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наукове видання – твір наукового характеру, 
який пройшов:

• наукове рецензування

• затвердження до друку вченою радою 

наукової установи або закладу вищої 

освіти

• редакційно-видавниче опрацювання



книговидавнича справа в Україні

• недостатній рівень розвитку наукового 

книговидання

• низька якість наповнення контенту

• скорочення асортименту українських 

книг



книговидавнича справа в Україні

• збільшення ↑ обсягу накладів книжок, в т. ч. :

• літературно-художніх перекладних видань – на 45,3%

• навчальних і навчально-методичних видань – на 67,3% 

• зменшення ↓ видань за назвами і                          

накладами:

• у галузі медицини та охорони здоров’я – на 24,7% 

• сектор спеціалізованої літератури 

залишається напівпорожнім



книговидавнича справа в Україні
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книговидавнича справа в Україні

наукова медична книга:

• зменшення накладів – 300-500 примірників однієї 
назви

• нерентабельний і неперспективний елемент 
книжкового ринку



медичні бібліотеки України

проблеми комплектування фондів 
науковими медичними книгами:

• відсутність єдиного вичерпного ресурсу про 
планування видання 

• низька зацікавленість українських видавничих 
компаній у виданні через малі наклади й високу 
собівартість, проблеми реалізації

• висока зацікавленість окремих авторів у друку 
наукових медичних книг в авторській редакції –
без рецензії

• незацікавленість видавничих компаній з 
поодинокими назвами наукових медичних книг 
у своєму «видавничому репертуарі» до участі у 
процедурі тендерної закупівлі літератури



медичні бібліотеки України

стан комплектування фондів:

• «комплектування на удачу» – безкоштовна 
розсилка (джерела: НАНУ, благодійні фонди, 
приватні особи, тощо)

• ЗВО та науково-дослідні установи поповнюють 
фонди своїх бібліотек науковими виданнями 
своїх співробітників

• інші медичні бібліотеки, зокрема обласні, навіть 
не мають інформації про вихід цих видань

• обмінні фонди не працюють – немає 
зведеного каталогу, в багатьох бібліотеках ці 
фонди розформовані, адже містили застарілу 
літературу



медичні бібліотеки України

першочергове вирішення важливих питань:

• створити на державному рівні єдиний 
довідково-інформаційний онлайн-ресурс 
книжкової продукції з перспективним планом 
книговидання, забезпечити його фінансування 
з держбюджету

• створити оновлений реєстр медичних бібліотек 
для розсилки обов’язкових платних примірників 
наукових медичних книг (за згодою)

• розглянути створення зведеного онлайн-
ресурсу обмінних фондів



комплектування наукових фондів бібліотек

необхідні:

• комплексна програма розвитку видавничої та 
бібліотечної справи у державі

• зміни у підходах до формування 
книговидавничого ринку

• зміни у підходах до розвитку бібліотек та 
формування бібліотечних фондів 



спроба окреслити проблемні питання

спонукатиме:

• активніше рухатись у напрямку вирішення 
проблем

• обговорювати різноманітні пропозиції

• знаходити точки дотику

• крок за кроком покращувати комплектування 
бібліотечних фондів



з чогось потрібно починати?
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