тенденціям випуску книжок українською та російською 

мовою, наведено чимало обґрунтовуючого статистичного матеріалу (С. 283–

302), проте практично осторонь залишилися  видання іншими мовами. Бажано 

було б поряд з хронологічним аналізом тенденцій  випуску в Україні 

російськомовних видань (С. 291), подати у дисертації подібний аналіз щодо 
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видань іншими мовами. На це варто було б звернути увагу, оскільки Україна, 

підписавши угоду з ЄС про асоціацію, потребує революційних змін у ставленні 

до мов, вживаних європейською спільнотою, зокрема, англійської, німецької, 

іспанської тощо. Тим паче, що в Україні 2016 р. оголошено роком англійської 

мови. 

3. В роботі автором використано величезний статистичний матеріал, який 

підтверджує наведені аналітичні викладки.  Однак, в окремих випадках 

дисертант висловлює сумнів щодо їх точності. Так, потребує більш чіткого 

роз’яснення теза про те, що статистичні дані Держкомстату України, 

Держкомтелерадіо України, Книжкової палати України, стосовно накладів 

друкованої продукції, достатні для аналізу тенденцій, але є досить приблизними 

(С. 266).  

4.  Позитивним елементом проведеного дослідження є той факт, що автор 

проектує зроблені висновки щодо аналізованого періоду на сьогодення. 

Зокрема, коли мова йде про реальні кількісні показники засобів масової 

інформації та книговидання. Чимало критичних зауважень висловлено щодо 

державної підтримки галузі (С. 270). Проте, автор дещо обходить увагою 

переміни у структурі державного управління, що відбулися після Революції 

Гідності.  Так 2014 р. було утворено Міністерство інформації України, котре за 

логікою мало б реально вплинути на наявну критичну ситуацію.  

5. Аналізуючи світовий досвід  розбудови книговидавничої галузі, автор 

наводить позитивний досвід розвинених країн, зокрема США, Великої Британії,  

Норвегії, Швеції тощо, взаємодії у ланцюжку «держава – бібліотека» (С. 319–

320). Бажано було б більш детально викласти фактори, що стримують 

запровадження цього досвіду в Україні де одна випущена книжка припадає на 

десять бібліотек (С. 274). 

Є й деякі більш мілкіші зауваження. Наприклад: М. Макаренка було 

репресовано, в першу чергу, не за його книготворчу діяльність, а за відмову 

підтримати рішення парторганів про руйнацію Михайлівського 

Золотоверхового собору Дмитрієвського монастиря у Києві.  
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